




Önsöz

İlk Sayımızla Merhaba!

Konya Toprak Su ve Çölleşme 

ile Mücadele Araştırma İstasyonu 

Müdürlüğü olarak Bakanlığımız 

Tarımsal Araştırmalar ve 

Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM)’ne doğrudan bağlı olup 

Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, 

Isparta ve Burdur illerini kapsayan 

geniş bir coğrafyada toprak, su 

ve havza alanlarında araştırma 

projeleri yürütmekteyiz.  

Topraklarımızın durumunu 

belirlemekten uygun gübreleme 

programlarını tespit etmeye, 

kısıtlı su uygulamalarından, atık 

suların kullanılabilirliğine ve en 

önemlisi havza bazlı erozyon ve 

çölleşmenin engellenmesine dair 

pek çok projemiz gerek TAGEM 

ve gerek TÜBİTAK, KOP, AB, 

BOREN gibi kuruluşlar tarafından 

desteklenmektedir. Ayrıca 

alanında yetkin personelden 

oluşan laboratuarımız, analizlerini 

gerçekleştirmektedir ve bölgenin 

diğer laboratuarlarına eğitim 

düzenlemektedir. 

1960’lardan beri personelimizin 

özverili çalışmaları neticesi 

erozyon kontrol altına alınan ve  

40 bin dekar orman tesis edilerek 

yeşillendirilen müdürlüğümüze 

bağlı Karapınar Çölleşme ve 

Erozyon Araştırma Merkezi, şu an 

eşsiz bir açık hava müzesi gibidir 

ve bu vasfıyla yurt içi ve yurt 

dışından pek çok araştırmacı, 

bilim insanı ve misafiri 

ağırlamaktadır. 

Her gün daha belirgin olan 

iklim değişikliği, kuraklık ve 

çölleşmeyle ilgili gözlemleri 

yapmak, gerekli tedbirleri 

alarak uyum sağlamak başlıca 

hedeflerimizdir. Müdürlüğümüz 

olarak donanımlı teknik 

personelimizle sadece bölge 

tarımı için değil, küresel 

olarak tüm dünyada örnek 

olacak çalışmalar yürütmek 

kararlılığındayız.

Dergimizin hazırlanmasında 

yoğun emeği olan enformasyon 

birimimize ve katkı sağlayan 

herkese çok teşekkür ederim. 

Dergimizin, ülkemiz tarımına, 

ilgili tüm kişi ve kuruluşlara yararlı 

olmasını temenni ediyorum. 

Gelecek sayılarda buluşmak 

dileğiyle..
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1850’li yıllarda başlayan sanayileşme 
ile birlikte özellikle fosil yakıtların ya-
kılması, arazi kullanımı değişiklikleri, 
ormansızlaşma ve sanayi süreçleri gibi 
insan etkinlikleri sonucunda sera gazları 
(karbondioksit (CO2), metan (CH4), dia-
zot monoksit(N2O), hidroflorokarbonlar 
(HFCs), perflorokarbonlar (PFCs), kükürt 
heksaflorid (SF6) atmosferde birikerek at-
mosferin kimyasal özelliklerini etkilemek-
te uzun vadede ise sera etkisi nedeniyle 
küresel ölçekte ısınmaya ve sonuç olarak 
iklim değişikliğine neden olmaktadır. 

İklim değişikliği; fiziksel ve doğal çevre, 
kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, tek-
noloji, insan hakları, tarım ve gıda, te-
miz su ve sağlık gibi hayatımızın bütün 
alanlarında olumsuz etkilere neden ol-
maktadır. Kullanılan fosil yakıtlar ve eski 
teknolojiler mevcut enerji ve sanayi de 
atmosferdeki sera gazı artışının kaynağı-
dır. 

Küresel boyutta olabilecek bir sıcaklık ar-
tışına bağlı olarak, iklimde önemli değiş-
meler olacaktır. Bu değişmenin sonuçları 
kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz 
seviyesinin yükselmesi, iklim kuşaklarının 
sınırlarının değişmesi, beklenen meteo-
rolojik ekstrem olaylar ve bunlara bağlı 

doğal afetlerin artması şeklinde görüle-
cektir. 

Bu olaylar bölgesel ve zamansal olarak 
çok değişik biçimde ortaya çıkacaktır. 
Örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde gö-
rülen kasırgalar, kuvvetli yağışlar ile bun-
lara bağlı olarak oluşan seller ve taşkınlar 
şeklinde olurken, bazı bölgelerinde ise 
uzun süreli ve şiddetli kuraklıklarla bir-
likte çölleşme görülebilecektir. Ülkemiz 
özellikle küresel ısınmaya bağlı olarak 
görülebilecek, su kaynaklarının azalması, 
orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile 
bunlara bağlı ekolojik bozulmalardan et-
kilenecektir. 

Türkiye, subtropikal kuşakta yer almak-
ta ve Akdeniz iklimi görülmektedir. Üç 
yanı denizlerle çevrili, ortalama yüksel-
tisi 1100 m civarında olan ve çok farklı 
topografik ve orografik yapıya sahip bir 
ülkedir. Ayrıca Türkiye’yi bilinen hemen 
tüm hava kütleleri etkilemektedir. Türki-
ye, genel olarak Akdeniz iklim kuşağında 
yer almakla birlikte, birçok alt iklim tipinin 
de yaşandığı bir ülkedir. Bu sebeplerden 
Türkiye bu karmaşık iklim yapısı içinde, 
iklim değişikliğinden en fazla etkilenebi-
lecek ülkelerin başında gelmektedir.

Bilim adamlarına göre olası bir iklim de-
ğişikliğinin ülkemizde neden olabilece-
ği çevresel ve sosyoekonomik sorunlar 
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

ve şiddetindeki artış, kuraklık ve çölleş-
me ile tuzlanma ve erozyon gibi olayla-
rı hızlandıracaktır.

-
nucu Türkiye, daha sıcak ve kurak iklim 
koşullarının etkisinde kalabilecektir.

-
rununa yeni sorunlar eklenecek, içme 
ve kullanma suyunda büyük sıkıntılar 
yaşanacaktır.

-
lecektir  (Bu değişiklik bölgesel ve mev-
simsel farklılıklarla birlikte, türlere göre 
bir artış ya da azalış biçiminde olabilir).

-
tim sistemleri, zararlılardaki ve hastalık-
lardaki artıştan zarar görebilecektir.

-
lığı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, 
aşırı sıcaktan kaynaklanan hastalık ve 
ölüm oranları artacaktır.

-
rak Türkiye’nin yoğun yerleşim, turizm 
ve tarım alanlarının yer aldığı alçak 
alanları su altında kalacaktır.

-
nün kapladığı alanlarda, erimelere bağ-
lı olarak kar çığları, sel ve taşkın olayla-
rında artış olacaktır.

-
niz ekosistemleri üzerinde olumsuz 
etkiler yaratacak, deniz ürünleri azala-
caktır.

Şüphesiz küresel iklimde görülebile-
cek bir değişiklik, Türkiye’nin değişik 
bölgelerini farklı biçimde etkileyecek-
tir. Türkiye’nin özellikle çölleşme teh-
didi altındaki yarı kurak ve yarı nemli 
özelliğe sahip; İç Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerin-
de tarım, ormancılık ve su kaynakları 
açısından daha olumsuz sonuçlar gö-
rülecektir. Son yıllarda Türkiye orman-
larında toplu ağaç kurumalarının, za-
rarlı böcek salgınlarının ve yangınların 
arttığı bilinmektedir. İklim değişikliğine 
bağlı olarak kuraklık derecesinin artma-
sı, bu olayları daha da hızlandıracaktır. 

6



Türkiye’de tarım, ekonomik sosyal olarak önemli bir sektör-
dür. Türkiye’de nüfusun %37’si kırsal alanda yaşamaktadır. Ta-
rım, GSYİH’nın %9’unu, istihdamın %24’ünü, ihracatın %9’unu 
oluşturmaktadır (TÜİK 2012a). Türkiye’de arazinin, %26’sını or-
manlar, %16’sını çayır ve mer’a alanları, %35’ini tarım alanları 
oluşturmaktadır. Tarım  için kullanılan arazi miktarı yaklaşık 24 
milyon hektar olup, bu alanın yaklaşık %20’sinde sulu tarım, 
geri kalan %80’inde kuru tarım yapılmaktadır.

Tarım doğal şartlara bağlı olarak yürütülen bir faaliyettir. Bu 
nedenle iklim değişikliğinin tarıma, tarımının da iklime etkisi 
diğer sektörlerden daha fazladır.

Türkiye’nin, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek Akdeniz 
havzasında bulunması (IPCC 2007) ve tarım sektörünün eko-
nomik ve sosyal açıdan ülke içindeki önemi nedeniyle, iklim 
değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerinde etkileri açısından 
Türkiye’nin hassas ülkelerden biri olduğu söylenebilir. İklim de-
ğişikliği ile ortaya çıkabilecek, tarımsal üretimdeki değişiklikler 
geçimini tarımdan sağlayan kesimin ekonomik, sosyal yapısın-
da olduğu kadar, ülke ekonomisinde de önemli etkilere  neden 
olabilecektir.

Akdeniz bölgesindeki yarı kurak ve suptropik alanlarda sıcaklık 
artışlarının, yağış rejimindeki değişikliklerin daha fazla olacağı, 
sel, kuraklık gibi ekstrem hava olaylarının daha yoğun ve sık 
yaşanacağı bildirilmektedir. Bu değişikliklerin tarım alanların-

da kayıplara ve tahribatlara, 
ürün verimlerinde azalmalara 
neden olacağı tahmin edil-
mektedir. Dünya genelinde 
2°C sıcaklık artışının tahıl 
verimlerinde %5, 4°C sıcak-
lık artışının ise verimde %10 
azalmaya neden olacağı tah-
min edilmekte iken, Akdeniz 
bölgesinde verimdeki azalı-
şın %25-35’e ulaşacağı bildi-
rilmektedir (IPCC 2007).

Türkiye’nin iklim değişikliği-
ne en duyarlı bölgelerden biri 
olan Akdeniz havzasında yer 
alması, yarı kurak bölgelerde 
yağış azalması, sıcaklık artış-
ları, sulanan alanlarda su kay-
naklarındaki azalmalar nede-

niyle tarımsal ürünlerin verimlerinde azalma beklenmektedir 
(IPCC 2007). Türkiye’deki tarımsal faaliyetlerin özelliklerine 
bakıldığında iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceği 
söylenebilir. Tarım ülke kalkınmasında ve özellikle de ekono-
mik kriz dönemlerinde emniyet sübabı fonksiyonu ile önemli 
bir yer tutmaktadır.
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Yapılan çalışmalara göre,  tarımsal GSMH 
ekonomik kriz dönemlerinden daha çok 
(tarımın doğaya bağlı yapısı nedeniyle) 
olumsuz iklim şartlarının görüldüğü dö-
nemlerde etkilenmektedir. Özellikle eko-
nomik kriz dönemlerinde tarımın ülke 
ekonomisine katkısı Türkiye’de fazladır.  
İklim koşullarının kötü geçtiği yıllarda 
büyüme hızının gerilediği görülmekte-
dir.

Tarım doğal şartlara ve iklime bağlı ola-
rak sürdürülen bir faaliyettir. Teknoloji ne 
kadar gelişirse gelişsin tarımın bu özelli-
ğini kaybetmesi de mümkün görünme-
mektedir. Bu nedenle iklimden etkilenen 
yönü diğer sektörlerden daha fazladır 
(Dellal 2008).

İklim, tarımsal üretimin gerçekleşmesini 
sağlayan birinci faktördür. Bu nedenle 
sıcaklık, yağış ve atmosferdeki karbon-
dioksit içeriğindeki değişmeler, ekstrem 
olayların tekrarı ve deniz seviyesindeki 
yükselmeler tarımı etkilemektedir. Bu et-
kiler kısaca şunlardır (Dellal ve Butt 2005; 
Dellal ve McCarl 2007): 

*Bitkisel Ürün Verimliliği ve Üretim 

Maliyeti: Sıcaklık, yağış, atmosferdeki 
karbondioksit içeriği ve ekstrem olay-

ların tekrarı bitkilerde verimi, üretim 
miktarını, hasat zamanını ile çayır ve me-
ralar açısından otlatma verimini değiştir-
mektedir. Kuraklık yada aşırı yağışlar sık 
sık ve şiddetli şekilde gerçekleştiğinde 
tarımsal kayıplar artmaktadır. Üretim 
miktarındaki bu değişiklikler maliyetleri 
etkilemektedir.

*Hayvansal Üretimde Verimlilik ve 

Üretim Maliyeti: Hayvansal üretim ik-
lim değişikliklerinden doğrudan yada 
dolaylı olarak etkilenmektedir. Sıcaklık 
artışıyla hayvanlarda ısı üretimi ve ısı-
nın kullanılması arasındaki denge bo-
zulabilmekte buda a) ölüm oranı b) yem 
tüketim oranı c) canlı ağırlık artışı d) süt 
üretimi ve e) gebelik oranı üzerinde et-
kiler yapabilmektedir. Hayvansal üretim 
miktarındaki değişiklikler maliyetleri de 
etkilemektedir.

*Tarımsal Üretim için Toprak Uygun-

luğu: Bitki gelişimi için sıcaklık ve yağış 
yanında, toprağın nemi, nem depolama 
kapasitesi ve toprak verimliliği önemli-
dir. Toprak nemindeki kayıplar sıcaklıkta-
ki artışla ortaya çıkmaktadır ve herhangi 
bir sıcaklık artışında topraktaki su seviye-
sini sabit tutmak için sulama yapılmakta, 

ancak sıcaklık nedeniyle buharlaşmanın 
fazla olması bu dengeleme işlemini zor-
laştırmaktadır. Ayrıca sıcaklık toprağın 
mikrobiyal bileşimini arttırmakta, böyle-
ce topraktaki besin elementleri olumsuz 
etkilenebilmektedir.

*Sulama Suyu Arzı: Sıcaklıktaki artış 
buharlaşmayı artırmakta bu da sulama 
suyu hacminin düşmesine neden ola-
bilmektedir. Ayrıca sıcaklık rejimindeki 
değişiklikler kar yağış zamanını ve sü-
resini etkileyebilmekte böylece yaz dö-
neminde ihtiyaç duyulan su miktarının 
azalmasına neden olabilmektedir. Yeraltı 
suları miktarı ve dönüşüm oranı da yine 
etkilenen diğer faktörlerdir. Yerleşim 
yerlerinde veya bazı sanayi kollarında 
kullanılan tarım dışı su talebi sıcaklık ile 
birlikte artabilmektedir.

*Diğer Etkiler: İklim değişikliklerinin bu 
doğrudan etkilerine ek olarak tarımsal 
üretimi dolaylı olarak etkileyen etmen-
lerde bulunmaktadır. Örneğin deniz 
seviyesindeki artış kıyılarda bulunan ve-
rimli tarım topraklarının kaybolmasına 
yol açabilmektedir. Bitki büyüme oranın-
daki değişiklikler, yabani ot, zararlılar ve 
hastalıkların artması, toprak erozyonu, 
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ürün kalitesinin bozulması gibi dolaylı etkileri de 
bulunmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin tarım 
üzerine etkileri, gıda güvencesinde, kalkınmada ve 
uluslar arası ticaret üzerinde etkiler yapabilmektedir. 
Tarımın, gıda temini yanında ekonomik bir faaliyet 
olması nedeniyle, iklim değişiklikleri sonucu ortaya 
çıkan üretim azlığı veya fazlalığı ekonomik dengeleri 
de büyük oranda etkilemektedir. Örneğin, üretimin 
azalması, ürün fiyatlarının artmasına, tüketicilerin 
daha fazla fiyat ödemesine, ithalatın artmasına ve 
ihracatın azalmasına neden olabilmektedir.  

Verimle ilgili olan çalışmalarda da ürün verimlerinde 
%10’lardan %50’lere kadar azalmalar beklenmekte-
dir. Yapılacak uyum çalışmalarıyla bu azalışların kıs-
men azaltılabileceği belirtilmektedir (McCarl et al. 
2001; Rosenzweig and Hillel 1998; Rosenzweig and 
Iglesias 1994).

Çeşitli projeksiyonlara 
göre iklim değişikliği 
ile birlikte tarım ürün 
verimliliğinde dün-
yada bazı bölgelerde 
artış bazı bölgelerde 
azalış beklenmektedir. 
Türkiye’de ise tarım-
sal ürün verimliliğinin 
%15 ile %25 arasında 
azalacağı beklenmek-
tedir (Cline 2007).

İklim değişikliğinin ta-
rıma etkisi konusunda 
yapılan diğer bir çalış-
ma, 2002-2007 yılları 
arasında TÜBİTAK ile 
Japonya’nın İnsanlık 
ve Doğa için Araştırma 
Enstitüsü (Research 

Institute for Humanity and Nature-RIHN)’nün birlikte 
yürüttüğü “Kurak Alanlarda Tarımsal Üretim Sistem-
lerine İklim Değişikliğinin Etkisi” (ICCAP) projesidir. 
Projenin amacı, kurak alanlarda iklim değişikliğinin 
tarımsal üretim sistemi üzerine etkisini tespit etmek-
tir.

Projenin sonuçlarına göre, Seyhan havzası’nda 
2070’li yıllarda aylık ortalama sıcaklıkların 3°C arta-
cağı; yıllık yağışın %25 azalacağı, yüzey suyu kaynak-
ları, kar depolaması ve yeraltı suyu potansiyelinde 
%30’a varan düşüşler gerçekleşeceği, stratejik öne-
me sahip buğdayda, yaz aylarında sulama suyu ge-
reksiniminin artacağı, artan sıcaklığın bitki büyüme 
süresinin kısalmasına da neden olacağı, kış aylarında 
azalacak yağışlar nedeniyle havzada buğday ekimi-
nin zorlaşacağı ve yetiştirme alanlarının havzanın 
orta ve kuzey kesimlerine kayacağı belirlenmiştir  
(ICCAPa, b, c 2007).
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Buna göre, bitkilerin su ihtiyaçlarında artış meydana gelebile-
cek; su azalışları nedeniyle gelecekte sulama yönetimi büyük 
önem kazanacaktır. Bu kapsamda, sektörler arası su dağılımı, 
su artırımı, su yönetimi, su kullanımının denetimi, gözlem ağı-
nın genişletilmesi, büyük hacimli depolama yapılarının arttırıl-
ması gibi konular, öncelikli olarak, değerlendirmeye alınması 
önerilmiştir (ICCAPa,b,c, 2007; Kanber vd 2008; Kanber vd 
2010, Nakagawa vd 2007).

Yukarıda bahsedildiği üzere iklim değişikliği tarımsal üretime 
çok önemli etkilerde bulunmakta ve bu etkiler büyük oran-
da olumsuz olmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde bu etkinin 
daha da artacağı ve insanların güvenli gıdaya ulaşma imkan-
larının azalacağı öngörülmektedir. Bundan dolayı özellikle 
Müdürlüğümüz’ün sorumluluk bölgesinde bulunan ve iklim 
şartlarındaki değişimin en çok etkilediği ve kuru tarımın yoğun 
yapıldığı Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Isparta ve Burdur 
illeri de iklim değişikliğinden önemli derecede etkilenecektir.

Hububat ekim alanı bakımından ülkemizde önemli bir yer kap-
layan bu havzada üretimin büyük kısmı sulanmayan alanlarda 
yapılmaktadır. Sadece Konya’da 6.000.000 dekar buğday üreti-
minin 4.000.000 dekarı kuru şartlarda yapılmaktadır. Kuru alan-
lardaki üretim iklim değişikliğinden direk ve hızlı etkilenen bir 
üretim şekli olup,kurak geçen yıllarda üretim önemli derecede 
azalabilmektedir.

Sorumluluk sahamızdaki alanlarda iklim değişikliği konusun-
daki en önemli konu suyun toprakta muhafazası ve etkin kul-
lanımıdır. Bu alanlar Türkiye’de en az yağış alan alanlardır. Hav-
zada sulu tarım alanlarında sulama büyük oranda kuyulardan 
sağlanmakta olup, su seviyeleri her geçen yıl azalmaktadır. Bu-
nunla birlikte havzada ekonomik olarak daha çok gelir getiren 
ve   suyu seven ve çok tüketen üretim modelleri hızla artmıştır. 
Bugün söz konusu havzada önemli miktarlarda  mısır, şeker-
pancarı, yonca üretimi yapılmaktadır ve bodur elma bahçeleri 
vardır. Hayvancılığın da bölgede artması ve ihtiyaç duyulan  
kaba yem miktarının da artmasıyla tarım alanları üzerindeki 
baskı giderek artmıştır.

Müdürlüğümüz bu konularla ilgili, özellikle suyun etkin kul-
lanımı, kısıtlı sulama, su hasadı, erozyonla mücadele, ağaç-

landırma, toprak yapısının 
iyileştirilmesi, çiftçi eğitimi 
konularında çalışmalar yürüt-
mektedir. İklim değişikliğinin 
tarımsal üretim üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azaltılma-
sı ve tarımsal üretimde sürdü-
rülebilirliğin ve güvenilir gı-
daya ulaşımın sağlanabilmesi 
için aşağıdaki bahsedilen uy-
gulamaların yapılması bu ko-
nuya katkı sağlayacaktır.

1-Su Hasadı Uygulamaları

Bütün canlılar için vazgeçilmez olan su sınırlıdır ve stratejik 
açıdan önem taşımaktadır. Dünyadaki su kaynaklarının 1.360 
milyon km3 olduğu ve bunun %97’sinin denizlerde ve okya-
nuslarda olduğu tahmin edilmektedir. Geriye kalanın %2,4’ü 
buzullarda ve %0,6’sı yer altı suları başta olmak üzere akarsu ve 
göl gibi diğer tatlı su kaynaklarındadır (Anonim, 2011).

Dünyada su kaynakları ve nüfus homojen dağılmamaktadır. 
Nüfusun artması, küresel iklim değişikliği ve su kaynaklarının 
kirlenmesi nedeniyle dünya temiz su talebini karşılayamaz du-
rumdadır. Artan su talebine karşın tarımda kullanılan su mikta-
rı kısıtlanmakta ve dünya gıda güvenliği tehlikeye girmektedir. 
Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için tarım sektörü 
sanayi, kentsel ve çevresel kullanımlar ile yarışmaktadır(Mengü 
ve Akkuzu, 2008). Bu çerçevede teknik, ekonomik, hukuki ve 
ekolojik denge kurularak verimliliğin temel prensibi olan daha 
az kaynak kullanımı ile daha fazla üretim yapılması ana hedef 
olmalıdır. Artan su talebini karşılamaya yönelik çözüm öneri-
leri kapsamında kurak alanlarda yağmur suyundan etkin bir 
şekilde yararlanmak önemli bir yer tutmaktadır. Tarımsal üre-
tim için su hasadı, su toplama havzasından daha küçük bir alan 
içerisinde veya bitki kök bölgesinde suyun biriktirilmesidir. Bu 
yöntemde, toplanan su, yüzey akış alanının hemen yanındaki 
ekim alanında sulama amaçlı kullanılmakta ya da daha sonra 
kullanılmak üzere depolanmaktadır. Mikro havza su hasadı 
özellikle sulama suyunun olmadığı ya da pahalı olduğu kurak 
ve yarı kurak alanlarda kullanışlıdır. Bu metot birkaç ülkede de-

.
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nenmiştir fakat bu konuda belirli araştırma oldukça sınırlıdır. 
Kurak alanlarda yağış miktarı, bitkisel üretime yönelik temel 
ihtiyaçları karşılamak için yetersizdir. Bitki su ihtiyacının tama-
men yağışlarla karşılandığı bölgelerde mevsimlik yağışlardaki 
azalmalar ürün miktarını olumsuz yönde etkiler. Mevcut yağış 
küçük bir alanda yoğunlaştırılırsa daha etkili bir verim alınabi-
lir. Yağışın olmadığı şiddetli kurak bir yılda, etkili bir su hasadı 
sistemi yılın büyük bir kısmında, bitki gelişimini destekleye-
cektir. 

2-Toprağın Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Su Tutma Kapa-

sitesinin Artırılması

Kurak alanların restorasyonunda su hasadı kadar toprağın 
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ve özellikle su tutma kapa-
sitesinin artırılması önemli bir konudur. Bu kapsamda kurak 
alanlardaki topraklarda organik maddeyi ve su tutma kapasi-
tesini artıran ve  suyun etkin kullanımı sağlayan  maddelerin 
(Örn. zeolit, talaş, hayvan gübresi, vs.) kullanımı artırılmalıdır.
Ayrıca bu alanlarda toprakta Karbon birikimini artırıcı tarımsal 
uygulamalara ağırlık verilmelidir (Örn. sıfır sürüm yada azaltıl-
mış sürüm).

3-Kurak alanlarda meralardaki baskıyı azaltmak için bu 

bölgelerde kaba yem üretimlerini artırıcı tedbirler alarak 

hayvanların yem ihtiyaçlarının bir kısmını buradan karşı-

lamak, bu üretimler için üreticilere parasal destek vermek 

suretiyle meralardaki baskının azaltılması fayda sağlaya-

caktır.

4-Kurak alanlarda su tüketimi az ve kuraklığa dayanımı iyi 

yeni bitkilerin adaptasyonunun yapılması ve yaygınlaştı-

rılması ,çok su tüketen bitkilerin yerine az su tüketen bit-

kilerin üretiminin sağlanması ve oluşabilecek gelir farkla-

rının çiftçilere nakdi olarak ödenmesi 

5-Kurak alanlardaki önemli bir konuda ağaçlandırmadır. 

Bu alanlarda az su tüketen ve kuraklığa dayanımı iyi olan 

türler tesbit edilmeli adaptasyonu sağlanmalı ve geniş 

alanlara yayılmalıdır.

6-Önerilen tüm önlemlerin yanında çok önemli bir konu 

da kurak alanda yaşayan üreticilerin eğitilmesi ve ikna 

edilmesidir.

Çünkü bütün önlem ve önerilerde çiftçi faktörü önemlidir. 
Üretici ikna edilmeden ve çalışmanın önemini anlatılmadan 
yapılacak bir çalışmada, çalışmaya destek vermeyecek ve 
çalışmaların bir ayağı eksik kalacaktır.

7- Sulama sistemlerinin modernize edilmesi, basınçlı 
sulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi ve özel-
likle basınçlı sulama sistemlerinde tarla içi uygulama-
larının ve verilecek su miktarlarının iyi belirlenmesi ve 
fazla su verilmesinin önüne geçilmesi, kısıtlı sulama ça-
lışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi

8- Minumum toprak işlemenin yaygınlaştırılması, özel-
likle de kulaklı pulluk kullanımının azaltılması

9- Suyu tasarruflu kullanan sulama sitemlerinin yaygın-
laştırılması, erozyon ve çölleşme konularında farkında-
lığın artırılması,

10- Çayır ve mera ıslahı çalışmalarının artırılması,

11- Çiftçilerin çevre bilincinin artırılmasına yönelik ça-
lışmalar yapılması,

12- İklim değişikliğine uyum sağlayacak çeşitlerin ge-
liştirilmesi,

13- Üretim deseni değişikliklerinin tahmin edilmesi ve 
buna yönelik planlama yapılması,

14- Erken uyarı ve tahmin sistemlerinin kurulması 
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Değişikliği ve Çevresel Etkileri Konferansı (UKİDEK), Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ, Konya
ICCAP 2007a. The final report of ICCAP Project. The research project on the impact of climate chan-
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Küresel ısınma buzullarda erimeye ve 
deniz seviyesinde yükselmeye neden 
olmaktadır. Tüm bu durumların zincirle-
me etkisiyle oluşan iklim değişiklikleri, 
sıcaklıklarda artışa, yağış rejiminin de-
ğişmesine ve ekstrem olayların görülme 
sıklığının ve şiddetinin artmasına yol 
açmaktadır. Nitekim son yüzyılda küre-
sel ortalama sıcaklıklar 0.74˚C artmış ve 
deniz seviyesi 17 cm yükselmiştir. Tür-
kiye genelinde ise 2007 yılında yayınla-
nan Ulusal İklim Değişikliği Bildirimine 
göre 1941–2004 yılları ortalama sıcaklık 
verilerinde 0.64˚C/100 yıl değerinde bir 
artış görülmektedir. Yine 1941–2007 
yılları arasında yağışlarda 29 mm/100 
yıl değerinde bir azalma görülmektedir. 

