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Önsöz
Preface

Durmuş Ali ÇARKACI

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile

Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürü

İkinci Sayımızla Merhaba!
Hello By Our 2nd issue!

Son dönemlerde sürekli artan küresel nüfusun beslenme ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için tarımsal üretimi artırmak hedeflenmiştir. Tabiatı 

yok sayan tek taraflı bu yaklaşım üretimi artırsa da doğal kaynakların 

hoyratça kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Doğal kaynaklar 

üzerinde oluşan baskı hatalı tarımsal uygulamalar ile birlikte arazilerin 

çoraklaşmasına ve su kaynaklarının elden çıkmasına neden olmaktadır. 

Üstelik her gün daha belirgin hale gelen iklim değişikliği çölleşme ve 

erozyon riskini de beraberinde getirmektedir.

1960’lardan beri tüm personelimizin özverili çalışmaları neticesinde 

Karapınar’da erozyonla mücadele eden kurumumuza bu noktada 

düşen ağır sorumluluğun bilincindeyiz. Bu amaçla kurum olarak 

toprak işlemeden gübrelemeye, kısıtlı su uygulamalarından sulama 

programlarına yürüttüğümüz tüm projelerle tarımsal üretimi 

sürdürülebilir kılmak arzusundayız. Ayrıca eğitim ve sosyal sorumluk 

projeleriyle toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı 

hedeflemekteyiz.

Kuraklığın yaşandığı böyle bir dönemde Bakanlığımız ile Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen II. Uluslararası Kuraklık 

ve Çölleşme Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak ve konuyla ilgili 

tüm paydaşları bir araya getirecek olmanın haklı gurur ve heyecanını 

taşıyoruz.  Bu vesile ile yoğun emeği olan enformasyon birimimize 

ve katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. 

Dergimizin 2. sayısının ülkemiz tarımına yararlı olmasını temenni 

ediyorum. Gelecek sayılarda buluşmak dileğiyle… 

Increasing agricultural productivity is aimed to meet food requirement of increasing global population. Even 

though unilateral production method disregarding nature increases agricultural productivity but it destroys 

natural resources. Pressure on natural resources causes aridity on agricultural areas and  shortage of water. 

Climate changing that becoming clear day by day brings desertation and erosion risk together. 

We are aware of serious responsibility of our institution fighting against erosion in Karapinar since 1960s 

through working devotedly. We desire to keep sustainability of agricultural productivity through all projects 

being managed by our institution about irrigation programs and shortage water implementations, cultivation 

and fertilization. Also we aim to create awareness in society through education and social responsibility 

projects. 

We are proud of gathering all partners related to our subject and hosting II. International Drought and 

Desertation Symposium held by incorporation with our Ministry and Forest and Water Affairs Ministry in a 

period when drought is being experienced. My profound thanks our information department and people, 

institution and institutions who contributed to the matter. I desire contribution of 2. Edition of our Magazine 

into our country’s agriculture. Wish to see you by further editions…
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Dünya Çevre Sorunları
Dünya’da birçok kültür bölgenin coğrafi ve iklim koşullarına 
uygun biçimde şekillenmiştir. Arkeolojik kayıtlarına 
ulaşabildiğimiz en eski kültürlerin ki Anadolu bu kültürlerin 
beşiği olma gururunu taşımaktadır, yaşam süreçlerinin 
doğayı tanıyıp korumaları ve uygun kullanımlarıyla yakından 
ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Akça ve Kapur, 2014a). 
Tarihte kültürler ve devletlerarası sorunların neredeyse 
tamamı doğal kaynakları paylaşımı üzerinde çıkmıştır. Roma 
İmparatorluğu’nun kıtalara göz dikmesinin nedeni tarımsal 
kaynaklarını garanti altına almaktır, bugün gelişmiş ülkeler ise 
geliri düşük ülkelerde tarım alanlarını alarak kendi nüfuslarının 
gıda güvenliğini sağlamaya çalışmaktadırlar (New York Times, 
2011).  

Doğal kaynakların ne yazık ki tüm potansiyellerini onca bilimsel 
araştırmayla tam olarak saptamış olmamıza karşın söz konusu 
kaynakları 21.yy insanı inanılmaz bir tempoda tüketmektedir. 
Dünya Gıda Örgütü’nün 2013 istatistiklerinde Dünya’da gıda 
üretiminin birim alandan daha çok verim alındığından son 
50 yılda üç katına çıktığı, kişi başı kalori tüketiminin 1960 
larda günlük 2.200 kcal iken 2009’da 3.370 kcal/güne çıktığı 
bu görüşü desteklemektedir. Ancak Dünya’da anı zamanda 
yaklaşık 1 milyar insanın da yeterince beslenemediği akıldan 
çıkarılmamalıdır (Şekil 1, FAO, 2013).

World Environment Problems
A lot of culture in the world has been shaped according to 
geographical and climate conditions. Archeological records 
of ancient cultures that Anatolia is proud of being cradle of 
civilization, indicate that life periods are closely related to 
recognizing, protection and using nature properly. (Akca 
ve Kapur, 2014a). Almost all problems among cultures and 
governments in history occurred due to sharing natural life. 
Reason of Roman empire had aspired into continentals was 
to guarantee its agricultural areas, developed countries in our 
today’s world have been trying to guarantee their nutrition 
security of their own nations through purchasing agricultural 
areas from underdeveloped countries  (New York Times, 2011). 

Resources have been consumed by 21.Century human fabulously 
although all potential of natural resources has been detected 
by tens of scientific research. Increasing food production of 50 
times more than production number produced on a unit area, 
per capita consumption increased up to 3.370kcal/day in 2009 
while per capita consumption was 2.200kcal daily in 1960s 
has been supported according to 2013 statistics of World Food 
Organization. However, it must be considered that almost 1 
billion people can not be nourished in the world (Figure 1, FAO, 
2013)

Geleceğe Hazırlanmak : Toprak Projeleri

Prepare For Future : Soil Projects

Doç. Dr. Erhan AKÇA

Adıyaman Üniversitesi

e-mail: erakca@gmail.com
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Şekil 1. Dünya’da yetersiz beslenme dağılımı / Figure 1. Insufficient Nourishment Distribution in the World

Şekil 2. Küresel toprak kaybı (ton/ha/yıl) (Nachtergale ve ark. 2011).
Figure 2. Global Soil Loss (Tones/Hectar/year) (Nachtergale and ark. 2011) 

Civilizations had been wiped off scene of history due to misusage 
and unconscious land usage as salinization in Mesopotamia 
caused Mayas having scarcity  nutrition to feed plant and climate 
changing on monsoon season 4500 years ago in Harrappa 
(Lahiri, 2002; Montgomery, 2008). Soil failure, due to misusage 
of agricultural areas in almost every country of the world even 
though lessons must be taken, has been reported by international 
organizations (Figure 2)

Yanlış ve bilinçsiz arazi kullanımı Mezopotamya’da tuzlanmaya, 
Mayaların tarım topraklarında bitkileri besleyecek besin 
kalmamasına ve Harrappa’da ise Muson mevsiminin 4500 yıl 
önce iklim değişimi nedeniyle zayıflamasına yol açarak söz 
konusu uygarlıkların tarih sahnesinden silinmesine yol açmıştır 
(Lahiri, 2002; Montgomery, 2008). Tarihten ders çıkarılması 
gerekirken bugün Dünya’nın hemen her ülkesinde yanlış 
arazi kullanımı nedeniyle tarım topraklarının bozunduğu 
uluslararası kuruluşlar tarafından rapor edilmektedir (Şekil 2).
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 Şekil 3. Dünya’da sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilirliğini engelleyen sorunlar / Figure 3. Problems preventing sustainability of healthy environment in the World 

Sonuç olarak Dünya’da tarım için harcanan yıllık ArGe bütçesi 
2000’de 26.1 Milyar ABD Doları iken 2008’de 31.7 Milyar Dolara 
yükselmesine karşın arazi bozunumu ve açlık günümüz ve 
gelecek için insanoğlunun yaşamı için en büyük tehdit olmaya 
devam etmektedir. Özetlenecek olursa araştırmaların yeniden 
gözden geçirilerek sadece üretim miktarı ve ekonomik kaygıları 
temel alan değil insanlar ve tüm canılar için geleceği güven 
altına alacak yaklaşım temeline oturtulması gerekmektedir.  
Bu bağlamda makro boyuttan nano boyuta doğal döngülere 
uyum sağlayacak üretim, arazi kullanımı ve politikalarına 
destek verecek araştırmalar hedeflenmelidir.  

Toprak Konusunda Bilimsel Araştırmaları Hangi Yöne 
Gitmeli, Öneriler
  Dünya’da sosyal, gıda, su ve çevre güvenliğinin sağlanmasında 
bilimsel araştırmalar temeldir. Bugün sadece 40 yılda 2 
Milyardan 7.5 milyara çıkan küresel nüfusun beslenmesi 
bilimsel araştırmalara borçluyuz. Ancak bilimsel çalışmalar 
sonrası ortaya konulan teknolojik ürünlerin yanlış kullanımında 
kaynakları tükettiği göz ardı edilmemelidir. 
 Yaşam için gerekli kaynakları tehdit eden unsurlar kısaca 10 
başlık altında toplanmış durumdadır (Şekil 3). Araştırmaların 
öncelikle bu sorunlara neden olan tetikleyicileri ve 
tetikleyicilerin neden olduğu çevre kalitesini bozan etmenlerin 
önlenmesi ve giderilmesine yönelik olması gerekmektedir. 

As a result, soil failure and starvation remains as the most serious 
problem for human life of today’s and future world in despite of 
R&D budget spent for Agriculture in the world in 2008 increased 
to 31.7 USD while it was 26.1 Billion USD in 2000. In brief, research 
must be based on approach, based on human and all lives not 
only based on production quantity and economical problems, 
guarantees future through reconsidering researches. In this 
context, researches of production, soil usage and researches 
supporting policies which will comply with natural cycles through 
macro to nano dimension,  must be aimed. 

Which Direction Scientific Researches of Soil Subject Must 
Go, Suggestions
Scientific researches are basis on providing social, food, water and 
environment safe in the world. Nourishing of global population 
increased from 2 billions to 7.5 billions in 40 years is under favor 
of scientific researches. Also consumption of natural resources by 
technological products, invented by scientific researches, in case 
of misusage, must be considered. 

Factors, threating resources which are necessary for life, are 
categorized under 10 title (figure 3). Researches must be done 
aiming at preventing and resolving triggers causing those kind 
of problems and factors destroying environment quality caused 
by those triggers. 

Subjects must be considered under bigger frame projects 
including interaction of subjects instead of subjects under this 
title. For example; misusage of agricultural areas may affect all 
subjects given on table above by different approaches (figure 4). 
Bio-variety is affected, desertation begins, habitat leave area, 
humans particularly, hydrological balance failure begins and 
climate is changed at micro and macro levels due to saltire wise 
area after excess irrigation (Kaneko and ark. 2014). 

Bu başlıklar altında konular tek  başına değil etkileşimlerini 
içeren büyük çerçeve projeleri kapsamında değerlendirilmelidir. 
Örneğin toprakların yanlış kullanımı yukarıdaki şekilde verilen 
tüm olguları farklı boyutta etkilemektedir (Şekil 4). Aşırı sulama 
sonrasında tuzlanan bir arazide biyoçeşitlilik etkilenmekte, 
çölleşme oluşarak o ortama bağlı başta insanlar olmak üzere 
habitatın terk edilmesine, hidrolojik dengenin bozularak 
iklimin mikro ve makro boyutta değişmesine yol açmaktadır 
(Kaneko ve ark. 2014).
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Şekil 4. Güneydoğu Anadolu’da tarımdışı arazide tarımsal etkinliğin yol açtığı erozyon / Figure 4. Erosion caused by agricultural activity on non-agricultural area in 
Southeastern Anatolia.

Gelecekteki gıda üretimini sağlayacak kaynakların 
araştırılmasında önceliğin toprakların ve su kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı, biyoçeşitlilik, ekolojik işlevler ve 
ekosistem hizmetlerine yönelmesi sorunların toplumdaki 
tüm paydaşlar tarafından anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 
Günümüzde toprak projelerinin aşağıdaki, başlıklara 
yoğunlaşması uluslararası araştırmacılar ve kuruluşlar 
tarafından tarafından önerilmektedir (National Research 
Council, 2009; Gomiera ve ark. 2011). 
•Toprak biyoçeşitliliğini arttıracak tarımsal etkinliklerin 
saptanması (organik tarım),
•Toprak organik ve inorganik karbonunu arttıracak 
teknolojilerin belirlenmesi (C/N oranını dengeleyecek tarımsal 
üretim)
•Toprak agregat dayanıklılığını arttıracak uygulamaların ortaya 
konulması (işlemesiz tarım),
•Üretimi yapılan bitkilerin doğaya daha uygun üretiminin 
gerçekleştirilmesi,
•Topraktaki makro – mikro – nano döngülerin modellenmesi 
(izotop çalışmaları),
•En düşük su kullanımı ile en uygun ürünün alınması (su 
hasatları),
•Tarımsal kimyasal (gübre, hormon, pestisid, herbisit) 
kullanımını azaltacak yöntemlerin arttırılması (doğal 
mücadele)
•Topraklardaki biyolojik ve fizikokimyasal süreçleri yerinde 
ve laboratuvarda daha hassas ve düşük yatırımlarla ölçecek 
aygıtların geliştirilmesi (spektroradyometre kullanımı)
• Sosyal ve kültürel boyutların araştırmalarda dikkate alınması 
(tüm paydaşların üretime katılması)

Prioritizing sustainable usage of soil and water resources, 

bio-variety, ecological functions and ecosystem services, on 

researches about resources will provide food production in 

future, will contribute all individuals to understanding problems. 

Intensifying of soil projects on titles below is recommended by 

International researches and international institutions (National 

Research Council, 2009; Gomiera and ark. 2011). 

• Determining of agricultural activities increasing soil bio-variety 

(organic agricultural),

• Determining technologies increasing soil organic and inorganic 

carbon (agricultural production balancing C/N),

• Putting forward applications increasing soil aggregate durability 

(plowless farming),

• Performing production of  plants complying with nature,

• Modelling macro – micro – nano circles in soil (isotopic works),

• Producing the most suitable production through using the most 

suitable method (water harvest)

• Increasing methods decreasing methods of agricultural 

chemical (fertilizer, hormone, pesticide, herbicide),

• Improvement devices measuring biological and physicochemical 

processes on site and in labs with less cost and more sensitively 

(spectrophotometer using)

• Considering social and cultural dimension on researches 

(participation of all individuals)
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Şekil 5. Avrupa Toprak Yüzeyi 
Organik Karbon İçeriği (JRC, 2010)

Figure 5. Europe Soil Surface Organic 
Carbon Including (JRC, 2010) 

Türkiye Geleceğe Ne Kadar Hazır
Türkiye FAO 2013 verilerinde geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de tarımsal alanda Dünya’da söz sahibi bir ülkedir. Tarımsal 
üretimle geçinen nüfus, araştırma kurumları, eğitim veren 
kuruluşlar göz önüne alındığında Türkiye’de tarım sosyal ve 
ekonomik açıdan ülkenin temel taşı konumundadır. Türkiye 
sulama yatırımı büyüklüğü açısından 9., tarım alanlarını 
sulama potansiyeli bakımından 12. sırada yer almaktadır (FAO, 
2013).  Coğrafi etki alanınında ki ülkeler göz önüne alındığında 
ve ekonomik ilişkileri olan ülkeler arasında tarımsal gücü en 
büyük ülkelerden biridir. Bu nedenle tarımsal araştırmalar 
Türkiye’nin geleceğe hazırlanmasında stratejik öneme sahiptir. 

Türkiye hâlihazırda tarımsal araştırmalarını dünya standartlarına 
çok yaklaştırmış durumdadır. Bunu kolaylıkla artan uluslararası 
yayınlar, toplantılar ve işbirliği çalışmalarından saptamak 
olasıdır. Son yıllarda önemli artış gösteren proje desteklerine 
karşın (Akça ve ark. 2014b., http://www.tarim.gov.tr/TRGM/
Sayfalar/BirimDetay.aspx?OgeId=11&Liste=SolMenu) başta 
coğrafi koordinatlı tematik veri haritaları (organik madde 
dağılımı, toprak derinliği, kirlilik düzeyi vb), büyük ölçekli 
Türkiye toprak haritaları,  Türkiye vejetasyon haritası benzeri 
verilerin güncelleştirilerek uluslararası standartlara ulaştırılması 
gerekmektedir. Birçok uluslararası tematik yayınlarda Türkiye 
haritası veri olmadığı için boş olarak gösterilmektedir (Şekil 5). 