Konya merkez için 1929-2006 yılları iklim 
verileri incelendiğinde her ne kadar yıllık 
toplam yağışlı gün sayısında 7,22 günlük 
bir artış eğilimi olsa da yıllık toplam dü-
şen yağış miktarında 22,24 mm gibi bir 
azalma görülmektedir. Aynı dönemde sı-
caklık değerlerine bakıldığında haziran-
eylül döneminde ortalama sıcaklıkların 
artış eğiliminde olduğu ve özellikle Ereğ-
li, Çumra ve Karapınar ilçelerinde yıllık 
ortalama sıcaklıklarda sırasıyla 1,90, 1,13 
ve 0,4˚C artış eğilimi olduğu anlaşılmak-
tadır (Şen ve Başaran, 2007).

İklimdeki tüm bu değişikliklerin zirai 
mücadeleyi farklı şekillerde etkilemesi 
kaçınılmazdır. Çünkü iklim değişikliğiyle 
beklenen sıcaklık artışı, CO2  yoğunlu-
ğundaki artış, ekstrem olaylar ile yağış-
ların azalması ve düzensizliği gibi çeşitli 
stres faktörleri bitki savunma mekaniz-
malarını olumsuz etkileyeceği açıktır. 
Örneğin orman ağaçlarının en önemli 
savunma bariyeri olan ve içeriğinde su 
bulunan reçinenin üretimi azalmakta-
dır (Şimşek ve ark., 2010). Bitki stresinin 
aksine yüksek adaptasyon yetenekleri 
sayesinde pek çok bitki zararlısının iklim 
değişikliğine uyum sağlamaları ve zarar 
oranlarını artırarak daha baskın hale gel-

meleri beklenilmektedir. 

CO2 yoğunluğu arttığında bitki dokula-
rında C/N oranı artmaktadır. Bu durum 
böcekler açısından besinin kalitesini 
değiştirecek, protein konsantrasyonunu 
düşürecek ve besinin daha az sindirilebi-
lir olmasına yol açacaktır. Tüm bu durum 
böceklerin yeterli nitrojeni temin edebil-
meleri için daha fazla beslenmelerini ge-
rektirecektir (Coviella ve Trumble, 1999; 
Hunter, 2001). Özellikle monofag zararlı-
ların bitki dokularını %40-80 daha fazla 
tüketeceği öngörülmektedir (Özgen ve 
Karasavuran, 2009). Yapılan bir çalışma-
da FACE tekniği ile soya fasulyesinde CO2 
miktarı yükseltildiğinde zarar %57 ora-
nında artmıştır (Hamilton ve ark., 2005).

Zararlıların nitrojeni temin edememeleri 
nedeniyle,  CO2 miktarında artış oldu-
ğunda daha yavaş gelişmeleri beklen-
mektedir. Bu durum yaşam dönemlerinin 
uzamasına ve haliyle parazitoit saldırıla-
rına daha hassas olmalarına yol açacaktır 
(Coviellla ve Trumble, 1999). Ayrıca bazı 
afitlerin CO2 artışı ile alarm feromonları-
na tepkiyi azalttığı ve doğal düşman sal-
dırılarına hassaslaştıkları gözlemlenmiş-
tir (Awmack, 1997; Holopainen, 2002). 
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Öte yandan Aphis gossypi’nin parazitoidi 
Leis axyridis (Col: Coccinellidae)’in yüksek  
CO2 konsantrasyonunda pupa dönemi-
nin kısaldığı ve afit tüketimini arttırdığı 
tespit edilmiştir (Chen ve ark., 2005). Kış 
yağışlarındaki muhtemel bir azalmanın 
afitlerin üreme kapasitesini düşürdüğü 
belirtilmişse de (Cannon, 1998), kış sıcak-
lıkların artması ve ilkbahar yağışlarının 
azalması gibi faktörlerin popülâsyonunu 
arttırdığı gözlemlenmiştir (Pierre, 1987).

C/N oranındaki bu artış bitkinin her do-
kusunda aynı miktarda olmamaktadır. 
Eucalyptus tereticornis bitkisinde yü-
rütülen bir çalışmada orandaki artışın 
özellikle yapraklarda daha fazla olduğu 
gözlemlenmiştir (Lawler ve ark., 1997). 
Dolayısıyla özellikle yaprakta beslenen 
sokucu emicilerin daha çok beslenme-
sine yol açması beklenmektedir. CO2 
artışının, toprakta organik madde dö-
nüşümünün özelliklerini değiştirdiği ve 

toprak neminin düşmesine neden oldu-
ğu da bildirilmektedir (Özgen ve Karasa-
vuran, 2009).

İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklığın 
belli sınırlar içerisinde artması zararlıların 
gelişme sürelerini kısaltacaktır. Çünkü 
böceğin gelişimini tamamlaması termal 
konstantının gerekli gün derece değeri-
ne ulaşmasıyla mümkündür. Sıcaklık ar-
tışıyla beraber kışların daha ılık geçmesi 
öngörüldüğünden abiyotik faktörlerden 
kaynaklanan kış ölümlerinin azalması ve 
böceklerin faaliyetlerini artırmaları bek-
lenmektedir. Ancak bu durum kışı dur-
gun olarak geçiren böcekler için bir de-
zavantaj da olabilir. Çünkü kışın aktivitesi 
artan böcek uygun besin bulamayabilir 
(Harrington ve ark., 2001).

Sıcaklığın artması özellikle multivoltin 
türlerin daha fazla döl vermelerine yol 
açacaktır. Genel olarak sıcaklıklardaki 
2˚C’lik bir artışla böceklerin yıl da fazla-

dan 1 ila 5 döl verecekleri tahmin edil-
mektedir (Yamamura ve Kiritani, 1998). 
Ayrıca sıcaklık artışıyla beraber çiftleşme 
oranının artması ve her bir dölde konu-
lan yumurta sayısının artması beklen-
mektedir.  Sıcaklık artışı trips gibi zarar-
lılarda cinsiyet oranında da değişikliklere 
neden olmaktadır (Bale, 2002).

Sıcaklık artışıyla beraber ergin çıkışları-
nın daha erken görülmesi beklenmekte-
dir. 17 lepidopter türü üzerinde yapılan 
bir çalışmada  şubat - haziran ortalama 
sıcaklığı 1.5 ˚C yükseldiğinde tüm türler-
de ortalama 4.1 haftalık bir erken çıkış 
olduğu belirtilmiştir (Stafanescu ve ark., 
2003). Benzer şekilde yıllık ortalama sı-
caklığın 1.4 ˚C  arttığında Pieris rapae’nin 
11.4 gün daha erken çıktığı gözlemlen-
miştir (Penuelas ve ark., 2002). Benzer 
şekilde sıcaklıklardaki 3˚C lik artışın            
Delia radicum’un 1 ay önce aktif hale gel-
mesine neden olduğu gözlemlenmiştir 
(Cannon, 1998).

Muhtemel sıcaklık artışı nede-
niyle böceklerin yaşam alanla-
rının hem yatay hem de dikey 
yönde değişeceği ve genelde 
kuzeye doğru bir genişleme ola-
cağı öngörülmektedir. Nitekim 
Kuzey Amerika’da Dendroctonus 
ponderosae ile yapılan bir çalış-
mada zararlının sıcaklık artışıyla 
beraber kuzey ve doğu istikame-
tinde daha yüksek rakımlı alan-
lara doğru yayıldığı anlaşılmıştır 
(Carrol ve ark., 2003).  Benzer 
şekilde resim 1’de İngiltere’de 
Conocephalus discolor (Orthop-
tera: Tettigonidae)’un yayılımını 
artırdığı görülmektedir (Anonim, 
2008).

Tablo 1: Bazı böceklerin çıkışlarında sıcaklık artışına bağlı değişmeler.

Resim1: Conocephalus discolor’un ilk kaydedildiği tarihler

Resim2: Conocephalus discolor

TAKIM YER ZAMAN PERİYODU SICAKLIK ARTIŞI DEĞİŞİKLİK KAYNAK

Lepidoptera İngiltere 1976-1998 1.5 ˚C (şubat ort.) 26/35 türde erken çıkma Roy & Sparks
(2000)

Lepidoptera
(Pieris rapae) İspanya 1952-2000 1.4 ˚C (yıllık ort.) Erken çıkma (11.4 gün) Penuelas et

al. (2002)

Lepidoptera İspanya 1988-2002 1-1.5 ˚C (şubat -haziran ort.) 17/17 türde erken çıkma
(Ort. 4.1 hafta)

Stafanescu
et al.

(2003)

Hymenoptera
(Apis mellifera) Avusturya 1951-1998 1.3 ˚C (Şubat-Nisan ort.) Gecikme (3-7) gün Scheifinger

et al. (2005)
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Özellikle kış sıcaklıklarındaki artma 
ve kışların ılımanlaşması çoğu zararlı-
nın daha erken aktif olmasına sebep 
olacağından mücadele amaçlı kullanılan 
erken/geç ekim/dikim faaliyetleri deği-
şecektir. İklimde görülecek değişikliklere 
bağlı olarak, özellikle sokucu emici ağız 
yapısına sahip multivoltin türlerin (afit-
ler, beyazsinekler, cicadellidler, thripsler 
ve kırmızı örümcekler vb.)  zarar oranla-
rını artırarak daha baskın zararlı haline 
gelmeleri beklenilmektedir. Çoğu vektör 
olan bu zararlıların bitki viral hastalık-
larını daha uzak mesafelere daha etkin 
olarak taşımaları öngörülmektedir. Ay-
rıca zararlıların kuzeye doğru yayılımını 
artırması yeni zararlıların ortama adapte 
olmasına yol açabilir. Tüm bu durumda 
hastalık etmenlerini ve zararlıları ekono-
mik zarar eşiği (EZE)’nin altında tutmak 
için daha fazla ve daha yoğun pestisit 
kullanmak gerekecektir ancak değişen 
çevre koşulları pyrethroid ve spino-
sad gibi kimi pestisitlerin stabilitesini, 
uçuculuğunu ve toksitesini olumsuz 
etkilemektedir.

Değişen iklim koşullarının biyolojik 
mücadeleyi nasıl etkileyeceği oldukça 
karmaşıktır. Öncelikle entomopato-
jen fungusların başarısı yüksek neme 
bağlı olduğundan ve üstelik etkinlikleri 
yüksek güneş radyasyonunda hızla 
azaldığından, olumsuz etkileneceği dü-
şünülebilir. Her ne kadar afitlerle yapılan 
çalışmalar yüksek sıcaklıkta daha fazla 
parazitlenme olduğunu belirtse de ge-
nel olarak zararlının parazitoit saldırısına 
açık olduğu gelişme dönemini daha 
hızlı tamamlayacağından parazitizm 
başarısının düşebileceği tahmin edil-
mektedir (Petzoldt ve Seaman, 2007). 

Predatör ve parazitoitlerin etkinliğinin 
iklim değişikliğinde nasıl etkileneceği 
tür düzeyinde farklılık göstermektedir. 
Örneğin yüksek CO2 konsantrasyonunda 
Aphis gossypii’nin predatörü Harmonia 
axyridis (Col:Coccinellidae)’in pupa 
döneminin kısaldığı ve afit tüketimini 
arttırdığı tespit edilirken (Chen ve ark., 
2005), Chrysopa sinica (Neuroptera: 
Chrysopidae)’da ise larva dönemle-
rinde kısalma, pupanın hayatta kalma 
oranında ve dişi ağırlığında azalma 
gözlemlenmiştir (Gao ve ark., 2010). Bu-
nunla beraber yayılımını artıran kuşların 
predatör olarak önem kazanabileceği 
belirtilmektedir (Cannon, 1998).
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Küresel ısınma, “sanayi devriminden beri, özellikle fosil yakıt-
ların yakılması, ormansızlaşma, tarımsal etkinlikler ve sanayi 
süreçleri gibi çeşitli insan etkinlikleri nedeniyle atmosfere sa-
lınan sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışa bağlı olarak, 
şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi 
sonucunda, yeryüzünde ve atmosferin alt katmanlarında sap-
tanan sıcaklık artışı” şeklinde tanımlanabilir (Türkeş, 2008ab, 
2012a). Temel olarak insan etkinlikleri sonucu atmosferin bile-
şiminde ortaya çıkan önemli değişiklikler sebebiyle, yüzey sı-
caklıklarında 19. yüzyılın sonlarında başlayan ısınma, 1980’le-
rin başında daha da belirginleşerek, hemen her yıl bir önceki 
yıla göre daha sıcak olmak üzere, küresel sıcaklık rekorları kır-

maktadır (IPCC, 2001, 2007; Türkeş, 2001, 2008ab, 2012a). Kü-
resel ortalama yüzey sıcaklıkları için güncellenen 100 yıllık 
(1906–2005) doğrusal artış eğiliminin büyüklüğü 0.74 °C’ye 
ulaşmıştır (0.74 ± 0.18 °C) (Solomon ve ark., 2007). Doğrusal 
ısınma eğilimi, son 50 yıllık dönemde geçen 100 yıllık dönemin 
yaklaşık iki katı olmuştur (0.13 °C/10 yıl). Ayrıca, aynı dönemde, 
ortalama minimum (gece en düşük) hava sıcaklıklarında yakla-
şık 0.2 °C/10 yıl olarak gerçekleşen artış, ortalama maksimum 
(gündüz en yüksek) hava sıcaklıklarındaki artışın yaklaşık iki 
katı düzeyindedir.

Şekil 1, 1979-2005 döneminde yüzey ve uydu gözlemlerinden elde edilen küresel ortalama yıllık yüzey (a) ve troposfer (b) sıcak-
lık değerlerindeki doğrusal sıcaklık eğilimlerinin dünya üzerindeki coğrafi dağılış desenlerini gösterir. Haritalardaki gri renkler, 
verisi eksik olan alanlara karşılık gelir. Uydu temelli troposfer kayıtlarında alansal olarak daha türdeş ısınma görülürken, yüzey 
sıcaklıklarındaki kuvvetli ısınma eğilimlerinin karalarla daha yakından bağlantılı olması, başka bir deyişle daha çok karalar üze-
rinde egemen oluşu dikkat çekicidir.

Şekil 1 : 1979-2005 döneminde yeryüzü ve uydu gözlemlerinden elde edilen küresel ortalama yıllık yüzey 
(a) sıcaklıkları ile troposfer (b) hava sıcaklıklarında belirlenen doğrusal sıcaklık eğilimlerinin dünya üzerindeki 
coğrafi dağılış desenleri (IPCC, 2007).
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TÜRKİYE’DE GÖZLENEN İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ              

Türkiye’nin mevsimlik ortalama hava sıcaklıklarında-
ki uzun süreli eğilimler incelendiğinde, kış mevsimin-
de bir bölümü istatistiksel açıdan anlamlı olmak üze-
re, hem artış hem de azalış eğilimleri görülür (Şekil 
2. a). Çok azı istatistiksel açıdan anlamlı olmak üzere, 
soğuma eğilimleri Karadeniz Bölgesi ile iç ve batı 
bölgelerinde görülür. İlkbahar ortalama hava sıcak-
lıkları, birkaç istasyon dışında, Türkiye’nin çok büyük 
bölümünde artma eğilimi gösterir (Şekil 2. a). Özellik-
le Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde gözlenen ısınma eğilimleri, is-
tatistiksel açıdan önemlidir.

Şekil 2 : Mann-Kendall (M-K) sıra ilişki katsayısı an-
lamlılık sınamasına göre, Türkiye kış (a) ve ilkbahar 
(b) mevsimi ortalama hava sıcaklığı dizilerindeki 
uzun süreli eğilimlerin alansal dağılış desenleri. Mavi 
renkli ters üçgen simgeleri, hava sıcaklığı dizilerin-
deki azalış eğilimlerini gösterirken, kırmızı renkli artı 
simgeleri dizilerdeki artış eğilimlerini gösterir. İçi 
noktalı ve dolu daha iri mavi üçgen simgeler (göre-
ce kalın ve daha kalın kırmızı artı simgeler), M-K u(t) 
sınama örneklem değerlerine karşılık gelen harita 
simgelerini içeren lejanta göre, sırasıyla dizilerdeki % 
5 ve % 1 anlamlılık düzeyindeki azalma (artma) eği-
limlerini gösterir.

Yaz mevsiminde gözlenen kuvvetli ısınma eğilim-
leri, istasyonların büyük çoğunluğunda istatistiksel 
olarak % 1 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır (Şekil, 2. 
c). Bu durum bölgesel iklim değişikliği sinyallerinin 
kuvvetlenmesi açısından önemli ve üzerinde durul-
ması gereken bir sonuçtur Sonbahar ortalama hava 
sıcaklıkları da, çoğunlukla ısınma eğilimi gösterir (Şe-
kil 2.d). Birkaç istasyonda gözlenen soğuma eğilimi 
yalnız bir istasyonda istatistiksel açıdan önemliyken, 
gözlenen ısınma eğilimleri, Ege, Akdeniz ve İç Ana-
dolu bölgelerinde çoğunluğu % 1 anlamlılık düze-
yinde istatistiksel olarak önemlidir.
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Türkiye yağışlarındaki uzun süreli eğilimler ve deği-
şimler incelendiğinde, genel olarak kış ve ilkbahar 
yağış toplamlarında Türkiye’nin Akdeniz yağış rejimi-
nin egemen olduğu Marmara, Ege, Akdeniz ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgeleri ile İç ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin iç ve güney bölümlerinde belirgin bir 
azalma eğiliminin (kuraklaşma) olduğu görülür (Şekil 
3. a, 3.b). Kış mevsiminde Ege, Akdeniz ve Güneydo-
ğu Anadolu bölgelerinde gözlenen kuraklaşma eği-
limlerinin bazıları istatistiksel olarak önemlidir (Şekil 
3.a). Yazın, önceki çalışmaların sonuçlarına benzer 
olarak, birkaçı istatistiksel olarak önemli olmak üze-
re, hem artış hem de azalış eğilimleri egemendir 
(Şekil 3.c). Sonbaharda ise, önceki çalışmalardan ayrı 
olarak, daha önce gözlenen artış eğilimlerinin kuv-
vetlendiği ve artış eğilimi gösteren istasyon sayısının 
arttığı görülür. Sonbaharda, Türkiye’nin güneydoğu 
köşesini kaplayan bir alan dışında yağışlarda artış 
egemendir.

Şekil 3: M-K sıra ilişki katsayısı anlamlılık sınaması-
na göre, Türkiye kış (a) ve ilkbahar mevsimi toplam 
yağış tutarlarındaki uzun süreli eğilimlerin alansal 
dağılış desenleri. Kırmızı renkli ters üçgen simgeleri, 
toplam yağış dizilerindeki azalma ya da kuraklaşma 
eğilimlerini gösterirken, koyu yeşil renkli artı simge-
leri toplam yağış dizilerindeki artma ya da daha ya-
ğışlı (nemli) olma eğilimlerini gösterir. İçi noktalı ve 
dolu daha iri kırmızı üçgen simgeler (görece kalın ve 
daha kalın koyu yeşil artı simgeler), M-K u(t) sınama 
örneklem değerlerine karşılık gelen harita simgele-
rini içeren lejanta göre, sırasıyla dizilerdeki % 5 ve % 
1 anlamlılık düzeyindeki azalma (artma) eğilimlerini 
gösterir.
 Türkiye’deki yıllık toplam yağışlardaysa, temel olarak 
kış ve sonbahar yağışlarındaki eğilim ve değişimlerin 
beklenen bir yansıması olarak, Türkiye’nin Akdeniz 
yağış rejiminin egemen olduğu batı ve güney böl-
gelerinde bir azalma eğilimi görülür (Şekil 3). Öte 
yandan, Trakya’nın Tekirdağ ve İstanbul yöreleri ve 
Karadeniz Bölgesi ile İç ve Doğu Anadolu bölgeleri-
nin kuzey ve doğu bölümlerinde yıllık toplam yağış-
larda bir artma eğilimi egemendir. Gözlenen artış ve 
azalış eğilimlerinin ancak birkaçı istatistiksel olarak 
önemlidir.
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TÜRKİYE VE AKDENİZ 

HAVZASININ GELECEK 

İKLİM TAHMİNLERİ

Küresel ve bölgesel iklim 
modellerinin tahminleri, 
gelecekte Türkiye’nin de 
iklim değişikliğinden olum-
suz etkileneceğini göste-
rir (Altınsoy ve ark., 2011; 
Demir ve ark. 2008; IPCC, 
2001, 2007; Trigo ve ark., 
2006; Türkeş, 1996, 1998, 
1999, 2003ab, 2008bc; Tür-
keş ve Sümer, 2004; Türkeş 
ve Tatlı, 2008, 2009; Tür-
keş ve ark., 2002; Türkeş ve 
ark., 2009ab; Türkeş ve ark., 
2011, vb.). Dolayısıyla ik-
lim değişikliğinin etkilerini 
önlemek ya da en azından 
azaltabilmek ve ona uyum 
açısından, Türkiye’nin gele-
cekteki ikliminin tahmin edil-
mesi hayati bir önem taşır. 

A2 salım senaryo çıktıları-
na göre, kışın tüm Akdeniz 
ve Karadeniz havzalarında 
ve Türkiye’de daha belirgin 
olmak üzere, toplam yağış 
tutarlarında 0.5-2 mm/gün 
düzeylerinde azalışların 
olması beklenir (Şekil 5a). 
İlkbahar, yaz ve sonbahar 
mevsimlerinde, genel ola-
rak yağış tutarlarında bir 
azalış olması beklenmekle 
birlikte, özellikle Türkiye ve 
kuzey Akdeniz bölgelerin-
de (güney Avrupa)’da 1.75 
mm/gün’e ulaşan düşüşler 
öngörülür (Şekil 5b, 5c, 5d).

Şekil 4: 1971-2000 normaline göre 2071-2100 dönemi (a) kış, (b) ilkbahar, (c) yaz ve (d) 
sonbahar mevsimleri için öngörülen ortalama sıcaklık (°C) değişiklikleri (küresel iklim modeli 
SRES A2 salım senaryosu çıktıları)

Şekil 5: 1971-2000 normaline göre 2071-2100 dönemi (a) kış, (b) ilkbahar, (c) yaz ve (d) 
sonbahar mevsimleri için öngörülen günlük toplam yağış (mm/gün) değişiklikleri (küresel 
iklim modeli SRES A2 salım senaryosu çıktıları)
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SONUÇ OLARAK

İklim değişikliği günümüzde üzerinde 
en çok durulan, en çok bilimsel araştırma 
yapılan ve hükümetlerarası düzeyde en 
çok tartışılan konularının başında gel-
mektedir. Öngörülen iklim değişiklikleri, 
su kaynakları, tarım, doğal ekosistemler 
ve insan sağlığı üzerinde hem olumlu 
hem de olumsuz etkilere sahiptir. İklim-
deki değişiklikler büyüdükçe, olumsuz 
etkilerin egemenliği de artar. 

Etkileri açısından bu kadar farklı ve 
önemli değişiklik tahmini, uyumun, ik-
lim değişikliğinin etkilerini en aza indir-
me çabalarını sürdürme ve tamamlama 
açısından gerekli ve yaşamsal bir strateji 
olduğunu gösterir. Öngörülen iklim de-
ğişikliklerini ve bu değişikliklerin, sosyo-
ekonomik sektörler, doğal ekosistemler 
ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz 
etkilerini en aza indirmenin en önemli 
yolu, insan kaynaklı sera gazı salımlarını 
azaltmak ve yutakları çoğaltmaktır.

İklim etmenleri ve bitki örtüsü dikka-
te alındığında, Türkiye’deki çölleşmeye 
eğilimli kurak araziler, karasal iç ve doğu 
bölgelerinin önemli bir bölümünü ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesini içerir. 
Uzun süreli ve şiddetli yaz kuraklıklarının 
ve yüksek hava sıcaklıklarının yanı sıra, 
yağış ve kuraklık indisi dizilerinde gözle-
nen kurak koşullara yönelik değişme eği-
limlerinin, Akdeniz ve Ege bölgelerinde 
iklim etmenlerinin çölleştirme kuvvetini 
arttırmakta oluşu, bu düşünceyi destek-

ler niteliktedir.

Öte yandan, çeşitli salım senaryolarına 
dayalı model kestirimlerinin sonuçları, 
tüm Akdeniz havzası ve çevresi ülkelerin 
gelecekte iklim değişikliğinin sonuçla-
rından en çok ve olumsuz düzeyde etki-
lenecek bölgeler arasında yer alacağını 
göstermektedir. Ayrıca, sıcaklık artışının 
yanı sıra, bölgenin giderek daha da ku-
raklaşacağı, daha sıcak ve daha kurak 
koşulların yaşanacağı öngörülmektedir. 
Dolayısıyla, Akdeniz Havzası ve Türkiye’yi 
içine alan bu geniş bölge, gelecek insan 
kaynaklı iklim değişikliğine ve olası so-
nuçlarına karşı çok savunmasız ve açıktır.

Türkiye’nin fiziki coğrafya özellikleri ile 
iklim değişkenliği, kuraklık ve çölleşme 
özellikleri ve onlardan etkilenme eği-
limlerine ilişkin bilimsel çalışmaları ve 
konuyla ilgili model kestirimlerini dik-
kate alarak, iklim değişikliğine uyum ve 
karşı önlemler kapsamında Türkiye için 
aşağıdaki değerlendirmeler ve öneriler 
yapılabilir (Türkeş, 2011, 2012ab; Türkeş 
ve Tatlı, 2009, 2010, 2011; Türkeş ve ark., 
2011):

(1) Türkiye, sahip olduğu iklim ve özel-
likle de yağış klimatolojisi özellikleri yü-
zünden, su kaynakları açısından zengin 
bir ülke değildir. Bu yüzden, 1970’li yılla-
rın başından beri orta ve doğu Akdeniz 
havzasında ve Türkiye’de sürmekte olan 
kuraklaşma eğiliminin kuvvetlenebilece-
ği olasılığı da dikkate alınarak, gelecekte 
karşı karşıya kalınabilecek olan ciddi su 

sıkıntısının önüne geçmek için, yasalarla 
desteklenen gerçekçi su politikalarının 
oluşturulması ve ivedilikle hayata geçiril-
mesi gerekir.

(2) Tarımda geleneksel sulama yöntem-
lerinin yerine, sızma ve buharlaşma yo-
luyla su kaybının en az olduğu basınç-
lı-kapalı borulu sulama yöntemlerinin 
(yağmurlama ve damla sulama uygula-
malarını içerir) kullanılması özendirilmeli 
ve bu yöntemleri kullanmak isteyen üre-
ticilere uygun finansman destekleri sağ-
lanmalıdır.

(3) İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en 
önemli sonuçlarından biri, Türkiye’de or-
man yangınlarının şiddetinde, süresinde 
ve etki alanında ortaya çıkabilecek olan 
artışlardır. her zaman var olan orman 
yangını olasılığı ve tehlikesi, daha büyük 
bir sorun olarak karşımıza çıkabilecektir.

(4) Egemen iklim koşullarının ve göz-
lenen iklimsel değişimlerin yanı sıra, 
kuvvetlenen sera etkisi ve ormanların 
yok edilmesi gibi insan etkinliklerine 
bağlanan küresel iklim değişikliğinin, 
Türkiye’de su kaynakları, kuraklık ve çöl-
leşme üzerindeki olası etkileri, sürekli iz-
lenmeli ve değerlendirilmelidir.

(5) İklim değişikliğinin su kaynakları ve 
çölleşme üzerindeki olası etkilerine iliş-
kin seçenekler, var olan su ve arazi kay-
naklarının daha etkili, akılcı ve ekonomik 
yönetimini, ormanların korunmasını, 
toprakta, biyolojik üretkenlik ve çeşitli-
likte ve bitki örtüsündeki değişiklikler 
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gibi çölleşmenin başlıca göstergelerinin 
izlenmesini ve kuraklık öngörü sistemle-
rini içermelidir.
(6) Gelecekteki daha sıcak ve kurak ko-
şullar dikkate alınarak, daha kurakçıl ve 
sıcak koşullara uygun tarımsal bitki çe-
şitleri belirlenmeli; konuyla ilgili özellikle 
adaptasyon (uyum) konusunda araştır-
ma projeleri geliştirilmeli ve bunlar des-
teklenmelidir.
(7) Sürdürülebilir tarım ve ormancılık il-
keleri uygulanmalı; tarım ve orman arazi-
lerinin amaç dışı kullanımı önlenmeli; or-
manların birer karbon yutağı olduğu da 
dikkate alınarak, ormanlaştırma, erozyon 
denetimi ve çayır/mera iyileştirmesi için 
bütçeden yeterli kaynak aktarılmalıdır.
(8) ‘Kuraklık Yönetim Planı’nı (KYP) mut-
laka yaşama geçirmeli ve uygulamalıdır. 
KYP, kuraklık (afet) analizi ve izlemesi, 
kuraklığın (meteorolojik, tarımsal, hid-
rolojik, sosyoekonomik) etkilerinin de-
ğerlendirilmesi, kuraklığın etkilerine 
açık coğrafi alanların ve sosyoekonomik 
sektörlerin belirlenmesi gibi konularda 
çalışan ve bilgi üreten kurum ve üniver-
siteler ile kuraklığı açıklama ve gerekti-
ğinde kuraklık alarmı da verilebilmesini 
sağlayacak ilgili ve yetkili kurumları içer-
melidir.
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1.Türkiye de Rüzgar Erozyonunun 

Tarihçesi ve Boyutu

Dünyada meydana gelen teknolojik 
devrim ekonomiyi doğrudan doğruya 
teknolojiye bağımlı kılmış ve bunun 
sonucunda atmosferik kirlilik, su kirliliği, 
hava kirliliği ve sonuçta da kitlesel oranda 
çevresel kirlilik dünya gündemine 
taşınmıştır. Çevresel kirlilik içerisinde 
de en önemli boyutta olanlardan birisi 
de çölleşme olayı olmuştur. Yukarıda 
belirtilen sebeplerden dolayı 1960 larda 
tüm dünyada patlayan rüzgar erozyon 
probleminden Türkiye de nasibini 

almıştır ve İç Anadolu bölgesinde 
bölgesel problemlere sebep olmuştur.
Ülkemizde rüzgar erozyonunun yaygın 
olduğu alanlar genellikle kurak ve yarı 
kurak olan Orta Anadolu’nun güney 
yarısı (Özellikle Konya, Niğde, Kayseri) ile 
doğuda Kars ili sınırları içindedir. 
Türkiye’de kara kumulu olarak 465913 
hektar alanda hafiften çok şiddetliye 
kadar rüzgar erozyonu problemi vardır. 
Bu alanın yaklaşık % 70’i (322474 hektarı) 
ise Konya il sınırları içinde yer almaktadır. 
Bu alanın 103000 hektarı da Konya’nın 
Karapınar ilçesinde bulunmakta olup, 

bu alan ülke düzeyindeki rüzgar erozyon 
alanının % 22.1’ini teşkil etmektedir.
Aşağıdaki çizelgeler (çizelge 1 ve 2) 
ülkemizde illere göre alan olarak ve ülke 
düzeyinde rüzgar şiddetine göre rüzgar 
erozyonu durumunu vermektedir. 
Çizelgeden de görüldüğü gibi ülke 
düzeyinde en geniş rüzgar erozyon 
alanı Konya ili sınırları içerisinde 
bulunmaktadır. Bu alanların çoğunluğu 
orta ve çok şiddetli rüzgar erozyonunun 
etkisi altındadır.

Çizelge 1. Rüzgar Erozyonunun İllere Göre Dağılımı

Çizelge 2.  Rüzgar Erozyonun Türkiye Konya İlindeki Dağılımı

İller Rüzgar Erozyon Alanı (ha) %

Konya 322.474 69.22

Niğde 122.741 26.34

Kayseri 12.894 2.77

Kars 2.910 0.62

İçel 2.552 0.55

Sakarya 2.342 0.50

TOPLAM 465.913 100.00

Erozyon 

Şiddeti

Rüzgar Erozyon 

Alanları (HA)

Konya İlindeki Rüzgar Erozyon 

Alanları (HA)

Hafif 165664 124521

Orta 231041 138794

Şiddetli 64385 56678

Çok Şiddetli 4823 2481

1.1. Karapınar ilçesinin, iklimi, toprak varlığı ve özellikleri:

Karapınar, Konya-Adana karayolu üzerinde olup, Konya’ya 95 
km uzaklıktadır. Nüfusu 28074 civarında ve yüzölçümü 4315 
km2 dir. Kuzeyi ve batısı Konya Ovasının devamı olup, doğudan 
Karacadağ, güneyden ise Andıklı, Küçük ve Büyük Tartan tepesi 
ile çevrilidir. 
İlçede tarım arazisi varlığı 296900 hektar olup, bu arazilerin % 
23’ü olan 103000 hektar arazide çeşitli tip ve şiddette rüzgar 
erozyonu zararı söz konusudur. 

Tarla tarımı ve hayvancılıkla geçimini sağlayan ilçede rüzgar 
erozyonu çalışmalarından sonra açılan derin kuyularla sulu 
tarıma geçilmiş ve bugün yaklaşık 400.000 dekar arazi sulanır 
duruma gelmiştir. 
Bölgede yarı kurak karasal iklim hüküm sürer. Yıllık ortalama 
yağış 285 mm ortalama sıcaklık 11 Co, hakim rüzgar yönü 
Kuzey-Kuzeydoğu, yıllık ortalama rüzgar hızı 3.5 m/sn dir. 
Erozyon yönünden önemli rüzgarlar ise Güney-Güneybatı 
yönünden esmekte olup 110 km/saat’e varan rüzgar hızları 
tespit edilmiştir.
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1.1.1. Karapınar’da rüzgar 

erozyonunun ortaya çıkış sebepleri :

Rüzgar erozyonunun etkili olmasına 
neden olan başlıca faktörleri şu şekilde 
sıralayabiliriz. 

1. Bu yörenin eski bir göl yatağı olması, 
dolayısıyla gölün kuruyarak tabanındaki 
kumulların yüzeye çıkması (kumulların 
içinde hala yer yer deniz hayvanları 
kabuklarının bulunması bu görüşü 
kuvvetlendirmektedir.)

2. İklim yönünden yörenin son derece 
sıcak ve kurak olması (yıllık yağış miktarı 
260-280 mm, yıllık ortalama sıcaklık 11-
12 Co civarındadır.

3. Hayvancılık yönünden yörenin 
son derece zengin olması (genelde 
mer’a hayvancılığı yaygın olup koyun 
beslenmektedir. Koyun mer’ada dipten 
otlama yaptığı ve kapasitesi üzerinde 
otlama yaptırıldığından mer’a tahribi 
çok fazladır.)

4. Mer’alarda hayvanların sevmediği, 
fakat toprağı tutucu özelliği çok olan 
bazı bitkilerin (geven, tapir, sığır kuyruğu 
v.b.) halk tarafından sökülerek yakacak 
olarak kullanılması (mer’aların tahrip 
olmasına sebep olmaktadır.)

5. Nadas-Hububat ziraatının yapıldığı 
yörede toprak işleme aleti olarak 
toprağı tam devirerek işleyen soklu-
diskli pulluklar ve toprağı parçalayan 
diskharrow  gibi aletlerin kullanılması ile 

erozyonun artmasına neden olunması. 
Kulağı küçültülmüş pulluk ve kazayağı + 
tırmık kullanılması tavsiye olunur. 

6. İlçe arazilerinin etkili rüzgar kuşağı 
üzerinde bulunması (Ülkemizde 
genelde rüzgar erozyonu görülen iller 
bu kuşak üzerinde bulunmaktadır. Bu 
rüzgar kuşağı Sakarya-Eskişehir - Konya 
(Karapınar) - Kayseri (Yeşilhisar) - Sivas 
(Ulaş) - Erzurum - Kars (Aralık) hattını 
oluşturmaktadır. 

İlçede bu kadar kötü faktörün bir araya 
gelmesi ile ortaya çıkan durum ilçe 
halkını yıldırmamış, bundan kurtulmanın 
çareleri aranmaya başlanmıştır. İlk önce 
“Karapınar’ı Erozyondan Kurtarma 
Derneği” adında Karapınar halkı bir 
dernek kurmuştur. Bu konuda ilk başvuru 
Karapınar Kaymakamı A. Naci EKŞİOĞLU 
tarafından 09.07.1959 tarihinde Konya 
Valiliğine yapılmıştır. Kaymakam bu 
yazısında o günkü vahim durumu 
oldukça açıklamış bulunmaktadır. 

Daha sonra ilçeye kaymakam olarak 
gelen Sadrettin SÜRBAHAN konuya 
bütün gücü ile eğilerek yeniden 
başvuruda bulunmuştur. 

Bu müracaatlardan sonra konu enine 
boyuna düşünülüp, tartışılmış ve 
konu üzerinde çalışmalara başlaması 
için o dönemin devlet kuruluşu olan 
Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü’ne 
görev verilmiştir. Vakit geçirilmeden ilk 
çalışmalar 1962 yılında başlatılmıştır. 
İlk önce teknik elemanlardan bir ekip 
oluşturularak 16000 hektarlık sahanın 
hidrolojik, jeolojik, toprak ve topoğrafik 
etüdleri yapılmıştır. Burada ilk aşamada 
ilçeyi kurtarma amacı güdülmüştür. 
Çalışmaya başlanılan bu sahanın tel çit 
ile çevrilmesi işlemi gerçekleştirilmiş 
daha sonra saha problemlerine göre 4 
bölgeye ayrılmıştır. Bu saha üzerinde 
problemin derecesine göre ıslah 
çalışmalarına başlanmıştır. 
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2.Problemli sahalar üzerinde yapılan çalışmalar

2.1.Kum Eksibeleri (Kumul Barkanları) Sahası

(4300 ha)

İlçenin güney batısında Karapınar’dan 7 km uzaklıkta olan 
bu saha 4300 ha genişlikte ve eskiden birinci derecede 
erozyon etkisi görülmüş arazidir. Burada tamamen çöl 
görünümünde olan, üzerinde hiçbir bitki örtüsü kalmayan 
41 m yüksekliğinde 50 m eninde, 240 m uzunluğunda 
yarımay (hilal) şeklinde kumul tepeleri oluşmuştur. 
Bu tepelerin meyli, rüzgar esiş yönünde % 5-17, diğer 
yönlerde ise % 20-48 dir. Bu sahadaki eksibelerin 
menşeini teşkil eden kumullar en hafif bir rüzgarla 
hareket edebilecek özelliktedir. Esen şiddetli rüzgarlar ile 
hareket eden kumullar 1500  ha’lık bazalt kayaları ile kaplı 
Ketir tepesini de eşerek ilçeyi tehdit etmeye başlamıştır. 
Bundan dolayı birinci aşamada buranın kontrol altına 
alınarak ilçenin istikbalinin kurtarılması hedeflenmiştir. 
Bu saha üzerinde yapılan ıslah çalışması birbirinin devamı 
olarak iki kademede gerçekleştirilmiştir. 

2.1.1 Fiziki Tedbirler (kamış perde tesisi)

Bitki örtüsünden yoksun, rüzgar etkisi ile hareket edecek 
özellikteki kumul tepeleri üzerine önce rüzgarın hızını 
kırıcı, hareketi önleyici kamış perdeler tesis edilmiştir. Bu 
perdelerin özelliği hakim rüzgarın esme yönüne dik olarak 
tesis edilmeleri, 1.5-2.0 m yüksekliğinde ve iki perde arası 
mesafesi, perde yüksekliğinin 8-10 misli olmalarıdır. Kamış 
perdeler ülkemiz şartlarına göre en ucuz ve ekonomik 
olduğu için tercih edilmiştir. Kamış perdeler alt ve üst 
ucundan 40 cm kalacak şekilde iki sıralı tel ile örülmüştür. 
Araziye yerleştirilirken her iki metrede bir olacak şekilde 
rüzgar etkisi ile perdelerin yıkılmasını önlemek için  bu 
perdeler tahta kazıklar ile sabitleştirilmiştir (resim: 4,5). 

Resim 1. Karapınar ilçesinde kum birikintilerine maruz kalmış evler

Resim 3. 1960’ ların Konya- Adana karayolunda kum fırtınalarını arasında 
işleyen trafik (gündüz 14.00’ civarında çekilmiş bir görüntü)

Resim 2. Rüzgar erozyonundan etkilenen köylülerin terk ettiği  evlerin günümüzdeki hali
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Resim 4. Kamış Perdelerin Kesilmesi ve Örülmesi

Resim 5. Kamış Perdelerin Rüzgar istikametine 
Dik Olarak Araziye Yerleştirilmesi

2.1.2. Kültürel Tedbirler

2.1.2.1. Otlandırma

Kamış perdeler tesis edilip 
rüzgarın hızı kısmen kesil-
dikten ve kum hareketi dur-
durulduktan sonra birinci 
aşamada perdeler arası ot-
landırılmaya başlanmıştır. 
Burada amaç toprak yüze-
yini iyice kapatmak ve kum 
hareketini iyice durdur-
maktır. Otlandırmada yöre 
mer’alarından toplanan 
çok değişik yabancı ot to-
humları kullanılmakla bera-
ber kültür bitkisi tohumları 
olarak kurağa ve sıcağa da-
yanıklı olan çavdar ve otlak 
ayrığı bitkileri yaygın bir 
halde kullanılmıştır. 

2.1.2.2. Ağaçlandırma

Kamış perdeler arası ot-
landırıldıktan sonra toprak 
hareketini tamamen dur-
durucu ve uzun süre kalıcı 
tedbir olan ağaçlandırma 
çalışmalarına geçilmiştir. 
Gerek saha içerisinde ku-
rulan fidanlıklardan gerek-
se diğer yerlerden temin 
edilen fidanlar bu perdeler 
arasına dikilerek yetiştiril-
miştir. (Resim 6)
Ağaç çeşidi olarak yöreye 
has kuraklığa dayanıklı aşa-
ğıdaki ağaçlar seçilmiştir. 
İğde (Eleagnus sp.L), Akas-
ya (Robinia pseudeaccacia), 
Dişbudak (Fraxinus sp.L), 
Karaağaç (Ulmus sp.L), Ak-
çaağaç (Acer sp.L).

Resim 6. Kamış Perde Araları Otlandırma ve 
Ağaçlandırma Çalışmaları  
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2.2. Hareketli Kumul (Barkanlar)              

Sahası (4000 ha)

Bu saha üzerinde yer yer hayvanlarca 
yenmeyen bazı bitkiler bulunmaktadır. 
Bu bitkilerin etrafında kumullar birike-
rek 0.3-1.2 m yüksekliğinde 0.25-2.00 m 
genişliğinde tepecikler oluşmaktadır.  Bu 
tepeciklerin meyli rüzgar geliş yönünde 
% 30-60, rüzgar gidiş yönünde ise          % 
5-19 dur. Bu bitkiler kurağa dayanıklı yö-

reye has bitkiler olup, Tapir (Marrubium 
parviflarum), Geven (Astragalus micra-
cophalus), Yandak (Alhagi camalorum) ve 
Puren (Artemisia sp.)dir.
Bu durumdaki sahalar arazi tel çit ile çev-
rilip hayvan ve insan müdahalesi kaldırı-
lınca mevcut bitkiler kendi kendisini to-
humlamayla, diğer bitkilerin ise bir çoğu 
yeniden aşılamayla çoğaltılmış ve bugün 
toprak yüzü gözükmeyecek derecede 
bitki örtüsü ile kaplanmıştır. Dolayısıyla 
mer’aların otlatılmamasının  etkisi büyük 
olmuş ve tabi flora yeniden oluşmuştur. 
2.3. Erozyona Duyarlı Düz Topraklar 

Sahası (3200 ha)

Bu sahalar üzerinde hiçbir bitki örtüsü 
bulunmayan, vaktiyle kuru tarım yapıl-
mış, erozyon nedeniyle terkedilmiş tarım 
arazileridir. 
Bu arazilerin 1000 hektarı sahada eroz-
yon önleme çalışmaları yapılıp başarı 
kazanılınca (vaktiyle yöre halkı tarafın-
dan terkedilen) bu yerlere yeniden gelip 
yerleşen ve hala kontrolümüz altında 
ziraat yapan şahıs arazileridir. Kalan ara-

zilerin 2000 hektarında hakim rüzgara 
dik 40-60 m genişliğinde şeritvari ekim 
metodu uygulanarak tarım yapılmakta-
dır. Orta Anadolu şartlarında uygulanan 
Nadas-Hububat ziraatı sistemi uygulan-
maktadır. Yaklaşık 200 hektarında da yö-
reye has bağ –bahçeler kurulmuş olup 
demonstrasyon mahiyetinde meyvecilik 
yapılmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğü-
müzün ülke düzeyindeki erozyon ön-
leme çalışmalarında kullanılmak üzere 
fidanlıklar ve çayır mer’a tohum üretim 
tesisleri mevcuttur. 
2.4. Ketir Tepesi Sahası (1500 ha) 

İlçenin hemen güneybatısından başla-
yıp kumul tepelerinin bulunduğu yerle-
re kadar uzanan sahadır. Üzerleri bazalt 
kayaları ile kaplıdır. Çok eskiden bir te-
penin tamamen ağaçlarla kaplı olduğu 
söylenmektedir. Bugün ise üzerlerinde 
hiçbir ağaç kalmamıştır. Ancak erozyon 
çalışmaları yapılıp, kum hareketi durdu-
rulunca yeni yeni karaçalı, yabani badem 
ve böğürtlen gibi ağaçların gelişmeye 
başladığı görülmektedir. Ayrıca çalışma-
lar esnasında tepe eteğine çekirdekten 
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yetiştirilmek üzere 700.000 adet badem 
dikilmiştir. Şu anda bu tepeye çam sedir 
dikilmektedir. 
3.Yapılan yatırımlar ve faydaları 

Bu yatırım ve mal oluş değerlerine göre 
projenin yararlılığını şöyle sıralayabiliriz. 
3.1. Karapınar İlçesinin Bir Başka Yere 

Taşınmasının Önlenmesi 

Eğer çalışmalar başlamamış olsaydı ilçe-
nin başka bir yere taşınması gündeme 
gelmişti. Tüm alt ve üst yapısı, okullar, 
binalar, evler vs. koskoca bir ilçeyi baş-
ka bir yere taşımanın ülke ekonomisine 
getireceği yük çok büyük boyutlarda 

olacaktı. Bu çalışma ile yapılacak masra-
fın neredeyse dörtte birinden daha az bir 
masrafla problem ortadan kalktığı gibi 
yeni tarım tekniklerinin ilk defa yöre çift-
çisine sunulması, ilk sulu tarımın burada 
yapılarak örnek teşkil etmesi, arazilerin 
tarımsal değerlerinin artması, insan ve 
hayvan sağlığı açısından tehlikenin orta-
dan kalkması gibi ilklere öncülük etmesi 
bakımından çok önemli bir proje olmuş-
tur.
3.2. Arazinin Değer Artışı 

Proje alanındaki kumulların etkisiyle ve-
rim alınmayan araziler 1960’lı yıllarda 
terkedilmiş, tarımda kullanılamaz hale 
gelmiştir. O günkü terk edilen bu arazi-
lerin dekarı, proje uygulanmasının so-
nuçlandığı 1972 yılında çok verimsiz ve 
önemsiz durumda iken bugün gerek şa-
hısların kendi imkanları ile açtığı kuyular, 
gerekse Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünün 
yaptığı sulama kanallarıyla getirmiş ol-
duğu su ile değeri çok artmıştır. 
3.3.Trafik :

Proje alanı, rüzgarların hızlı estiği zaman-
larda Karapınar Konya Karayolunun 8 km 

lik bir bölümünde trafik akışını engelle-
mekteydi. Erozyon önleme çalışmaları 
neticesi bu yolda hiçbir problem kalma-
mıştır. O dönemlerde yolda sık sık trafik 
kazaları olmakta dolayısıyla can ve mal 
kaybına sebebiyet vermekteydi.
3.4. İnsan ve Hayvan Sağlığı:

Rüzgar erozyonu sırasında havada asılı 
hareket eden kum parçacıkları insan ve 
hayvanlarca kulak, burun ve ağız yoluyla 
alınmasıyla sağlık için son derece zararlı 
olmaktaydı. Hatta mer’a da otlayan hay-
vanların kum fırtınası sırasında kaybol-
duğu, üzerlerinin kumlarla kaplanmasıy-
la bir bölümünün öldüğü görülmüştür. 
Kumul hareketi önlenince bu durumda 
ortadan kalkmıştır. 
3.5. İlçe Tarımına Etkisi :

Proje çalışması çiftçi eğitim kampı ile yü-
rütülmüş, çalışanlar sulu ve kuru tarım 
yönünden eğitilmişlerdir. Proje çalışması 
başlangıcında yapılan yer altı suyu etüdü 
olumlu bulunmuş bunun üzerine açılan 
derin kuyularla (35 adet kuyu açılmıştır) 
fidan yetiştiriciliği ve sulu tarım yapılmış-
tır. 
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Proje alanında açılan derin kuyular ve 
sulu tarım çevre için örnek olmuş ve çev-
re çiftçilerince bu yolda çalışmalara baş-
lanmıştır. 1972 yılında yöre çiftçilerine 
1000 dolayında yeni kuyu açılmış iken 
bugün bu sayı 5000 in üzerine çıkmıştır. 
Açılan kuyularla sulu şartlarda pancar-
buğday ekim nöbeti uygulanmaya baş-
lanmıştır. Bugün bu kuyu çevrelerinde 
yöre çiftçilerince yonca, korunga gibi 
hayvan yemleri yanı sıra  sebze, meyve 
hatta istasyonumuzdan temin edilen fi-
delerle çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Ayrıca vejetasyonun arıcılık için mükem-
mel bir ortam oluşturması arıcılara bu 
yönde büyük fırsatlar sunmaktadır.
Yöre çiftçilerinin sulu tarım tekniği ile 
ilgili isteklerine istasyonumuzca ilgilenil-
mekte ve yardımcı olunmaktadır, (mey-
ve fidanı, sebze fidesi, meyvesiz fidanlar 
temin edilmektedir). 
3.6. Erozyon Önleme Amacı İle Yapı-
lan Çalışmalara Katkı :

Ülke düzeyinde Genel Müdürlüğümü-

zün erozyon önleme çalışmalarına yar-
dımcı olmak amacı ile şu anda saha içe-
risinde fidanlıklar ve çayır mer’a tohumu 
üretim tesisleri kurulmuştur. Buradan 
elde edilen fidan ve tohumlar istenilen 
yerlere gönderilmektedir. 
3.7. Eğitime Olan Katkısı:

Burada yapılan çalışmaları yerinde gör-
mek için mevcut Ziraat Fakültelerimizde 
okuyan öğrenciler, teknik inceleme ge-
zileri yapmaktadır. Okulda okudukları 
teorik bilgilerin tatbikata uygulanışını 
görme fırsatı bulmaktadırlar. 
3.8. Araştırma Çalışmalarının Yürütül-

mesi :

İstasyon bünyesindeki şubelerimizin 
araştırma projelerini yürüttüğü yer ola-
rak kullanılmaktadır. Geçmiş yıllardan 
bugüne kadar burada yapılarak sonuç-
landırılan projeler şunlardır. 
- Orta Anadolu’da anız örtülü ziraat 

sisteminde rüzgar erozyonunu önle-

yici şerit genişliğinin tespiti,

- Kuru ziraat sisteminde en uygun 

anız bozma ikileme-üçleme aletleri 

ile mibzerlerin tespiti denemesi,

- Tesirli bir rutubet muhafazası için 

Karapınar rüzgar erozyonu proje sa-

hasında en uygun nadas zamanı ve 

derinliğinin tespiti,

- Konya-Karapınar kireçli toprakların-

da korunganın su tüketimi ve topra-

ğın bazı özelliklerine etkisi,

Bu projeler sonuçlandırılmış olup, kitap 
olarak basılmış ve gerek tatbikatçı ku-
ruluşlara, gerekse çiftçinin istifadesine 
sunulmuştur. 

Ayrıca 4300 hektarlık ormanlık saha 
ağaçlarla kaplı olduğu için yabani hay-
vanların barınak yeri olmuştur. Saha içe-
risinde tavşan, tilki, keklik ve bülbüller 
bulunmaktadır. 
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Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü olarak Bakanlığı-
mız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürlüğü (TAGEM)’ne doğrudan bağlı olup Konya, 
Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta ve Burdur ille-
rini kapsayan geniş bir coğrafyada toprak, su ve 
havza alanlarında araştırma projeleri yürütmek-
teyiz.  

Topraklarımızın durumunu belirlemekten uy-
gun gübreleme programlarını tespit etmeye, 
kısıtlı su uygulamalarından, atık suların kullanıla-
bilirliğine ve en önemlisi havza bazlı erozyon ve 
çölleşmenin engellenmesine dair pek çok pro-
jemiz gerek TAGEM ve gerek TÜBİTAK, KOP, AB, 
BOREN gibi kuruluşlar tarafından desteklenmek-
tedir. Ayrıca alanında yetkin personelden oluşan 
laboratuarımız, analizlerini gerçekleştirmektedir 
ve bölgenin diğer laboratuarlarına eğitim düzen-
lemektedir. 

1960’lardan beri personelimizin özverili çalış-
maları neticesi erozyon kontrol altına alınan ve  
40 bin dekar orman tesis edilerek yeşillendirilen 
müdürlüğümüze bağlı Karapınar Çölleşme ve 
Erozyon Araştırma Merkezi, şu an eşsiz bir açık 
hava müzesi gibidir ve bu vasfıyla yurt içi ve yurt 
dışından pek çok araştırmacı, bilim insanı ve mi-
safiri ağırlamaktadır. 

Her gün daha belirgin olan iklim değişikliği, 
kuraklık ve çölleşmeyle ilgili gözlemleri yapmak, 
gerekli tedbirleri alarak uyum sağlamak başlıca 
hedeflerimizdir. Müdürlüğümüz olarak donanım-
lı teknik personelimizle sadece bölge tarımı için 
değil, küresel olarak tüm dünyada örnek olacak 
çalışmalar yürütmek kararlılığındayız.