Turkey has a voice on agricultural area in the world according 
to FAO 2013 data as it was in the past. Agriculture is keystone 
of country in terms of social and economically in consideration 
of trainin institutions, research institutes, population living 
off agricultural production. Turkey is at the 9. Turn on list of 
water investment size and at the 12. Turn on list of agricultural 
irrigation potential (FAO 2013). Turkey is one of the biggest 
countries having agricultural capacity among countries having 
economical relations with Turkey in consideration of countries 
in its geographical region. Hence, agricultural researches has 
strategic importance about preparing Turkey for future.

Turkey have already reached world standard about agricultural 
researches. It is possible to determine that by increasing 
international publishes, meetings and cooperation works. Firstly, 
thematic data map with geographical coordinates (organic 
substance distribution, depth of soil, pollution level and etc.), large 
scaled Turkey Soil maps, Turkey vegetation map and similar ones 
must  be updated and developed up to international standards in 
spite of increasing project support in recent years (Akca and ark. 
2014b., http://www.tarim.gov.tr/TRGM/Sayfalar/BirimDetay.
aspx?OgeId=11&Liste=SolMenu). Turkey map is indicated as 
empty on the most of international thematic publishes due to 
there is no data (Figure 5).
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Diğer önemli bir konuda çalışmaların 
bir çatı altında toplanmaması ve 
araştırma raporlarında yer alan 
farklı analiz yöntemleri ve terimlerin 
kullanılmasıdır. Bu eksiklikler büyük 
emek ve bütçelerle gerçekleştirilen 
projelerin yararlılığını azaltmaktadır. 
Anılan sorunların giderilmesi için 
tarımsal etkinliklere katkı yapan kamu 
kurum ve kuruluşları ile araştırma 
enstitü ve üniversitelerin bütünleşik 
bir yaklaşımla konulara odaklanarak 
büyük potansiyele sahip araştırma 
gücü ile arazi deneyimlerini ulusal 
ve uluslararası tüm platformlara 
ulaşabilecek yayınlar haline 
getirmesi gerekmektedir. Böylece 
kurumların bütçeleri daha etkin 
kullanılarak uluslararası işbirliğinin 
artması sağlanarak Türkiye’nin bilgi 
üssü olma vizyonuna katkı yapılmış 
olacaktır. 

Another important issue that is 
not to gather researches under one 
roof and to use different analysis 
methods and term. Those deficiency 
decreases usability of projects 
prepared through labor and budgets. 
Public institutions, research institutes 
and universities, contributing 
agricultural activities, must focus on 
subjects through publish integrated 
approach, research ability having 
big potential and land experiences 
internationally reachable for 
resolution of mentioned problem. 
Thus, contribution for vision of 
Turkey data base is provided by 
international cooperation is provided 
through budgets of institution are 
used affectively.
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“Sayın Bakanımızın desteğiyle 
ve çalışanlarımızın gayretiyle Ar-
Ge bütçemizi son 1O yılda 15 kat 
arttırdık. Çünkü Ar-Ge’ye önem 
veriyoruz ve bu konuda kendimizi 
daha da geliştirmek istiyoruz” diyen 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürü Masum Burak, son 
yıllarda yaptıkları çalışmaları bizlerle 
paylaştı.

Yeni teşkilatlanma ile biraz 
daha güçlü bir Tarım Bakanlığı 
ve dolayısıyla güçlü bir Genel 
Müdürlük teşkilatınız oldu, bu 
yeni yapıyla ne gibi avantajlar 
sağlandı ve hedefleriniz neler?

Öncelikle hoş geldiniz, evet dediğiniz 
gibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı yeniden yapılandırıldı ve 
bu kapsamda genel müdürlüklerimiz 
de tamamen yeniden yapılandırıldı. 
Biz de Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü olarak 
yapılandırıldık. Dolayısıyla bizim 
Genel Müdürlüğümüzün de hem 
fonksiyonu hem görev sahası son 

Masum Burak, Agricultural 
Researches and Policies Directorate 
General, said “We increased our R&D 
budget 15 times in 10 years through 
supports of Dear Minister and all 
efforts of our staff. Because we take 
cognizance of R&D and we would like 
to improve ourselves more and more”, 
shared their recent researches with us. 

You have stronger Agricultural 
Ministry and Organization of 
General Directorate through new 
organizational structure, what 
kind of advantages are there and 
what are your targets?

First of all, welcome, yes as you said, 
Ministry of Food, Agriculture and 
Livestock has been reorganized and 
general directorates in this context 
have been reorganized. We have 
been reorganized as Agricultural 
Researches and Policies Directorate 
General. Accordingly, both function 
and duty areas of our General 
Directorate increased vitally, Only R&D 

AR - GE’de Öncü Kuruluş TAGEM
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Doç. Dr. Masum BURAK

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
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was being done before. Now, agricultural policies, determinations 
over R&D have been assigned to us. 

R&D is one of indispensable conditions for development, 
competition and increasing welfare, competition and development 
is not possible without R&D. Why? Because of we process through 
live materials. Conditions, climate, soil are altered,  there against, 
you must invent several technologies comply with several 
conditions and you must be alarmed against it. If you will import 
your technology from abroad, you will pay by currency, you will 
lose currency and you will be depended on foreign technologies. 

In that regard, agriculture and food is vitally important and 
strategic sector  and hence  you must compete with countries, 
increase welfare level of suppliers and invent high productivity 
seeds. 

In that regard, the strongest research system in Turkey is research 
system performing its activities under Ministry of Agriculture, Food 
and Livestock. We have 48 units of research institute and station 
performing its activities under General Directorate of Ministry of 
Agriculture, Food and Livestock. Also we have 9 units of veterinary 
control institute having research authority. 

Therefore, we have been performing operative researches in a large 
range through vegetative production and animal production, 
aqua cultural products and plant disease, land water resources 
and genetic sources.

Our research approach has been changed in 8 years. We said that; 
if we perform R&D then it must be composed of three legs. R&D 
projects are carried of three legs as the first one is public institutions, 
the second one universities, the third one is agricultural private 
sector and NGO. We provide evaluation results of R&D through 
including into system. The system having three legs bring you into 

derece arttı, daha önceden sadece Ar-Ge yapılıyordu. Şimdi 
ise Bakanlığımızın tarımsal politikaları, Ar  Ge’ler üzerinden 
belirleme görevi bize veriliyor.

Kalkınmanın, rekabet etmenin refahı arttırmanın,  
bağımsızlığın olmazsa olmazlardan bir tanesi Ar-Ge’dir, 
yani araştırma geliştirme olmadan sizin rekabet etmeniz,   
kalkınmanız mümkün değildir.   Neden?   Çünkü canlı materyal 
ile çalışıyoruz.-Şartlar değişiyor,  iklim değişiyor, toprak 
değişiyor, buna karşı sürekli alarmda olmanız ve her türlü 
şarta uyabilen çeşit ve teknolojiler geliştirmeniz gerekiyor.   
Eğer siz teknolojinizi yurt dışarıdan ithal edeceksiniz, hem 
döviz vereceksiniz, döviziniz gidecek hem de dışarıdaki 
teknolojilere bağımlı kalacaksınız.  

O bakımdan özellikle tarım ve gıda son derece stratejik ve 
önemli bir sektördür ve bunun için de ülkelerle rekabet 
edebilmemiz, üreticilerin refah seviyesini arttırabilmemiz 
için kaliteli, yüksek verimli tohum çeşitleri geliştirmemiz 
gerekiyor. 

Bu anlamda Türkiye’ye bakıldığı zaman en güçlü araştırma 
sistemi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı araştırma 
sistemidir. Bakanlığımıza bağlı, Genel Müdürlüğümüz altında 
çalışan 48 araştırma enstitü ve istasyonumuz vardır. Ayrıca 
araştırma yetkisi olan 9 veteriner kontrol enstitümüz var.

Böyle olunca bitkisel üretimden hayvansal üretime, su 
ürünlerinden bitki hastalıklarına,  toprak su kaynaklarından 
genetik kaynaklara kadar geniş bir yelpazede uygulamalı 
araştırma yapıyoruz.

Bizim son 8 yılda araştırma yaklaşımımız da değişti. Dedik ki; 
Ar-Ge yapı yorsak bunun mutlaka üç ayaklı olması gerekiyor. 
Ar-Ge projeleri, birincisi kamu kurumları,    ikincisi üniversiteler, 
üçüncüsü tarımsal özel sektör ve STK’lar olmak üzere üç 
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serious levels as controlling if it is need of sector and problem-
oriented?. Fortunately, we have a strong research system. We have 
researches at number of almost 2000 people. Almost 70% of those 
researches have academic degree of master and doctorate. We 
carry national R&D in international base. For example; Production 
of cereal and pulses which are strategic production of Turkey is 35 – 
37 million tones.  Seeds of those products are kind which invented 
by our research institutes. In consideration of seed names, it is 
determined that they have native names like wheat is called as 
Berivan, Cemre and Bayraktar for bread wheat; names like Kiziltan, 
Guney Yildizi for pasta, Cagil for cereal, Gokce for a kind of lentil, 
and they are high productivity and high quality kinds.

We have a kind which can be harvested of 800kgs on one hectare 
on Southeastern. 150 – 200 kgs/hectare wheat could be harvested 
in Turkey 20 years ago, but now we increased it up to 600 – 700kgs/ 
hectare through watery conditions, and we have a kind which can 
be harvested of 250 – 300 kgs/hectare through dry conditions and 
researches are being performed. 

Conditions may be altered, we have a serious research experience 
for necessary precautions, must be taken against those conditions, 
we have substructure and we have made the substructure 
international. We opened a international agricultural research 
and training center in Izmir, we work together with TIKA at that 
point. We train researches from Africa, Middle-Asia, Balkans and 
Middle-East through operative training system as free of charge. 
We cover their all expenses and send them back to their countries. 
1200 people has been trained thus far. The Center has been opened 
by our Dear Ministry and it has been continuing  training. Also our 
other institutes provide international training. 

koldan yapıyoruz. Onları da sürecin içine dâhil ederek Ar  
Ge sonuçlarının bir an önce değerlendirilmesini sağlıyoruz.  
Kendi amacımız için değil,  gerçekten sektörün ihtiyacı mıdır, 
sorun odaklı mıdır,  işte bunları kontrol etmek için bu üçayaklı 
yaklaşım sizi çok ciddi yerlere getirir.

Çok şükür şu anda güçlü bir araştırma sistemine sahibiz.  
Türkiye’de 2 bin civarında araştırmacımız var. Bunların aşağı 
yukarı yüzde 70’i mastır ve doktoralı, akademik bir kariyerleri 
var. Uluslararası bazda milli Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz.   
Örnek verecek olursak; Türkiye’nin stratejik ürünü olan 
hububat ve bakliyatta,  üretimimiz  35-37 milyon ton.  Bunların 
tohumu bu araştırma enstitülerinin geliştirdiği çeşitlerdir. 
Tohumların isimlerine bakıldığında, mesela buğdaya bakın 
ekmeklik buğdayda Berivan, Cemre, Bayraktar hep böyle 
yerli isimler; makarnada Kızıltan, Güney Yıldızı gibi çeşitler, 
yine bakliyatta Çağıl, mercimek çeşidi, Gökçe, nohut çeşidi 
gibi tamamen yerli, sertifikalı yüksek verimli ve yüksek kaliteli 
çeşitlerdir.

Mesela bizim şimdi Güneydoğuda sulu şartlarda dekara 800 
kiloya yakın verim veren çeşidimiz var. Buğdaydan Türkiye’ 
de 20 sene öncesinde 150-200 kg/da verim alı nıyordu, şu an 
bunu sulu şartlarda 600-700 kg’lara çıkardık.  Kuru şartlarda 
250-300 kiloda verim alınan çeşitlerimiz var ve tabi bu 
çalışmalar sürekli devam ediyor.

Şartlar değişebiliyor, bunlara hazırlıklı olmamız lazım onun 
için bu konu  da ciddi bir araştırma birikimimiz var, alt yapımız 
var ve enstitülerimizin çoğunda bu altyapıyı uluslararası 
hale getirdik. İzmir’de uluslararası tarımsal araştırma ve 
eğitim merkezi açtık, biz burada TiKA ile beraber çalışıyoruz. 
Afrika, Orta Asya,  Balkanlar ve Orta Doğudan araştırmacılara 
uygulamalı olarak bedava eğitim veriyoruz.  Bütün masraflarını 
karşılıyoruz ve gönderiyoruz. Şimdiye kadar 1.200 kişi bura  da 
eğitim aldı. 
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OUR MINISTRY IS THE NUMBER ONE

Also we have done something more, TUBITAK has been opened 
to public firstly in its history. We are in that competition, our 
ministry is number one through its 37 projects, and also we are on 
the second number about budget supported. We have been paid 
of 77.000.000,00 TL from TUBITAK. We may increase number of 
project because of we have strong substructure. 

Our Dear Ministry instructed us to put substructure of our 
institution into service of private sector and universities. What 
does that mean? If there is any demand from private sector about 
R&D then R&D can be carried where it was demanded, I mean, 
private sector and our institute appoint firstly and our institution 
establish R&D on where it was demanded, and use greenhouse, 
labs and land.  Our specialize staff carries their own R&D based on 
their own experience. Current expenditures are paid by themselves, 
128 units of project are being carried there. Substructure is paid by 
our institution but other expenses like current expenditures, labor, 
electricity and etc. are paid by themselves. 

Also Ministry supports R&D projects of private sector and 
universities at amount of 300.000TL as non-payable 100% 
donation in every year since 2007. We publish on our web page in 
every year.  We determine problems of sector and we prioritize it, 
we suggest people in the sector to bring projects prioritized and we 
donate them at amount of non-payable up to 300.000TL. We have 

Merkez, 2009’da Sayın Bakanımız tarafından açıldı ve eğitime 
devam ediyor. Ayrıca Diğer enstitülerimizde de uluslararası 
eğitimler var.

BAKANLIĞIMIZ BİRİNCİ SIRADA

Ayrıca biz bir şey daha yaptık, TÜBiTAK ilk defa kamuya açıldı. 
Biz de bu yarışa girdik, şu anda bakanlığımız 37 proje ile 
birinci sırada, ayrıca desteklen bütçe miktarı bakımından da 
ikinci sıradayız.  Biz TÜBiTAK’tan şimdiye kadar 77.000.000 
TL para aldık. Alt yapımız güçlü olduğu için proje sayısını 
arttırabiliyoruz.

Sayın Bakanımız, enstitülerimizin alt yapısını özel sektöre 
ve üniversitelere açmamız için talimat verdi. Bu ne demek? 
Araştırma enstitümüze,  özel sektörden bir Ar-Ge konusu varsa 
gidip orada Ar  Ge’sini yürütebiliyor, yani, enstitü idaresiyle 
anlaşıp hangi dönem boşsa gidip orada Ar-Ge’sini kuruyor, 
hem serayı, hem laboratuvarları hem de araziyi kullanıyor. 
Oradaki uzman arkadaşlarımızın bilgisini kullanarak kendi Ar-
Ge’sini yürütüyor. Cari masraflarını kendisi yapıyor, şu anda 
orada 128 proje yürütülüyor. Alt yapısını biz karşılıyoruz ama 
diğer konular, cari masraflar, işçilik, elektrik vesaire kendileri 
karşılıyor.

Bir de Bakanlık 2007 yılından itibaren her sene özel sektörün 
ve üniversitelerin Ar-Ge projelerine %100 hibe şeklinde 
300.000TL’ye kadar karşılıksız destek veriyor. Biz her sene 
web sayfasında ilana çıkıyoruz. Öncelikle sektörün sorunlarını 
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supported 148 units of project thus far 
and we have been spent 15.000.000TL. 

We have also our own R&D projects. 
We started to put it into service of 
universities and international projects. 
We have serious projects in context 
of European Union frame program 
(FP). We were employed for 46 units of 
project. 

For example; we have been organizing 
a very serious project in Konya. There 
is International Wheat Development 
project, we develop seed and export 
those seeds to 50 countries. Almost 
1.000.000 hectare of area has been 
cultivated on Middle-Asia, North 
African Countries and Middle East 
particularly. We are motivated well. 
As you know we are number seven on 
list of Agricultural Gross Product in the 
world and number one in Europe. Our 
2023 mission is to reach that target 
through supporting it with R&D. For 
example; Rice, we had been importing 
rice and rice seed. But now,100% of 
rice seeds are native. %85 – 90 of our 
production is done by native seed. I 
mean, amount being imported is low. 

WE BUILD TURKEY GEOFITS GARDEN

The first progresses rose by R&D; for 
example, those are like lumpiness 
ornamentals, tulip, nerium oleander 
and Spanish iris plants. Those plants 
was being stolen and brought into 
abroad. We made a project for that, 
for example, There are 700 kinds in 
Turkey. There were 5 onions of some 
plants and we collected all of them. 
We gathered them in Yalova and we 
give them into private sector. 