Bölgesel Sorumluluk Alanımızdaki İller
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Ülkemizde sorunlu alanlar (aşırı tuzlu, 
maden çıkarılan, kurak, yarı kurak gibi.)   
ile yıllarca süren düzensiz ve aşırı otlat-
ma baskısı altında kalarak toprak yapısı 
ve bitki örtüsü büyük oranda tahrip olan 
doğal çayır mera alanlarımızın ıslahına 
yönelik olarak alınabilecek alternatif 
tedbirlerden birisi de bu alanlarda uy-
gun çalı formundaki bitkilerin yaygınlaş-
tırılmasıdır. 
Çalımsı yem bitkileri, çok kurak iklim 
koşullarına adapte olabilme, tuzlu top-
raklar ve diğer sorunlu alanlarda yetişe-
bilme, yüksek yem değeri, derin kökleri 
sayesinde uzun kurak dönemleri atlata-
bilme gibi çok pozitif özelliklere sahiptir.  
İran ve Suriye başta olmak üzere Orta 
Doğu, Amerika ve  Kuzey Afrika ülkele-
rinde çöl karakterindeki alanlar ve diğer 
sorunlu alanlarda çalımsı bitkilerin plan-
tasyonundan toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesi, kaba yem temini, bitki-
sel çeşitliliğin artırılması ve erozyonla 
mücadele alanlarında önemli sonuçlar 
alınmıştır. Bu çalımsıların başında dört 
kanatlı tuz çalısı (Atriplex canescens) gel-

mektedir. Belirtilen ülkelerde bu çalımsı 
ile ilgili olarak geniş çaplı tohum ve fide 
üretim altyapıları oluşturulmuş olup  uy-
gulama alanları hızla genişletilmektedir. 
Ülkemizde ise,  bu çalımsı üzerine çalış-
malar çok sınırlı düzeyde kalmıştır. Atrip-
lex türleri içerisinde soğuğa en fazla da-

yanıklı tür olduğu için seçilmiş olan bu 
tür aynı zamanda, kurağa dayanıklılık, 
tuza karşı yüksek tolerans, hızlı büyüme 
ve yüksek biomas üretimi gibi özellikle-
ri ile önemli bir potansiyel oluşturmak-
tadır. Bitki, meralardaki yaygın türlerin 
kuruduğu dönemlerde yeşilliğini koru-
maktadır. Bu nedenle, yaz döneminde 
yeşil yem periyodunun uzatılmasına 
olanak sağlayarak hayvanların yem ye-
tersizliği nedeniyle verimden düşmesini 
önlemektedir.
Bilindiği gibi Konya’da ciddi boyutlar-
daki erozyon sorunu, yarı çöl karakte-
rinde ve tuzluluk sorununun önemli 
boyutlarda olduğu alanların oluşmasına 
neden olmuştur. Bu alanlarda normal 
mera bitkileri yetişmemekte ve eroz-
yon sorunu giderek büyümektedir. Yurt 
dışında bu gibi alanlarda başta Atriplex 
türleri  başta olmak üzere çeşitli çalım-
sılar anahtar bitki olarak kullanılmakta 
ve bu tür sorunlu alanlarda toprak ve 
su kaynaklarının korunması, bitkilen-
dirme ve kaba yem temini yönlerinden  
önemli başarılar elde edilmektedir. Ül-
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kemizde bu bitkinin belirtilen alanlarda 
denenmesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu projede Konya koşullarında farklı 
lokasyonlarda(Aşırı tuzlu ve yarı çölleş-
miş, zayıf mera ve normal tarla) kurula-
cak denemelerde, yem değeri ve toprak 
ve su kaynaklarının korunması yönleri 
ile dört kanatlı tuz çalısı (Atriplex canes-
cens)  çeşitli ölçüm ve gözlemlere tabi 
tutulmaktadır. Bunlardan elde edilecek 
sonuçlara göre bu çalımsının ülkemiz 
genelindeki sorunlu alanlara yaygınlaştı-
rılması amaçlanmaktadır.          
Ülkemiz topraklarının yaklaşık beşte biri-
ni doğal meralar oluşturmaktadır. 
Bu kadar geniş alan kaplamalarına rağ-
men gerekli ilgi gösterilmediği gibi aşı-
rı ve bilinçsiz kullanımı sonucu büyük 
oranda tahrip edilmiş önemli bir kısmı 
bitki örtüsü ile birlikte yüzey topraklarını 
bir daha yenilenemez oranda kaybet-
mişlerdir. Özellikle kurak ve yarı-kurak 
bölgelerde potansiyel erozyon alanı 
haline gelen bu doğal kaynaklar yem 
üretimi bir yana ülkesel altyapı ve diğer 
üretim alanlarını tehdit eder duruma 
gelmişlerdir.
Türkiye’de rüzgâr erozyonu probleminin 
yaygın olduğu alanlar genellikle kurak 
ve yarı kurak bölgelerde yer alır. Orta 

Anadolu yağış yönünden rüzgar erozyo-
nuna gayet müsaittir. Yağışın sene için-
de dağılışı genellikle çok düzensiz, sene 
içinde düşen miktarı ise oldukça azdır. 
Bitki örtüsü toprak yüzeyini ne kadar faz-
la kapatırsa erozyonda o miktarda az ol-
maktadır. Rüzgâr erozyonunun yapacağı 
tahribat satıhtaki bitki örtüsü miktarı ile 
ters orantılıdır (Abalı ve ark.1993). Bu ne-
denle bu tip bölgelerde yüzeydeki bitki 
örtüsü miktarı oldukça önemli olup, ko-
runması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
Tabiatın mera alanı olarak ayırıp sınırla-
dığı topraklar üzerinde verimli mera ye-
tiştirmek veya kendiliğinden yetişecek 
tarzda koruyup ıslah ederek kullanmakla 
şu üç esaslı fayda aynı zamanda sağlan-
mış olur (Tarman 1960).
1. Mera alanlarının toprağı yerinde tutu-
lur.
2. Toprağı yerinde tutan değerli mera 
bitkilerinden hayvanlar için faydalı tahıl 
ve ekonomik olan yemler elde edilir.
3. Oluşturulan mera alanlarına komşu 
alanlarda değerli toprak ve tesisler tah-
riplerden korunur.
Rüzgarla hareket eden toprak sadece 
havayı kirletmez, aynı zamanda arazinin 
kalitesini ve onun verim gücünü de dü-

şürür. Mera ekosisteminin elverişli bir şe-
kilde kullanılması, evvelce tahrip olmuş 
olan meraların tamir ve ıslah edilmeleri, 
bu problemin hafifletilmesine yardım 
edebilir (Blaisdel ve ark.1970).
Erozyon bakımından bitkilerin toprağı 
tam manası ile örtüp örtmemesi bahis 
konusudur. Patates, mısır, pamuk gibi 
bitkiler toprağı az, hububat, baklagil, 
yem bitkileri ve orman toprağı fazla ör-
ter ki bunlara da koruyucu bitkiler adı 
verilir (Çelebi 1971).
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Dünya üzerinde, binlerce hektarlık mera 
arazisi, yanlış otlatma nedeni ile bir in-
san ömrü süresince ıslah edilemeyecek 
kadar zayıflamış ve tüketilmiştir. Bunla-
rın arzu edilen otlarla verimli bir örtü ile 
kaplanması ve toprağın doğal süreçlerle 
ıslahı için uzun yıllara ihtiyaç vardır. İyi 
planlanan ve idare edilen tohumlama 
programları, bu gibi arazilerin önemli 
bir bölümünün 2-3 yıl gibi kısa bir süre 
içinde toparlanmasına olanak sağlaya-
bilmektedir. Toprağın iyileştirilmesi, terk 
edilmiş arazilerin ve bozulmuş meraların 
tekrar bitki örtüsüne kavuşturulması ile 
mümkün olabilmektedir (Akalan ve Do-
ğan 1988).
Karapınar örneği 1950’li yıllardan beri 
bize bu süreci doğal bir laboratuar or-
tamında tüm çıplaklığı ile göstermiş ve 
olası tehlikeleri bertaraf etme yeteneği-
ni ve yöntemini bize öğretmiştir. Burada 
sorunlu alanlar tiplerine göre ayrılmış ve 
her biri için çözüm projeleri uygulamaya 

konmuştur. Kumul barkanları üzerinde 
kamış perdeler ile kumul stabilizasyonu 
sağlanırken 32000 dekarı bulan mera 
alanlarında ise doğal bitki örtüsünün 
yeniden tesisi için tohumlama, insan ve 
hayvan müdahalesinden tecrit etme ile 
muhafaza tedbirleri yürütülmüştür. 
Koruma altındaki meralarımız zaman 
zaman dış etkenlerden kaynaklanan se-
beplerle yangın tehlikesi yaşamakta ve 
nerdeyse her yıl belli bir miktar mera ve 
orman alanı tahrip olmaktadır. Bu alan-
lar zaman içerisinde kendini toplayarak 
yeniden araziyi kapatmaktadır. İşte tam 
bu aşamada erozyon riski yüksek olan 
zayıflamış meralarda ıslahla tahrip olan 
örtünün geri kazanılması iyileştirilen 
örtünün bitki kökleri ile toprağın sıkı 
bir şekilde tutularak erozyon riski azal-
tılmalıdır. Şiddetli erozyona maruz fakir 
meralarda yapılacak ıslah çalışmalarında 
toprakların yerinde tutulması ve erozyo-
nun önlenmesi meradan üretilecek hay-

vansal üretimin arttırılmasından daha 
öncelikli hedef olduğundan, Karapınar 
bölgesindeki geven (Astragalus eriocep-
halus) ve kar dikeni (Acantholimon spp.) 
türleri hayvanların otlayamamasına 
rağmen iyi birer erozyon önleyici bitki 
olduklarından korunması gerekmekte-
dir. Bu projede kullanacağımız Atriplex 
canescens’in erozyon önleme ve toprak 
kalitesi üzerine etkileri yanında hayvan 
beslemede kullanılabiliyor olmasından 
dolayı  çok yönlü bir getiri ortaya kon-
ması beklenmektedir.
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Müca-
dele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-
müzün Karapınar Kuraklık ve Çölleşme 
Merkezi Birimi alanında Proje kapsa-
mında dört kanatlı tuz çalısının (Atriplex 
canescens) dikiminde köklendirilmiş çe-
likler kullanılmıştır. Tohumla çoğaltılma-
sında dormansi içi boş tohum oranının 
fazlalığı sorun yaratmaktadır. Bitki çoklu 
ve karmaşık mekanizmalar tarafından 
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kontrol edilen yüksek düzeyde bir dor-
mansi alışkanlığı göstermektedir. Bu di-
ğer Atriplex türlerinde de yaygın olarak 
görülmektedir (Meyer, 2003). Bu neden-
lerle tohumla üretimi oldukça zordur. 
6 tekerrürlü olarak kurulan denemede 2 
sıra arası mesafesi 2 m ve 3 m denenmek-
tedir. Her  parsellerde 25 bitki ve toplam 
300 bitki dikimi yapılmış olup, deneme 
alanı 3255,0  m² dir
Toprak tuzluluğu, kuraklık ve erozyon 
kontrolü bakımından ise aşağıdaki göz-
lem ve ölçümler yapılmaktadır.
- Bitkinin toprağı kaplama oranı (%)
- Kuru ve sulu koşullarda gelişim ve daya-
nıklılık
- Toprakta nem korunumu (gravimetrik, 
%)
- Toprakta pH 
- Toprakta tuz (%)
- Toprakta organik madde (%)
- Toprakta kireç (%)

Ülkemiz topraklarının önemli bir kısmı 
erozyon tehdidi altındadır. Ayrıca hay-
vancılık sektörümüzün halen en önem-
li yem kaynağı durumunda olan doğal 
mera alanlarımızın çoğunda klimax veje-
tasyondan uzaklaşılmıştır. Bu alanlar ya-
nında tuzlu, alkali vb sorunlu alanların ıs-
lahında, bitkisel çeşitliliğin artırılmasında 
bu proje kapsamında denenecek dört ka-
natlı tuz çalısından elde edilecek sonuçla-
rın önemli katkılar sağlaması beklenmek-
tedir. Sorunlu alanların iyileştirilmesinde 
ve bitkisel çeşitliliğin artırılmasında dün-
yada pek çok ülkede oldukça ucuz ve et-
kili bir yöntem olarak yıllardır kullanılıp, 
ülkemizde pek değerlendirilmeyen ça-
lımsıların ülke genelinde gerekli alanlar-
da yaygınlaştırılmasından önemli yararlar 
sağlanabilir. Böylece erozyonla mücadele 
ve  kaba yem temini yönünden bu olduk-
ça ucuz yöntem sayesinde önemli yol alı-
nabilecektir. Çalımsı yem bitkilerinin sağ-
layacağı bir diğer önemli katkı da, kırsal 
çevrenin görünüm olarak geliştirilmesi ve 

yaban hayatına barınma alanlarının oluş-
turulmasıdır. Projenin saha çalışmalarının 
yürütüleceği Konya/Karapınar ve benzeri 
alanlarda bu teknik kullanılarak belirtilen 
faydalar sağlandığında ülke ekonomisine 
de önemli bir katkı yapılması beklenmek-
tedir. 
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Kuraklığı,  çeşitli bilim dallarına göre 
farklı şekillerde tanımlamak mümkün-
dür. Tarımsal anlamda kuraklık, belirli bir 
bitkinin büyüme dönemi içerisinde, kök 
bölgesindeki suyun, söz konusu bitkinin 
tam olarak büyüyüp gelişmesi için yeterli 
olmaması şeklinde tarif edilebilir. Kurak-
lığın derecesini ortaya koymak için çeşitli 
kuraklık indeksleri ortaya konulmuştur. 
Bütün bu indeksler genel olarak yağışın 
hava sıcaklığına oranlanması esasına 
dayanır. Yıllık yağış toplamının yıllık orta-
lama sıcaklığa bölünmesi ile elde edilen 
Lang yağmur faktörüne göre Orta Ana-
dolu ve Güney-Doğu Anadolu Bölgeleri-
nin önemli bir kesimi, kurak ve yarı-kurak 
iklim karakteri göstermektedir.  Bu böl-
geler içerisinde de yağışın günlere aylara 
ve mevsimlere göre dağılımına, güneş-
lenme süresine ve havanın nem oranına 
bağlı olarak kuraklığın şiddeti değişiklik 
göstermektedir. 

Ülkemizin kurak ve yarı kurak iklim böl-
gelerinde,  bitki büyüme döneminde 
aşırı yaz sıcaklıkları ile birlikte yağışların 
da azalması tarımsal kuraklığın şiddetini 
daha da artırmaktadır. Böyle iklim bölge-
lerinde bitkinin ihtiyacı olan su, sulama 
yoluyla sağlanmadığı sürece, verimler 
kararsız olmakta ve üretim emniyeti 
sağlanamamaktadır. Ancak bütün bu 
olumsuzluklara rağmen, söz konusu böl-

gelerde asırlardan beri geleneksel kuru 
ziraat sistemleri uygulanarak tarım yapı-
la gelmiştir. Geçmişte bu bölgelerimizde 
uygulanan kuru tarım sistemi, gelenek-
sel toprak işleme aletlerinin kullanıldığı 
nadas-tahıl ekim nöbetine dayalı olarak 
yürütülmüştür.

Tarım alanlarında yağış etkinliğinin 

artırılması

Son yıllarda artan nüfusun tarıma dayalı 
ihtiyaçlarını karşılamak için, bütün ta-
rım alanlarında olduğu gibi, kuru tarım 
alanlarında da daha fazla ürün almaya 
yönelik yeni teknolojilerin uygulanma-
sına geçilmiştir. Kuru tarım alanlarında 
uygulanan tarım teknikleri,  bitki veri-
mini birinci derecede sınırlayan ve tek 
kaynağı yağışlar olan suyun en etkili 
şekilde kullanılması esasına dayanmak-
tadır. Ancak toprağa düşen yağışın tarım 
ürünlerinin üretiminde etkili bir şekilde 
değerlendirilip kullanılması da sürdü-
rülebilir bir tarım için her zaman yeterli 
bir tedbir olmayabilir. Bu bakımdan kuru 
ziraat sistemleri uygulanan yörelerde 
suyun etkin kullanımına yönelik olarak 
alınacak tedbirler, aynı zamanda toprak 
verimliliğini de artıracak tedbirler ol-
malıdır.  Böyle olmadığı takdirde zaman 
içinde verimliliğini kaybeden alanlarda 
suyun etkin kullanımı da mümkün olma-
yacaktır. Nitekim ülkemizin pek çok yö-

resinde, yanlış uygulamalar sonucunda 
zamanla verim gücünü yitiren alanların 
ekonomik seviyede bir ürün alınmadığı 
için kullanım dışında kaldığına hepimiz 
şahit olmaktayız. Yıllık yağışların ekono-
mik bir ürün seviyesini sağlamada yeterli 
olmadığı kurak iklim bölgelerinde, bit-
kilerde su noksanlığı problemini azalt-
mak ve yağışlarla gelen suyun etkin bir 
şekilde kullanılmasını sağlamak için sık-
lıkla başvurulan yollardan birisi, arazinin 
bir yıl nadasa bırakılmasıdır. Bu şekilde 
nadas yılında düşen yağışların toprakta 
birikmesi sağlanarak,  ertesi yıl ekilen 
bitkilerin ekonomik bir verim için ihtiyaç 
duydukları su ihtiyacı karşılanmaktadır. 
Nadas alanlarında suyun tutulması ve 
bunun üretimdeki etkinliği, nadas ve 
nadas dönemi sonrasında alınacak bazı 
kültürel tedbirlerle artırılabilir. Bu kültü-
rel tedbirler; nadas alanlarının iklim, ara-
zi ve toprak özelliklerine göre büyük de-
ğişiklikler gösterdiği için,  bütün nadas 
bölgelerinde uygulanacak tek bir nadas 
yöntemi mümkün olmadığı gibi, yine ik-
lim ve toprak şartlarına bağlı olarak bazı 
alanlarda nadasla su kullanım etkinliği 
artırılamaz. 

Yağış etkinliğini artırmada nadasın 

önemi

Nadas yapmakta esas amaç, nadas yı-
lında yağışlarla gelen suyu toprakta 
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tutarak depolamaktır. Nadas süresinde 
alınacak önlemlerle toprakta tutulan su 
miktarını artırarak nadasın etkinlik dere-
cesi yükseltilebilir. Nadas etkinliği, nadas 
edilen alandaki mevcut rutubet ile ekili 
alandaki mevcut rutubet farkının nadas 
süresince düşen toplam yağışa oranla-
masının yüzdesi olarak tanımlanır. Nadas 
süresince toprakta biriktirilebilecek su 
miktarı,  iklim, arazi ve toprak özellikleri-
nin yanında uygulanacak kültürel işlem-
lere göre önemli ölçüde değişmektedir. 
Bunlarda iklim, arazi ve toprak özellikle-
rini önemli ölçüde değiştirmek mümkün 
değildir. Bu bakımdan nadas etkinliğinin 
artırılmasında üzerinde durulması ge-
rekli husus kültürel işlemlerdir. Nadas 
alanlarında uygulanacak olan kültürel 
işlemler ile suyun toprağa girişinin ko-
laylaştırılmasının yanında, daha sonra 
yazın sıcak dönemlerinde topraktanbu-
harlaşma ile kayıp olması da önemli öl-
çüde engellenir. Usulüne uygun olarak 
yapılan kültürel işlemler toprağın fiziksel 
özelliklerini düzeltir,  çimlenme ve çıkış 
için daha uygun bir tohum yatağının ha-
zırlanmasına katkı sağlar. Ayrıca yabancı 
ot gelişimi engellenerek nadasla birikti-
rilen suyun ve bitki besin maddelerinin 
bu bitkiler tarafından kullanılması engel-
lendiği için, ektiğimiz bitkiler topraktaki 
sudan daha yüksek oranda faydalanırlar. 
İklim, arazi ve toprak özelliklerini önemli 

ölçüde değiştirmenin mümkün olma-
ması bu hususların nadas yapılırken göz 
ardı edilmelerini de gerektirmez. Tam ak-
sine nadas alanlarının toprak özellikleri o 
alanın nadaslı tarıma uygun olup olma-
dığını tayin eden en önemli faktörlerdir. 
Nadasta göz önünde bulundurulması 
gerekli en önemli husus, nadas yapıla-
cak toprağın su tutma kapasitesidir.  Bir 
toprağın su tutma kapasitesi esas olarak 
toprağın bünyesi ve derinliği ile yakın-
dan ilgilidir. Toprak bünyesi yani toprağı 
oluşturan kum silt ve kil gibi zerrecikle-
rin oranlarına göre değişir. Kum oranı 
yüksek hafif bünyeli toprakların su geçir-
genliği yüksek olduğu için yağışlar yüzey 
akışa geçmeden toprağın derinliklerine 
kolaylıkla işler. Ancak bu toprakların su 
tutma güçleri zayıf olduğu için nadas 
başlangıcında derine sızmalar nedeniyle 
bitki kök derinliğinde tutulan su miktarı 
düşük olduğu gibi, nadastan ekime ka-
dar geçen süre içerisinde de su kayıpları 
yüksek olduğu için nadasın etkinliği de 
düşük olur. Kil oranı yüksek ağır bünyeli 
topraklar ise suyu kuvvetle tutmalarına 
karşılık su geçirgenlikleri az olduğu için 
yağışlarla gelen suyun bir kısmı yüzey 
akışa geçebilir veya üst katmanlarda tu-
tulan su, sıcak yaz döneminde toprağın 
üst katmanlarından buharlaşarak kaybo-
labilir, netice olarak da böyle topraklarda 
nadas etkinliği düşük olur. Orta bünyeli, 

yağışlarla gelen suyun toprağın bitki kök 
derinliğine inebildiği ve bitki köklerinin 
kolaylıkla gelişebileceği topraklarda na-
das ve su kullanım etkinliği daha yüksek 
olur.

Nerelerde nadas yapılmalı?  

Toprak bünyesi ne olursa olsun, yağış 
sularını biriktirmeye yetecek derinlikte 
olmayan topraklarda da nadas yapmak 
suretiyle ertesi yıl ekilecek bitkinin su 
ihtiyacını ekonomik seviyede bir verim 
sağlayacak ölçüde karşılamak mümkün 
olmaz. Çünkü böyle kurak bölgelerde, 90 
cm veya daha az derinlikte olan toprak-
larda nadas döneminde tutulan suyun 
tamamına yakın bir kısmı buharlaşarak 
kaybolmaktadır (Yeşilsoy, 1981)  Böyle 
yüzlek alanlarda nadas yapmak arazinin 
bir yıl boş bırakılmasından başka bir şey 
değildir. Yağışların kıt ve dağılımının dü-
zensiz olduğu iklim bölgelerindeki bu 
tür alanlar, yem kalitesi yüksek, su ihti-
yacı az ve gelişmelerini yaz kuraklıkları 
başlamadan tamamlayan yem bitkileri-
nin yetiştirildiği mera alanları olarak kul-
lanılırsa, yağışlarla gelen suyun her yıl en 
etkili bir şekilde kullanılması sağlanmış 
olur. 

 Nadas başlangıcında ilkbahar yağışları 
toprakta birikse dahi,  Güneydoğu Ana-
dolu bölgesinde olduğu gibi, yaz ay-
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larında görülen yüksek hava ve toprak 
sıcaklığına bağlı olarak toprakta biriken 
suyun çok önemli bir kısmı buharlaşma 
yoluyla kaybolmaktadır.  Nadas dönemi 
sonunda 0-40 cm toprak katmanındaki 
toprak nemi solma noktasının altında 
olmaktadır. Özellikle yağışların az oldu-
ğu yıllarda nadasın su biriktirme etkisi 
daha da azalmaktadır. Oysa böyle iklim 
şartlarında bitkili dönemde yağışlardan 
büyük oranda faydalanıldığı için, nadas 
yapılmadan ilkbahar yağışlarıyla geliş-
mesini tamamlayan, fiğ ve mercimek gibi 
baklagil bitkileri yetiştirilebilir (Aktan, 
1981). Bu şekilde her yıl ürün alınarak, kış 
ve ilkbahar yağışlarından daha etkili bir 
şekilde faydalanmak mümkün olabilir. 

Yıllık yağışların üst üste ekimde bitkinin 
su ihtiyacını karşılamaya yetmediği ve 
yukarıda sayılan iklim, arazı ve toprak 
özellikleri bakımından nadas yapmaya 
uygun alanlarda yapılacak olan nadas ile 
yağış sularının toprakta biriktirilerek et-
kin bir şekilde tarımsal üretimde kullan-
mak mümkündür. Ancak nadastan bek-
lenen faydanın sağlanması için, nadas 
zamanı, nadasta toprak işleme derinliği 
ve kullanılacak ilk sürüm aletinin seçimi,  
ikinci ve üçüncü toprak işleme zamanları 
ve işleme derinlikleri ile kullanılacak alet-
lerin seçimi doğru olarak yapılmalıdır. 
Bütün bu sayılanlara ilave olarak ekim ve 
ekimden sonraki bütün tarımsal işlemler-
de kuru tarım ilkeleri uygulandığı zaman 
nadas ve su kullanım etkinliğini yükselt-
mek mümkün olabilir.  

Nadas ne zaman ve nasıl yapılmalı?

Bölgemizde yağışlar daha çok geç son-
bahar, kış ve erken ilkbaharda düşmek-
tedir. Yağışlı mevsimdeki yağış sularının 
en yüksek seviyede toprağa girmesi ve 
takib eden kurak yaz döneminde bu su-
yun toprakta muhafaza edilmesi sağlan-
malıdır. Bunu sağlamada nadas zamanı 
ve nadasta kullanılacak toprak işleme 
aletleri önem kazanmaktadır. Nadasın 
güzden yapılması veya ilkbaharda uygun 

zamanda yapılması arasında toprakta ru-
tubet birikimi ve verim açısından önemli 
ölçüde farklılıklar ortaya çıkmamıştır. 
İlkbaharda fazla gecikmeden nadas 
yapılmalıdır. Orta Anadolu şartlarında 
mart ayı sonunu ve nisan ayı başındaki 
dönemde nadasın tamamlanması gerek-
mektedir (Yeşilsoy ve ark.1976, Karaca ve 
ark. 1981). Nadasın ilkbahara bırakılması 
ile anızlı tarlada karın sürüklenerek ta-
şınması önleneceği için kar yağışlarının 
daha yüksek oranda toprakta tutulması 
sağlanmış olur. İlkbaharda mart sonu 
veya nisan ayı başlarında toprağın ilk 
tava gelmesi ile nadasın yapılması nadas 
sonrası düşecek yağışların toprağa daha 
iyi işlemesi sağlandığı gibi, yabancı ot 
kontrolü de erkenden yapıldığı için ya-
bancı otların toprağın besin maddesi ve 
suyunu kullanması önlenmiş olur.

Bu da ancak toprak yüzeyinde pürüzlü-
lüğü ve geçirgenliği artırmakla mümkün 
olur. Bu şekilde bir toprak işleme ile ya-
ğışların yüzey akışa geçmeden toprakta 
tutulması sağlandığı gibi, aynı zaman-
da sürülerek gevşetilmiş olan toprak, 
su erozyonuna karşı da korunmuş olur.   
Toprağı devirerek işleyen soklu pulluk, 
pürüzlülüğü ve geçirgenliği artırmada, 
toprağı yırtarak işleyen diğer toprak iş-
leme aletlerine göre üstünlük sağlamış-
tır. Yüksek toprak pürüzlülüğü yağışların 

toprağın derine işlemesini sağlamak için 
gereklidir. Ancak, yüksek pürüzlülük aynı 
zamanda daha geniş buharlaşma yüzeyi 
demektir. Bu bakımdan yüksek yaz sı-
cakları başlamadan toprak pürüzlülüğü 
azaltılarak, topraktan buharlaşma yoluy-
la su kayıpları azaltılmalıdır. İşleme de-
rinliğinin 11-13 cm’den 18-20 cm’ye yük-
seltilmesi ile toprağın gözeneklilik ve su 
iletkenliğinde önemli derecede artış ol-
muştur. (Karaca, 1980)  Kulaklı pulluk ya-
ğışların toprağa işlemesinde olduğu gibi, 
toprakta nem birikmesi üzerinde diğer 
toprak işleme aletlerine göre daha etki-
li olmuştur (Doğan ve Ark.; 1977Ünver, 
1978). Nadas etkinliğinin azalmasında 
en önemli etmenlerden birisi de yaban-
cı ot yoğunluğudur. Nadas buğday ekim 
nöbetinde kulaklı pullukla sürüm brom 
yoğunluğunu oldukça azaltmaktadır. 
Kulaklı pullukla sürüm sonucunda brom 
tohumları derine gömüldüğü için uygun 
sıcaklık ve rutubet şartlarında çimlen-
mekte ancak çıkış yapamadıkları için, tar-
la içindeki yoğunluğu azalmaktadır. 

Nadas alanlarında rutubet birikimi bakı-
mından diğer işleme aletlerine göre üs-
tünlük sağlayan kulaklı pulluğun toprak 
yapısını alttan yırtarak işleyen aletlere 
göre daha fazla bozduğunu asla göz ardı 
etmemek gerekir. Kurak bölgelerde veri-
mi birinci derecede sınırlayan faktör su 
kıtlığı olduğuna göre sürdürülebilir bir 
tarım için her şeyden önce bu bölgelerde 
su kullanım etkinliği artırılmalıdır. Yağış 
sularının toprakta birikmesini sağlamak 
açısından kulaklı pulluk diğere toprak 
işleme aletlerine göre üstünlük sağla-
mıştır. Ancak kulaklı pullukla nadas ya-
pılırken mutlak surette nadas ilkelerine 
uyulmalıdır. Aksi takdirde toprağımızda 
beklenen rutubet birikmesi olmadığı 
gibi, toprağı kesip devirerek işleyen bu 
aleti kullanmak toprak yapısının bozula-
rak verimliliğinin düşmesine neden olur.

Nadas sonrası işlemler

Nadas başlangıcındaki yağışlı ilkbahar 
dönemini sıcak ve kurak bir yaz dönemi 
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izleyecektir. Nadas ile toprakta tutulan 
yağış sularının sıcak yaz dönemlerinde 
gerek topraktan buharlaşma yoluyla 
kayıp olmasını ve gerekse bu dönemde 
gelişecek olan yabancı otlar tarafından 
kullanılmasına engel olmak için yaz top-
rak işlemelerine ihtiyaç vardır. Yaz toprak 
işlemelerinde en uygun alet kazayağıdır.  
Bu alet toprağı alttan yırtarak işlediği 
için,  hem yabancı ot köklerini keserek 
öldürür, hem toprak yüzeyinde gevşek 
bir tabaka oluşturur. Bu gevşek tabaka, 
toprak üzerinde örtü vazifesi görerek 
yüksek hava sıcaklığının toprağın alt 
katmanlarına inmesini önler. Bundan 
dolayı hem toprakta tutulan suyun bu-
harlaşması azalır, hem de buharlaşan su 
bu gevşek tabaka altında tutulduğu için 
buharlaşma kayıpları azalır. Yaz toprak 
işlemesi yabancı ot kontrolünde ve top-
rak yüzeyinde oluşturulan gevşek malç 
tabakasının süreklilik sağlanması için, 
aynı aletle birkaç kez tekrarlanmalıdır.   
İlk işlemde iyi bir yabancı ot kontrolünü 
sağlamak için 8-10 cm derinlikten işle-
mek gerekmektedir. Daha sonraki işle-
melerde yabancı ot kontrolü esas amaç 
olmadığı için işleme derinliği biraz daha 
azaltılabilir. Yaz toprak işlemeleri ile yü-
zey pürüzlülüğü de ortadan kaldırıldığı 
için, hem iyi bir tohum yatağı hazırlan-
mış olur, hem de rutubet tarlanın her ke-
siminde aynı derinlikte toprak yüzeyine 
yakın olarak muhafaza edilmiş olduğu 
için, tohumun rutubetli bir ortama ekil-
mesi sağlanmış olur. 