We encourage private sector to 
reproduce and export it and not to 
destroy environment, they support us 
at exportation process now. We train 
them about reproducing with higher 
quantities, we grow and create new 
kinds through reclamation. We give 
onions to exporter companies, as we 
lead them to reproduce and export 
it but not to remove ones in nature. 
Nowadays, we build Geofits Garden in 
Yalova in Turkey, tender was lodged, 
delivery of place was provided, I hope 

belirliyoruz ve bunu öncelik haline 
getiriyoruz, şu öncelikli konularda 
proje getirin diyoruz ve biz onlara 
300.000TL’ye kadar karşılıksız 
hibe ediyoruz. Bu kapsamda da 
şimdiye kadar 148 projeye destek 
verdik,15.000.000TL harcama 
yaptık ve desteklerimiz hala devam 
ediyor.

Bir de kendi Ar-Ge projelerimiz 
var. Üniversitelere ve uluslararası 
projelere de açıldık.  Yine Avrupa 
Birliği çerçeve programı (FP) 
kapsamında da ciddi projelerimiz 
var. Bu kapsamda 46 tane projede 
görev aldık.

Mesela Konya’da çok ciddi bir 
projenin organizasyonunu 
yapıyoruz. Uluslararası buğday 
geliştirme projesi var, tohum 
geliştiriyoruz ve 50 ülkeye bu 
tohumları gönderiyoruz. Orta Asya, 
Kuzey Afrika Ülkeleri ve Ortadoğu 
olmak üzere bu tohumlarla şu 
anda yaklaşık 1 milyon hektar 
ekim yapıldı. Ciddi bir motivasyon 
yakaladık. Zaten biliyorsunuz 
Tarımsal Gayri Safi Hâsılada dünyada 
yedinci sıradayız, Avrupa’da birinci 
sıradayız.  Hedef ilk beşe girmek, 
inşallah. 2023 misyonumuz, bunu 
Ar-Ge ile destekleyerek bu hedefe 
ulaşmaktır.  Mesela pirinç, biz 
1990’lara kadar hem pirinci hem 
de tohumlarını ithal ediyorduk. Bu 
gün itibariyle pirinç tohumlarının 
yüzde 1OO’ü yerli. Ve bu pirinç 
tohumlarını bir de yurtdışına 
satıyoruz. Üretimin de yüzde 85-
90’ını yerli tohumlarla yapıyoruz. 
Yani ithal edilen çok az bir kısım 
kalıyor.

TÜRKiYE GEOFiTLER BAHÇESi’Ni 
KURUYORUZ

Bunun gibi Ar-Ge’nin ortaya 
çıkardığı ilk atılımlar;  mesela 
soğanlı ve yumrulu süs bitkileri 
lale, zambak, süsen-gibi ürünler. 
Bunlar daha önce hep çalınıyordu, 
soğanlarını çalıp yurtdışına 
götürüyorlardı.  Biz bunun için bir 
proje yaptık, mesela Türkiye’de 
1000’i aşkın tür var. Bazılarının 
doğada 5 soğanı kalmış biz 
bunların tamamını topladık. 
Yalova’da hepsini bir araya getirdik 
ve sektöre veriyoruz. Diyoruz ki 
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we will open together in 1 months. It means that, lumpiness plants 
like tulip, nerium oleander will be found here. We gather all 700 
kinds. 

DEVELOPED R&D CENTERS

In addition to all those works, we have been establishing new R&D 
centers under our institution to be ready and meet requirements of 
worries about occasions may threat food safe in future particularly. 
Some of them are as following;

TURKEY SEED GEN BANK

We opened The Third Biggest Seed Gen Bank in the world in Ankara 
in 2010 through participation of Dear Prime Minister to protect 
those kinds in natural life and places other than their origin and to 
provide sustainable using. 97.031 samples of 3.513 kinds together 
with Gen Bank in Izmir already opened are stored. 

ARIDITY TEST CENTER

We established “Herbal Aridity Test Center” in 2010 aiming at 
determination of water using activities clearly under suitable 
conditions and tolerations of land plants on the basis of plant 
varieties being cultivated in Turkey.  Aridity Test Center determines 
water using capacities of current kinds and toleration against 
aridity through incorporation with Universities. 

ENERGY AGRICULTURE CENTER

The second generation production technologies where researches 
for biofuel production from secondary products, recyclable sources 
out of agricultural usage, to be done,  will be improved in Energy 
Agriculture Center opened in 2011. 

Turkey National Botanic Garden, Medical and Aromatic Plants 
Center, Bull Test Unit and Biotechnology Center opened in 2010 
and Biological Fight R&D center, Cold Resistance Test Center, 
Aquaculture Gen Bank and Biotechnology Center, National Food 
Starter Culture Gen Bank to be opened in further period may be 
categorized in this context. 

Let me say one thing lastly; Our R&D budget became 170.000.000TL 
while it was 11.000.000TL 10 years ago. We increased our budget 
15 times more. 450 people were conditionally employed by our R&D 
system, which is the first for us, staff, having master degree and 
know foreign language, were employed. We allow our staff to go 
abroad. Foreign language has to be known to be able to compete 
internationally. We will employ more people in future because we 
attach importance to R&D and we would like to improve ourselves 
more and more. 

bunu çoğalt ve ihraç et. Doğayı tahrip etme, onlar da şimdi 
ihracat sektöründe bize destek veriyor. Biz onlara ciddi 
oranda çoğaltım yöntemlerini öğretiyoruz, geliştiriyoruz hem 
de ıslahla yeni çeşitler elde ediyoruz. İhracatçılara da soğan 
veriyoruz, bunları çoğaltarak ihraç edin diye, yani doğaya 
gidip doğadakini sökmeyin diyoruz. Şimdi ise Yalova’da 
Türkiye Geofitler Bahçesi’ni kuruyoruz bunun ihalesi yapıldı, 
yer teslimi yapıldı inşallah 1 ay sonra gidip beraber açacağız.  
Bu şu demek Türkiye’de ki bütün soğanlı ve yumrulu türler 
yani mesela laleler, zambak aklınıza ne gelirse soğanlı ve 
yumrulu bitkiler burada bulunacak. 1000’i aşkın türün hepsini 
bir yerde topluyoruz.

İLERİ AR-GE MERKEZLERi
Bütün bu çalışmalara ilave olarak, özellikle gelecekte gıda 
güvenliğini tehdit edecek durum ve olaylara, endişelere 
cevap verebilmek ve hazırlıklı olmak için, Enstitülerimiz 
bünyesinde yeni ileri Ar-Ge merkezleri kurduk ve kurmaya 
devam ediyoruz. Bunlardan bazıları;

Türkiye Tohum Gen Bankası:
Genetik kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bu 
türlerin bulunduğu yaşam alanında veya yaşam alanı dışında 
korunması amacıyla 201O yılında Ankara’da, kapasite 
bakımından Dünyanın 3. Büyük Tohum Gen Bankasını Sayın 
Başbakanımızın katılımıyla hizmete açtık. Daha önce açılmış 
bulunan İzmir’deki gen bankası ile beraber 3.513 türe ait 
toplam 97.031 örnek muhafaza edilmektedir.

Kuraklık Test Merkezi:
Ülkemizde tarımı yapılan tarla bitkilerinin çeşitler bazında 
kurağa toleransları ve su kullanım etkinliklerinin kontrollü 
şartlarda net olarak belirlenmesi amacıyla 2010 da “Bitkisel 
Kuraklık Test Merkezi” kurduk. Kuraklık test merkezi 
Üniversitelerle işbirliği içinde mevcut çeşitlerin su kullanım 
kapasiteleri ve kurağa toleransları belirlenmektedir.

Enerji Tarım Merkezi:
2011 de hizmete giren Enerji Tarımı Araştırma Merkezinde 
Tarımda yararlanılamayan yenilenebilir kaynaklardan, ikincil 
ürünlerden biyoyakıt elde edilmesine yönelik araştırmaların 
yapılacağı ikinci nesil üretim teknolojileri geliştirilecektir. 

Ayrıca Türkiye Milli Botanik Bahçesi ile 2010 da açılan Tıbbi ve 
Aromatik Bitkiler Merkezi, Boğa Test Ünitesi ve Biyoteknoloji 
Merkezi ile önümüzdeki dönemde hizmete girecek olan 
Biyolojik Mücadele Ar-Ge merkezi, Soğuklara Dayanıklı 
Mukavemet Test Merkezi, Su Ürünleri Gen Bankası ve 
Biyoteknoloji Merkezi, Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası 
bu kapsamda sayılabilir.

Son olarak da bir şey söyleyeyim; bizim Ar-Ge bütçemiz 
bundan 1O sene önce 11.000.000 TL iken 2013’te 170.000.000 
TL oldu. 15 kat bütçemizi de arttırdık. ilk defa 450 kişiyi Ar-Ge 
sistemine aldık ama şartlı olarak., Yüksek lisanslı ve yabancı 
dil bilen elemanlar aldık. Çünkü elemanlarımızı Yurtdışına 
yolluyoruz. Yurtdışı ile rekabet edebilmemiz için yabancı 
dil bilinmesi şart. Daha çok kişiyi de alacağız ileride çünkü 
Ar-Ge’ye önem veriyoruz ve bu konuda kendimizi daha da 
geliştirmek istiyoruz.
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Özet
Bu çalışmanın temel amacı, 2013-2014 yıllarındaki kuraklık 
konulu tartışmalara klimatolojik ve meteorolojik bir katkı 
yapmaktır. Bu kapsamda, çalışmada, kuraklığın tanımlanması 
ve açıklanması, kuraklık olaylarının iklim değişikliği açısından 
önemi ve Türkiye’deki 2013-2014 kuraklığının sinoptik 
klimatolojik/meteorolojik ve atmosferik nedenleri incelendi. 
Sinoptik ölçekli atmosferik anomali çözümlemelerimize 
göre, Türkiye hidroklimatolojisi açısından yılın önemli bir 
dönemine karşılık gelen 2013 Ekim-2014 Şubat döneminde 
görülen kuraklık olayları, yüksek olasılıkla bu dönemde Doğu 
Akdeniz Havzası ve Türkiye üzerinde etkili olan uzun süreli 
ortalamadan daha kuvvetli yüksek basınç ve sırt koşulları ve 
Doğu Akdeniz Havzası’ndaki artan antisiklonik blok etkinliği 
ile bağlantılı daha sıcak ve kuru hava akımları ve kütlelerinin 
Türkiye ve bölgesi üzerindeki ortak etkileri sonucunda 
oluşmuştur. 2013 Ekim-2014 Şubat döneminde meteorolojik 
kuraklığın oluşmasında ve sonrasında ortaya çıkan tarımsal ve 
hidrolojik kuraklıklar üzerinde de denetleyici bir rol oynayan 
bu yüzey ve yüksek atmosfer basınç, sıcaklık ve yükseklik 
anomalilerinin oluşmasının başlıca nedenleri ise, Türkiye 
ve bölgesinde zonal rüzgar sistemlerinin (çoğunlukla batı-
doğu doğrultulu rüzgar bileşeni) zayıflayarak meridyonal 
rüzgar sistemlerinin (çoğunlukla kuzey-güney doğrultulu 
ya da tersi rüzgar bileşeni) kuvvetlenmesi sonucunda, 
çoğunlukla Orta-Doğu Atlantik ve Batı Akdeniz Havzası’nda 
siklonik blok etkinliğinin, Doğu Akdeniz Havzası ve Doğu 
Avrupa’da ise antisiklonik blok etkinliğinin egemen olması 
şeklinde sıralanabilir.  Sonuç olarak, bu dönemde, kuzey 
Atlantik Salınımındaki (NAO) yıllararası değişkenliklerden 
biri olan pozitif NAO indisi evrelerinde hemen tüm Akdeniz 
havzasında etkili olan kuraklık olaylarından farklı olarak, Batı 

Basic aim of the study is to contribute into debates about 
drought in 2013 and 2014 years climatologically and 
meteorologically. In this context, describing and defining of 
drought, importance of drought in terms of climate change 
and climatological / meteorological, synoptic and atmospheric 
reasons were researched. According to analysis of synoptic 
scale atmospheric anomaly, Drought, occurred in October 2013 
and February 2014 period which is important period of year 
in terms of hydro-climatalogy, occurred due to high-pressure 
more than time average, common effect of ridge conditions, 
masses and warmer and dry air associated with increasing 
anti-cyclonic block event over Eastern Mediterranean Basin 
had effect over Eastern Mediterranean basin and Turkey. 
The basic reason of occurrence of surface pressure and high 
atmospheric pressure having inspector effect on agricultural 
and hydrological drought, occurred during and right after 
meteorological drought in October 2013 and February 2014, 
temperature and high temperature abnormality may be  sorted 
as anticyclonic bloc effectiveness over Eastern Mediterranean 
Basin and Easter Europe and cyclonic block effectiveness over 
Middle-East Atlantic and Western Mediterranean Basin as 
result of weakness of zonal wind system (compound of west-
east direction winds mostly) while meridional wind systems 
(compound of north-south direction or reverse direction winds 
mostly) get stronger. As result, positive NAO index periods 
which is one of the variables among years on North Atlantic  
Oscillation, more drought conditions than time average took 
place on Eastern Mediterranean Basin and Turkey while more 
rainy conditions than long term time average took effect on 
Eastern Mediterranean Basin as it is different than drought 
events took effect on almost whole Mediterranean basin.
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Akdeniz Havzası uzun süreli ortalama koşullardan daha yağışlı 
koşulları yaşarken, Doğu Akdeniz Havzası’nda ve Türkiye’de 
uzun süreli ortalamadan daha kurak koşullar etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Hava, İklim Değişikliği, Kuraklık, 
Atmosferik anomali deseni. 

1.Giriş
Doğal yağışlar bir yerin su dengesinin oluşumu ile 
alan ve zamanda ortaya çıkan değişimlerin en önemli 
yönlendiricisi ve denetçileridir. Bu yüzden, yağışın tutarında 
ve değişkenliğindeki değişiklikler hidroloji ve su kaynakları 
açısından önemli sonuçlar doğurur (Compagnucci et al., 2001; 
Türkeş, 2008, 2010, 2012a; Türkeş ve Tatlı, 2009, 2011). Bir havza, 
bir coğrafi bölge ya da bir yörede zaman içinde gerçekleşen 
hidroklimatolojik yıllararası değişkenlik, temel olarak, yağış 
tutarında ve şiddetinde günlük, aylık, mevsimlik, yıllık ve on 
yıllık zaman ölçeklerindeki değişimlerden etkilenir. Ayrıca, bir 
havza, coğrafi bölge ya da yöredeki taşkın sıklığı ve şiddeti, 
yağışın tutarında, çeşidinde ve şiddetinde gözlenen yıllararası 
değişkenliklerden ve kısa süreli yağmur yağışı özelliklerindeki 
(ör. yağmur fırtınasının şiddeti, vb.) değişikliklerden doğrudan 
etkilenir. Düşük ya da yüksek akarsu akımlarının sıklıklarıysa, 
yağış toplamlarının yıldan yıla değişkenliğinde ve mevsimlik 
dağılış desenlerindeki değişiklerden ve uzun süreli ve 
şiddetli kuraklık olaylarının oluşumlarından etkilenir. Öte 
yandan, güncel hidroklimatolojik sistemlerin ve onların alan 
ve zamandaki değişkenliklerinin tam olarak anlaşılması da, 
iklim model kestirimleri, onların anlamlı yorumlanması ve 
değerlendirilmesi ve iklim değişikliğinin hidrolojik sistemler 
ve su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı uyum önlemleri 
açısından önemlidir.

Keywords : Turkey, Air, Climate Change, Drought, Atmospheric 

Anomali Figure. 

1. Introduction

Natural precipitation is the most important inspector and 

redirector of varieties emerging by time and on an area 

through formation of hydric balance. Hence, changes of 

amount of precipitation and variables of precipitations result 

in hydrology and water resources (Compagnucci et al., 2001; 

Turkes, 2008, 2010, 2012a; Turkes and Tatli, 2009, 2011). 