Nadasla suyun toprakta tutularak ekim 
dönemine kadar toprakta muhafaza edil-
mesi etkin bir su kullanımı açısından en 
önemli aşamadır ancak yeterli değildir. 
Nadas ile toprakta tutulan sudan ekilen 
bitkinin en iyi şekilde faydalanabilmesi 
ekim başından itibaren gerekli bitki ge-
lişim faktörlerini en iyi seviyede tutmak 
için gerekli önlemler alınmalıdır. Bitkide 
verim, gelişim faktörlerinin ortak etkisi 
sonucunda ortaya çıkar. Bu faktörlerden 
birisinin sınırlı olması diğer gelişim fak-
törlerinin de verim üzerine etkisini sınır-
landırır. Kurak bölgelerde verimi birinci 
derecede sınırlayan faktör sudur. Sınırlı 
sudan en iyi şekilde faydalanabilmek 
için, diğer gelişim faktörlerinin bitki ge-

lişimi için optimum seviyede tutulması 
gereklidir. Aksi taktirde toprak suyundan 
bitkinin yeterli derecede istifade etmesi 
ve yüksek bir su kullanım etkinliğinden 
söz edilemez.  

Nadas yaparken önlemlerinin başında 
ekimin geciktirilmeden eylül sonu veya 
ekim başında yapılması gelir. Erken ekim 
kıştan önce bitkinin kuvvetli bir kök siste-
mi oluşturarak, erken ilkbahar yağışların-
dan daha yüksek oranda faydalanmasını 
sağlayarak, kurak dönem başlamadan 
gelişmesini tamamlamasına katkıda bu-
lunacaktır. Ekimde, kuvvetli kök oluştu-
ran, fazla geniş yapraklı olmayan kurakçıl 
karakterli çeşitler, toprak rutubetinden 
daha yüksek oranda faydalanmaktadır-
lar. Gerek-79 ve Kunduru-1149 buğday 
çeşitlerinin su kullanım randımanlarını 
belirlemek amacıyla yürütülen bir çalış-
mada, Gerek-79 çeşidinin toprak rutu-
betinden Kunduru-1149 çeşidine göre 
daha fazla oranda faydalandığı, tüketti-
ği her birim suya karşılık Kunduru-1149 
çeşidine göre daha yüksek oranda dane 
verimi sağladığı görülmüştür (Işık, ve 
ark.1999)

Kuru tarım bölgelerinde yüksek sıcaklık 
nedeniyle topraklar organik madde ba-
kımından genellikle fakir durumdadırlar. 
Organik madde noksanlığı toprakların su 
tutma kapasitesini düşürdüğü gibi, top-
rak verimliliğini pek çok yönden sınırlan-
dıran ve dolayısıyla su kullanım etkinliği-
ni düşüren bir faktördür. Organik madde 
bakımından fakir alanlarda azot noksan-
lığı da beklenen bir sonuçtur. Nadas ile 
toprakta bir miktar azot birikimi sağlansa 
bile, bu yolla bitkinini azot ihtiyacını tam 
olarak karşılamak mümkün değildir. Bu 
itibarla nadas alanlarında beklenen ve-
rimin alınabilmesi için yeterli miktarda 
azotlu gübre uygulanmalıdır. Dengeli bir 
azotlu gübre uygulaması verimi ve dola-
yısıyla su kullanım etkinliğini artırır. Orta 
Anadolu kuru şartlarında yürütülen bir 
araştırma çalışması sonucunda, 4.0 kg N/
da ve 8.0 kg N/da azot uygulamaları, azot 
uygulanmayan konulara göre,  buğday-
da tüketilen her birim suya karşılık daha 
yüksek oranda dane verimi sağlamıştır 
(Işık ve ark. 1999)

Fosforlu gübre uygulamaları da hem ve-

rim üzerine olan doğrudan etkisi, hem 

de özellikle kışlık bitkilerde erkenciliği 

teşvik etmesi bakımından su kullanım 

etkinliğini artırır.   Yeterli seviyede fos-

forlu gübre uygulanan bitkiler kışa daha 

kuvvetli girdikleri gibi, ilkbaharda da ya-

ğışlı dönem geçmeden hızla büyüyerek 

gelişmelerini daha erken tamamlarlar. 

İlkbahar aylarındaki hızlı gelişme sonu-

cunda bitkiler toprak yüzeyini kapattık-

ları için buharlaşma yoluyla su kayıpları 

engellenmiş olur. Bu yolla kaybolması 

engellenen toprak suyu bitkiler tarafın-

dan kullanılmış olur.
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Yer yüzündeki baca veya kuyu şeklinde, 
keskin köşeli, doğal süreçle oluşmuş  de-
rin çukurluklara obruk denir. Derinliği 
250-300 m’yi bulabilen obrukların ba-
zılarının tabanında göl bulunur. Konya 
- Karapınar’da yaygın olarak güncel ob-
ruklar görülmektedir.   

Obrukların Özellikleri : 

-Çoğunlukla, yer kabuğunun aniden 
çökmesiyle ortaya çıkan bir görüntüdür.

-Kireçtaşlarında bulunan yeraltı sularının 
veya aktif mağara tavanlarının çökmesi 
sonucu oluşurlar.

-Yeraltı sularının aşındırdığı/erittiği top-
rak katmanı aniden ve gürültüyle çöker.

-Ortaya çıkan yapı ise baca ya da kuyu 
görüntüsü veren derin çukurlardır.

-Çukurların içi daha sonra yeraltı sularıyla 
dolarak büyük göller meydana getirirler.

-Türkiye’de obruklar daha çok Konya - 
Karapınar bölgesinde yer alırlar... 

-Ağızları dairesel veya elips şeklinde olur.

-Cidarları silindirik, düz veya konkav ola-
bilir.

Obruklar Nasıl Oluşur?

Doğal coğrafi bir oluşum olan obruk, 
“karstik platolarda” bulunan kireçtaşla-
rının erimesiyle meydana gelen yer altı 
galerilerinin tavan kısımlarının aniden 
çökmesi neticesinde oluşmaktadır. An-
cak bugün obruklar Tuz Gölü’nün güne-
yindeki yaklaşık 4 bin kilometrekarelik 
bir alan için risk oluşturmaktadır. Genel-
likle doğal süreçler içinde meydana ge-
len bu coğrafi oluşumlar, bugün yer altı 
suyunun aşırı kullanımı sonucunda da 
meydana gelmektedir. Son yıllarda, özel-
likle bu bölgede tarımsal sulamanın  yer 
altı suyuna bağlı olması ve sulama amaç-
lı açılan kuyular dolayısıyla aşırı yer altı 
suyu kullanımı nedeniyle oluşan boşluk-
lar zaman içerisinde çökerek, insanın ne-
den olduğu doğal bir afete dönüşmekte-
dir.

Obrukların oluşumunu İklimsel faktörler, 
yağışlar, yeraltı sularının çekilmesi, yapı-
lan tarımsal faaliyetler, (tarımsal alanla-
rın sürülmesi, hasat alınması, ekilmesi, 
tarlanın aşırı sulanması, tarla yakınından 

veya üzerinden gecen ağır vasıtaların 
yaptığı sarsıntılar, tektonik hareketler, 
depremler, küçük sarsıntılar tetiklemek-
te ve hızlandırmaktadır. Bu bölgedeki 
obrukların oluşumunda Üzecek Dağı ve 
Karapınar civarındaki diğer volkanların 
çıkarttığı CO2’ i çözerek karbonik asitçe 
zenginleşen yeraltı suyu da etkili olmak-
tadır. Asidik özellikteki yeraltı suyu gü-
neyden kuzeye doğru yeraltı suyu akım 
yolu boyunca hareket ederken kireçtaşı-
na etki ederek, kireçtaşlarını eritmekte-
dir. Böylece yükselen iç karstlaşma olayı 
sonucunda da yeraltında kireçtaşları 
içinde büyük mağaraları oluşmaktadır. 
Bu boşluklar yeryüzüne doğru 20-25 m. 
yaklaşınca, mağaranın marn ve killi ta-
vanı üzerindeki ağırlığına dayanamayıp 
çökmektedir. Oluşumları sırasında büyük 
patlama sesleri duyulmaktadır. 

Erime Nedir?

Karstlaşma, erime sonucunda meyda-
na gelir. Bu olay bir kimyasal çözülme 
sürecidir. Karstik şekil ise, eriyebilen ka-
yaçlarda erime sonucu oluşan şekillerdir. 
Erimenin meydana gelmesi, iklime, kaya-
cın özelliğine, topografyaya, tektonik ya-
pıya, tabakalaşmaya, zamana, toprak ve 
bitki örtüsüne bağlıdır ve her kimyasal 
olay gibi bir formülle ifade edilir. 

Resim1 : Karstik bir arazide öne çıkan yer şekilleri.
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Karstlaşma= Erime: H2O + CO2= H2CO3 

(Karbonik asit) Formüle göre su, hava 
ve topraktaki CO2 ile tepkimeye girerek 
asitli bir özellik kazanır. Bu aside kar-
bonik asit denir. Eriyebilen kayaçlar ise 
asitten etkilendikleri veya asit karşısında 
eridikleri için (CO2) in bulunduğu alanlar-
da (CaCo3)’ı eritecektir. CaCO3+H2 CO3= 

Ca(HCO3)2 (Kalsit Kalsiyum bikarbo-

nat)

Bölgenin Volkanizması: Karapınar çev-
resinde kuvaterner yaşlı bazalt ve ande-
zit karekterli volkanik birimler yer almak-
tadır. Bu genç volkanikler maar, krater, 
bazaltik cüruf konileri, andezidik lav kub-
beleri ve lav akıntıları seklinde izlenmek-
tedir. Bazı maarların kraterlerinde biriken 
sular krater golleri oluşturmuştur. Acıgöl 
ve Meke Gölü bu yapıların en büyükleri-
dir. Karacadağ volkan grubu içinde yer 
alan Üzecek Dağı, Sultaniye Ovası’nın 
batısında bazaltlardan oluşmuş bir vol-
kan konisidir. Elips seklinde olan bu koni 
volkanik etkinliğin son safhasında oluş-
muştur. Sokulum ve akma yapısı göste-
rerek tüm birimleri kesmektedir. Pliyo-
kuvaterner yaşında olan bazalt akıntıları 
alanın kuzeybatısındaki Üzecek Dağı’nda 
görülmektedir. Bazaltlar siyah renkli sert, 

kompakt sekili olup, marnlı kireçtaşları-
nın üzerine gelmektedir.

Yoğun karbondioksit gaz çıkışları bölge-
nin yakın geçmişindeki volkanizmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Bu karbondiok-
sit gazı çıkışları halen sakin durumdaki 
bu volkanizmanın yan ürünleridir.  

Magmatik kökenli CO2 çıkışları Konya-
Ilgın, Konya-Karapınar, Niğde-Bor ve Ak-
saray bölgesinde gözlenmektedir, Obruk 
oluşumu ile karbondioksit gazı arasında 
ilişki vardır. Yerkürenin derinliklerinden 
kaynaklanan karbondioksit gazının yü-
zeye akışının yoğunlaştığı bölgelerde di-
ğer şartlarda mevcut ise obruk oluşumu 
gerçekleşebilir. 

Yeraltı suyu seviye değişimleri: Kon-
ya Kapalı Havzası’nda su taşıyan Neojen 
kireçtaşları, oldukça yaygın olup, kırıklı, 
çatlaklı ve gözenekliliği yüksektir. Ge-
çirimli olmasından dolayı da yeraltı su-
yunu depolama ve iletme özelliğine sa-
hiptir. Konya Ovası’nda yer altı su akımı 
kuzeydoğuya Aksaray Ovası’na, kuzeyin-
de de Altınekin Ovası’na doğrudur (Göç-
mez vd. 2004: 15) . Geçmişten günümüze 
Konya Ovası’ndaki yeraltı suyu seviyesin-
deki değişimler üzerinde iklim, jeolojik 
ve jeomorfolojik faktörler etkili olmuştur. 
Yeraltı su seviyesindeki değişimler yıl 
içersinde de yıllar arası dönemlerde de 
gerçekleşmektedir. Yıl içersindeki kurak 
dönemi karakterize eden Haziran-Eylül 
döneminde bir seviye alçalma, Ocak-Ma-
yıs dönemindeki yağışlı dönemde ise bir 
artış görülmektedir. 
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Meteorolojik, hidrolojik ve jeolojik ne-
denler seviye değişimlerini oluşturan 
doğal faktörlerdir. Özellikle tarımsal 
sulama veya içme suyu ihtiyacı için ye-
raltından su çekilmesi ise beşeri faktör 
olarak görülmektedir. Yağıslar ile yeraltı 
suları arasında doğrudan bir ilişki bulu-
nur. Genellikle yıl içindeki yağışların faz-
la olduğu kış ve bahar aylarında yeraltı 
suyu seviyeleri artarken, yağışların çok 
az olduğu yaz aylarında ise düşmektedir. 
Havza genelinde sulu tarım alanlarının 
genişlemesine bağlı olarak açılan kuyu 
sayısı her geçen gün daha da artmak-
tadır. Plansız ve bilinçsizce açılan bu 
sulama kuyuları akifelerin özelliklerinin 
bozulmasına, temiz ve kirli akifelerin su-
larının birbirine karışmasına ve bunun 
sonucu olarak da su kirliliğine neden ol-
maktadır. 

Bölgede yapılan çalışmalarda yeraltı 
suyu seviyesindeki gerilemeler açıkça 
ortaya çıkmaktadır. (Göçmez vd., 2008). 
Bayarı vd., (2009) yapmış olduğu araş-
tırmada Obruk Platosu’nun da araştırma 
alanın kuzeyinde yer alan Çıralı Obru-
ğu’ndaki göl seviyesinin 1970 yılların 

sonlarına göre 2003 yılı ağustos ayında 
30 m düştüğünü hesaplamıştır. Doğdu 
vd. (2007) yapmış oldukları araştırmada 
1982-2007 yılları arasında yeraltı suyu-
nun Konya Ovası’nda 0,2-0,9 m/yıl ve 
Karapınar’da 0,7 m/yıl düştüğünü he-
saplamıştır.

Havza genelinde yeraltı suyu seviye-
sindeki alçalmaları, bölgede 1980 yı-
lından itibaren etkili olan kurak dönem 
de desteklemektedir (Doğdu vd., 2007). 
Göçmez vd. (2008a) yeraltı suyundaki 
değişimin Konya’da %60, Karapınar’da % 
40’nın iklimsel değişkenlerle, geri kalanı-
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nın ise aşırı su çekimi ile ilgili olduğunu 
söylemektedir. Karapınar yerleşmesinin 
10 km. kadar batısında yer alan Gülfet 
Yayla’sında yer alan kuyuda (kuyu no 
52258 veya 200) 40 yıllık bir döneme ait 
veri bulunmaktadır. 52258 nolu kuyuda 
1969 yılında -17,4 m olan yeraltı su se-
viyesi 2008 yılında -41.3m’ye gerilemiş-
tir. Kuyuda yapılan ölçümlere göre yer 
altı suyu seviyesi 1990 yılına kadar çok 
belirgin bir düşme trendi içinde değil-
dir. 1969-1990 yılları arasında geçen 22 
senede yeraltı su seviyesi sadece1.9 m 
gerilemiştir.1999 yılından sonra yeraltı 
su seviyesindeki gerileme oldukça belir-
gindir. Bu dönemin sonu olan 2000 yılına 
gelindiğinde yer altı su seviyesi -27 m’ye 
gerilemiştir. Ancak yeraltı su seviyesin-
deki asıl gerileme 2000 yılından sonraki 
dönemde olmuştur. 2000 yılında -27 m 
olan su seviyesi, 2002 yılından -29.2 m, 
2005 yılında -31,5 m, 2008 yılında ise 
-41.3 m’ye gerilemiştir. 

Tarım - yeraltı suyu ilişkisi:

Tarım, bölgenin en önemli ekonomik 
faaliyet koludur. Karapınar ve çevresi 

genel olarak geniş ova ve platolardan 
oluşmaktadır. Bu morfolojik ünitelerde 
de kuru tarım özellikle de tahıl tarımı 
yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Örne-
ğin, seker pancarının yetişebilmesi için 
ortalama 825 mm yağışa ihtiyaç vardır. 
Ancak Karapınar’da yıllık yağış (283,9 
mm) bu değerin çok altındadır. Ayrıca 
Karapınar’a düşen mevcut yağışın büyük 
bir bölümüde ilkbahar ve kış aylarında 
düşmektedir. Şekerpancarının gelişme 
dönemi olan yaz aylarında bölgedeki 

yağış son derece az buharlaşma ise ol-
dukça yüksek seviyededir. Bu durumda 
bölgede şekerpancarı ancak sulama ya-
pılarak yetiştirilebilmektedir. Karapınar 
çevresinde su tablasındaki alçalma ve 
mevsimsel oynamalar yeni obruk olu-
şumuna neden olmaktadır. Son yıllarda 
oluşan obrukların bulundukları yüksel-
tiler ve dağılışları, çökmeleri tetikleyen 
su tablası alçalmasını doğrular nitelik-
tedir. Son 33 yıl içerisinde oluşan ob-
ruklardan 2001 öncesine ait olanların 
tamamı platoda yer alırken, bu yıldan 
sonra oluşanların biri dışında diğerleri 
plato ve ova arasındaki yamaçlarda ve 
ovadan 10 m yüksekte olan eşik üze-
rinde oluşmuşlardır. Son yıllarda yeraltı 
su seviyesinin daha fazla düşmesi ova-
ya yakın kesimlerdeki obruk oluşumu 
için uygun koşulları hazırlamıştır. 

Önümüzdeki yıllarda da su tablasın-
daki alçalma devam edecek olursa, 
oluşması muhtemel olan obrukların 
büyük oranda son yıllarda oluşanlar 
ile aynı alanlarda veya Karapınar ve 
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Eğilmez kuyusunda (kuyu no 52268)da yeraltı su seviyelerindeki 
değişim konusunda benzer durum gözlenmektedir. Kuyuda 
yeraltı suyu seviyesi ölçümün yapıldığı 1974 yılında -15,1 m 
iken 2008 yılında -37,6 m’ye gerilemiştir. Aradan geçen 35 yıllık 
dönemde yeraltı suyu seviyesi 22,5 m düşmüştür.

1969-2009 Yılları arası Karapınar’daki bir sondaj kuyusundan alınan statik su seviyeleri.

Hotamış ovalarının Obruk Platosu’na 
komşu olan bölümleri için risk oluş-
turacağı söylenebilir. Genç obrukların 
oluştuğu alanlarda hatta ova kenarla-
rında ve kısmen platoda bundan sonra 
oluşması muhtemel obrukların can ve 
mal kaybına yol açmamaları için he-
men yeraltından su çekimi hızla azaltıl-
malıdır. Bölgede yeraltından su çekimi 
ruhsatlı kuyularda kontrol altına alına-

rak yapılmalıdır. Böylece yeraltı suyu 
alçalmalarındaki insan etkisi daha da 
azaltılabilir.  Toplam emniyetli yeraltı 
suyu rezervi yıllık yaklaşık 1.8 milyar 
m3 iken çekilen yıllık su miktarı 2.6 mil-
yar m3 tür. Bu veriler göstermektedir ki 
en önemli tehditlerden biri bölgedeki 
tarımsal sulamanın sürdürülebilir ol-
mamasıdır. Aşırı sulama nedeniyle yer 
altı akifelerinde her geçen yıl daha da 
gerileyen su yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bu durumda sadece tarım-
sal sulama değil, yeraltı suyunu içme 
suyu olarak kullanan insan ve hayvan-
ların da su temini güçleşecektir. 

Karapınar Çevresinde Yeraltı Suyu 

Seviye Değişimlerinin 

Oluşturduğu Çevre So-

runları:

Obruk Platosu’na adını 
veren yüzden fazla obruk, 
Kuvaterner iklim döngü-
lerine bağlı olarak isleyen 
doğal süreç sonucunda 
oluşmuş olsa da, yeni 
obrukların oluşmasında 
doğal süreçlerin yanında 
insanın önemli bir etkisi 
vardır. Yeraltı su akiferle-
rinden aşırı su çekiminin 

sürmesi halinde önümüzdeki yıllarda 
da yeni obrukların oluşması kaçınılmaz 
olacaktır. Ayrıca yeni oluşan obrukların 
ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak 
yapıldığı (ulaşım, tarım vb.) ve nüfu-
sun daha fazla olduğu güneye kayması 
ciddi sorunları da beraberinde getire-
cektir. Bu istenmeyen durumun önüne 
geçmek için sürdürülebilir olmayan ta-
rımsal su yönetimi acilen terk edilmeli, 
bölgede yoğun olarak sulama ile yetiş-
tirilen tarım ürünlerinin ekim alanları 
kısıtlanmalıdır. Ayrıca kontrollü ve ye-
raltı su seviyesinin daha da düşmesini 
engelleyecek su yönetimi planı hemen 
uygulanmaya konulmalıdır.
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Konya Ovası ülkemizin en az yağış alan bölgesidir. Yağışla-
rın olmadığı yıllarda yöre insanı kuraklığa ve kıtlığa maruz 
kalıyorlardı.  Bu olumsuz durumdan kurtulmanın çaresini 
arayan Ovanın Alemdar,  Küçükköy, Ovakavağı, İsmil, Hayı-
roğlu, Yarma, Dedemoğlu, Şatır, Bakırtolu, Abditolu, Sakya-
tan, Fethiye, Karakaya köylüleri yaklaşık 300.000 dönümlük 
arazilerini Çarşamba Çayı vasıtasıyla sulamaya çalışıyorlar-
dı. Bu amaçla kanallar açmışlar, hatta Alemdar mevkiinde 
basit bir regülatör inşa etmişlerdi.

Konya Ovası sulama tesisleri yapılmadan önce Beyşehir 
Gölü’nün bir ayağı olan Beyşehir Çayı Suğla Gölü’ne akı-
yordu. Suğla Gölü’nde biriken sular buharlaşma ve gölün 
güneyinde bulunan düdenlerin çekmesiyle kayboluyordu. 
Ancak yağışların çok olduğu yıllarda Suğla Gölü genişler 
ve suları Balıklıova Boğazı’na, oradan da Çarşamba Çayı’na 
dökülürdü. Bu durumda Beyşehir Gölü, Suğla Gölü ve Çar-
şamba Çayı ovanın sulanmasına amil olurdu.

Konya – Çumra Ovasının,  Beyşehir – Suğla,  Çarşamba 
kombinezonu ile sulanmasının ilk çalışmaları 1800’lü yıllara 
kadar uzanır.  Ovanın sulanmasını ilk ele alan devlet adamı 
Çelik Mehmet Paşa’dır.  Suğla Gölü’nün su seviyesini yük-
seltmek amacıyla gölün sularını Akdeniz’e döken düdenle-
ri 1819 yılında kapatmaya başlamıştır.  Beyşehir Çayı’ndan 
gelen suyla göl seviyesini yükseltmek mümkün olmamış ve 
Suğla Gölü sulama için yetersiz kalmıştır.  Düdenler kapatıl-
dığı için de biriken sular çekilmemiş ve göl bataklık haline 
dönüşmüştür. 

Suların çekildiği zamanlar, göl sahasında ziraat yapan çev-
re köylülerinin talebi üzerine, Vali İzzet Paşa 1871 yılında 
bataklığı önlemek gayesi ile kapatılan düdenleri açtırmak 
istemiş ise de muvaffak olamamıştır.

Resim 1. Postalcık Regülatörü Çumra
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Hafız Paşa 1873 yılında Beyşehir Gölü’nden gelip Suğla 
Gölü’ne akan Beyşehir Çayı’nın mecrasını değiştirmeyi ve 
Mavi Boğaz yolu ile çayı Konya Ovası’na getirmeyi dene-
miş ise de netice alamamıştır. 

Konya Ovası’nda hüküm süren kuraklık (1887)  Çarşamba 
Çayı’ndan gelen suların kesilmesine, yeşil ovanın çöl haline 
gelmesine neden olur. Bu hali gören Hayıroğlu Köyünden 
Kuru Kafa Mehmet Efendi bir çare ümidiyle çarıklarını gi-
yer,  bastonu eline alır Çarşamba Çayı’nın mecrasını takip 
ederek suyun kaynağına doğru bir yolculuğa başlar;  kay-
nak yetersizdir.  Burada Çarşamba Çayı’nın Mavi Boğaz’da 
bir başka dere ile buluştuğunu görür.  Mavi Boğazı takip 
ederek Suğla Gölü’ne,  oradan da Beyşehir Çayı üzerinden 
esas kaynak olan Beyşehir Gölü’ne ulaşır.  Bu suyun Konya 
Ovası’na nasıl götürüleceğini düşünür. Beyşehir’den gelen 
suyun Suğla Gölü’ne dökülmeden ve ziyan olmadan Kon-
ya Ovası’na indirilmesi ve bunun için de bir iltisak kanalının 
açılması gerektiği kanaatine varır. Hemen köyüne dönerek 
ovanın kurtuluşu olacak müjdeli haberi ve yapılması gere-
kenleri köylülere anlatır. 

Kuraklığın acımasız pençesinde kıvranan yöre halkı güç 
birliği kararı alır.  Kağnılar ve at arabaları yüklenerek bin 
kadar köylü yola koyulur. Kuru Kafa Mehmet Efendi’nin 
gösterdiği noktadan kazmalar vurulur. Günler, haftalar, 
aylar süren bu çalışma uykusuz, yorgun ama ümit dolu ge-
çer.  Nihayet uzun uğraşlar sonucu son kazma darbesi ile 
Beyşehir Gölü Mavi Boğaz’a bağlanır. Konya eşrafı da da-
vet edilerek törenle gölden suyun açılışı yapılır. Heyecan-
la,  ümitle suyun akışı takip edilir.  Ancak ilkel tekniklerle 
açılan kanal Karaviran civarında suyu taşıyamaz ve taşar; 
taşan sular kanalın tahrip olmasına neden olur.  Bu durum 
emekleri heba olan köylüleri ümitsizliğe sevk eder. 

Köylüler ellerinde kazma küreklerle boynu bükük, çaresiz bir 
şekilde çoluk çocuklarından uzak kaldıkları köylerine geri dö-
nerler.

Kuru kafa Mehmet Efendi köylülerin geriye dönmesinden ve 
sulama projesinin yarım kalmasından fevkalade müteessir olur 
ve bir süre sonra kahrından vefat eder.

Mehmet Efendinin oğlu 1898 yılında Konya’ya Vali olarak ata-
nan Avlonyalı Ferit Paşa’ya babasının büyük idealinden söz 
eder ve ondan destek ister. Ferit Paşa konuyla yakından ilgile-
nir ve araziyi teftişe çıkar;  yaptığı tetkikler sonucunda Mehmet 
Efendi’nin projesinin uygulanabilir olduğunu görür.
Ferit Paşa’nın 1902 yılında sadrazam olmasıyla Konya Ovası’nın 
sulanması ile ilgili olarak İstanbul–Bağdat demiryolunu inşa 
eden Alman firmasıyla görüşmeler yapılır. Firma arazi çalışma-
larını ve lüzumlu etütleri yapar, Sultan Abdülhamit Han’ın ona-
yına sunulur. Yüzde dört tenzilatla 700. 000 Osmanlı altınına 
ihale edilir. Proje ile Seydişehir Ovası’nda 7000 hektar, Çumra 
Ovası’nda 46 000 hektar olmak üzere toplam 53 000 hektar ara-
zinin sulanması için mukavelename ve şartname 30.04.1908 
tarihinde padişah tarafından tasdik edilir. 
Proje uygulamaları 19.05.1918 tarihinde tamamlanarak, 
Türkiye’nin ilk sulama şebekesinin işletilmesi Türk mühendis ve 
işçisi tarafından yürütülmeye başlanır. 
Mustafa Kemal Atatürk 1922 yılında İstanbul-Bağdat Demiryo-
lu hattıyla Adana’ya giderken verdiği bir mola esnasında Çum-
ra tren istasyonun-
dan etrafı seyreder. 
Yapılan sulama 
tesislerini görür 
ve ‘Buraya önem 
vermek lazımdır’’ 
diyerek, tesisle-
rin ehemmiyetine 
vurgu yapar.
Zamanla sulama 
tesislerini işlet-
mek ve çalışmaları 
koordine etmek 
üzere 01.06.1927 
tarihinde Konya 
Ovası Sulama İda-
resi, merkezi Kon-
ya olarak kurulur. 
Sulama İdaresi 
merkezi daha sonra 01.06.1932 tarihinde Çumra’ya alınır. Ayrı-
ca 1953 yılında Çumra’da ‘’Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu 
‘’ adı ile bir araştırma ünitesi kurulur.
Sonuç olarak Konya Valisi ve sonrasında sadrazam olan Fe-
rit Paşa’nın konuya ilgisi,  Abdülhamit Han’ın da onayı Konya 
Ovası’na su ile birlikte bolluk ve bereket getirir. Kuru Kafa Meh-
met Efendi’nin o günkü hayali ve ideali bugün Konya Ovası’nda 
büyük projelerin gerçekleşmesine vesile olur.