Hydroclimatological variabilities among years, occured on 

a basin, on a geographical area or on a region, are effected 

by changes based on decade, annual, seasonal, monthly 

and Daily variabilities. Also, flood frequency and strength 

on a basin, geographical area or on a region are effected 

directly by varieties among years observed and varieties 

of characteristic of short term rain on amount, variety and 

strength of precititaion. Frequency of low and high stream 

flow is effected by variety of rain total up to years, varieties 

of seasonal distribution figures and events of long term and 

heavy drought events. On the other hand, sense of current 

hydroclimatological systems and varieties of them on area and 

in time is crucial in terms of climate modelling, interpretation 

and evaluation of those, harmony precaution for effects of 

climate change on hydroligical systems and water resources. 
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Doğal afet, deprem, kuraklık, taşkın, sel, kütle hareketleri, sis, 
don, dolu, yıldırım, kar, hortum (tornado), tropikal ve orta 
enlem siklonları (cephesel alçak basınç), fırtına, kıyı erozyonu, 
volkanik püskürme gibi doğal olayların, etkili oldukları bölgede, 
can ve mal kaybı ile yaşamsal etkinliklerin bozulmasına yol 
açan kökenleri farklı olaylardır. Bu kapsamda, doğal afet, 
insanlığın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel etkinliklerini 
önemli düzeyde tehdit ederek ya da kesintiye uğratarak 
büyük can ve mal kayıplarına neden olan, ekosistemlerde 
onarılması uzun yıllar gerektiren çok büyük yıkımlara ve hatta 
yok oluşlara yol açan ve genellikle çok hızlı gelişen bir doğa 
olayı şeklinde tanımlanabilir (Türkeş, 2013a).  Küresel afet 
etki değerlendirmelerine göre, klimatolojik, meteorolojik ve 
hidrolojik kökenli afetler, doğal afetlerin yaklaşık % 80’ninden 
sorumludur. Bunlardan, fırtınalar, taşkınlar ve seller ise, doğal 
afetlerin % 65’ini oluşturur. 

Afetler, oluşum nedenlerine göre, biyolojik (salgın hastalık, 
böcek istilasi, vb.), jeofizik (deprem, volkanik püskürme, 
tsunami, vb.), meteorolojik (fırtına, fırtına kabarması, tropikal 
siklon, vb.), klimatolojik (sıcak ve soğuk hava dalgaları, kuraklık, 
orman yangını, vb.) ve hidrolojik (taşkın, sel, kütle hareketleri) 
kökenli afetler olarak sınıflandırılabilir. Afetler genel olarak 
doğal nedenlerle oluşmakla birlikte, çevresel bozulmalar ve 
insan etkinlikleriyle (ör. ormanların yok edilmesi, çölleşme, 
nükleer ve endüstriyel kazalar, kimyasal atıklar, ulaşım ve 
taşımacılık kazaları, yangınlar, iklim değişikliği, vb.) bozulan 
çevre koşulları herhangi bir doğal olayın afete dönüşmesine 
neden olabilir. Ayrıca, bazı doğal afetlerin frekansındaki ve 
şiddetindeki artışlar iklim değişikliğinin bir göstergesi olarak 
da kabul edilebilmektedir (Türkeş, 2013a, 2013b).

Günümüzde, yaygın olarak kabul görmüş ve kullanılması 
önerilen (ör. IPCC, 2012; Türkeş, 2013a, 2013b, 2013c) ‘Afet Risk 
Yönetimi’, “afet riskinin anlaşılmasını, afet riskinin azaltılması 

Origins of events, leading loss of life and property on where it is 
occurred, of Natural events like natural disaster, earthquake, flood, 
mass movement, fog, frost, hail, thunderbolt, snow, tornado, 
tropical and middle latitute cyclons (frontal low pressure), storm, 
shore erosion, volcano eruption are different events. In this 
context, natural disaster may be defined as a natural event as 
it threats socio-economical and socio-cultural life of humanity 
or causes loss of life and propert through suspending socio-
economical and socio-cultural life of humanity, destroys nature 
where requires long time to recover even it causes extinction 
event and usually occures rapidly (Turkes, 2013a). According 
to assessment of global disaster effect, Almost %80 of natural 
disasters are composed of disasters based on climatological, 
meteorological and hyrological origin. %65 of natural disasters 
are composed of floods and storms. 

Disasters, according to occurrence reasons, may be categorized 
as disasters of biological (epidemics, insect invasion and etc.), 
geophysical (earthquake, volcono eruption, tsunamis wave and 
etc.), meteorological (storm, storm surge, tropical cyclon and 
etc.), climatological (warm and cold air surges, drought, forest 
fire and etc.) and hydrological (floods, mass movement and etc.). 
As diasters occurres because of natural reasons, environmental 
aberration and environmental conditions destroted by human 
factors (destroying forests, nuclear and industrial accidents, 
chemical wastes, transportation accidents, fires, climated 
change and etc.) may cause transforming of any natural event  
into disaster. Also, changes on frequency and strength of some 
of natural disaster may be described as indication of climate 
change (Turkes, 2013a, 2013b).

“Disaster Risk Management”, well accepted in today’s World 
and suggested to be used (for example, IPCC, 2012; Turkes, 
2013a, 2013b, 2013c), is defined as an entire process of policy 
and precautions, figure, executive related to supporting 
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continuous improvement of plan, occasion and activities and 
revocering (effect assessment, emergency action, “Relieve” 
and improvement) and prevention and disaster preparadness 
activity (challenge, prevention and distant signal) aiming at 
increasing continous improvement, human safety, welfare, life 
standard through supporting lower and transfering the risk of 
disaster or  dislocating (Turkes, 2013a). By this approach, Disaster 
Risk Management must be composed of Lowering The Risk of 
Disaster and Disaster Management compound. Lowering The 
Disaster Risk Compound includes “both of political aim and 
target and  further risk disaster prediction, technological and 
strategical precautions invented for lowering affectibility level 
and risk of disaster or increasing resistance and durability of  
social, economical, natural, ecological or evironmental systems”. 
Disaster Management is a compound including “Planned, Regular 
and organizational processes aiming at figures, execution or 
reviewing strategy, policy and precautions supporting and 
improving implementation and activities for preparadness for 
disaster and intervention to Disaster at several organizational 
and social levels” (Turkes, 2013a)

Şekil 1: Meteorolojik, Tarımsal, Hidrolojik ve Sosyo-ekonomik Kuraklıklar Arasındaki İlişkilerin Çizimsel Gösterimi (NDMC-University of Nebraska’ya göre Türkeş 
(2013b, 2013c) tarafından değiştirilerek yeniden düzenlendi).

Figure 1: Schematic Table for Relation among Meteorological, Agricultural, Hydrological and Socio-economical Droughts (Replaced and prepared again by 
Turkes (2013b, 2013c) according to NDMC- University of Nebraska).

ve aktarılmasının ya da kaydırılmasının desteklenmesi ile 
insan güvenliğini, refahını, yaşam kalitesini ve sürdürülebilir 
kalkınmayı arttırmaya yönelik olarak, afete hazırlık ve 
koruma (mücadele, önleme, erken uyarı, vb.) ile onarma (etki 
değerlendirme, acil müdahale, “yaraları sarma” ve iyileştirme) 
plan, eylem ve etkinliklerindeki sürekli iyileştirmelerin 
desteklenmesine yönelik tasarım, yürütme ve değerlendirme 
strateji, politika ve önlemlerine ilişkin tüm süreç” olarak 
tanımlanır (Türkeş, 2013a). Bu yaklaşımda, Afet Risk Yönetimi, 
Afet Risk(inin) Azaltımı ve Afet Yönetimi bileşenlerinden 
oluşmalıdır. Burada, Afet Risk(inin) Azaltımı bileşeni, “hem bir 
politik amaç ya da hedefi, hem de gelecek afet riskini öngörmek, 
sosyal, ekonomik, doğal, ekolojik ya da çevresel sistemlerin var 
olan bakı, afet ya da etkilenebilirlik düzeylerini azaltmak ve 
dayanıklılık ya da dirençlerini arttırmak için geliştirilen stratejik 
ve teknolojik önlemleri” içermektedir. Afet Yönetimi ise, 
“çeşitli örgütsel ve sosyal düzeylerde, Afete Hazırlık ve Afete 
Müdahale uygulama ve eylemlerini destekleyen ve geliştiren, 
strateji, politika ve önlemlerin tasarımı, yürütülmesi ve gözden 
geçirilmesi ya da değerlendirilmesine yönelik, planlı, düzenli 
ve örgütlü sosyal düzenek ve süreçlerin tümünü kapsayan” 
bileşendir (Türkeş, 2013a).
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2. Kuraklığı Nasıl Tanımlayabiliriz?
Hidrolojik, tarımsal ve meteorolojik kuraklık gibi bir ayrıma 
gidilmeksizin, genel olarak, “yeryüzündeki çeşitli sistemlerce 
kullanılan doğal su varlığının, belirli bir zaman süresince ve 
bölgesel ölçekte uzun süreli ortalamanın ya da normalin 
altında gerçekleşmesi sonucunda oluşan su açığı” olarak 
tanımlanan (Türkeş, 2012ab, 2013a) kuraklık (İng: drought), 
temel olarak şiddet, süre ve coğrafi yayılış bileşenleri ile 
nitelendirilebilen üç boyutlu bir doğa olayıdır. Kuraklık, 
iklim değişimleri ile bağlantılı olarak (iklimin çeşitli zaman 
ölçeklerindeki kendi değişkenliği) oluşur ve ardışık birkaç yıl ya 
da daha uzun bir süre boyunca etkili olabilir. Kuraklığın tek bir 
tanımı yoktur. Günümüzde kuraklıklar, meteorolojik, tarımsal, 
hidrolojik ve sosyoekonomik kuraklık olmak üzere 4 ana gruba 
ayrılarak incelenir. Kuraklığın en genel tanımı, başta yazdığımız 
meteorolojik kuraklık için yapılandır (Şekil 1). Tarımsal kuraklık, 
bitki kök derinliğindeki toprak nemi (toprak su içeriği) azaldığı 
zaman ortaya çıkan ve ürün kaybına neden olan kuraklık 
çeşididir. Hidrolojik kuraklık ise, belirli bir bölgede ya da yörede 
belirli bir dönem için hidrolojik sistem ve haznelerde biriken 
su tutarının gerekli olan su tutarından daha az olduğu zaman 
ortaya çıkar. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıklar, 
hem kuraklığın şiddeti ve süresi arttıkça ve sistemin (tarım, 
enerji, ekolojik, kentsel ve sosyoekonomik, vb.) kuraklığa karşı 
açık olma ve etkilenme düzeyi yükseldikçe, hem de kuraklık risk 
yönetimi ve kuraklık yönetimi planlarının bulunmaması ya da 
bulunsa bile iyi çalışmaması durumunda, sonuçları açısından 
sosyoekonomik kuraklığa dönüşebilmektedir (Şekil 1).

Kuraklık olayları, insan yaşamını ve sağlığını, sosyoekonomik 
ve ekolojik sistemleri doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli 
düzeylerde etkileme gücüne sahip ciddi bir tehdittir. Uzun 
süreli kuraklık olayları, tarım, orman ve hayvancılığı, yeraltı ve 
yerüstü kaynaklarını, yeterli ve nitelikli içme suyuna erişimi, 
enerji üretimini, özellikle dağ ve karasal sucul ekosistemleri 
çok olumsuz etkiler. Bu yüzden, suyun kullanımı ve yönetimi 

2. How Drought may be described?
Drought (Turkes, 2012ab, 2013a), described as “water deficit 
occurrences when level of natural water existence, being used 
by several systems on earth, decreases more than long term 
average or normal level” without discrimination as hydrological, 
agricultural, meteorological drought, is a three dimensions 
natural event including compound of strength, time and 
geographical deploying. Drought occurs in conjunction with 
climate changes (climate change variability in several time period) 
and may last subsequent a few years or more than a few years. 
Drought has no one mean. Drought are separated into 4 main 
groups of meteorological, agricultural, hydrological and socio-
economical. Description of drought in general is meteorological 
drought above mentioned (Figure 1). Agricultural drought occurs 
in conjunction with loss of soil moisture on plant root and it 
causes loss of plant. Hydrological drought occurs in conjunction 
with level of water resources, collected in hydrological system 
or in reservoir in a region or district, gets lower than amount 
demanded. Meteorological drought, agricultural drought and 
hydrological drought may be turned into socio-economical 
drought when strength and time of drought increases and 
level of influence ability of the system (agriculture, energy, 
ecological, urban and socio-economical) and lack of drought risk 
management and drought management plans and not perform 
well even if there is drought risk management and drought 
management plan (Figure 1). 

Drought occasion is a serious threat effecting human life and 
health, socio-economical and ecological systems directly or 
mediately at several level. Long term drought occasions affect 
negatively agriculture, forest, livestock, underground resources 
and on sight resources, access to qualified and enough water 
supply, energy supply, hydrophilic ecosystems on mountain and 
rural zones particularly. Hence, monitoring and planning drought 
fact according to lack of rainfall or changing of precipitation type 
and strength (decreasing snowfall, rapid snow melt or increasing 
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ile ilgili etkinliklerden, yağışların yetersizliğinden ya da yağış 
şeklinin ve şiddetinin değişmesi (ör. kar yağışının azalması, 
hızlı kar erimesi ve kısa süreli sağanakların ya da şiddetli 
yağışların sıklığının artması, vb.), etkilenme süresine göre 
kuraklık olgusunun izlenmesi ve planlanmasını zorunlu 
kılmaktadır. Kuraklığın başlangıç ve bitiş zamanlarının belirsiz 
olması, toplam etkinin artması, aynı anda birden fazla kaynak 
üzerinde etkili ve ekonomik etkisinin yüksek ve doğasının 
karmaşık olması yüzünden, kuraklık olaylarını belirlemek ve 
izlemek kolay değildir.
Uzun süreli ve geniş alanlı meteorolojik kuraklık sonucunda, 
toprakta bitkinin kökleriyle kullanabileceği suyun (toprak 
nemi) azalması ya da tükenmesi, tarım alanlarının 
sulanmasında önemli sorunların yaşanması, hidrolojik açıdan 
ise, barajlarda yeterli tutarda su toplanamaması, içme suyu 
kaynaklarının yetersiz kalması ve çevrenin, toplumsal yaşamın 
ve sosyoekonomik sistemlerinin olumsuz yönde etkilenmesi 
gibi önemli sorunların ortaya çıkması, kaçınılmaz olarak 
beklenen olumsuz sonuçlardır. 
Kuraklık olaylarının, (i) yeraltı suyunun çekilmesi ve azalması; 
(ii) akarsu akımlarının azalması; (iii) su kirliliği; torak ve suyun 
tuzlanması; (iv) toprağın yapay gübrelerle kirlenmesi; (v) 
toprak erozyonu ve çölleşme riskinin artması; (vi) yabansı 
çalılık yangınlarının ve orman yangını riskinin artması; (vii) 
orman ve karasal sucul ekososistemlerin hasar görmesi ve 
biyoçeşitliliğin zayıflayıp azalması; (viii) vejetasyonun ve 
tarımsal ekosistemlerin hastalık, zararlı, yangın ve rüzgar gibi 
diğer hasar verici etmen ve olaylardan daha fazla etkilenmesi 
(etkilenebilirlik düzeylerinin yükselmesi), gibi çok sayıda 
çevresel, ekolojik, klimatolojik, hidrolojik, tarımsal, vb. etkileri 
vardır.
Kuraklık olayları, özellikle Türkiye’nin batı ve güney 
bölgelerinde egemen büyük iklim durumundaki yazı kurak 
subtropikal Akdeniz ikliminin görüldüğü yarıkurak, kurakça-
yarınemli ve nemlice yarınemli arazilerde oluşan uzun 
süreli, şiddetli ve geniş alanlı kuraklıklar, arazi bozulumunun 
önemli olduğu çölleşme süreçlerine açık alanlarda, çölleşme 
süreçlerini hızlandırıp kuvvetlendirerek, çölleşme ile savaşım 
eylem ve etkinliklerini kısıtlar ve çölleşme riskini de arttırır.

frequency of short term downpour or heavy precipitation), 
using and management of water and affecting period. 
Determination and monitoring drought fact is not easy due 
to unclear drought beginning and finishing time, increasing 
total affect, affecting a few resources simultaneously and high 
negative economical affect and having complex nature. 

As result of meteorological drought having long lasting on 
a large area, decreasing or running out of water amount to 
be used by plant root in soil (soil moisture), having serious 
problems about watering agricultural areas are estimated 
inevitable negative results. As result of hydrological drought, 
not to collect strong enough water in dams, insufficient 
drinking water resources, negative affects on environment, 
social life and socio-economical systems are estimated 
inevitable negative results. 

Drought occasions have ecological, climatological, 
hydrological, agricultural affects like (i) decreasing amount 
of underground water and low tide; (ii) decreasing stream-
flow; (ii) water pollution; salinization of water and soil; (iv) 
soil pollution due to agricultural chemical; (v) soil erosion; (vi) 
increasing risk of wild brush fire and forest fire; (vii) Damaged 
forest and rural hydrological ecosystems and weakness of 
bio-variety; (viii) vegetation and agricultural ecosystems are 
affected of disease, harmful fire and wild factors (increasing 
influence ability level). 