Kaynaklar: Konya Ovası İrva ve Iskası DSİ-1972, Ankara.
Altuntaş, A., 2010. Konya Ovasının Sulanmasının Tarihçesi.   Medeniyetin Beşiği, 
Tarımın  Öncüsü, Çumra Sempozyumu Bildirileri, 2010 Konya. 
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İnsanlık tarihi boyunca insanlar, açlık 
problemini çeşitli şekillerde çözmeye 
çalışmışlar, bu konudaki en büyük iler-
lemeyi ise tarımın keşfi ile sağlamışlar-
dır. Ancak bu belirli bir süre için sorunu 
çözmede işe yaramış, zamanla Dünya 
nüfusunun hızlı artışına paralel olarak 
arazi ve diğer üretim faktörleri aynı şe-
kilde artırılamadığından, nüfusun gıda 
maddeleri ihtiyacını karşılamada tarı-
mın keşfi yetmemiş ve tarımda yoğun 
girdi kullanım devri başlamıştır. Günü-
müzde dünya nüfusu 6 milyarı aşmış 
durumdadır. Gelecek 50 yıllık bir süre 
içerisinde yaklaşık olarak üç milyarlık bir 
artış daha beklenmektedir. Bu durumla 
birlikte dünyadaki gıda senaryoları hızla 
değişmektedir. İşlenebilir tarım arazileri 
azalmakta ve halen tarımsal üretimde 
kullanılan verimli araziler üzerindeki 
baskılar giderek artış göstermektedir 
(Daily ve ark. 1998).
Bitkisel üretimde gübre, ilaç, su ve to-
hum gibi girdilerin kullanımında hassas 
davranılmaması ise üretimde düşük kâr, 
kaynak rezervlerinin tükenme tehlike-
si ve çevre kirliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle dünya nüfusunun gıda ihti-
yacını karşılayabilmek için daha geniş 
anlamda uluslararası işbirliği, sürdürüle-
bilir tarımsal kalkınma, çevreci yaklaşım-
lar, tarımsal üretimde ileri teknoloji kul-
lanımı gibi konular üzerinde yoğun bir 
şekilde durulması gerekmektedir (Cox 

2002). Bu nedenle bilim adamları, açlık-
la mücadele amacıyla tarımda yeni ara-
yışlara yönelmişlerdir. Tarımsal üretimle 
ilgili bilim adamlarınca dile getirilen 
kavram; Sürdürülebilir Tarım (Sustainab-
le Agriculture) olmuştur. Sürdürülebilir 
tarımsal kalkınma, doğal kaynaklarda 
olumsuz değişimleri reddetmektedir. 
Bu nedenle hassas tarım, sürdürülebilir 
arazi yönetimi kavramının ayrılmaz bir 
parçasıdır (Pearce ve ark. 1988). Sürdü-
rülebilir ürün yetiştirmede çevrenin ko-
runması ve mümkün olduğunca az zarar 
verilmesi temel amaçtır. Sürdürülebilir-
lik herhangi bir gelişmenin sosyolojik, 
ekonomik ve çevresel etkilerinin bütün-
sel düşünülmesi ile ilişkilendirilmektedir 
(Caffey ve ark. 2001).
Son yıllarda, soyut kalan bu sürdürüle-
bilir tarım kavramı içinde üretim alanın-
daki azalma ve etkin işletmecilik uygu-
lamaları ile ilgili konuları hedef alan ve 
uygulamaya doğrudan aktarılabilen 
tarımda uygulanan yeni teknolojilerden 
en çok konuşulan teknolojik gelişme ise 
Information Management - Site Specific 
Management - Precision Farming (PF) 
olarak İngilizce literatürde yer alan “Has-
sas Uygulamalı Tarım”dır (Peker ve ark. 
2006).
1. Hassas Tarımın Tanımı

Sürdürülebilir tarımın gereklerini yerine 
getirebilmek amacıyla son yıllarda tarım 

dışı alanlarda (sanayi, ulaştırma, haber-
leşme, tıp vb.) görülen bazı teknolojik 
gelişmelerden tarımsal üretimde de 
yararlanılması düşünülmüştür (Tekin ve 
Sındır 2006).
Bu teknolojiler:
a-Kişisel bilgisayarlarda işletim hızı per-
formans artışı ve boyutsal gelişim,
b-Uydular ile küresel konum (koordinat) 
belirleme sistemlerinin (GPS: Global Po-
sitioning System) gelişimi,
c-Uydu ve hava fotoğrafları yardımı ile 
uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistem-
lerinin (CBS) gelişimi,
d-Otokontrol ve robot teknolojilerinin 
gelişimi, yapay zekâ, uzman sistemler 
ve patern algılama çalışmalarındaki ge-
lişmeler,
e-Uydu haberleşme sistemlerinin geli-
şimi gibi teknolojilerdir. Süreç kontrol 
teknolojisinde, bilgisayarda ve konum-
lama sistemindeki bu gelişmeler, çiftlik 
ve toprak yönetiminde yeni imkânlar 
sağlamaktadır (Goddard ve ark. 1995).
Bu teknolojilerin tarımsal üretimde eko-
nomik ve ekolojik etkinliğin arttırılma-
sına yönelik kullanımına ait çalışmalar 
genel olarak hassas tarım olarak adlan-
dırılmaktadır. Birçok araştırmacı, hassas 
uygulamalı tarımı değişik şekillerde 
tanımlamaktadır. Yapılan bu tanımla-
maların tamamının değerlendirilmesi 
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sonucunda genel anlamda, “Hassas 
uygulamalı tarım, tarımsal uygula-
malarda kullanılan girdilerin üretim 
yapılan ekosistemin mevcut durumu-
nu ve gereksinimlerini dikkate alıp, 
yoğun kullanımları nedeniyle önemli 
girdi grubunu oluşturan kimyasalların 
gereksiz kullanımlarını da önleyerek 
çevrenin korunmasını hedefleyen, 
tarımda etkinliği artırma yolu ile de 
üretimi daha kazançlı hale getirme 
ve sürdürülebilir tarımsal üretimin 
amaçlandığı yeni ve yüksek teknolo-
jili bir tarımsal üretim yöntemi” olarak 
genel bir şekilde tanımlanabilir (Kiriş-
çi ve ark. 1999).
Bu yeni tarım yöntemi özelliklerinden 
dolayı: 

-
jisi,

-
ming),

gibi değişik kavramlarla da ifade edil-
mektedir (Görücü ve ark.1998).
2. Hassas Uygulamalı Tarımın Fay-
daları

Geleneksel tarım sisteminden, hassas 
uygulamalı tarıma geçişle birlikte aynı 
miktarda girdi kullanımı ile daha fazla 
ürün; daha az girdi kullanımıyla aynı 
miktarda veya daha fazla ürün verimi 
elde edilebileceği için daha ekonomik 
üretim yapılabilmektedir.
Bu teknolojiler henüz olgunlaşma-
mış olmasına rağmen, sonuçta çok 
büyük değişimler ortaya koyacak 
sinyaller vermektedirler. Söz konusu 
teknolojilerin geri ödeme süresi ve 
uygulamadaki başarısı için ABD, Ja-
ponya ve Avrupa Birliği’nin gelişmiş 
ülkelerinde iyi sonuçlar alınmaktadır. 
Söz konusu teknoloji ile ilgili hemen 
her hafta yeni ekipmanlar ve bilgi-
sayar paket programları piyasaya 
sunulmaktadır. Her parselin spesifik 
yönetimi (site-specific management) 
olarak da bilinen hassas uygulama-
lı tarım, günümüzde gübre, tohum, 
ilaç, su vb. leri için girdi maliyetleri-
nin azaltılmasında, girdilerin etkin 
kullanımında ve dolayısıyla çevrenin 
korunmasında yoğunlaşmaktadır. Gü-
nümüzde, aşırı nüfus artışı karşısında 
kaynaklar kıtlaştığı ve tarımda yoğun 
girdi kullanımı canlı yaşamını tehdit 
ettiği için hassas uygulamalı tarım 
teknolojilerinin uygulanması kaçınıl-
maz olmuştur. İnsan sağlığı ve doğal 

denge üzerindeki olumsuz etkileriyle 
ilgili tenkitleri göz ardı etmeyen bilim 
adamları, hassas uygulamalı tarım 
teknolojileriyle uğraşmaktadırlar.
Hassas uygulamalı tarım teknolojile-
rinin verim artışı, girdi maliyetlerinde 
azalma, arazilerin gelecek nesillere 
verimli şekilde devredilmesi, zaman-
dan tasarruf, çevrenin korunması, gibi 
konularda olumlu sonuçları görül-
mektedir. Ancak, bu teknolojilerin fay-
dasını kantitatif olarak ölçmenin çok 
güç olduğunu da ifade etmek gerekir 
(Peker ve ark., 2006). Örneğin, söz ko-
nusu teknolojilerin çevresel faydası 
için uğraşan çok sayıda bilim adamı 
olmasına rağmen, hâlâ bu faydasının 
nasıl ölçülebildiği belirlenememiştir. 
Neticede, gübre, ilaç, tohum, yaban-
cı ot kontrolü gibi girdilerden sadece 
birinin uygun miktar, uygun zaman 
ve uygun mevkide optimum kullanı-
mının sağlanmasının dahi “alana özgü 
tarım”ın maliyetini karşılamaya yete-
bileceği kabul edilmektedir. Uzun va-
dede ise bu teknolojiler tarımda girdi 
kullanım aşamasından ürün hasadına 
kadarki tüm süreçte kullanılabilecek-
tir. Hassas uygulamalı tarım teknoloji-
leri kullanılarak;
a-Bilinçli tarım (burada çiftçiler, sana-
yiciler ve üniversiteler partner olarak 
bilinçli bir tarım için çalışmakta ve 
çiftçiler sonuçları görmekte ve sonuç-
ta teknolojinin verim artışı, maliyet 
azalışı ve çevresel faydalarından ya-
rarlanmaktadırlar),
b-Endüstri için üretim (hassas tarım 
teknolojileri kullanılarak elde edilen 
çok sayıdaki veriler ve analiz sonuç-
ları büyük şirketler tarafından kontrol 
edilerek verim artışının endüstriyel 
boyutta meydana getireceği değişim-
ler ve gıda çeşitliliği üzerinde çalışıl-
maktadır),
c-Teknolojik değişimler (hassas tarım-
da kullanılabilecek pratik kullanılabi-
len ve ekonomik olan teknolojilerin 
geliştirilmesi) amaçlanmaktadır.
Hassas uygulamalı tarım, gübre ve 
ilaç gibi girdilerin kompozisyon, tip 
ve kalitelerinin düzenlenmesine, ürün 
çeşitliliğine, bitki popülâsyonuna, 
toprak işleme pratiklerine, sulama ve 
drenaj konularındaki kararların dü-
zenlenmesine de yardım eder.
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3. Hassas Uygulamalı Tarımın Bileşenleri

Son yıllarda gerek ekonomik ve yasal zorunluluklar ve gerek-
se çevre kirliliğine karşı kamuoyunda artan duyarlılık, tarımsal 
üretimde girdi kullanımının azaltılması yolunda zorlayıcı birer 
etmen olmaktadır. Diğer yandan önceleri sadece askeri amaçlı 
olarak kullanılan fakat daha sonra sivil sektörlerde hizmet et-
meye başlayan uydu teknolojisi sayesinde araç pozisyonu be-
lirleme, coğrafi bilgi sistemleri ve araçların otomatik kontrol ve 
takibinin mümkün olması ile mekanik sistemlerin kontrolünde 
önemli sayılacak gelişmeler meydana gelmektedir. Coğrafi bil-
gi sistemleri, karar destek sistemleri, modelleme ve veri tabanı 
yazılımları gibi bilişim teknolojisi sayesinde yönetim bilgi sis-
temlerinde oldukça önemli gelişmeler kaydedilmiştir (Tekin ve 
Sındır 2006).

Hassas uygulamalı tarıma etki edebilecek pek çok faktör bu-
lunmaktadır. Bu faktörler Şekil 1’de özetlenmektedir.

Şekil 1’deki ilişkisel akış şemasına göre hassas tarım, girdi kul-
lanımının azaltılması yolundaki baskılar altında, geliştirilmiş 
kontrol sistemlerinin ve yönetim bilgi sistemlerinin kullanımı-
na olanak veren ve bu sayede tarımsal üretimde etkinliğin art-
tırılması ile kaynak israfının önüne geçmeyi, ürün brüt marjla-
rını arttırmayı ve üretimden kaynaklanan çevresel kirliliğin en 
aza indirilmesini amaçlamaktadır (Tekin ve Sındır 2006). Ancak 
hassas uygulamalı tarımda tek hedef verim artışı olmamakta, 

verim kaybına neden olmayacak şekilde girdi kullanımında ta-
sarrufa imkân verecek düzeyde teknolojilerin kullanılması ba-
şarıyı getirecektir (Vatandaş ve ark. 2005).

Hassas tarımda kullanılan teknolojilerin temel unsurları 

Şekil 2’de görüldüğü gibi 3 ana grupta toplanabilir:

1- Veri toplama

2- Veri işleme ve karar verme

3- Değişken düzeyli uygulama

Birinci grupta yer alan teknolojilerin kullanılmasıyla üretici 
için gerekli bölgesel ve zamansal temel veriler sağlanır. Hassas 
tarım, hızlı gelişen GPS teknolojisi ve elektronik sensörler ile 
değişik girdilere ve arazi değişkenlerine karşı üründe meydana 
gelebilecek farklılıkları tespit edebilme imkanı sağlamaktadır 
(Goddard ve ark.1996).

İkinci grupta ise elde edilen bu verilerin amaca uygun hale 
getirilmesini ve yorumlanmasını sağlayan teknolojiler yer alır. 
Karar sürecinde geliştirilen yazılımları kullanma olanakları bu-
lunmakla birlikte, doğru ve zamanında elde edilmiş verilere de 
gereksinim duyulmaktadır (Blackmore 1996).

 

Küresel Konum 
Belirleme 

Ürün Verimi 
Görüntüleme 

Toprak 
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Şekil 1 . Hassas tarım sisteminin bileşenleri ve etkileşimleri (Blackmore 1994)

Şekil 2. Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin kısımları (Dodd ve ark.1999).
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Üçüncü grupta ise bir önceki grupta oluşturulan haritalar ve yo-
rumlardan yararlanarak üretim alanında yürütülecek işlemlerin 
kontrolü sağlanmakta ve sonuçları üzerine değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Hassas tarımın işleyiş aşamalarından sonun-
cusu olan ve en fazla uygulama alanı bulan konu, değişken 
düzeyli uygulama teknolojisidir (DDUT). Gübreleme, ilaçlama, 
sulama ve toprak işleme uygulamalarında DDUT yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Güler ve Kara 2005).

Buğdayda bitki sıklığını belirleyen sensörler kullanarak 
değişken düzeyli azot uygulaması (Ehlert ve ark. 2004), 
buğday, kanola ve soyada değişken düzeyli gübreleme ve il-
açlama ile standart uygulamaların karşılaştırılması (Leiva ve 
ark. 1997), değişken düzeyli azot uygulamalarının ekonomi ve 
çevre açısından değerlendirilmesi (Roberts ve ark. 2001; Whit-
ley ve ark. 2000; Grienpentrog ve Kyhn 2000), Hindistan’da 
mısır ve soyada değişken düzeyli pH yönetim stratejileri üz-
erine çalışmalar (Deboer ve Bongiovanni 2000) bu uygulama-
lara örnek olarak gösterilebilir. Yapılan bu çalışmalarla hassas 
uygulamalı tarıma geçiş ile klasik uygulamaların ekonomik, 
agronomik ve çevresel etkiler yönünden karşılaştırılması 
mümkün olmaktadır (Kirişçi ve ark. 1999).

2. Dünyada ve Türkiye’de Hassas Tarım Uygulamalarının 

Durumu

Hassas uygulamalı tarımla ilgili gelişmiş ülkelerde yapılan 
çalışmalar incelendiğinde; yapılan çalışmaların genellikle to-
prak yapısının belirlenmesi, azotlu gübre kullanımı, sulamanın 
bitki karakteristiklerine ve verim üzerine etkisinin belirlenmesi 
ve ürün verimi görüntülemeye yönelik konularda yoğunlaştığı 
görülmektedir. (Peker ve ark. 2006)

Bu konularla ilgili olarak uygulanan hassas tarım teknolojileri 
ile topraktaki nem düzeyinin ayarlanması (Upadhyaya ve 
ark.1999), toprak sıkışıklığını ölçen sensörlerin kullanılması 
(Fattah ve Upadhyaya, 1996), kütle denge metoduyla tarlanın 
parsel bazında su geçirgenlik haritasının çıkarılması (Josiah ve 
ark. 1999), toprak besin elementlerini ölçmeye yarayan sen-
sörlerin geliştirilmesi (Adsett ve Zoerb 1991), kızıl ötesi spek-
troskoplar kullanarak geliştirilen optik sensörlerle toprak ele-
mentlerinin ölçülmesi (Ehsani 2000) çalışmaları dünya çapında 
yapılan çalışmalardandır.

Hassas uygulamalı tarım teknolojileri kapsamında yer alan 
ve maliyeti düşük olduğu için gelişmiş ülkelerin tarımda 
yaygın kullanılanı, değişken düzeyli uygulama teknolo-
jileridir. Değişken düzeyli uygulama teknolojileri (DDUT) 
tarımsal üretim sisteminde arazi, sermaye (gübre, ilaç, to-
hum, vs.) ve işgücü faktörlerinin sevk ve idaresi amacıyla 
kullanılmaktadır. Tarımsal girdilerin fiziki ve ekonomik opti-
mum düzeylerde uygun zamanda ve sadece ihtiyaç olunan 
parsellerde uygulanmalarına olanak sağlayan sensör esaslı 
çalışan teknolojilerdir. Bitkisel üretimde değişken düzeyli girdi 
kullanımı sağlayan hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin 
uygulanmasındaki aşamalar (Miller ve ark. 1999) aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

a-Üretimde etkili faktörleri ve verimi belirlemek,

b-Verimde etkili faktörlerle verim arasındaki ilişkiyi mod-

ellerle ortaya koymak,

c-Etkili faktörün etkin kullanımını sağlamak amacıyla 

kullanılacak miktarı, doğru zamanı ve doğru mevkii be-

lirlemek,

d-Bu uygulamanın ekonomik olup olmadığını 

hesaplamaktır.

Plant (2000), yetiştiricinin verim haritasını inceleyerek ilk 
aşamanın kolaylıkla belirlenebileceği düşüncesiyle, ikinci 
aşamayı hassas tarım uygulamalarında en önemli aşama 
olarak belirtmiştir. Üçüncü aşamadaki soruyu yanıtlamak için 
ise yetiştiricinin tecrübesi ve uzun yıllar verilerinin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini vurgulamıştır. Dördüncü aşama 
ise basit olarak verim artışı ve girdi azalışları, yani uygulamanın 
ekonomikliğini içermektedir.

Değişken düzeyli uygulama teknolojileri bitkisel üretimde 
kullanılmasıyla girdi-çıktı ilişkisi ve üretim sisteminin ekono-
metriyi uygulayarak modellenmesi, sevk ve idaresi mümkün 
olmaktadır. Bu değişim üretimde verim artışını sağlamaktadır. 
Tarımsal işletmecilikte ise girdi-çıktı ilişkisinin düzenlenmesi, 
işletmelerin yıllık faaliyetlerinde ekonomik davranışın (mak-
simizasyon ve minimizasyon) uygulanması ve işletmelerin 
planlamasını kolaylaştırmaktadır.
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Günümüzde fotosentetik aktif radyasy-
on ticari olarak oldukça yüksek fiyatlara 
satılan PAR duyargaları ile ölçülmektedir. 
Hassas tarım uygulamalarında çok sayıda 
verinin anlık olarak algılanması, dogru 
kararlar verilmesi açısından büyük önem 
tasıdıgından ekonomik PAR ölçümünün 
yapılabilirliği kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 
Ticari PAR duyargalarının yerine 
kullanılabilecek, opto−elektronik malze-
meler olan fotodiyot ve LED’ler ile PAR 
ölçümünü ekonomik olarak gerçekle-
stirebilirliginin ortaya konması amacıyla 
yapılan çalışmada PAR duyargasına al-
ternatif olabilecegi düsünülen çesitli 
fotodiyot ve LED’lerin PAR ölçümünde 
kullanılabilirligi arastırılmıstır.Proje 
sonucunda, ticari olarak ülkemizden 
temin edilebilen iki farklı fotodiyot ve 
üç farklı powerLED’den olumlu sonuç 
alınamamıstır. Ancak denemede yer 
verilen sekiz farklı LED’den besi ile PAR 
duyargası arasında % 99 üzerinde kore-
lasyon tespit edilmistir (Uzun, 2010).

Tarımsal işletmeciliği tamamıyla 
değiştirebilecek özelliğe sahip olan 
değişken düzeyli uygulama teknolojiler-
inin uygulamaları ve önemi her geçen 
gün artmaktadır. Değişen oranda girdi 
kullanımı ile ilgili çeşitli araştırmalar 
yapılmıştır. Kaliforniya’da seçilen iki farklı 
bölgede, farklı iki sulama yöntemi uygu-

layarak % 40-50 verim artışı sağlanmıştır 
(Upadhyaya ve ark. 1999). Yine 
Kaliforniya’da hassas tarım teknolojiler-
inin uygulanmasıyla sadece girdi azalışı 
ve verim artışı değil yöreye en iyi adapte 
olan uzun ömürlü ve yüksek değerli 
çeşitler elde edilmiş, Kaliforniya’da 
hassas uygulamalı tarım teknolojileri 
kullanılarak toprağın fiziksel ve kimy-
asal karakteristikleri belirlenmiştir (Plant 
ve ark. 1999). Ohio’da elma üretimi için 
hassas uygulamalı tarım teknolojiler-
ini kullanan bilim adamları, optimum 
parsel büyüklüğünü, sulama takvimini 
ve su miktarlarını, girdi-çıktı ilişkilerini 
belirlemişlerdir (Brown ve ark. 1997). 
Stafford (1998), hassas uygulamalı 
tarım teknolojilerini kullanarak herbisit 
uygulamasının % 40-60 azaltılabileceğini 
belirlemiştir.

Hassas uygulamalı tarım teknolo-
jilerindeki son uygulamalarla tahıl 
ürün monitörleri, Global Position Sys-
tems (GPS) ve Geographic Informa-
tion Systems (GIS) sayesinde ürün 
verim haritalarının çıkarılması müm-
kün olmuştur (Türker ve ark. 2003). 
Biçerdöverle hasat edilen ürünler için 
verim haritası oluşturma ile ilgili yöntem-
ler açıklanmıştır (Akdemir ve Blacmore 
2001). Tarımsal ekipman üreten bir-
çok firma ürettiği hasat makinelerinde 

verim görüntüleme ve haritalama sis-
temlerini seçmeli olarak sunmayı ter-
cih etmektedir. Birçok bitki için verim 
görüntüleme teknikleri geliştirilmiş 
durumdadır (Zhang ve ark. 2002). GPS, 
DGPS ekipmanları ile donatılmış gerçek 
zamanlı çalışan verim görüntüleme-
haritalama sistemlerinin uygulamasına 
yönelik araştırmalar yapılmıştır (Schuel-
ler ve ark. 1999; Pelletier ve Upadhyaya 
1999; Wallace 1999 ;Stafford ve Am-
bler 1991). Gelişmiş ülkelerde değişken 
düzeyli uygulama teknolojilerinin 
tarımdaki kullanımları yaygınlaşırken; 
Türkiye’de uzaktan algılama yüksek mali-
yetli olmasına rağmen tarımda hızlı bir 
şekilde uygulanmaya çalışılmaktadır. 
Belirtilen teknolojilei ile ilgili çok yük-
sek maliyetli projeler Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’na bağlı birimler ve bazı Üni-
versiteler tarafından Mardin, Şanlıurfa, 
Gaziantep, Adana, Ankara ve İzmir gibi 
iller başta olmak üzere devam etmekte-
dir (Anonymous 2007). Amerika Birleşik 
Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği’ne 
üye bazı gelişmiş ülkelerde bile söz ko-
nusu teknolojilerin kullanımları savun-
ma amacında yoğunlaşmaktadır.

Aslında bir defalık yatırımmış gibi 
algılanan GPS ve CBS’ de, sabit yatırım 
giderlerine ilave olarak arazi haritalarının 
çıkarılması, ürün desenlerinin belirlen-
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mesi ve rekolte tahminlerinin yapılması 
için uydudan alınan her fotoğraf için 
belli bir bedel ödenmektedir. Bazen bir 
ildeki bir ürün için yılda birçok kez uydu 
fotoğrafları alındığı olmaktadır.

Kuraklığın son yıllarda önemli bir gün-
dem oluşturduğu Türkiye’de mevcut 
suyun ekonomik olarak kullanılması 
zorunluluğu hassas tarım teknolojiler-
inden faydalanmayı bir ihtiyaç haline 
getirmiştir. Konya bölgesinde uygula-
nan mevcut projelerde bitki su tüketimi 
tespiti ve toprak nem seviyesinin takibi 
gibi işlemler için geliştirilen sensör-
ler koordinatları tespit edilen noktalara 
yerle<ştirilmişlerdir. Bu sensörlerden 
alınan anlık veriler internet ortamında 
takip edilebilmekte ve bu verilere göre 
bölge için en etkin sulama politikaları or-
taya konulabilmektedir.

Hassas tarım, Türkiye’de hayvansal 
üretimde radyo frekans kimlik belirleme 
sistemi ile hayvanlara ait sağlık, yem 
tüketimi, süt verimi ve benzeri bilg-
ilerin yanı sıra bireysel davranışların 
takibine de imkân sağlamaktadır. Bu 
kapsamda kulak, tasma, ayak bilekliği 
ve enjekte edilebilen kimlik belirleme 
cihazları şeklinde kullanımı gün geç-
tikçe yaygınlaşmaktadır (Tekin ve Sındır 
2006). Hassas tarım teknolojisi veya 
değişik düzeylerde girdi uygulama 
teknolojisi, her bölgeye veya her tür-
lü işletme koşullarına uygulanamaz. 
Bir tarım işletmesinde hassas tarımın 
uygulanabilmesi ve ekonomik çıktılar 
sağlanabilmesi için genellikle aşağıdaki 
koşulların sağlanması zorunludur (Clark 
1997):
1-İşletme büyüklüğü
2-Mekanizasyon düzeyi
3-Verim farklılığı

Türkiye için düşünüldüğünde tarım 
işletmelerimizin yaklaşık % 83’ünü küçük 
köylü işletmeleri karakterindeki 10 
hektarın altındaki işletmeler oluşturduğu 
için, bu işletmelerde yeni teknoloji uygu-
layabilecek sermaye birikimi mümkün 
olmamaktadır (Peker ve ark. 2006). Bu 
nedenledir ki son yıllarda küçük ve 
orta büyüklükteki işletmeler büyük 
işletmelerle rekabette çok güç durumda 
kalmışlardır.

Globalleşmeyle birlikte bu sorun, ül-
keler arasında rekabette daha da ciddi 
boyutlara ulaşacaktır. Tüm bu koşullar 
dikkate alındığında, hassas uygulamalı 
tarım teknolojilerinin Türkiye çiftçilerine 

kazandırılması zorunluluk arz etmekte-
dir.

Hassas tarımda kullanılan teknolojiler-
in temel unsurlarından veri toplama 
işleminin esasını ve başlangıcını verim 
değerinin elde edilmesi oluşturur. Has-
sas uygulamalı tarım teknolojilerinin 
bitkisel üretimdeki uygulamasına ver-
im tespiti ile başlanabilir. Zira, verim 
bağımlı değişken iken, onu etkileyen 
iklim, toprak, bitki, yabancı ot, hastalık 
ve zararlılar bağımsız değişkenlerdir.