Drought occasions precipitate and step up desertation period, 
restrict activities about challenging desertation and increase 
the risk of desertation on droughts occurred on large areas 
where moist-semihumid, arid-semihumid and sub-arid, sub-
tropical Mediterranean climate dominating on western and 
south parts of Turkey particularly, as forceful for long term. 
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3. Türkiye’nin Genel Sinoptik ve 
Dinamik Klimatolojisi
Türkiye’de hava ve iklim koşulları, temel 
olarak, yüksek atmosfer batı rüzgarları 
kuşağındaki polar jet akımlarıyla 
ilişkili kuzey Atlantik-Avrupa polar 
cephesine bağlı gezici alçak ve yüksek 
basınç sistemleri, tropikal Hadley 
dolaşımının alçalıcı koluyla bağlantılı 
dinamik oluşumlu subtropikal Azor 
yüksek basıncı (özellikle yazın), termik 
oluşumlu Sibirya yüksek basıncı 
(özellikle kışın) ile tropiklerarası 
yaklaşma kuşağının (ITCZ) yazın 
güney Asya’da 30° kuzey enlemlerine 
kadar çıkmasıyla etkili olan Muson 
alçak basıncının alansal ve zamansal 
değişimleri ve karşılıklı etkileşimleri 
tarafından denetlenir (Türkeş, 1998, 
2008). 
Türkiye iklimindeki tüm zaman 
ölçeklerinde gelişen doğal değişimler de 
(yıl içindeki ve yıllararası değişimlerden 
uzun süreli dalgalanmalar ve eğilimlere 
kadar), bu geniş ölçekli basınç 
merkezlerinin ve onların karşılıklı 
etkileşimlerinden doğan dolaşım ve 
salınım desenlerindeki değişkenlikler 
ile yakından bağlantılıdır. Türkiye’deki 
egemen iklim tipi ise, birçok farklı 
bölgesel alt iklim ve yağış rejimi tipleri 
bulunmasına karşın, subtropikal 
okyanusların doğu bölümlerinde, temel 
olarak subtropikal yüksek basınçlar 
ile polar cepheye bağlı orta enlem 
siklonlarının karşılıklı etkileşimleriyle 
gelişmiş olan yazı kurak ve sıcak/çok 
sıcak subtropikal Akdeniz iklimidir. 
Atlantik kaynaklı nemli hava akımlarıyla 
taşınan cephesel orta enlem ve Akdeniz 
depresyonları, yaz mevsimi dışında 
yılın önemli bir bölümünde Türkiye’ye 
kolaylıkla ulaşır (Türkeş, 2010). Bu 
uygun koşullar, yazın polar jet akımının 
ortalama koşullarda yaklaşık 60° K 
enlemlerindeki polar cephe kuşağına 
ve ötesine göçü sonucunda ortadan 
kalkar. Genel atmosfer dolaşımdaki 
bu değişiklik, Türkiye’nin Karadeniz 
Bölgesi ve Kuzeydoğu Anadolu 
Bölümü dışında kalan yerlerinde, yaz 
boyunca genellikle uzun süreli kuru ve 
sıcak iklim koşullarının (yaz kuraklığı) 
oluşmasına neden olur (Türkeş, 2010, 
2014a, Türkeş ve Erlat, 2006).

3. Synoptic and Dynamic 
Climatology of Turkey in General
Weather and climate conditions 
in Turkey, basically, are inspected 
through periodical and areal 
changes and interaction of them 
of Monsoon low pressure having 
affect by enlarging mobile high and 
low pressure systems associated 
with North Atlantic-European Polar 
frontier related to polar jet flows on 
high atmosphere western wind zone 
thermic and Siberian high pressure 
(particularly in winter) and inter-
tropics approach zone (ITCZ) into 300 
arctic circle on Asia in summer (Turkes, 
1998, 2008). 
Natural occasions occurred in all 
period of Turkey climate (to tendency 
and fluctuates from changes in year 
and among years) are closely linked 
with  large scale pressure centers 
and circulation and varieties on 
oscillating figure occurred due to 
interaction among pressure centers. 
Dominate climate on Turkey is sub-
tropical Mediterranean climate 
which arid, having hot and very hot 
air  in summer, developed through 
interaction of middle latitude cyclones 
of polar frontier and subtropical high 
pressures basically on western parts 
of subtropical oceans even if it has 
several regional sub-climate and 
several precipitation types. Frontal 
middle latitude transferred by moist 
air flow originating from atlantics and 
Mediterranean depressions arrives 
in Turkey in summer times easily 
(Turkes, 2010). The suitable conditions 
are removed through migration of 
polar jet flows into polar frontal zone 
and beyond on 60 North latitude 
on regular conditions. The changing 
on general atmosphere circulation 
causes occurrence of long term and 
hot climate conditions (summer 
drought) on places, except Black 
Sea Region and Northeast Anatolia 
Region of Turkey (Turkes, 2010, 2014a, 
Turkes and Erlat, 2006).
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Genel olarak söylemek gerekirse, kuraklık olayları (meteorolojik 
kuraklık), ikliminin kendi doğal değişkenliğinin bir ürünü 
olarak, büyük ölçekli basınç ve rüzgar dolaşımındaki (ör. orta 
enlem siklon ve antisiklonları, kuzeyli ya da güneyli hava 
akımları ve hava kütleleri ya da meridyonal ve zonal dolaşım, 
vb.) ve atmosfer salınımı (ör. NAO, AO, Akdeniz Salınımı, muson 
ve /ya da ENSO, vb.) desenlerindeki değişimlerle bağlantılı 
olarak etkili olan yüksek basınç sistemlerinin (çoğunlukla, 
sakin, kararlı, mevsimine ve orijinine göre daha serin/soğuk 
ya da daha sıcak, bulutsuz, yağışsız, vb.) bir bölgede görece 
uzun bir süre etkili olması sonucunda oluşmaktadır (Erlat ve 
Türkeş, 2013; Kutiel ve ark., 2001; Türkeş, 2012a, 2012b; Türkeş 

As a matter of fact, drought occasions (meteorological drought), 
as result of natural varieties of climate, are occurred through 
affecting of high pressure systems on a region relatively for a long 
time (mostly lull, stable, more chil/cool or more hot, cloudless, arid 
and etc.) associated with atmosphere oscillation (for example; 
NAO, AO, Mediterranean oscillation, monsoon and/or ENSO and 
etc.) and large scale pressure and wind circulation (for example 
middle latitude cyclone and anticyclones, northern or southern 
air flow and air mass or meridional and zonal circulation and 
etc.) (Erlat and Turkes, 2013; Kutiel and ark., 2001; Turkes,  2012a, 
2012b; Turkes and Erlat, 2003, and etc.). Just as floods are air 
occasion and disaster which occurs in case of precipitation 

Şekil 2: Standartlaştırılmış Yağış İndisi (SPI) (a, c ve e haritaları) ve Normal Yağışın Yüzdesi (NYY) (b, d ve f haritaları) yöntemlerine göre, 2013 yılında, 3 aylık 
(Ekim 2013-Aralık 2013), 9 aylık (Nisan 2013-Aralık 2013) ve 12 aylık (Ocak 2013-Aralık 2013) dönemleri için hesaplanan kuraklık/nemlilik koşullarının (uzun 
süreli ortalama ya da normal yağış tutarına göre daha yüksek ya da daha düşük yağış anomalileri) Türkiye üzerindeki alansal dağılış desenleri (Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü’nün (MGM, Ocak 2014) hazırladığı kuraklık haritalarından yararlanarak düzenlendi; http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-
analizi.aspx#sfU).

Figure 2: Areal Distribution Figures of Drought/moist conditions (higher or lower precipitation values according to long term average or regular precipitation 
amount) on Turkey, calculated for 3 months (October 2013 and December 2013), 9 months (April 2013 – December 2013) and 12 months (January 2013 and 
December 2013) in 2013 according to methods of Standardized Precipitation Index (SPI) (a, c and e maps) and Regular Precipitation Percentage (NYY) (b, d 
and f maps). (Prepared through Drought Map prepared by Meteorology Directorate General (MGM, January 2014);
http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx#sfU
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ve Erlat, 2003, vb.). Nasıl ki seller ve taşkınlar, yağışların bir 
alanda (bölge, bölüm, yöre, havza, vb.) uzun süreli ortalama 
ya da normalin çok üzerinde (şiddetli ya da ekstrem yağışlı 
olma durumu) olduğunda ortaya çıkan aşırı bir hava olayı ve 
bir doğal afet ise, kuraklık olayları da uzun süreli ve geniş alanlı 
olmak üzere, bir alandaki yağışların uzun süreli ortalama ya 
da normalin çok altında (şiddetli ya da ekstrem kurak olma 
durumu) gerçekleştiğinde oluşan bir aşırı iklim olayı ve bir 
doğal afettir (Türkeş ve Tatlı, 2009; Türkeş, 2008, 2013b, 2013c, 
2014d, vb.).

over long term average  (district, part, region, basin and etc.) or 

over regular precipitation on a region (or extreme precipitation 

occasion), drought occasions are extreme climate occasion and 

disaster occur in case of long term precipitation average or under 

average (forceful or extreme drought occasion) as it is long term 

on a large area (Turkes and Tatli, 2009; Turkes, 2008, 2013b, 

2013c, 2014d and etc.)

Şekil 3: SPI (a ve c) ve NYY (b ve d) yöntemlerine göre, 2013/2014’te 3 aylık (Aralık 2013-Şubat 2014) ve 9 aylık (Haziran 2013- Şubat 2014) dönemleri için 
hesaplanan kuraklık/nemlilik koşullarının Türkiye üzerindeki alansal dağılış desenleri (MGM’nin Mart 2014’te hazırladığı kuraklık haritalarından yararlanarak 
düzenlendi; http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx#sfU).

Figure 3: Areal Distribution Figures of Drought/moist conditions on Turkey, calculated for 3 months (Decemer 2013 and February 2014) and 9 months (june 
2013 – February 2014) in 2013 and 2014 according to methods of Standardized Precipitation Index (SPI) (a, and c) and Regular Precipitation Percentage 
(NYY) (b and d). (Prepared through Drought Map prepared by Meteorology Directorate General (MGM, January 2014);
http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/kuraklik-analizi.aspx#sfU
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3. 2013-2014 Kuraklığının Sinoptik Klimatolojik ve 
Meteorolojik Çözümlemesi

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili ve şiddetli su açığının ve 
yetersizliğinin yaşanmasına yol açan 2007-2008 kuraklığının 
ardından, 2009-2011 döneminde genel olarak uzun süreli 
ortalamadan ya da normal yağıştan daha nemli/yağışlı 
koşullar (yağışlı ya da ıslak devre) egemen olmuştur (Tatlı 
ve Türkeş, 2008, 2011; Türkeş, 2012b, 2014a,  2014b). Ancak, 
2012 yılında karasal İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı 
bölümlerinde yeniden etkili olmaya başlayan meteorolojik 
kuraklıklar, yaz kuraklığıyla birleşerek, 2013 yılının Türkiye’nin 
büyük bölümünde, özellikle karasal İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu bölgeleri ile Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Marmara 
ve Orta Karadeniz bölümlerinde ortadan olağanüstü kurağa 
kadar değişen şiddette kurak geçmesine yol açmıştır (Şekil 2). 
Sonuç olarak, 01 Ekim 2013 – 17 Ocak 2014 tarihleri arasında 
Türkiye geneli için hesaplanan kümülatif yağış tutarında, uzun 
yıllar ortalamasına göre % 37.0 ve 2013 yılına göre de % 47.4 
oranında azalma gerçekleşti (Türkeş ve Yıldız, 2014).  Daha da 
önemlisi, 2012 yılında bazı bölgelerde başlayarak 2013 yılında 
Türkiye’nin büyük bölümünde (Şekil 2) etkili olan bu uzun 
süreli ve geniş alanlı meteorolojik kuraklık olayı, birçok bölgede 
genel olarak hidrolojik ve ekolojik sistemler ile su kaynakları 
(ekosistemler, yeraltı ve yerüstü su hazneleri, akarsular, 
akiferler, vb.), tarım, enerji, içme ve kullanım suyu açısından 
çok önemli olan sonbahar ve kış yağışlarının da yetersiz 
kalkması sonucunda, etkisini ve şiddetini arttırmıştır (Şekil 2 ve 
3). Bunun sonucunda, Türkiye’nin büyük bir bölümü, tıpkı bir 
yıl önce olduğu gibi 2014 yazına da klimatolojik açıdan uzun 
süreli ortalama ya da normallerinden daha kurak koşullarla 
girmiş oldu (Bu makale Ağustos 2014 ortasında tamamlandı). 
Başka bir deyişle, 2013-2014 kuraklığı, 6 ay ve daha uzun 
zaman ölçekleri için hesaplanan SPI dağılış desenlerine 
bakıldığında açıkça görüleceği gibi, bir meteorolojik kuraklık 
olayı olmaktan çıkarak birçok bölgede ve yörede tarımsal ve 
hidrolojik kuraklıklara dönüşmüş oldu (Şekil 2ve 3). 

Dünya Meteoroloji Örgütü’ne (WMO) göre, “bir yılın toplam 
yağışı bir alanın (ülke, bölge, bölüm, yöre, havza, vb.) 
yarısından (% 50) fazlasında en az ardışık 2 yıl süresince uzun 
süreli ortalama (en az 30 yıllık) ya da normal yağış (genellikle 
30 yıllık) tutarının % 60’ından düşük olduğu zaman bir alanın 
kuraklıktan etkilendiği” kabul edilir. Bu tanıma ve çeşitli kuraklık 
belirleme/izleme yöntemlerine dayalı çalışmaların sonuçlarına 
göre, Türkiye’de İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı 
bölümlerinde 2012 yılında başlayan, 2013’te çok daha geniş 
bir alanda etkili olarak devam eden ve 2013 yaz kuraklığı ile 
de birleşerek şiddetlenen bir kuraklık (meteorolojik olarak 
başlayan ve giderek çeşitli bölgelerde ve çeşitli sistemler 
açısından tarımsal ve hidrolojik kuraklıklara dönüşmüş olan), 
2014 yılında da Türkiye’nin önemli bir bölümünde etkili 
olmaktadır (Türkeş 2014a, 2014b).

3. Synoptic Climatological and Meteorological Resolution of 
2013 – 2014 Drought 

Long term average and more than regular moist/precipitation 
conditions (wet and precipitation period) dominated in 2009 
– 2012After 2007 – 2008 drought caused insufficient water 
amount and forceful water deficit in the most of Turkey (Tatli 
and Turkes, 2008, 2011; Turkes, 2012b, 2014a, 2014b). however, 
meteorological drought, occurrence on some parts of central 
Anatolia and Southeastern Anatolia region in 2012, caused 
extreme drought on central Anatolia and Southeastern Anatolia, 
Middle and Easter Mediterranean, Eastern Marmara and Middle 
Black Sea regions through combining with summer drought 
in 2013 (figure 2). As result, 37.0% decreasing up to long term 
average, 47.4% decreasing in 2013 occurred according to 
cumulative precipitation calculated for whole Turkey among 01 
October 2013 – 17 January 2014 dates (Tures and Yildiz, 2014). 
More importantly, Meteorological drought occasion having 
affect for long term and on a large area, began as of 2012 
on some regions and dominated on the most part of Turkey 
in 2013 (figure 2),  has increased its affect and force due to 
insufficient precipitation which is very important for hydrological 
and ecological systems and water resources (ecosystems, 
underground and on sight water resources, streams, aquifers 
and etc.,), agriculture, energy, drinking and usable water, in fall 
and winter season (figure 2 and 3). As result of this, the most part 
of Turkey has come to drought of summer 2014 through long 
term average and more drought than regular level as it has been 
experienced on many part of Turkey in past years (The article was 
completed in August 2014). In other words, Drought in 2013 – 2014 
is beyond a meteorological drought occasion and has become 
an agricultural and hydrological drought on many region and 
districts as it is seen clearly according to SPI distribution figures 
calculated for 6 months and longer time scales (Figure 2 and 3). 