Söz konusu teknolojilerin girdi ihtiyacı 
yüksek veya bol miktarda gübre, tohum, 
ilaç vs. kullanılan ürünlerde uygulanması 
diğerlerine göre daha yüksek kârlılık 
sağlamaktadır. Bu teknolojilerin büyük 
işletmelerde, ekonomik ve stratejik 
önem arz eden ürünlerden başlanarak 
uygulanması mümkün olabilecektir. 
Küçük köylü işletmelerinde ise ekip-
manlara sahip olmak yerine, mevcut 
durumda biçerdöver gibi kiralama usulü 
ortak kullanımı yaygın olan ekipmanlar 
için hassas uygulamalı tarım teknolojileri 
kolaylıkla yaygınlaşabilecektir.

Hassas uygulamalı tarım teknolojilerinin 
diğer ekipmanlarının Türkiye tarımında 
yaygınlaşmasında ise ortak kullanımda 
özellikle günümüzde önemle üzerinde 
durulmakta olan üretici birliklerinin 
görev üstlenmesi önemli olmaktadır. 
Kısaca, hassas uygulamalı tarım teknolo-
jilerinin Türkiye için stratejik ürün 
buğday, geleneksel ihraç ürünlerimiz in-
cir, kayısı, üzüm, fındık vb.leri için ekono-
mik şekilde uygulanabileceği tahmin 
edilmektedir.
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Ülkemizde bitkisel yağ açığı oldu-
ğu, bunu karşılamak için tohum, 
ham yağ ve küspe ithalatına öde-
diğimiz değerin 3.5 milyar dolar 
olduğu bilinmektedir. Ancak, bu 
açığımızı kapatmak için son yıl-
larda yeni fırsatlar doğmuştur.  

2000’ li yıllardan itibaren aspir ve 
kolza gibi bitkiler, yemeklik yağ 
açığımızı kapatmada, yeni yağ 
bitkileri olarak devreye girmiştir.  

Son birkaç yıla bakıldığında aspir 
bitkisi, gerek üretici ve gerekse 
sanayici (yemeklik yağ üreticileri, 
sağlıkçılar ve biyodizelciler) nez-
dinde artık tanınmış ve ihtiyaç 
duyulan bir bitki durumuna gel-
miştir. Aspir bitkisinin, kendisi ile 
birlikte ondan elde edilen ürünle-
rin, değişik sektörlerce tercih edil-
mesi bu bitkiye diğer yağ bitkile-
rine göre ayrıcalık sağlamaktadır. 
Bu bitkinin yeşil aksamından iti-
baren kuru sapları, çiçekleri, to-
humu, yağı ve küspesinin değişik 
alanlarda kullanılması, bitkinin 
çok yönlülüğünü ortaya koyma-
da haklı bir gerekçe olmaktadır. 

Türkiye tarımında uzun yıllara ba-
kıldığında, birçok bitkinin (mısır, 

yem bitkileri gibi) üretiminde cid-
di artışlara rağmen, yağ bitkileri 
konusunda fazla bir değişimin 
olmamasına karşın, özellikle aspir 
ve kolza bitkisinde önemli artışlar 
olmuştur. Son 10 yılda aspir üreti-
mi 1500 katı artmıştır. 2000 yılın-
da ekim alanı 30 hektar, üretimi 
18 ton iken, 2011 de ekim alanı 
20 bin hektara, üretimi ise 26 bin 
tona yükselmiştir. 2013 yılı için 
ise ekim alanının 50 bin hektarla-
ra, üretimin ise 50-60 bin tonlara, 
sonraki yıllarda ise milyon tonlara 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu 
seneye ait ülke çapında düşen 
yağışların yüksekliği göz önünde 
tutulursa, 2013 senesi aspir için 
son derecede uygun olmakta bu 
da üretimin daha da artacağını 
ortaya koymaktadır. 
Aspir bitkisinin artışında temel 
unsur kaliteli yağı yanında, kıraç 
alanlarda ve özellikle de kurak yıl-
larda üretiminin garanti olması, 
yüksek destekleme politikaları ve 
alımda yüksek fiyat uygulamala-
rına bağlı olarak üreticiye yüksek 
gelir getirmesi ve özellikle de söz-
leşmeli üretim uygulamalarıyla 
alım garantisi verilmesidir diye-
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biliriz. Ayrıca tarımının kolay ve muadil 
bitkilere göre getirisinin yüksek olması 
da bu bitkinin üretiminin gelişmesinde 
diğer etkenler olarak sıralanabilir.  Bu 
konuda söylenecek en önemli konu, üre-
ticilerimizce boş veya nadasa bırakılan 
alanlara mutlak surette aspir bitkisinin 
ekilmesi gereğidir. Bu şartlar göz önün-
de tutularak üreticimiz bir defaya mah-
sus aspir ekmeleri durumunda, sonraki 
yıllarda bu bitkiyi sevecekleri, ekonomik 
olarak ilave gelir elde edecekleri ve son-
rasında devamının geleceği söylenebilir.  

Aspir oldukça özellikli bir bitkidir. Orijin-
lerinden biri Anadoludur. Diken, Haspir 
gibi değişik adlarla anılan bu bitki as-
lında geleneksel olarak yıllardır yetişme 
alanı bulmuştur. 
Aspir, çoğunlukla yazlık ve kışlık olarak 
ekilebilen bir bitkidir. Daha çok yetişme 
alanı bulduğu Orta Anadolu ve Geçit 
Bölgelerinde yazlık olarak üretilmekte-
dir. Bunun yanında özellikle kışı daha 
az soğuk geçen bölgelerde kışlık olarak 
ekilmesinde bir sakınca bulunmamakta-
dır. Kışlık aspir’in kasım sonu aralık başı 
ekilmesi daha iyi netice vermektedir. 
Yazlık olarak üretilecek aspir’in ise, yük-
sek verim ve kalite için mümkün oldu-
ğunca erken ekilmesi gerekmektedir. 

Yağış şartlarına ve toprak tavına bağlı 
olarak ekimin mümkün olduğunca Şu-
bat sonu veya Mart başında yapılması 
verim, kalite ve yağ oranını artıracaktır. 
Yaptığımız araştırmalarda Mart başında 
ekilen aspirden 216 kg/da verim alınır 
iken, nisanda yapılan ekimde verimin 62 

kg/da a kadar düştüğü görülmüştür. 
Son yıllarda Oleik asit (Omega-9) oranı 
yüksek tipler üzerinde de çalışmalar hız-
lanmış, günümüzde, oleik yağ asidi oranı 
% 85 civarında olan çeşitler de geliştiril-
miştir. Zeytin yağındaki oleik yağ asidi 
oranının % 56-83 arasında olduğunu 
düşünürsek, oleik tipteki aspir yağının 
beslenme açısından en az zeytin yağına 
eşdeğer olduğu açıkça ortaya çıkmak-

tadır.  Diğer yağ bitkilerinde de olduğu 
gibi, aspir bitkisinden elde edilen yağ da 
(özellikle Oleik tipte olanlar) biyodizel 
yapımında kullanılabilmektedir. Aspir 
yağı, içerdiği yüksek orandaki linoleik 
asit (Omega-6)  nedeniyle çabuk kuru-
yan yağlardan olduğundan, boya sana-
yinde de kullanılabilmektedir.

Tarımında toprak ve ekolojik isteklerinin 
kısıtlı olması yanında, son yıllarda alım 
garantili (sözleşmeli), üretimi için ilave 
bir yatırıma ihtiyaç duymaması, Pazar 
ağının geniş olması, buğday tarımında 
kullanılan tüm alet ve makinelerin kulla-
nılması, ıslah edilmiş yeni ve yerel çeşit-
lerin devreye girmesi yanında biyodizel 
sektöründe de kullanılır olması bu bit-
kinin üretimde ciddi bir talep patlaması 
yapacağının belirtileridir. Böylece fiyat 
ve destekleme uygulamaları yönünden 
tatmin edici durumda olan bu bitkinin, 
önümüzdeki yıllarda üretiminin daha da 
artarak, bitkisel yağ ihtiyacımızın büyük 
bir bölümünü karşılayacak duruma gel-
mesi beklenmektedir.
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Kalkınma Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi (KOP İdaresi), Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde ille-
rinden oluşan KOP Bölgesi’nin Türkiye’nin 2023 ve 2071 he-
deflerine uygun olarak sürdürülebilir bir şekilde kalkınmasını 
hızlandırmak amacıyla 8 Haziran 2011 tarihinde 642 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile Kalkınma Bakanlığı’nın bağlı bir 
kuruluşu olarak kurulmuştur. İdare; yasal görevi olarak; Bölge 
kalkınmasını temin etmek amacıyla KOP Eylem Planını hazır-
layacak, planın kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bölge-
de yürütülen yatırım projelerinin de uygulanmasını koordine 
ederek, izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütecektir. 
“Kalkınma Ortak Paydamız” sloganıyla Kasım 2011 tarihi itiba-
rıyla çalışmalarına başlayan İdare, faaliyetlerini Konya merkezli 
5600 m2 kapalı alana sahip hizmet binasında sürdürmektedir. 

KOP İdaresi’nin görev alanı olan KOP Bölgesi’ndeki 4 ilde; 50 

ilçe, 263 belde ve 1002 köy bulunmaktadır. KOP Bölgesi, 65 bin 
kilometrekare alanı ile Türkiye’nin yaklaşık % 8,5’ini, yaklaşık 3 
milyon nüfusu ile % 4’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de toplam 
24.435.985 ha işlenen arazinin 3.021.545 ha’ı (%12.3) KOP Böl-
gesi’ndedir.  Bölge tarım arazisinin %61’ini tarla arazisi, %35’ini 
nadas, %3’ünü meyve, %1’ini ise sebze alanları oluşturmakta-
dır. Fakat bölge, ülke su potansiyelinin ancak %3’üne sahiptir. 
Bölgenin % 36,5’i dağlık alanlardan oluşmakta, % 64,4’ünü 
oluşturan düz yapıdaki ova kesimlerinden coğrafi, ekolojik ve 
demografik farklılıklar arz etmektedir. Bu durum uygulanacak 
kalkınma stratejilerinin bu yapıya göre şekillenmesinin gerek-
liliğini ortaya koymaktadır.

KOP İdaresi, kuruluşundan bu yana öncelikle görev alanında 
bulunan il, ilçe ve kırsalda 250’nin üzerinde ziyaretle tanıtım 
ve bilgilendirme programı yürütmüş, bölgesel kalkınma ve he-
defleriyle ilgili görüşlerini aktarmış, bu konudaki talep ve öne-
rileri toplamıştır. Bölge dışındaki illerde de, bölge ile ilgili kamu 
ve özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edi-
lerek, Bölge kalkınmasına katkı sağlayacak bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. Yapılan bu görüşmelerde kamuoyunda KOP 
İdaresi ve KOP Bölgesi ile ilgili bazı yanlış algılamaların olduğu 
tespit edilmiştir.

KOP İdaresi kamuoyunda ‘sulama ve tarımsal projeleri’ yürüte-
cek bir kurum gibi algılanmaktadır. Hâlbuki kurum bir ‘Bölge 
Kalkınma İdaresi’ olup, bölgenin kalkınmasını temin edecek 
tüm alanlarda gerekli planlamaları yapacaktır. Sahip olduğu 
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arazilerin en fazla % 30’unu sulayabilecek olan bölge kurak-
lık tehdidi ile karşı karşıyadır. NASA’nın ve diğer kurumların 
raporları bunu net olarak göstermektedir. Örnek olarak Dün-
ya Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından yeni yayınlanan 107 
yıllık kuraklık ölçümlerine göre Türkiye’de kuraklık şiddetinin 
en fazla olduğu bölgenin KOP Bölgesi olduğu görülmektedir. 
(Şekil 1) Dolayısıyla Bölge’de tarımın yegâne kalkınma aracı 
olamayacağı en azından sürdürülebilir olamayacağı aşikârdır.  
Bu cihetle KOP İdaresi tarafından tarımsal üretim alt yapısı ve 
tasarruflu su kullanımına yönelik projelere öncelik verilecek 
fakat ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm gibi diğer sek-
törlerde de alt yapı ve yönlendirme faaliyetleri benzer önem-
de ele alınacaktır. 

KOP Bölgesi’nde Kalkınma ve Dönüşümün Aracı: KOP 

Eylem Planı

KOP Bölgesi, hâlihazırda bir tarım bölgesidir. Ancak bölge-
deki su kısıtı ve kuraklık tehdidi salt tarıma dayalı bir kalkın-
manın bölge için sürdürülebilir bir model olmadığını göster-
mektedir. Bu açıdan KOP Bölgesi’nde yapısal bir dönüşüme 
ihtiyaç vardır. KOP İdaresi, en temel işlevi olan KOP Eylem 
Planı hazırlık çalışmalarına 2012 yılının ikinci çeyreğinde 
başlamıştır. Bu kapsamda sektör kısıtlaması olmadan, Ba-
kanlıklardan ve Bölge illerindeki kamu kurum, kuruluşları 
ile STK’lardan ‘bölge kalkınmasında önemli gördükleri’ proje 
öneri yazılı olarak talep edilmiştir.  Hazırlık çalışmaları devam 
eden KOP Eylem Planı Taslağı, önce Kalkınma Bakanlığı’na, 
daha sonra Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’na sunulacaktır. 
Kurul aşamasından geçen planın bu yıl içinde açıklanarak 
resmen yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
KOP Eylem Planı çok sektörlü olarak değerlendirilmekte 
olup, Bölgedeki Tarım, Ulaştırma ve Enerji altyapılarının ge-
liştirilmesi KOP Eylem planının ana ve öncelikli eksenleri ola-
rak düşünülmektedir. 
Bilindiği üzere ülkemizin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin re-
kabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi-
ne katkı veren; güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye 
duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma 
sistemi kurmak ülkemizin ve aynı zamanda KOP Bölgesinin 
ulaştırma alanındaki 2023 yılı vizyonudur.  
Marmara Bölgesi’nden sonra Türkiye’de yeni bir cazibe mer-
kezi oluşturulması gereği ortadadır. Doğu-batı, kuzey-güney 
eksenlerinde Türkiye’nin merkezi konumunda olan KOP Böl-
gesi, OSB sayısı, derin tarihi ve kültürel birikimi, jeopolitik 
durumu ile Ülkemizin yeni cazibe merkezi olabilecek potan-
siyele sahiptir. Ulaştırma yatırımları ile Türkiye’nin bağlantı 
noktası haline getirilecek bir KOP Bölgesi, denizlere açılma 
yanında batı-doğu bütünleşmesinde bir köprü görevi üstle-
necektir.  
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Karapınar, Konya’nın ilçelerinden biri olup, kent merkezinin 94 
km. doğusundadır. Ova üzerine kurulu olan ilçenin çok eski 
yerleşim yerlerinden biri olduğu bilinmektedir. Tarihi İpek yolu 
üzerinde bulunması ilginç jeolojik yapısı suları farklı özellikler 
içeren ve dünyada bir benzeri daha bulunmayan krater gölleri 
ile Türkiye’mizin de sayılı turizm alanlarından biri olarak tanı-
nan Karapınar ayrıca rüzgar erozyonun da önüne geçebilen 
nadir bölgelerden biridir. 

İlçenin merkez nüfusu 37.881 olup bu sayı köyler ve beldeler-
le birlikte 60.000’e yaklaşmaktadır. 3030 km2 lik yüzölçümü ile 
Konya’nın büyük ilçelerinden biri sayılmaktadır. Doğusunda 
Ereğli, kuzeyinde Emirgazi ve batısında Çumra ve Karatay ilçe-
leri ile çevreli olan Karapınar Konya-Adana yolu üzerindedir. 

TARİHÇE

Karapınar, M.Ö. 3000-2000 yıllarında”HYDE” kasabası üzerinde 
kurulmuş ve Proto Hititler tarafından yerleşme merkezi olarak 
seçilmiştir. Karapınar, Hititlerin yarı bağımsız ve rahip kralları 
tarafından idare edilirken Truva Krallığının hakimiyeti altına 
girmiştir. Daha sonra Frigler, Lidyalılar, Asurlular, Persler, Bü-
yük İskender ve Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına 
giren Karapınar ve çevresi 1071 Malazgirt Savaşından sonra 
1076-1077 yılları arasında Selçuklu İmparatorluğu’nun haki-
miyetine girmiştir. 1096 yılında başlayan Haçlı Seferlerinden 
Karapınar’da olumsuz etkilenmiştir. “1101” adı verilen Haçlı se-
ferlerinin 3. kolu Karapınar topraklarından geçmiş ve ilçe çok 
büyük zarar görmüştür.

Karapınar’da ilk yerleşmeler Hititler dönemine kadar uzanmak-
tadır. Daha sonra bölgeye hakim olan çeşitl millet ve medeni-
yetlerin de tesirinde kalarak gelişip büyüyen ilçe Selçuklular 
ve Osmanlılar döneminde bu gelişimini sürdürmüş, özellikle 
Yavuz Sultan Selim döneminde bölgede çıkan bazı isyanlar 
bastırılarak şehir, devletin önemli stratejik noktalarını korumak 
amacıyla bir derbentçi köyü olarak öne çıkmıştır. 

Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu II. Selim Konya valiliği sırasın-
da Karapınar’ın imarına önem verilmiş başta Selimiye Camii 
olmak üzere ilçeye kervansaray, han, hamam, 39 dükkanlı bir 
bedesten, 2 yel değirmeni, 5 çeşme inşa edilmiştir.

1968 yılında ilçe olan Karapınar’da belediye teşkilatı 1882’de 
kurulmuştur, kendisine bağlı 4 belde 15 köy vardır.

JEOLOJİK DURUM

Jeolojik yapısı itibariyle Türkiye’nin ilginç bölgelerinden biri 
olan Karapınar, yerli ve yabancı jeologlar arasında doğal göz-
lem evi ve laboratuar olarak bilinmektedir. İlçe sınırlari içinde, 
ismine “Obruk” denilen çok sayıda göçük bulunmaktadır. Bun-
ların bir kısmı, içleri su ile dolu olduğundan göl ya da gölcük 
olarak görünmekte ayrıca suları farklı özellikler içeren krater 
gölleri de yörenin doğal zenginlikleri arasında yer almaktadır. 
Bu krater göllerinin en meşhuru Meke Krater gölüdür. 

MEKE KRATER GÖLÜ

Oluşumu bakımından dünyanın ender göllerinden biri olan 
Meke Krater Gölü, Karapınar ilçesinin güneydoğusunda ve ilçe 
merkezine 8 km. uzaklıktadır. Karapınar- Ereğli yolunun 2 km 
uzağında oluşmuş olup, dairevi şekildedir. Ortasında Meke 
denilen yüksek bir tepesi bulunmaktadır. Çok eski zamanlarda 
volkan küllerinin sönmesiyle meydana gelen bu tepe yanında, 
küçüklü büyüklü 3 tepe daha mevcuttur. Göl içindeki tepe ve 
tepeciklerin yanık toprak yapısı ile gölün dış çemberini meyda-
na getiren arazideki yanık volkan küllerinin renkleri ve yapıları 
değişiktir. Gölün çevresi tamamen siyah küllerle kaplıdır. Yer 
seviyesinden su seviyesine kadar olan mesafe 70 metre olup, 
gölün derinliği 12 metreyi geçmemektedir. Meke’nin magnez-
yum ve sodyum sulfattan oluşan tuzlu suyu içinde canlı yaşa-
mamakta, su ise yerin altından kaynamaktadır.
Panoramik görüntüsü , jeolojik yapısı ve bölgede yaşayan kuş-
lar ile tam bir tabiat harikası olan göl, yerli ve yabancı turistlerin 
uğrak noktalarından biri, fotoğraf sanatçılarının asla vazgeçe-
medikleri ilginç yerlerden biridir. 
OBRUKLAR ŞEHRİ

Karapınar’da Meke Krater Gölü’nden başka Acıgöl, Çıralı Gölü 
gibi değişik ve ilginç özellikte krater gölleri yanında; Ak (Eve-
ren), Çifteler, Aren, Putur, Yarım, Kızıl, Hamam, Yeni Opan, 
Dikmen, Büyük Fidancı, Kolca Yaylası ve Küçük Sekizli Yaylası 
Obruk’u gibi bir çok obruk bulunmaktadır. Değişik zamanlarda 
karstik çözünme sonucunda yahut karst çukurlarının tavanları-
nın çökmesiyle oluşan bu obruklar, birkaç metreden başlaya-
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rak, birkaç yüz metre derinliğine kadar inebilen ilginç yerlerdir. 
Bazıları silindir biçiminde olup dipleri görünmekte, bazılarının 
ise dip kısımları görülememektedir. Bu derin obrukların dip kı-
sımları mağaralara açılmaktadır. Gerçek bir tabiat harikası olup 
görenleri şaşkınlık içinde bırakan obrukların bir kısmının dibin-
de su bazılarında ise CO2 ve kükürt gazı bulunmaktadır.
OYMALI YER ALTI ŞEHİRLERİ

İlçe merkezinde 30 km. mesafede bulunan Oymalı Yer altı Şe-
hirleri, geçmiş dönemlerde halkın geçici olarak güvenliğini 
sağlamak ve toplu yaşamı devam ettirmek amacı ile yeraltına 
kazılmış onlarca galeri ve odalardan oluşmaktadır. Bu şehirler-
de ahırlar, erzak depoları, kiliseler, şırahaneler, öğütme taşları, 
sarnıçlar ve mezarlar bulunmaktadır. Büyük bir sabır ve titizlikle 
hazırlanan bu gizli şehirler Hristiyanlığın Anadolu’da yayılmaya 
başlamasından sonra, dönemin Bizanslı yöneticileri tarafından 
sıkı takibe alınan ilk Hristiyanların saklanmak ve gizlenmek 
amacıyla oluşturdukları geçici iskan yerleridir.     Karapınar’daki 
Oymalı Yer altı Şehirleri’nin turizme açılması için kazı çalışma-
ları ve diğer araştırmalar devam etmektedir.

SULTAN SELİM CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Karapınar’ın Osmanlılar Dönemi’nde ve özellikle 2. Selim za-
manında çeşitli mimari eserlere kavuştuğu bilinmektedir. Bun-
lar içinde en önemli olanı şüphesiz ki Selimiye Camii ve etra-
fına yapılan han, hamam, medrese, çarşı ve değirmenlerdir. 
Tam külliye halinde kurulan bu yapı 1563 yılında tamamlanıp 
hizmete sunulmuştur.
Selimiye Camii’nin temelinin Yavuz Sultan Selim zamanında 
atıldığı da bilinmektedir. Çeşitli zamanlarda tamir gören külli-
ye, yıllar içinde yapılan onarım ve restorasyonlarla tazelenmiş, 
ilçenin cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Selimiye 
Camii ve külliyesinden başka, ilçede bulunan Reşadiye Camii 
de önemli bir yapıdır.
EL SANATLARI

Karapınar, tarım ve hayvancılığı ile ünlü bir yer olmasına rağ-
men ilçe merkezi ve köylerinde dokumacılık da yapılmakta 
olup, özellikle kilimler ve tüylü dokumalarıyla ünlenmiştir. At-
malı heybe ve yastık yüzleri yamçılı ve ilmeli tülü gibi doku-
malar yanında küçük çaplı da olsa el işlemesi bakır ve pirinç 
eşyalar da üretilmektedir. Karapınar kilimleri bütün dünyaca 
tanınmaktadır.
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KUŞBURNU;

Diğer İsimleri: İtburnu, Gül burnu, Gül 
elması, Yaban gülü, Köpek gülü

Botanik Bilgi:  Gülgiller familyasındandır. 
Boyu 3 – 4 m ye kadar uzayabilir. Bitki yol 
kenarları, meralar, çimenlikler, orman 
kenarları ve tepeliklerde yabani olarak 
yetişir. Çalı görünümlüdür, genellikle 
çok sayıdaki gövde demet şeklinde ye-
rden çıkar, yükselir ve çevresine sarkar. 
Üzeri sarımsı veya esmer dikenlerle 
bezenmiştir. Yaprakları tekli 5-7 kanat-
tan meydana gelir ve 2-3 çifti karşılıklı 
ve de sonda bir tek bulunur. Kanat 
yaprakları oval şekilde, kenarları dişl, 
ve kısa saplıdır. Çiçekleri kalp şeklinde 
beyazımsı pembe veya pembe renkte-
dir.  Meyveleri koyu kırmızı renkte oval 
veya yumurta şeklinde, etli bir kabuğu 
ve içinde tüylü sert sarımtırak beyaz to-
humlar bulunur.

Yetiştirildiği Yerler: Asıl vatanının 
Türkiye olduğu ve buradan dünyanın 
bütün yörelerine zaman içinde yayıldığı 
tahmin edilmektedir. Günümüzde Batı 
Avrupa’dan Doğu Türkistan’a kadar çok 
geniş bir alana ve Kuzey Amerika’ya ka-
dar yayılmıştır. Türkiye’nin Karadeniz, 
Marmara ve Doğu Anadolu bölgesinde 
daha çok, Ege ve İç Anadolu bölgesinde 
ise seyrek olarak yetişir. 

Bilinen Bileşimi: Kuşburnu, özellikle C 
vitamini ile tanen, pektin, karoten, mey-
ve asitleri ve yağ yönünden zengindir.

Kullanıldığı Yerler: Bu meyveler, 
Anadolu’da taze ya da kurutulmuş olarak 
yenir. Ayrıca kompostosu, reçeli, şerbeti, 

ezmesi ya da pekmezi yapılarak tüketilir. 
Çay gibi demlendirilip içilir.

Faydaları: Bulaşıcı hastalıklara ve soğuk 
algınlığına karşı, bedenin savunma sis-
temlerini güçlendiriyor.

Bedendeki güçsüzlük ve bitkinlik 
durumlarına karşı en iyi doğal ilaçtır.

Müshil etkisi vardır.

Tonik ve besleyicidir:

Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı 
koruyor.

Hafif bir doku ve damar büzücüdür.

Safra kesesi, böbrek ve mesane 
sorunlarında bedeni destekler.

Kullanım Şekli:  2,5 tatlı kaşığı dolusu 
kuşburnu, ortalarından kesilip bir bardak 
suya konularak, su kaynama noktasına 
kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılarak 10-15 
dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı 
rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin 
ayrılması için bunlar süzülür.

KUZU KULAĞI

Diğer İsimleri: Ebemekşisi, Ekşilik, 
Ekşimik, Turşu otu, 

Botanik Bilgi: Karabuğdaygiller 
familyasındandır. Çok yılık otsu bitkiler-
dir. 60 cm’ye kadar boylanabilir. Gövdesi 
kabarık çizgili, sulu ve kırmızımsı ren-
klidir. Ok biçimli, iri ve kabarık yaprakları 
tüysüz olur. Yaz aylarında açan başak 
halindeki pembemsi renkli, sık dizilişli 
çiçekleri koparıldıkça bitki yapraklar ver-
ir. Çiçeklerinden, parlak koyu kahverengi 
minik tohumlan olgunlaşır. Kuzukulağı 

türleri, döktüğü tohumlarıyla çoğalırken, 
istenirse köklerinin bölünmesiyle de 
çoğaltılabilir.

Yetiştirildiği Yerler: Anadolu’da kalkerli 
topraklar dışında gölgelik ve nemli yerl-
erde yaygın olarak yetişir.

Bilinen Bileşimi: Kuzukulağı türlerinin 
tadı ekşi olan yaprakları A, B ve C vitamin-
leriyle potasyum yönünden zengindir. 
Körpe yapraklan çiğ olarak salatalarda 
ya da ıspanak gibi pişirilip sebze olarak 
yenir.

Yaprağının Faydaları: Yaprakları, bö-
brekleri çalıştırır, idrar söktürücüdür.

C vitamini yönünden zengin olduğu için 
iskorbit hastalığının iyileştirilmesinde 
yararlıdır.

Bedeni güçlendirici toniktir.

Hafif müshil etkisi vardır.

Kullanım Şekli: Taze yaprakları salata 
veya yemeklerin yanında çiğ olarak 
yenilir.

Kökünün Faydaları

Antrakinon türevleri içerdiğinden müshil 
etkisi vardır.

Safra söktürücüdür.

Kullanım Şekli: 1 litre sıcak suya 30-50 
gr. kadar temizlenip parçalanmış bitki 
kökü konulup 15-20 dakika kadar ağır 
ağır kaynatılır. Elde edilen çay, günde iki-
üç kez birer bardak içilir.