According to World Meteorology Organization (WMO), “if long 
term average (at least 30 years) or regular precipitation (usually 
30 years) is less than 60% of total precipitation of a half (50%) of 
a region (country, region, part, district, basin and etc.) during at 
least subsequent 2 years then the area is considered as get affected 
by drought. According to result of researches based on several 
drought determination / monitoring, drought which began in 
2012 on some part of Central Anatolia Region and East Anatolia, 
enlarged into larger areas in 2013 and become forceful through 
combining with summer drought (begins meteorologically and  
turned into agricultural and hydrological droughts in terms of 
some agricultural areas and several systems), becomes affective 
on most part of Turkey in 2014 (Turkes 2014a, 2014b). 
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Şekil 4, Türkiye’de hava ve iklimin 
oluşumunu sağlayan ve denetleyen 
sinoptik ölçekte olmak üzere, 
orta-doğu ve kuzeydoğu Atlantik, 
Avrupa, Akdeniz Havzası ve Türkiye 
bölgelerinde Ekim 2013-Şubat 2014 
arası dönemde uzun süreli ortalamaya 
(1948-2010) göre; (a) deniz seviyesine 
indirgenmiş yüzey hava basıncı (hPa), 
(b) 850 hPa jeopotansiyel yükseklik 
(standart basınç) düzeyi bağıl nem (%), 
(c) 850 hPa jeopotansiyel yükseklik 
düzeyi hava sıcaklığı (oC) ve (d) 500 
hPa standart basınç düzeyi yükseklik 
(dm) anomalilerinin ya da sapmalarının 
alansal dağılış desenlerini gösterir. 
Klimatolojik olarak Türkiye’nin büyük 
bir bölümünde yıllık yağışın önemli bir 
bölümünün kaydedildiği ya da düştüğü 

Figure 4, In condition of being synoptic 
scale monitoring providing formation 
climate and air in Turkey, according to 
long term average (1948 – 2010) among 
October 2013 – February 2014 dates 
on middle-east, northeast, Atlantics, 
Europe, Mediterranean basin and 
some parts of Turkey; it indicates areal 
distribution figures of deviation and 
anomalies of (a) surface air pressure at 
sea level (hPa), (b) 850 hPa geopotential 
altitude (standard pressure) level relative 
humidity (%), (c) 850 hPa geopotential 
altitude air temperature (C) and (d) 
500 hPa standard pressure level altitude 
(dm). Drought occasions in period 
of October 2013 and February 2014 
where recording the most part annual 
precipitation in most part of Turkey 
and decreasing the most part annual 

Figure 4: According to Long Term Average taken among October 2013 – February 2014 dates (1948 
– 2010); areal distribution figure of deviation of (a) surface air pressure at sea level (hPa), (b) 850 hPa 
geopotential altitude (standard pressure) level relative humidity (%), (c) 850 hPa geopotential altitude 
air temperature (C) and (d) 500 hPa standard pressure level altitude (dm) (NCEP I at NCEP/NCAR 
Reanalysis Project at the NOAA/ESRL Phsical Sciences Division has been redrawn and prepared)

Şekil 4: Ekim 2013-Şubat 2014 arası dönemde uzun süreli ortalamaya (1948-2010) göre; (a) 
deniz seviyesine indirgenmiş yüzey hava basıncı (hPa), (b) 850 hPa jeopotansiyel yükseklik 
(standart basınç) düzeyi bağıl nem (%), (c) 850 hPa jeopotansiyel yükseklik düzeyi hava 
sıcaklığı (oC) ve (d) 500 hPa standart basınç düzeyi yükseklik (dm) sapmalarının alansal dağılış 
desenleri (NCEP/NCAR Reanalysis Project at the NOAA/ESRL Physical Sciences Division’daki 
NCEP/NCAR I yeniden-analiz verilerine göre çizildi ve düzenlendi).
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döneme karşılık gelen, 2013 Ekim-
2014 Şubat döneminde görülen 
kuraklık olayları, temel olarak bu 
dönemde Doğu Akdeniz Havzası 
ve Türkiye üzerinde etkili olan 
uzun süreli ortalamadan daha 
kuvvetli yüksek basınç (Şekil 
4a) ve yüksek atmosfer yüksek 
merkez/ve ya da sırt koşulları 
(Şekil 4c) ve Doğu Akdeniz 
Havzası’ndaki artan antisiklonik 
blok etkinliği ile bağlantılı daha 
sıcak (Şekil 4b) ve kuru (Şekil 4d) 
hava akımları ve kütlelerinin ortak 
etkileri sonucunda oluşmuştur.

precipitation in most part of 
Turkey climatologically take 
place, has occurred as result of 
common affects of high pressure 
having more forceful than long 
term average (Figure 4a) and 
high atmosphere high center/
and ridge conditions (figure 
4c) on Eastern Mediterranean 
Basin and Turkey and increasing 
warmer air associated with 
anticyclonic bloc action (figure 
4b) and dry air flow on Eastern 
Mediterranean Basin.

Şekil 5: Ekim 2013-Şubat 2014 arası dönemde uzun süreli ortalamaya (1948-
2010) göre; 500 hPa standart basınç düzeyi (a) meridyonal ve (b) zonal rüzgar 
(m/s) anomalilerinin alansal dağılış desenleri (NCEP/NCAR Reanalysis Project 
at the NOAA/ESRL Physical Sciences Division’daki NCEP/NCAR I yeniden-analiz 
verilerine göre çizildi ve düzenlendi).

Figure 5: According to Long Term Average in period of October 2013 – February 
2014 (1948 – 2010); areal distribution figures of  500 hPa standard pressure 
level (a) meridional and (b) zonal wind (m/s) anomilies (NCEP I at NCEP/
NCAR Reanalysis Project at the NOAA/ESRL Phsical Sciences Division has been 
redrawn and prepared)

31Sayı 2Konya Toprak Su Dergisi 



Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Dergisi

Türkiye’de hava ve iklimin oluşumunu sağlayan ve denetleyen 
sinoptik ölçekte, orta-doğu ve kuzeydoğu Atlantik, Avrupa, 
Akdeniz Havzası ve Türkiye bölgelerinde Ekim 2013-Şubat 
2014 arası dönemde uzun süreli ortalamaya (1948-2010) 
göre, 500 hPa standart basınç düzeyi (a) meridyonal ve (b) 
zonal rüzgar (m/s) anomalilerinin alansal dağılış desenleri 
ise, Şekil 5’te verilmiştir. Burada yapılan atmosferik anomali 
çözümlemelerin göre, 2013 Ekim-2014 Şubat dönemdeki 
kuraklıkların ortaya çıkmasında etkili olan bu yüzey ve 
yüksek atmosfer basınç, sıcaklık ve yükseklik anomalilerinin 
oluşmasının başlıca nedenleri ise, Türkiye ve bölgesinde 
zonal rüzgar sistemlerinin zayıflayarak (Şekil 5a) meridyonal 
rüzgar sistemlerinin kuvvetlenmesi (Şekil 5b) sonucunda, 
çoğunlukla Orta-Doğu Atlantik ve Batı Akdeniz Havzası’nda 
siklonik blok etkinliğinin (uzun süreli cephesel alçak basınç 
sistemleri), Doğu Akdeniz Havzası ve Doğu Avrupa’da ise 
antisiklonik blok etkinliği (uzun süreli yüksek basınç sistemleri 
ve sırtlar) koşullarının egemen olmuş olmasıdır. Sonuç olarak, 
bu dönemde, kuzey Atlantik Salınımındaki (NAO) yıllararası 
değişkenliklerden biri olan pozitif ya da kuvvetli NAO indisi 
evrelerinde hemen tüm Akdeniz havzasında etkili olan kuraklık 
olaylarından farklı olarak (ör. Türkeş ve Erlat, 2003, 2006), Batı 
Akdeniz Havzası uzun süreli ortalama koşullardan daha yağışlı 
koşulları yaşarken, Doğu Akdeniz Havzası’nda ve Türkiye’de 
uzun süreli ortalamadan daha kurak (az yağışlı) koşullar etkili 
olmuştur.

4. Sonuç ve Öneriler
1 Ekim 2014’te başlayacak olan yeni su yılıyla birlikte, yeterli, 
düzenli ve uzun süreli yağış düşmezse, Türkiye’nin büyük 
bölümünde –önemli bir olasılıkla, Ankara ve Konya yöreleri 
dışında İç Anadolu’nun önemli (orta-güney ve doğusu) bir 
bölümünde, İç ve Güney Ege’de, Kuzey ve Doğu Marmara’da 
özellikle İstanbul ve Kocaeli yörelerinde, Orta Karadeniz 
Bölümü’nde, Orta ve özellikle Doğu Akdeniz bölümlerinde, 
Güneydoğu Anadolu’nun orta, batı ve kuzey bölümlerinde, 
Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde, özellikle orta, doğu 
ve kuzey bölümlerinde- ciddi tarımsal (toprak nemi, sulama 
suyu, vb.), enerji (hidroelektrik santrallerde elektrik üretimi) 
ile içme ve kullanım suyu sıkıntısı yaşanması beklenmelidir. 

By synoptic scale monitoring and providing formation of air 
and climate in Turkey, according to long term average (1948 – 
2010) among October 2013 – February 2014 dates on middle-
east, northeast, Atlantics, Europe, Mediterranean basin and 
some parts of Turkey; areal distribution figures of  500 hPa 
standard pressure level (a) meridional and (b) zonal wind (m/s) 
anomalies were given on Figure 5. According to resolution of 
atmospheric anomaly, main reason of temperature, altitude 
anomalies, surface and high atmospheric pressure causing 
drought in period of October 2013 – February 2014, is 
domination of conditions of cyclonic block action on mostly 
Middle-East Atlantics and Western Mediterranean Basin (long 
term frontal low pressure systems), anticyclonic bloc action on 
Eastern Mediterranean Basin and Eastern Europe (long term 
high pressure systems and ridges) as result of weakening 
zonal wind system on Turkey and its region (figure 5a) as 
well as meridional wind system get forceful (Figure 5b). As 
result, in this period, Western Mediterranean Basin had more 
precipitation conditions than long term average conditions 
while Eastern Mediterranean Basin and Turkey had more arid 
(less precipitation) conditions else than drought occurred on 
whole Mediterranean basin in every positive or forceful NAI 
index stages which is one of the varieties of Atlantic Oscillation 
among years (For example; Turkes and Erlat 2003, 2006).

4. Conclusion and Recommendations 
It is estimated that serious agricultural (soil moist, irrigation 
water and etc.), energy (hydroelectric plant electricity 
production), drinking water and usable water shortage must 
be expected on important parts of Central Anatolia Region, 
except Ankara and Konya, (middle-south and east sides), 
on central and southern Aegean Region, Northern and 
Eastern Marmara Region, middle, north and west regions of 
Southeastern Anatolia Region, on most part of Eastern Anatolia 
Region, particularly on middle, eastern and north regions of 
Eastern Anatolia Region. Cities where drinking and usable 
water shortage is expected may be listed as most probably 
Istanbul, Izmit, Yalova, Kutahya, Afyon, Nazilli, Samsun, Sivas, 
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İçme ve kullanım suyu sıkıntısı yaşanması beklenen kentler, 
yüksek olasılıkla, İstanbul, İzmit, Yalova, Kütahya, Afyon, Nazilli, 
Samsun, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Anamur, Erzurum 
ve Ağrı gibi büyük kentler şeklinde sıralanabilir. Bu yüzden, 
var olan kuraklık yönetimi araçları (tarımsal kuraklık eylem 
planları, vb.) kullanılarak ivedilikle gerekli önlemler alınmalı; 
halka ve suyu kullanan tüm kullanıcı ve sektörlere kuraklık 
olayının büyüklüğü ve olası etkileri ile kuraklıkla mücadele ve 
akılcı su kullanımı yöntem ve teknikleri ile davranış seçenekleri 
anlatılmalıdır. 
Burada kısaca tartıştıklarımızı da dikkate alarak, bir akarsu 
havzası (akarsu havza ekosistemi ve tarım ekosistemi, vb.), 
bir bölge ya da bir ülkede, özellikle kurak ve yarıkurak Afrika 
ülkeleri ile belirgin yüksek mevsimsel ve yıllararası yağış 
değişimleriyle nitelenen Akdeniz ülkelerinde, bugünkü iklim 
koşullarında su kıtlığı/azlığıyla karşı karşıya bulunan kuraklığa 
eğilimli bölgelerde, genel olarak hidrolojinin, yeraltısuyu 
hidrolojisinin ve su kaynaklarının hidroklimatolojik yönleri iyi 
bilinmeli ve tüm uygulama ve yönetim çalışmalarında dikkate 
alınmalıdır. Altı çizilen bu hidrolojik ve hidroklimatolojik 
öğelerin önemlilerinden biriyse, bir havzanın, bölgenin ya 
da ülkenin yağış rejimidir. İyi tanımlanmış ve kullanılabilir 
bir yağış rejimi, temel olarak fiziksel coğrafya koşullarının ve 
yeterli bir gözlem döneminde kaydedilen yağış toplamlarının 
gerçek mevsimsel ve yıllararası değişimleri gözetilerek 
düzenlenen yağış bölgelerinin ya da yağış rejimi bölgelerinin, 
klimatolojik olarak anlamlı dağılış desenlerini açık bir biçimde 
göstermelidir.
Türkiye’de ve onu çevreleyen bölgeler için gelecek iklim ve 
iklim değişkenliğine ilişkin küresel ve bölgesel iklim model 
benzeştirmelerinin kestirimleri, Türkiye’de genel olarak 
yağmur ve kar yağışlarının azalması, hava sıcaklıklarının, 
buharlaşmanın, sıcak hava dalgalarının ve kuraklık olaylarının 
sıklığı ve uzunluğunun artması vb. gibi önemli iklimsel 
değişimlerin olacağını ve Akdeniz havzasındaki birçok ülke 
ile birlikte gelecekte Türkiye’nin de iklim değişikliğinden 
olumsuz etkileneceğini gösterir (ör. Giorgi ve Lionello, 2008; 
IPCC, 2013; Tatlı ve Türkeş, 2011a; Öztürk ve ark., 2012, 2014; 
Türkeş ve ark., 2011; Sen ve ark., 2012, vb.). Tüm bu nedenlerle, 
iklim değişikliğinin etkilerini önlemek ya da en azından 
azaltabilmek ve ona uyum açısından, Türkiye’nin gelecekteki 
ikliminin öngörülmesi yaşamsal bir önem taşır.

Kahramanmaras, Adana, Anamur, Erzurum and Agri. Hence, 
necessary precautions must be taken immediately through 
using existing drought management tools (agricultural 
drought action plan and etc.); public and water users and 
sectors must be informed about how drought big and its 
probable affects, challenge with drought and beneficial water 
usage management and its techniques and behavior choices.  
By considering discussions above mentioned, hydrology, 
underground hydrology and hydroclimatological ways of 
water resources,  stream basin (stream basin ecosystem and 
agricultural ecosystem and etc), in a country or in a region and 
on Mediterranean countries called as precipitation varieties 
among years and seasonal varieties which is popular on semi-
arid African countries particularly, on regions having tendency 
to drought or water deficit/shortage on today’s climate 
conditions, must be well-known and all implementation and 
management works must be considered. One of important 
unit of underlined hyrological and hydroclimatological units 
is precipitation regime of a basin or region, country. Well 
described and usable Precipitation regime must indicate 
physical geography conditions basically, climatologically 
distribution figures of precipitation regime or precipitation 
regions prepared through considering varieties seasonal and 
among years of precipitation totals recorded in strong enough 
monitoring period clearly.

Global and regional climate model homogenization forecast, 
associated with further climate and climate change in Turkey 
and regions covering Turkey, indicates that crucial climate 
changings like decreasing rainfall and snowfall, increasing 
frequency and period of air temperature, evaporation, hot air 
waves and droughts will be experienced and Turkey will be 
affected negatively by climate change as many countries on 
Mediterranean basin (For Example; Giorgi and Lionello, 2008; 
IPCC, 2013; Tatli and Turkes, 2011a; Ozturk and ark., 2012, 2014; 
Turkes and ark., 2011; Sen and ark., 2012 and etc.). Prediction 
of further climate of Turkey vitally important in terms of 
preventing affects of climate change or decreasing affect of 
climate change at least and adopt to climate change. 
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Bu tür klimatolojik ve hidroklimatolojik çalışmaların ve 
çözümlemelerin ve bunlara ilişkin bilimsel ve teknik 
değerlendirme ve bireşimlerin doğru ve yeterli düzeyde 
yapılması için de, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, 
kuraklık ve su yönetimi konularındaki araştırma, yönetim ve 
planlamalardan sorumlu olan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar 
ile il belediyelerinde, konuyla doğrudan ve/ya da yakından 
ilgili öteki mesleklerin yanı sıra, mutlaka coğrafyacıların ve/
ya da fiziki coğrafya kökenli iklimbilimci ve jeomorfologların 
istihdam edilmesi yaşamsal bir gereksinimdir. Türkiye’de 
Coğrafyacıların istihdamı konusunda yıllardan beri sürmekte 
olan önemli bir sorun ve ciddi bir açık söz konusudur. Burada 
özetlemeye çalıştığım konu ve alanlarda, özellikle doğal 
kaynak (toprak, su, akarsu havzası, vb.) ve ekosistemlerin 
korunması, sürdürülebilir yönetimi ile doğal kaynakların 
bütüncül ekosistem yaklaşımıyla yönetimi ve planlanması 
konularında, Coğrafya biliminin ve Coğrafyacıların yapacakları 
çok önemli katkılar vardır. Türkiye’nin sözü edilen sorun ve 
konularına, örneğin kuraklık olaylarına çözüm getirebilecek 
meslek grupları arasında Coğrafyacılar hak ettikleri yere ve 
Türkiye’nin bu gereksinimlerini karşılayacak düzeye mutlaka 
gelmelidir.