UYARI: Romatizması, böbrek ve gut 
hastalığı olanlar kuzukulağı yememe-
lidir.
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YILMAZ ESEN;
24.01.1957 Belören doğumludur. 30.11.1981 tarihinde Döner Sermaye Saymanlığı Veznedarı olarak 

kurumumuzda çalışmaya başlamıştır. Sıcakkanlılığı ve güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanan ve 

kurumumuzda 32 senelik emeği olan Yılmaz ESEN 18 Haziran’da karaciğer nakil ameliyatı olmuş,             

27 Haziran 2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenab-ı Allah’tan kendisine rahmet, kederli ailesi ve çalışma 

arkadaşlarına sabır niyaz ederiz.

S.S. Konya - Karaman Bölgesi Adres    : Babalık Mah. Demirci İş Merkezi A Blok No: 305    
Selçuklu/Konya

Telefon : (0332) 236 05 06  /  Fax : (0332) 236 05 07

Birliğimizin Verdiği Hizmetler

1- Çiğ süt destekleme icmallerinin hazırlanması.
2- Anaç sığır ve buzağı destekleme evraklarının hazırlanması.
3- Tarımsal danışmanlık hizmeti.
4- Uzman eğiticilerle çeşitli konularda eğitim toplantıları.
5- Gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığımızın vermiş olduğu
      hibe/kredi projelerinde her türlü danışmanlık hizmeti.
6- Girdi temini ve ürünlerin pazarlanmasında üyelere hizmet vermek.
7- Veteriner hekimlerle hizmet alım sözleşmesi ile kooperatif
     üyelerinin veterinerlik hizmetlerinden uygun koşullarda ve
     düzenli olarak hizmet almalarını sağlamak.
8- Yurt içi ve yurt dişi her türü girdi temini  sağlamak.
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22-25 Kasım 2011 tarihleri arasında 

Ankara-Kızılcahamam ilçesinde II. 

Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 

yapıldı. Kongreye müdürlüğümüz 

teknik elemanları da katılıp bildirilerini 

sunmuşlardır. Müdürümüz Dr. Çetin 

PALTA, Gerçekleştirme Görevlimiz 

Oktay OKUR, Bölüm Başkanlarımız 

Dr. Yusuf IŞIK, Dr. Ali Fuat TARI, D.Ali 

ÇARKACI ve teknik elemanlarımız Nihal 

GÖKSU ve Sedat YOKUŞ katılmışlardır.

BİLDİRİ KONULARI VE KATILIMCILAR

“Şekerpancarı sulama programının 

oluşturulmasında tansiyometrelerin 

kullanım olanakları”

ALİ FUAT TARI, AYNUR ÖZBAHÇE, 

GÜLSEREN ATA, NAZMİ DİNÇ

“Kısıntılı sulamanın salçalık domatesin 

verim ve ekonomisi üzerine etkisi”

AYNUR ÖZBAHÇE, ALİ FUAT TARI, 

NAZMİ DİNÇ

“Farklı miktarlarda arıtma çamuru 

uygulamalarının buğday,patates ve 

fasulyenin verim ve potansiyel toksik 

element kapsamları ile toprak özellikleri 

üzerine etkileri”

YUSUF IŞIK, NİHAL GÖKSU, ŞENGÜL 

TONGARLAK

“Karapınar rüzgar erozyonu koruma 

sahasında seçilen bazı mera bitkilerinin 

toprak kalitesine etkileri”

MUSTAFA OKUR, PROF. DR. SELİM 

KAPUR, DOÇ. DR. ERHAN AKÇA,           

OKTAY OKUR.

“Konya’da sulama ve sulama 

kooperatifleri”

SEDAT YOKUŞ, DURMUŞ ALİ ÇARKACI, 

OSMAN ÖLMEZ, CEVAT AYDIN

“Aksaray ili eskil ilçesi meralarının 

vejetasyon özellikleri”

MEHMET TEZEL, UFUK KARADAVUT, 

M.AYDIN ŞANDA, ÇETİN PALTA,         

D.ALİ ÇARKACI, ŞEREF AKSOYAK,  

TELAT YILDIRIM, ARİFE AVAĞ,                          

K.AYTAÇ ÖZAYDIN.

“Konya yöresi tarım alanlarının 

potansiyel toksik element ve bitki besin 

kapsamları”

NİHAL GÖKSU, YUSUF IŞIK, SALİH BİTGİ, 

NACİ DEMİRCİ

Japonlarla kurumumuz arasında 5 yıl 

sürecek bir ortak proje kapsamında 4 japon 

mühendis Adıyaman Üniversitesinden 

Prof. Erhan AKÇA ve Karapınar Ziraat odası 

Başkanı Hikmet BOZAKLI kurumumuzu 

ziyaret ettiler.

TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet 

YÜCER bey Dünya Çölleşme ile Mücadele 

Günü dolayısıyla katıldığı etkinlik sonrası 

Karapınar Erozyon Araştırma Merkezimizde 

devam eden projeleri ve üretimleri 

yerinde inceledi. Konu ile ilgili olarak proje 

liderlerinden sahada  ayrıntılı bilgi alan 

YÜCER, aynı zamanda erozyon merkezini 

detaylı olarak gezdi. 

Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile Ziraat 
Mühendisleri Platformu Derneği birlikte 08-08-
2012 tarihinde ‘’İklim Değişikliği ve Çölleşme’’ 
konulu bir etkinlik gerçekleştirdiler. Konya 
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma 
İstasyonu Müdürlüğü Merkez Yerleşkesinde 
düzenlenen etkinliğe Konya milletvekili 
Sayın İlhan YERLİKAYA, Toprak Su Kaynakları 
Daire Başkanı Sayın Bülent SÖNMEZ, Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü yönetici ve teknik personeli, 
Karapınar Belediye Başkanı, Karapınar Ziraat 
Odası Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşları ve 
tarım alanında faaliyet gösteren özel sektör 
kuruluşları katıldılar. Katılımcılara Ziraat 
Mühendisleri Platformu Derneği tarafından 
iftar yemeği ikram edildi. Karapınar İlçesinde 
yaşandan Erozyon mücadelesi ve Araştırma 
Medeniyetinin sunulduğu fotoğraf sergisi 
misafirler tarafından büyük ilgi gördü.
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  01-02 Kasım 2012 Müdürlüğümüzün 

teknik elemanlarından 9 kişinin katıldığı 

bir teknik gezi düzenlenmiştir. KOP projesi 

baraj ve göletlerinin gezildiği teknik gezide 

ayrıca kaymakamlıklar, belediye başkanları, 

meslek yüksekokulları,  ilçe tarım müdürleri, 

ziraat odaları gibi resmi ve sivil toplum 

kuruluşları ziyaret edilmiştir. 

   Sırası ile bağbaşı barajı ve göleti, Mavi 

tünel giriş ağzı, Bozkır barajı, Taşkent ilçesi, 

Ermenek barajı ve göleti, Ermenek ilçesi 

gezilerek buralar hakkında teknik bilgi 

alınmıştır.

    Bu bölgedeki resmi kurum ve STK 

larla istişarelerde ortak çalışma alanları 

araştırılmış beraber hareket dilerek yöre 

tarımına yapılacak katkılar belirlenmeye 

çalışılmıştır.

  

   Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Coğrafi Eğitimi Bölümü 

öğrencilerinden oluşan 45 kişilik ziyaretçi heyeti Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezimizi ziyaret ettiler.

  Öğrenci grubunun başında bulunan Doç Dr. Tahsin Tapur ve Yrd. Doç Dr. Recep 

Bozyiğit, “Bizler akademik personel olarak Karapınar’da yapılan bu çalışmayı 

elbette biliyor ve çok takdir ediyoruz. Derslerde de burasını örnek veriyoruz. Teorik 

olarak verdiğimiz örnekleri burada canlı olarak sunma imkânı bulduk. Öğrencilere 

erozyonun ne olduğunu, nasıl mücadele edildiğini ve mücadele sonunda elde edilen 

başarıyı yerinde göstermek için bu gezinin yapıldığını ve çok verimli olduğunu ayrıca 

bu geziye destek veren dekanlığımıza da çok teşekkür ederiz” dediler.

5-7 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği 
çalıştaya katıldık.
“Kurak ve Yarıkurak Alan Yönetimi” 
konulu çalıştay pek çok akademisyen ve 
araştırmacı ile birlikte kamu çalışanlarının 
da katılımıyla Nevşehir ili Ürgüp İlçesinde 
gerçekleşti.

Meteoroloji, Toz Taşınımı, Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Konulu Uluslar arası 
Çalıştayı Ankara’da gerçekleşti. Orman ve 
Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun 
açılışını yaptığı çalıştay 3 gün sürdü.  Tunus, 
Cezayir, Libya, İran, Suudi Arabistan, Mısır 
gibi 12 ayrı devletten katılan temsilcilerin 
yer aldığı çalıştaya kurumumuzu temsilen 
Müdür Durmuş Ali ÇARKACI katılmışlardır. 
Kurumumuz eski idarecilerinden Yrd. 
Doç.Dr. Çetin PALTA Karapınar ve Rüzgar 
Erozyonu konulu bir sunum yapmışlardır.

DRYNET2 Projesi, Ulusal Strateji Toplantısı, 

14 Aralık 2012 tarihinde ANKARA Gordion 

Oteli Toplantı salonunda  gerçekleştirildi.  

Toplantıya TEMA Vakfı Genel Müdürü ve İcra 

Kurulu Üyesi M. Serdar SARIGÜL, Montoiro, 

UNCCD adına Marcos MONTOIRO,  Çölleşme 

ile Mücadele Genel Müdürlüğünden İsmail 

BELEN ve Mustafa YURDAER, TAGEM İklim 

Değişikliği ve Havza Teknik Koordinatörü  Dr. 

İnci TEKELİ,  Başak Ekolojik Yaşam Derneği 

Muhammed DEMİRPOLAT,  Doğa Derneği 

Süreyya İSFENDİYAROĞLU, Doğa-Sev Eflatun 

AKSOY ve birçok kamu kurumundan,  sivil 

toplum örgütlerinden ve çiftçilerden katılım 

oldu.

Toplantıda Osman MÜCEVHER, ”Karapınar 

ve Rüzgar Erozyonu”  konulu sunumlarını 

gerçekleştirdi. 
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Baharın başlaması ile birlikte dairemizde 

de başlayan çalışmalar, müdürlüğümüzün 

çehresini değiştirmektedir. Bu çalışmaların 

içerisinde peyzaj düzenlemeleri ve 

çim alanların sulama sistemleri de 

yeraltına alınarak estetik bir görünüm 

kazandırılmıştır.

13 Ekim 2012 tarihinde İstanbul 
Ataşehir’de Nezahat GÖKYİĞİT Botanik 
Bahçesi Müdürlüğünün düzenlemiş 
olduğu Kurak ve Çorak Bahçe Koleksiyonu 
Geliştirilmesi Atölye Çalışmasına Konya 
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 
Araştırma İstasyonu Müdür V.Durmuş Ali 
ÇARKACI ve Teknik Koordinatör Feti KİRTİŞ 
katıldılar. Çalışmada Müdür V.Durmuş Ali 
ÇARKACI “Karapınar Erozyon Kontrolü 
Deneyimleri” konulu sunularını takdim 
etmişlerdir. Katılımcılarca ilgiyle takip 
edilen sunumda Durmuş Ali ÇARKACI, 
Karapınar’da bir Araştırma Medeniyetinin 
oluşturulduğunu ve bunun Tüm Dünya’ya 
örnek olduğunu söyleyerek Çölleşme 
ve Erozyon Mücadelesinin Çin’de 
benzerlerinin yıllar sonra uygulandığını ve 
başarı sağladıklarını belirtmiştir.

 Katılımcılarca dikkatle izlenen sunumların 
ardından öğleden sonraki çalışmada 
ise; Kolleksiyonun sürdürülebilirliği 
hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 
Aynı çalışmada geleceğe dair biyoyakıt, 
yem bitkisi ve erozyon amaçlı 
yararlanılabilecek mera bitkileri  üzerinde 
değerlendirmelerde bulunuldu. Müdür 
V.Durmuş Ali ÇARKACI Karapınar Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezinde hem bu 
tür bitkilerle ilgili projeler yapmak için hem 
de rahatlıkla beraberinde aynı merkezde 
Kurak ve Çorak Bahçe Koleksiyonunun 
da kurulabileceğini bunun için kurum 
olarak her türlü desteği verebileceklerini 
ifade ederek Nezahat GÖKYİĞİT Botanik 
Bahçesi Yöneticilerini Karapınar Çölleşme 
ve Erozyon Araştırma Merkezine davet etti. 

Müdürlüğümüzde Aralık ve Ocak aylarında 
her Çarşamba günü yapılacak olan seminer 
programımızın ilki 12.12.2012 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Dr. Yusuf Işık 
Buğday Gübreleme konusunda bilgi vermiştir. 
Daha sonra Ziraat Mühendisi Erdal Gönülal 
Mısırda Farklı Fenolojik Dönemlerin Verimlilik 
ve Morfolojik Yönden Değerlendirilmesi 
hakkında ve Ziraat Yüksek Mühendisi Necati 
Şimşekli Yeşeren Çöl Karapınar konusunda 
bilgiler vermişlerdir. Son olarak Teknosolar 
Enerjinin Yönetim Kurulu Üyesi Emir 
Coşkunoğlu’nun Güneş Enerjisinden Elektrik 
Üretimi konusunda verdiği bilgilerle seminer 
programımız sona ermiştir.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Tarımsal 
Sulama ve Arazi Islahı Bölüm Başkanı Şerife 
Çay, “22 Mart Dünya Su Günü” dolayısı ile 
Doğa Kolejinde, geleceğimizin varisleri olan 
çocuklarımıza; suyun önemini, dünyada, 
ülkemizde ve şehrimizde su kaynaklarının 
durumunu, su kaynaklarını korumak ve 
susuzluk tehlikesini önlemek için çocukların 
yetişkinlerin ve bu konuda çalışanların neler 
yapması gerektiğini vurgularken, suyun en 
fazla kullanıldığı alan olan tarımda su tasarrufu 
için neler yapıldığını anlatmıştır. Etkinliğe 
kurumuzdan Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı 
bölümünden Dr. Arzu Gündüz ve İnsan 
Kaynakları bölüm sorumlumuz Berrin Önal da 
eşlik etmişlerdir.
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05.07.2012 tarihinde Konya Toprak Su ve 

Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyon 

Müdürlüğü ile TEMA Vakfı tarafından 

Karapınar Erozyon Araştırma Merkezimizde 

“Marjinal Kurak Alanların Korunması İçin 

Rasyonel Fırsatların Yaratılması” konulu 

projenin sonuç bildirgesi toplantısı 

kapsamında ulusal basın mensuplarının 

katılımı ile bir gezi turu düzenlendi.

Geziye kurumumuz adına Müdür Vekili      

D. Ali Çarkacı ve Koordinatör Zir. Yük. Müh. 

Fethi KİRTİŞ ve TEMA Vakfı Genel Müdürü 

M. Serdar SARIGÜL ve ulusal basından 

gazeteciler iştirak etti.

Gezi boyunca katılımcılara yapılan projeler 

hakkında Müdür Vekili D. Ali Çarkacı ve 

Koordintör Zir. Yük. Müh. Fethi KİRTİŞ 

tarafından sunumlar yapıldı. Program 

sonunda Karapınar Erozyon Araştırma 

Merkezini anlatan fotoğraf sergisi de 

gezildi.

Katılımcılar adına konuşan TEMA Vakfı 

Genel Müdürü M. Serdar 

SARIGÜL, “Türkiye’de ve 

Dünya’da Çölleşme ile 

Mücadele ile ilgili çok 

önemli yerlerden biri 

olan İstasyonunuzda 

bugün de yapılan 

çalışmaları görünce çok 

mutlu oldum. Bölgede 

yapılacak olan 

E r o z y o n l a 

Mücadeleyede sizin 

yaptığınız çalışmaların 

çok önemli bir katkı 

sağlamaktadır. İstasyonunuza gelen 

Türkiye’nin çok önemli gazetecileri de 

burada bulunmaktaydı. Onlar da yapılan 

çalışmalardan çok etkilendiler.” şeklinde 

duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. 

22.10.2012 tarihinde Konya Toprak Su ve 
Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 
Müdürü Durmuş Ali ÇARKACI  uygulamalı 
olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında 
Dal parçalama makinesi yardımı ile atıl,artık 
halde bulunan budama ve hasad sonrası 
bitki artıklarının akılcı çözümlerle nasıl 
organik materyale dönüştürülebileceğini 
gösterdi. 
Durmuş Ali ÇARKACI Topraklarımızdaki 
organik madde miktarları genellikle az 
olduğunu söyledi. 
Bu topraklardaki organik maddenin 
artırılması gerektiğini belirten Çarkacı, 
temiz bir çevre ve erozyondan ari 
sürdürülebilir bir üretim için tarım 
işletmelerinde ortaya çıkan hertürlü 
organik materyalin (ağaç dalları, yapraklar, 
hasat sonrası serada oluşan bitki atıkları vb.)
uygun bir yerde toplanıp nemli ortamda 
üzeri kapatılarak bekletilmesi durumunda 
kompost oluşabileceğini söyledi. 

V. Süs Bitkileri Kongresi, 06 - 09 Mayıs 2013 

tarihleri arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü ve Yalova 

Üniversitesi işbirliği ile Yalova’da yapıldı.

Kongreye 302 kişi katılmış, 6 çağrılı bildiri, 

60 adet sözlü bildiri, 137 adet poster 

sunulmuştur.

Ayrıca, dünyanın pek çok ülkesinde yıllarca 

bahçe düzenleme ve süs bitkileri kullanımı 

konusunda seminerler veren dünyaca ünlü 

İngiliz Süs Bitkileri Uzmanı Fergus GARREETT  

“Dört Mevsim Canlı Bahçeler”  konulu çağrılı 

bildiri sunmuştur.

Kongreye Kurumumuz Müdürü Durmuş 

Ali ÇARKACI’nın yanı sıra Tarım Sulama 

ve Arazi Islahı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. 

Şerife ÇAY ve Dr. Arzu GÜNDÜZ  “Peyzaj 

Alanlarında Su Tüketiminin Azaltılması İçin 

Damla Sulamanın Önemi” isimli bildirileri ile 

katılmışlardır. 

29 KASIM 2012 tarihinde Müdürlüğümüz 

toplantı salonunda Numune Hastanesi 

doktorumuz Melih AZAP tarafından organ 

bağışı ile ilgili bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır.
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Kurumumuzu, Tekirdağ Bağcılık Araştırma 

İstasyonu Müdürü Mehmet SAĞLAM, 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz BOZ ziyaret 

ettiler. Müdürümüz D.Ali ÇARKACI ve İdari 

Koordinatörümüz İsmail ATA nezaretinde 

hizmet binamızı ve sosyal tesislerimiz 

gezdiler. Laboratuvar çalışmaları ve 

araştırma projeleri hakkında bilgi 

alışverişinde bulunuldu.

TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Sadav Vakfı tarafından organize edilen 
program çerçevesinde Afganistan Tarım 
Bakanlığından bir grup teknik personel 3 
ay süreyle ülkemizde kendi konularında 
gezi araştırma ve incelemelerde bulundu. 

Müdürlüğümüz, Konya Toprak Suve 
Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu 
olarak 13-16 Mart 2013 tarihleri arasında 
kurulan Uluslararası TÜYAP Konya Tarım ve 
Hayvancılık Fuarına katılmıştır. Standımızda 
Müdürlüğümüzün çiftçilerimize 
vermiş olduğu hizmetler konusunda 
bilgilendirilmesi ve Karapınar’da yapmış 
olduğumuz Çölleşme ile mücadele 
çalışmaları ziyaretimize gelen değerli 
konuklarımıza tanıtılmıştır.

Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü, Karapınar Çölleşme 

ve Erozyon Araştırma Merkezi’nde araştırma 

günü düzenledi. Araştırma gününde, organik 

maddenin toprak verimliliği ve erozyon 

kontrolü üzerine etkileri anlatıldı. Yöre 

topraklarının karasal iklimin etkisi altında 

oluşması nedeniyle, doğal olarak organik 

madde bakımından fakir olduğu, bunu bir 

de toprakların yanlış işlenmesi eklenince, 

tarım topraklarının organik madde 

bakımından giderek fakirleşerek,  zamanla 

verim güçlerini kaybettikleri ve erozyona 

karşı da duyarlı hale geldiği anlatıldı. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden 

Genel Müdür Yardımcıları Yılmaz ALTAŞ, Mustafa GÖZÜKARA, Daire Başkanları 

Hayrettin YILDIRIM, Hüseyin BALTALI, Behlül ŞENYÜREK kurumumuzu ziyaret 

ettiler. Daha sonra Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezimize geçen 

misafirlerimize  Müdürümüz D.Ali ÇARKACI, Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Necati ŞİMŞEKLİ ve İklim Değişikliği ve Havza 

Bölüm Başkanımız Erdal GÖNÜLAL eşliğinde teknik gezi, gözlem ve incelemelerde 

bulunan misafirlerimize projelerimiz hakkında aydınlatıcı bilgiler sunduk.
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Müdürlüğümüz personelini bilgilendirme 
ve koruma amaçlı olarak dairemizde 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı personeli tarafından yangın 
tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta 
Merkez ve Karapınar Saha personelimize 
yangın çeşitleri ve müdahalesi hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu. Son olarak 
yapılan tatbikat ise gerçeğini aratmadı.

Dünya Çölleşme ile Mücadele H aftası nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dekanlığının katkılarıyla “İlahi dinlerde çevre ağaç sevgisi” isimli bir panel 

düzenlendi. Panelde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 

Doç. Dr. Hayri ERTEN, Doç. Dr. Fikret KARAPINAR ve Yrd. Doç Dr. Ali ÖGE panelist olarak 

katıldılar.Orman Bölge Müdürü Necati Alıç, Kayalı Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi 

Başkan Vekili Doğan Çiftkat, Muhasebe Müdürü Cavit Özer, Tema il temsilcisi, Sivil toplum 

temsilcileri, Siyasi partilerimizin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından gerek emekli 

gerekse çalışanlardan oluşan bir grup panele dinleyici olarak katıldılar…

İklim değişikliğiyle beraber bölgesel 

anlamda daha fazla karşı karşıya kaldığımız 

çölleşme riskiyle alakalı farkındalık 

oluşturmak amacıyla 1 hafta boyunca 

çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler 10 

Haziran’da “İlahi Dinlerde Çevre ve Ağaç 

Sevgisi” konulu panelle başladı. Doç. Dr. 

Hayri ERTEN moderatörlüğündeki panele 

Doç. Dr. Fikret KARAPINAR ve Yrd. Doç. Dr. 

Ali ÖGE hocalarımız da konuşmacı olarak 

katıldılar.

13-16 Haziran tarihlerinde DLG-ÖÇP Tarla 

Günleri’nde çeşitli kurum temsilcileri, 

özel sektör ve üreticilerle beraber olundu. 

Toplumun her düzeyinde bilinç oluşturmak 

amacıyla 15-16 Haziran tarihlerinde Real 

AVM’de “Resim Afiş ve Fotoğraf Sergisi” 

düzenlendi.

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü 

ise Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezinde kutlandı. Müdür 

Ali ÇARKACI’nın açılış konuşmasından 

sonra Toprak Su Kaynakları Daire Başkanı 

Dr. Bülent SÖNMEZ, Konya Milletvekili 

Mustafa Kabakçının konuşmalarının 

ardından “Türkiye’de İklim Değişikliği 

Kuraklık ve Çölleşme” konulu panele 

geçildi. Prof. Dr. Murat Türkeş, Prof. Dr. 

Fikret Akın ERDEM, Doç. Dr. Erhan AKÇA, 

Doç. Dr. Kume THASKI ve Feti KİRTİŞ ’in 

panelist olarak katıldığı panel başarılı bir 

şeklide yoğun ilgi ile gerçekleşti. 2011 de 

vefat eden Ziraat Yüksek Mühendisi 

Mustafa OKUR adına oluşturulmuş 

Hatıra Ormanı’nın açılışı ve proje 

tanıtımlarının yapıldığı teknik gezi 

düzenlendi. Firmaların oluşturduğu 

stantların gezilmesiyle sonuçlanan 

etkinlik hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 

son buldu. Programa, AK Parti Konya 

Milletvekilleri Cem ZORLU ve Mustafa 

KABAKÇI, Karapınar Kaymakamı 

Ramazan YILDIRIM, Karapınar Belediye 

Başkanı Mehmet MUGAYİTOĞLU, 

Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı 

Duran KARAGÖZ, Tarım Reformu 

Genel Müdür Yrd. Mehmet ŞAHİN, 

TAGEM Toprak Su Kaynakları Daire 

Başkanı Dr. Bülent SÖNMEZ, Konya Gıda 

Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Seyfettin 

BAYDAR, Kırklareli Toprak Su ve Tarımsal 

Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürü 

Fatih BALKANOĞULLARI ve kamu kurum 

ve kuruluşlarının kıymetli çalışanları, 

emeklilerimiz katıldı.
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17 HAZİRAN DÜNYA ÇÖLLEŞMEYLE 
MÜCADELE HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
çerçevesinde düzenlenen, Liseler 
arası resim ve afiş yarışmasına katılan 
tüm çalışmalar,  16 Haziran 2013 günü 
Konya Real AVM’de ve etkinlik günü 
Karapınar Araştırma istasyonunda 
sergilendi. Büyük ilgi gören sergide 
ayrıca daha önce Karapınar Araştırma 
İstasyonumuzda yapılan fotoğraf 
gezisi etkinliğine katılan Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Fotoğrafçılık Bölümü öğrencilerinin 
çekmiş olduğu birbirinden ilginç ve 
sanatsal fotoğraflar da sergilendi. 
Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezinde 17 Haziran 
2013 Saat 9:30’da başlayan etkinlikte, 
Araştırma istasyonu Müdürü Ali 
Çarkacı’nın açılış konuşmasından 
sonra “Türkiye’de İklim Değişikliği 
Kuraklık ve Çölleşme” konulu panele 
geçildi. Panelin ardından, Resim ve 
Afiş yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere ödülleri, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Cem Zorlu ve Mustafa 
Kabakcı, Karapınar Kaymakamı 
Ramazan YILDIRIM, Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Mugayitoğlu, 
Karapınar Belediye Başkan Yardımcısı 
Duran Karagöz tarafından takdim 
edildi. 
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 Türkiye tarımına bu güne kadar büyük katkıları olan TOPRAKSU kuruluşunun meydan 
getirdiği bu eseri görmekle kıvanç duymaktayım. Bu güne kadar böyle bir eserin ortaya çıkmasına 
katkısı olan araştırıcı ve diğer emeği geçenleri kutlar ayrıca bu imkânı bizlere sağlayan sayın 
müdürümüz Mustafa OFLAS’a teşekkür eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim. 
En iyi dileklerimle.

 Toprak su hava ve tohum zinciri üretimin temel unsurlarındandır. Bu unsurlara 
bilgide eklendiğinde bilinçli ziraat oluşur. Araştırma enstitümüz bu bakımdan önemli bir misyon 
üstlenmiştir. 
 Toprak ve suyun bilinçli kullanımı, erozyonun önlenmesi ve çölleşmenin ortadan 
kaldırılması için yaptığınız başarılı çalışmalarınızın devamını diler, görevinizde başarılar temenni 
ederim. 

 Bugün uzun süredir görmeyi arzu ettiğim “Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele 
Araştırma İstasyonunu”  ziyaret etme fırsatı buldum. Rüzgarın ne denli güçlü olduğunu 2012 Nisan 
ayında Konya civarında yaşadığımız fırtına sırasında müşahade imkanımız olmuştu.
 Böylesine güçlü tabiat olayı özellikle 1960’lı, yıllarda Karapınar’da hayatı tehdit eder 
boyutta iken, yapılan  birtakım çalışmalarla artık yaşam için tehdit olmaktan çıkmış görünüyor. 
Şüphesiz bu noktaya bu işin önemini kavrayan yöneticilerin, mühendislerin ve tüm fedakar 
çalışanların çabalarıyla gelindi. 
 Hala bir takım kaynak sorunlarına rağmen fedakarlıklarına devam eden arkadaşlarıma 
başarılar diliyor, onların insan üstü mücadelelerini tebrik ediyorum.

Prof. Dr. Alaattin TAYSUN

Prof. Dr. İlhan YERLİKAYA 
Ak Parti Konya Milletvekili

08.08.2012 

Aydın Nezih DOĞAN
Konya Valisi
12.06.2012 
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