Employing climatologist comes from geography and physical 
geography and geomorphologist as well as employing staff 
of ministry who are responsible for planning, management, 
research about water management and drought, desertation, 
climate change, public and private institutions, province 
municipalities and staff of other occupational groups related 
to the subject directly or indirectly is vitally important to 
carry out climatological and hidroclimatological studies 
and resolutions and technical and scientific assessment at 
sufficient and suitable level. The is a serious problem about  
employment of geograhpers and serios deficit about it in 
Turkey. The Science of geography and geopraphers have many 
crucial ideas about management and planning of  natural 
resources with total ecosystem approach through sustainable 
method, prevention of ecosystems and particularly natural 
resource (soil, water, stream basin and etc.) on subject 
areas I try to summarize. Geographers who are one of the 
occupational group may solve problem and subjects in Turkey 
like drought occasions, must come into their own places and 
grade where they meet those requirements of Turkey. 
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Erozyon koruyucu örtüden yoksun kalan toprak kütlesinin 
su ve rüzgar gibi etkenlerle aşınması, taşınması ve birikmesi 
olayıdır.
Erozyon Çeşitleri
1- Su Erozyonu
 a) Yağmur damlası erozyonu, 
 b) Yüzey (tabaka) erozyonu, 
 c) Oluk (parmak) erozyonu, 
 d) Oyuntu (sel yarıntısı) erozyonu, 
 e)Akarsu erozyonu.
2- Rüzgar Erozyonu
3- Çığ Erozyonu
4- Yerçekimi Erozyonu
5- Buzul Erozyonu

ÜLKEMİZDEKİ EROZYONUN GENEL DURUMU 
Ülkemizde en önemli çevre sorunu niteliğinde olan ve 
insanımızı açlığa, yoksulluğa, susuzluğa ve göçe zorlayan 
toprak erozyonu çok önemli bir ekolojik sorundur.
Her yıl ortalama kaybolan 500 milyon tona yakın verimli 
topraklarla birlikte yaklaşık 9 milyon ton bitki besin maddeleri 
de yitirilmektedir.
Bu özelliği ile de erozyon, ekosistemin ve suların kirletilmesinde 
en büyük etken olmaktadır. Çünkü yüzey akışlar ile taşınan 
bitki besin maddeleri ve tarımsal mücadele ilaçları akarsuların, 
göllerin, barajların ve denizlerin kirlenmesine neden 
olmaktadır.

Erosion is an occasion occurs in case of soil mass, lost its 
preventive edge, is eroded and transferred and collected. 
Erosion Types
1 - Water Erosion 
 a) Raindrop Erosion
 b) Surface Erosion
 c) Trough Erosion
 d) Gully Erosion
 e) Fluvial Erosion
2 - Aeolian Erosion
3 - Avalanche Erosion
4 - Gravitational Erosion
5 - Glacial Erosion

GENERAL SITUATION OF EROSION IN OUR COUNTRY
Soil erosion, having characteristic of the most important 
environmental problem, causing our humans starvation, 
poverty, aridity, and migration, is very important ecological 
problem. Almost average of 500 million tones of fertile land and 
9 millions tones nutrients are lost in every year. 

The characteristic of erosion is the most important factor 
causing pollution of ecosystem and waters. Because nutrients, 
agricultural pesticides, being transferred by runoff flows, cause 
pollution of streams, lakes, dams and seas.  

Rüzgar Erozyonuyla Mücadele ve Şeritvari Tarım

Fight Against Wind Erosion and Band Seeding

Feti KİRTİŞ
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

e-mail: fetikirtis@konyatopraksu.gov.tr
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Araştırma

1.RÜZGÂR EROZYONU 
 
Toprakların oluştukları yerlerden, rüzgârın etkisi ve kuvvetiyle 
aşındırılarak; sıçrama, yüzeyde sürüklenme ve havada uçma 
hareketleriyle bir yerden başka bir yere taşınarak yığılması 
olayına rüzgâr erozyonu denir.
Erozyon, yüzyıllardan beri insanlığı tehdit etmiş, birçok 
uygarlığın sönmesine ve büyük göçlere neden olmuş çok 
önemli bir sorundur. Ülkemiz toprakları, çok eskiden beri aşırı 
derecede ve genellikle hatalı bir şekilde kullanılması sonucu 
yorulmuştur.
Tarım topraklarını tehdit eden rüzgâr erozyon tehlikesinin 
hangi boyutta tesirli olacağını vurgulamak açısından rüzgâr 
erozyonunun tesirli olduğu sahaların büyüklüğü hakkında 
bir bilgi vermesi açısından miktarı ve yüzdeleri verilmesi 
yerinde olacaktır. Ülkemiz genel alanının % 63.2 ‘ si ve toplam 
tarım alanın % 72.1’ ni su erozyonunun,  genel alanın % 0.5 
‘ini oluşturan  465.913 ha ve toplam tarım alanının % 1.5‘ 
unu oluşturan 330.158 ha arazide rüzgar erozyonunun etkisi 
altındadır (TOPRAKSU ,1975).Bu alanlara taşınan sedimentin 
başka yada komşu tarım alanlarını tehdit ettiği düşünülürse 
tehdit altındaki tarım alanlarının büyüklükleri daha da 
artacağından bu değerler ülkemiz, özellikle bölgemiz için 
erozyon tehlikesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ülkemiz toprakları rüzgâr aşınımı alanlarının 
illere göre dağılımı Çizelge 1’ de verilmiştir.

  1.WIND EROSION 

Wind erosion is an occasion collecting soil through transferring it 
from its location of origin to another location by jumping, surface 
friction and flying in the sky through wind affect and force. 
Erosion is very important event which has been affecting 
humanity for hundred of years, caused end of many civilization 
and immigration of civilizations. Our country lands are fatiqued 
due to extremely and generally misuses since ancient times.  

Amount and percentage of fields size affected by wind must 
be submitted in terms of accenting how wind erosion hazard, 
threatening agricultural lands, affects. 63.2% of our country 
land and 72.1% of total agricultural lands are under water 
erosion threat, 465.913 hectares which is 0.5% of our country 
land and 330.158 hectares which is 1.5% of agricultural lands 
are under wind erosion threat (TOPRAKSU, 1975). Values given 
are very important to consider how erosion threat has affect 
on our country and our region particularly in consideration of 
amount of lands under threat will increase in case of sediments, 
transferred into those areas, will affect neighbor lands. Wind 
erosion areas of our country are given according to distribution 
of provinces on figure 1. 

İller / Provinces Rüzgar  Erozyon Alanlar / Wind Erosion Areas (ha) Yüzde / Percentage (%)

Konya * 322.474 69.22

Niğde 122.741 26.34

Kayseri 12.984 2.77

Kars 2.910 0.62

İçel 2.552 0.55

Sakarya 2.354 0.50

TOPLAM / TOTAL 465.913 100.00

Çizelge 1 . Ülkemiz rüzgar alanları  / Figure 1 Wind Areas of Our Country

* Karaman ili de dahildir.
* Karaman Province is included.
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Bu alanların dışında 37.915 ha. arazide sahil kumulu 
bulunmakta ve bunlar da bulunduğu bölgeler için sorun 
yaratmaktadır.
Rüzgâr erozyonunun etkisi altında kalan alan içerisinde Konya 
ilk sırayı alması rüzgâr erozyonundan en fazla etkilenen bölge 
anlamına gelmektedir. Konya ili erozyon derecelerine göre 
kendi içerisinde de farklı dağılım göstermekte olup bu durum 
çizelge 2’ de verilmektedir.

Konya ili arazilerinin en fazla rüzgar erozyonu sorunuyla karşı 
karşıya kaldığı ilçeler Karapınar, Sarayönü, Kadınhanı, Çumra, 
Cihanbeyli ve Ereğli ilçeleri arazileridir (Yukarıda Konya için 
verilen değerlere Karaman ili de dahildir).Bu ilçeler içerisinde 
bu araştırma projesinin yürütüleceği Karapınar 103.000 ha ile 
rüzgar erozyonu sorunlu arazi ile Konya ilinde hatta ülkemizde 
en önemli yeri almaktadır.
Rüzgâr erozyonu neden önemlidir? 
Rüzgâr erozyonu sonucu verimli topraklar kaybolmaktadır. 
Rüzgârın etkisi buharlaşmayı hızlandırmakta ve bunun 
sonucu olarak toprak rutubeti azalmaktadır. Topraktaki nem 
azalınca bitki büyümesi yavaşlamaktadır.  
Taşınan kum ve toprak parçaları, dere ve nehir yataklarını 
doldurarak su taşkınlarına, kanalların tıkanmasına, köprülerin 
yıkılmasına ayrıca demiryolu ve karayollarının üzerinde 
birikerek yolları kapatmakta ulaşımın aksamasına neden 
olmaktadır.
Rüzgârın etkisi ile üzerinde tarım yapılan verimli topraklar 
taşınarak tarladan uzaklaşır; bunun sonucu üretim ve ürün 
miktarı azalmaktadır; ayrıca rüzgâr etkisi ile dağ ve tepe gibi 
yerlerden taşınan kum ve verimsiz  topraklar, verimli tarım  
topraklarının üzerini kapatarak, bu toprakları tarım yapılamaz 
hale getirmektedir.

  There is costal sand on area of 37.915 hectares, except those 
areas, and existence of coastal sand threats regions. 
Konya, mostly affected by wind, is at the beginning of list among 
areas affected by wind erosion. Distribution of regions in Konya 
is given on figure 2.  

Karapinar, Sarayonu, Kadinhani, Cumra, Cihanbeyli and Eregli 
counties in Konya are mostly affected regions by wind erosion 
(Karaman province are included on values given on table above). 
Karapinar county where research will be carried out, among 
those counties has the most important place in Konya province 
even in our country as it has area of 103.000 hectares being 
affected by wind erosion. 
Why wind Erosion is important?
Fertile lands are lost as result of wind erosion affect. Wind 
affect increases evaporation period and thus, humidity of soil 
decreases. Plant growing slacks up when humidity amount in 
soil decreases. 
Detritus, transferred, causes floods, clogging of channels, 
demolishing of bridges through silting up stream beds and also 
preventing access to roads and railways through piling up on 
railways and highways. 
Fertile soils where agriculture is being done, are removed out 
the land by wind affect; amount of production and quantity of 
products decrease as result of removal of fertile soil from land; 
detritus and arid soils, being transferred from mountains and 
hills, cover fertile lands and causes turning fertile lands into arid 
land. 

Erozyon Derecesi / Erosion Level Ha Yüzde / Percentage (%)

Hafif Derecede Rüzgar Erozyonu / Light level Wind Erosion 124.521 38.61

Orta Derecede Rüzgar Erozyonu / Middle level Wind Erosion 138.794 43.04

Şiddetli Derecede Rüzgar Erozyonu / Strong level Wind Erosion 56.678 17.58

Çok Şiddetli Derecede Rüzgar Erozyonu / Hard level Wind Erosion 2.481 0.77

TOPLAM / TOTAL 322.474 100.00

Çizelge 2. Konya ilinde erozyon şiddetine göre rüzgar erozyon alanlarının dağılımı / Figure 2 Distribution of wind erosion areas according to erosion 
force in Konya
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Rüzgâr erozyonunun zararlarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Tarım ve mera arazilerinin verimli toprakları taşınır.
2. Tarım ve mera arazileri taşınmış topraklarla örtülür.
3. Bitkiler taşınan toprak parçacıklarının çarpması ile oluşan 
darbe tesirinden ve aşırı hava akımından zarar görürler.
4. Karayolları, demiryolları, sulama ve drenaj kanalları, 
yerleşme merkezleri taşınan topraklarla örtülür.
5. Trafik kazalarına neden olabilir.
6. Rüzgâr erozyonu fazla olan yerlerde solunum yolu 
hastalıkları ortaya çıkmaktadır.
7. Toprak derinliği azalmaktadır.
8. Toprağın su ve bitki besin maddeleri içeriği azalmaktadır.
9. Barajlar toprak materyali ile dolmaktadır.

Çiftçilerimiz arazilerini kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat 
etmeleri gerekir:
1. Meyilli arazilere meyve bahçesi, bağ tesis etmeli veya diğer 
çok yıllık bitkiler (çilek, ahududu vs) dikilmelidir.
2. Meyilli araziler eğim yönüne dik bir şekilde sürülmeli ve 
ekilmelidir (Kontur tarım).
3. Toprağın devamlı örtülü bulundurulması için nadas yerine 
münavebe uygulanmalıdır.
4. Anızlar ve bitki artıkları kesinlikle yakılmamalıdır.
5. Eğimli arazilerde toprak mümkün mertebe az işlenmeli, 
fazla parçalayıcı (diskaro, freze gibi) aletler kullanılmamalıdır.
6. Toprak tam tavında sürülüp işlenmelidir. Bu toprağın 
yapısını daha az bozar ve bu işlem erozyonla mücadelede 
daha faydalıdır.
7. Gereğinden çok toprak işlemede tekerlekler toprağı sıkıştırır, 
böylece toprağın su emme kapasitesini düşürür.
8. Eğimli arazilerin özellikle alt sınırı genişçe bırakılmalıdır. 
Tarlanın içinden toplanan taş ve çakıllar bu sınıra düzgünce 
yığılmalıdır.
9. Gerekirse meyilli arazilerde teraslar yapılmalıdır. Sulamayı 
yukarıdan aşağı değil, meyile dik yapılmalıdır.
10.  Hayvan gübresi ve yeşil gübre kullanarak toprağın organik 

Damages of wind erosion may be listed as:
1-Fertile soils of agricultural land and pasture grounds are 
removed out. 
2-Agricultural and pasture grounds are covered by transferred 
detritus and arid soils
3-Plants are damaged through impact and extreme air 
circulation occurred by crashing of detritus.
4-Highways, railways, irrigation and drainage channels, 
residence centers are covered by transferred soils. 
5-It may cause traffic accidents.
6-Respiratory Track Diseases are seen in a region where wind 
erosion is seen.
7-Depth of soil decreases. 
8-Water and nutrient amount in soil decreases. 
9-Dams are fulfilled by soil material. 

Our farmers must pay attention to matters below while they use 
their lands:
1.Orchard, yard must be planted on graded lands or perennial 
plants must not be planted (like strawberry and raspberry). 
2.Graded lands must be plowed and cropped vertically up to 
grade direction (contour strip cropping). 
3.Alternation must be applied instead of fallow to keep land 
covered. 
4.Stubbles and leftover of plants must not be burned. 
5.Graded lands must be cultivated as less as possible and 
disruptive devices (disc harrow, milling cutter and etc.) must not 
be used. 
6.Soil must be plowed and cultivated at the right level. The 
process damages soil less and the process is suitable for fight 
against erosion. 
7.Wheels compress soil in case extreme cultivation and plow thus 
capacity of soil to absorb water decreases. 
8.Large amount of bottom frontier of graded land must be left 
empty. Stones and gravels, collected on land, must be piled up 
on the frontier. 

Resim 1. Karapınar’da rüzgâr erozyonundan korunarak yapılan şeritvari tarım.  / Figure 1. Band Seeding in Karapinar where agriculture is done by 
protecting from wind erosion.
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maddesi artırılmalıdır. Böylece toprağın su tutma özelliği 
artırılarak suyun ve toprağın birlikte akıp gitmesi önlenmiş 
olur.
11.  Meraların korunması veya çok yıllık yem bitkilerinin 
ekilmesi erozyonu önlemede tesirli yöntemlerden birisidir. 
 
2. RÜZGÂR EROZYONUNUN OLUŞUMU
Rüzgâr erozyonunun oluşumu üç aşamada olmaktadır. Bunlar: 
Hareketin başlaması, taşınma ve birikme olaylarıdır.

1. Harekete geçme:
Rüzgâr erozyonu sel yarıntısı erozyonu gibidir. Bir kez 
harekete başladı mı durdurulması giderek güçleşir. Toprak 
yüzeyine hava sürtündüğü zaman hava hareketinde belirli bir 
hız oluşur.
Toprak hareketi ilk önce rüzgâr hızının etkisi ile başlar. 
Harekette iki hız söz konusudur. Birincisi esinti başlangıç hızı, 
ikincisi de darbe  (çarpma)  başlangıç hızıdır. Toprak  yüzeyinin 
tam üstünde hareketli bir hava tabakası bulunmaktadır. 
Bu bölgeye giren bir toprak parçacığı, buradan başka yere 
taşınmaktadır.

2. Taşınma:
Toprak parçacıkları harekete geçtikten sonra, zerrelerin 
iriliğine,  rüzgârın hızına bağlı olarak; sıçrama, havada asılı 
kalma (süspansiyon) ve yüzeyde sürüklenme hareketi ile 
taşınırlar.

3. Birikme:
Yerçekiminin gücü, zerreleri havada tutan hava akımı ve 
rüzgârın gücünden daha büyük olduğu anda taşınma 
birikmeye dönüşür. Rüzgâr hızında bir düşme olduğundan 
zerreler iriliklerine göre yığılmaya başlarlar.
Rüzgâr erozyonu, ince verimli toprak parçacıklarının 
taşınarak kaybolması ve bunların yığılma (birikme) yerlerinde 
yetişmekte olan; hububat, sebze, meyve gibi bitkilerin üzerini 
örterek çiftçilere büyük zarar vermektedir.

3. RÜZGÂR EROZYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
1. İklim: 
Rüzgâr erozyonu genel olarak kurak ve yarı kurak bölgelerin 
sorunudur.
Ülkemizde rüzgâr erozyonu, özellikle kurak geçen ilkbahar 
mevsiminin sonları ile yazın ve sonbaharda tesirli olmaktadır.    
 
Rüzgâr erozyonunu oluşturan iklim faktörleri şunlardır:
a) Rüzgâr
b) Yıllık yağış
c) Sıcaklık
d) Havanın nemi  

2. Toprak:
Toprağın, rüzgâr erozyonunun oluşmasında tesirli olan 
özellikleri şunlardır:
 a) Bünyesi ve yapısı,  
 b) Organik madde içeriği, 
 c) Toprak rutubeti ve 
 d) Toprak yüzeyinin pürüzlülüğüdür.

9.Terrace sets must be built on graded land if necessary, Irrıgation 
must be done vertically up to grade direction, it must not be done 
from top to bottom direction. 
10.Organic substance amount must be increased by using 
animal manure and green manure. Soil and water running off 
is prevented through increasing capacity of soil to absorb water. 
11.Protecting pastures and cultivating perennial plants are some 
of the methods preventing erosion. 

2.FORMATION OF WIND EROSION 
Formation of Wind Erosion is separated into three stages. Those: 
beginning of action, transfer and piling up. 

1. Beginning of Action:
Wind erosion is like a quady erosion. It is hard to stop when it 
begins once. A particular speed occurs in case of air rubbing on 
surface of oil. 

Movement of soil  begins by affect of wind speed firstly. There are 
two speed factor on action. The first one is blow beginning speed 
and the second one is impact (crashing) beginning speed. There 
is moving air edge right over surface of land. An earth particle, 
coming in this region, is transferred into another place. 

2. Transfer:
Earth particles are transferred right after starting to move; by 
suspension, rubbing on surface movement up to size of particles, 
speed of wind. 

3. Piling up :
Transfer is turned into piling up in case of gravitation is bigger 
than air flow keeping particles on air and wind force. Particles 
are piled up according to size of particles due to decreasing wind 
speed. 

Wind erosion causes farmers to be damaged through cereals, 
vegetables, fruit are covered by fine earths are lost through 
transferring and piling up on cereals, vegetables and fruits. 

3. FACTORS AFFECTING WIND EROSION 
1. Climate: 
Wind erosion is problem of arid or semi-arid regions generally. 
Wind erosion in our country take effect at the end of spring 
season and in summer and fall seasons particularly. 

Climate Factors Affecting Wind Erosions are as following;
a) Wind
b) Annual Precipitation
c) Temperature
d) Humidity 

2. Soil 
Characteristic of soil affecting formation of wind erosion are as 
following:
a) Soil Texture and Structure
b) Organic Substances
c) Soil Moisture
d) Roughness of soil surface
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3. Bitki örtüsü:
Erozyonu hızlandıran bir başka etken de, toprağın emniyet 
kemeri olan yeşil dokunun tahrip edilmesidir.
 Bitkiler, toprakları rüzgâra karşı korur, onun sürüklenerek 
taşınmasını önler.
Bitkiler, özellikle arazi yüzüne yakın esen rüzgârların hızlarına 
etki ederler. Doğal olarak rüzgârlar, bitki örtüsüz arazi 
yüzeylerinden daha fazla toprak taşıyacaktır. Bitkilerin kök 
sistemi, toprağı mekanik olarak tutar ve toprağın ayrılmasına 
engel olur. Bitki örtüsünün yüksekliği rüzgâr hızının 
azaltılmasında tesirli olacağından toprağın korunmasını 
sağlayabilir.

Bitki örtüsü sıklığı oranında toprağı korumakta, seyrek bitki 
örtüsü erozyona fazla  engel olamamaktadır. Örneğin, pancar, 
ayçiçeği, patates gibi çapa bitkileri toprağı az; hububat ve 
mera bitkileri oldukça iyi koruyabilir.

4. İnsan:
İnsan, hem erozyon sürecini başlatıp hızlandıran ve hem de 
erozyonu denetim altına almaya çalışan bir etmen olarak rol 
oynamaktadır.              
İnsanların erozyonu başlatması ve hızlandırmasına; öncelikle 
toprağı bilgisizce kullanmaları ile toprağı ve araziyi iyi 
tanımadan tarım yapmaları neden olmuştur. Nitekim erozyon 
zararı, daha çok toprak işlemeli tarım arazilerinde ortaya 
çıkmaktadır.
İnsan etkisi, rüzgâr erozyonunu hızlandırıcı olarak daima 
sorun olmuştur.
 a) Meraların Tarla Tarımına Açılması:
b) Meralarda Kapasitenin Üstünde Hayvan Otlatılması: 
c) Traktör sayısının artması, diskli pulluk ve diskli tırmıkların 
kullanılması:
d)  Tarım Alanlarının Toplu Olarak Nadasa Bırakılması:    
e) Yakacak ve Kışlık Hayvan Yemi için Mera Bitkilerinin 
Sökülmesi:
 f ) Toprakların Kabiliyet Sınıflarına Göre Kullanılmaması:
 İnsanlar, işlenebilir tarım topraklarından yararlanırken 
bazı önemli yanlışlıklar yaparak, erozyonu başlatmakta ve 
hızlandırmaktadır. Bunlar; kullanımda, işlemede ve korumada 
yapılan yanlışlıklardır.

3. Vegetation: 
Another factor affecting formation of erosion is to destroy 
green texture which is safety belt of soil. Plants protects soil 
against wind and prevents its transferring into another place by 
dragging. Plants affects wind speed blowing on surface of soil 
particularly. Root system of plants keeps soil mechanically and 
prevents decomposing of soil. Altitude of vegetation may protect 
soil as it will affect wind speed up to altitude. 

Vegetation protects soil up to density of  vegetation, sparse 
vegetation may not prevent erosion so much. For example, beet, 
sunflower, potato and plants hoed may protect soil less than 
cereals and grazing crop do well.

4. Human:
Human play role as starting and accelerating formation 
of erosion and trying to control erosion. Human starts and 
accelerate erosion by engaging in agriculture through using 
land illiterately, without experience about land and soil. Thusly, 
erosion damage is seen on lands where soil cultivation is done. 
Human factor has been problem accelerating wind erosion: 
a) Using pasture ground as agricultural area:
b) Grazing more than capacity on pasture grounds:
c) Increasing number of tractors, using of disc plough and disc 
harrow equipment:
d) Fallowing collectively:
e) uprooting grazing crop for winter range chaff and fire material:
f ) Using lands without consideration of its categories:

Human start and accelerate formation of erosion through 
doing some important mistakes while they have been taking 
advantages of agricultural areas. Those; mistakes being done 
during using, operation and protection. 
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Toprak İşlemede yapılan yanlışlıklar:
1. Toprağı uygun olmayan alet ve makinelerle işlemek.
2. Toprağı yırtarak işlemek yerine alt üst ederek işlemek.
3. Toprağı toz haline getirmek.
4. Koruyuculuk görevi yapan anızı toprağın altına gömmek.
5. Toprağı erozyon yaratma gücü yüksek olan rüzgâr 
mevsiminden önce işlemek.
6) Uygun Münavebe Yapılmaması:
 

 4. RÜZGÂR EROZYONUNA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:
Rüzgâr erozyonu kontrolünde bütün kültürel yöntemler 
geçici bir dönem için tesirlidir.
Erozyonun başlamasına engel olmak,  durdurulmasından 
daha kolay olduğundan; kültürel tedbirler, mümkün olduğu 
takdirde erozyon başlamadan önce alınmalıdır.
Rüzgâr erozyonunun söz konusu olduğu bölgelerde, her 
şeyden önce topraklar, arazi kullanma kabiliyet sınıfına uygun 
olarak kullanılmalıdır.
Rüzgâr erozyonunu önlemede amaç, rüzgârın yüzeyden ince 
toprağı veya kumu alıp uçurmasını önlemektir.
Arazi yüzeyinde rüzgâra direnç göstermeye yardım eden her 
türlü çalışma, erozyonu; önlemeye, azaltmaya veya kontrol 
etmeye yardım edecektir. Erozyon kontrolü için en tesirli 
yöntemler, doğanın arazi koruma yollarını taklit etmektir.
Rüzgâr Erozyonunun Azaltılması Veya önlenmesi İçin 
Çiftçilerimizce Alınacak önlemlerle Ulaşılmaya Çalışılan 
Amaçlar Şunlardır;
1. Toprak yüzeyindeki rüzgâr hızını azaltmak.
2. Toprağın kümeleşme derecesini ve kümelerin büyüklüğünü 
artırmak.
3. Sıçrama halindeki toprak parçacıklarını tutmak.
4. Toprak yüzeyini nemli tutmaktır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için, alınması gerekli önlemler 
şunlardır ;

Mistakes on Soil Cultivations:
1. Cultivate soil with unsuitable machineries
2. Cultivate soil as rummaging instead tearing soil 
3. Pulverizing soil
4. Burying protective stubble under soil
5. Cultivate soil before wind season which has affect for 
formation of erosion. 
6) Not to Implement Suitable Alternation 

4. PRECAUTIONS FOR WIND EROSION: 
all traditional methods has affect for permanent period on wind 
erosion control. To prevent formation of erosion is easier than 
to stop; traditional precautions must be taken before beginning 
formation of erosion. 

Agricultural areas must be used according to categories where 
existence of the risk of wind erosion. Aim of preventing wind 
erosion is to prevent wind to transfer fine earth. Every kind 
of procedures resisting wind will assist to prevent erosion, to 
decrease affect of erosion and to control erosion. The most 
affective methods for preventing erosion to simulate methods of 
preventing agricultural areas of nature. 

Aims to be Achieved by Precautions to be taken by our Farmer to 
Prevent or to Decrease Affect of Erosion;
1. To decrease wind speed on soil surface.
2. To increase aggregate level or size of aggregation.
3. To keep particles jumping.
4. To keep soil surface humid.

Precautions to be taken to reach those aims are;
1. To implement alternation. 
2. Agriculture with Stubble and Mulch.
3. To grow protective plants
4. Fertilization
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1. Münavebe uygulamak.
2. Anızlı-Malçlı tarım.
3. Koruyucu örtü bitkileri yetiştirmek.
4. Gübreleme.
5. Tesviye eğrilerine paralel tarım.
6. Uygun toprak işleme aletleri kullanımı.
7. Mera ıslahı ve kontrollü otlatma.
8. Koruyucu ağaç perdeler.
9. Kumul hareketlerinin durdurulması, çeşitli çit ve perdelerin 
tesis edilmesidir.
10.Şeritvari Tarım Sistemi

Şeritvari Tarım Sistemi:

Rüzgâra farklı direnç gösteren bitkilerin, birbirini izleyen 
şeritler halinde yetiştirildiği bir yöntemdir. 
Kuru ve sulu tarım şartlarında uygulanabilen bu yöntemin 
esası, sürüm ve ekimi hâkim rüzgâr yönüne dik şeritler halinde 
uygulamaktır.
Şeritvari ekim tek başına bir önlem olmayıp; ekim nöbeti, 
tesviye eğrili tarım, uygun toprak işleme, anız malçı ve örtü 
bitkileri gibi önlemleri de kapsamaktadır.
 Bu yöntemle, erozyona daha hassas olan çapa bitkileri, 
hububat ve yem bitkileri gibi sık yetişen bitkiler arasında, 
şeritvari olarak yetiştirilebilir.
 Böylece, çapa bitkilerince nispeten açıkta bırakılan ve 
devamlı işlenerek erozyona maruz bırakılan toprakların 
korunması mümkün olabilir. Örneğin: Orta Anadolu’da 
sulu tarım alanlarında, pancar ekiminin nöbetleşmeye tabi 
tutulması nedeniyle, genellikle toplu olarak yapılması, rüzgâr 
erozyonuna uygun bir ortam hazırlamaktadır.

5. Parallel agriculture into contour line 
6. Suitable cultivation equipment
7. Grazing under control and range improvement
8. Protective tree shielding
9. To stop movement of dune and building several shielding and 
fence
10. Band Seeding Agricultural System

Band Seeding Agricultural System:

Methods of plants resisting wind are cultivated on successive 
lines. The method, usable for irrigated and dry farming, are 
applied as vertical lines into direction of prevailing wind. Band 
Seeding Method is not only precaution itself; it also includes 
precautions of crop notation, agriculture with counter line, 
suitable soil cultivation, stubble and mulch and cover crop. 
Plants hoed, cereals and freed crops which are more sensitive 
against erosion, may be planted as band seeding method. 

Thus, protection of soil, exposed to erosion through cultivation 
continuously and plants hoed, may be provided. For example; 
cultivation of beet collectively, on irrigated agricultural areas 
of central Anatolia due to cultivation by alternation , creates a 
suitable condition for wind erosion.

Beet cultivation period, coming across critical wind period of 
spring season, expose soil to wind erosion and that’s why it is 
needed for the second and third cultivation due to it does not 
cover soil totally. 
The only resolution to prevent this occasion is to cultivate beet as 
band seeding system and to cultivate plant growing frequently 

Resim 2. Toplu nadas yerine, hububat ve nadas şeritleri birbirini izleyecek şekilde ve rüzgâr yönüne dik olarak şeritvari ekim yapılmalıdır. 
Figure 2. Cereals and fallow lines are planted successively vertically into wind direction instead of fallow collectively.
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İlkbaharın kritik rüzgâr dönemine 
rastlayan pancar ekimi, bitki 
gelişmesinin başlangıcında olması 
nedeniyle, toprağı tamamen 
örtmediğinden, erozyona maruz 
kalarak çoğu kez iki ve üçüncü ekimi 
gerektirmektedir.
Bunu önlemenin tek çıkar yolu, 
pancarı şeritvari ekmek ve her 
pancar şeridi arasına sık yetişen bitki 
çeşitlerinden birini getirmektir. Kışlık 
buğday, fiğ ve yonca, pancar şeritlerini 
erozyona karşı koruyabilecek en 
uygun çeşitlerdir.
 Bu yöntem patates, fasulye, bostan 
ve benzeri çapa bitkilerinde de 
uygulanabilir.
Kuru tarım koşullarının yaygın 
olduğu Orta Anadolu’da, şimdilik 
nadası tamamen ortadan kaldırmak 
olanağı bulunmadığına göre, 
şeritvari ekimi, bu koşullarda 
uygulamak mümkündür. Örneğin, 
toplu nadas yerine hububat ve nadas 
şeritleri birbirlerini takip edecek 
şekilde ve rüzgâr yönüne dik olarak 
düzenlenebilir.

Özellikle kışlık hububat şeritleri 
arasında, bitki örtüsünden yoksun 
nadas şeritlerini korumak tesirli bir yol 
olabilir. Bu yöntem Orta Anadolu’da 
Devlet Üretme Çiftliklerinde geniş bir 
şekilde uygulanmaktadır.
Şerit genişliği; hakim rüzgar şiddeti, 
rüzgarın devamlılığı, ekilecek ürün 
cinsi ve toprak bünyesine göre tespit 
edilmelidir. En dar şerit bile toprak 
işleme ve diğer tarımsal işlemlere 
uygun genişlikte olmalıdır.
Şeritvari ekimin uygulaması 
şahıs arazilerinden ziyade devlet 
arazilerinde ve arazi toplulaştırması 
tamamlanmış arazilerde daha 
kolay olmaktadır. Şeritvari ekimim 
tatbikatta dört genel şekli vardır. 
1-Tesviye eğrileri boyunca şeritvari 
ekim
2-Tarla şeritvari ekim
3-Rüzgâr şeritvari ekim
4-Tampon şeritvari ekim 
Konya-Karapınar’da Enstitümüzde 
yapılan bir çalışmada rüzgâr 
erozyonuyla toprak kaybının en 
az ve verimin en yüksek olduğu 
şerit genişliği 40 metre olarak 
bulunmuştur.

among each line of beet. The method 
can be applied for bean, orchard and 
similar plants hoed. Band Seeding 
agricultural system may be applied 
with those conditions due to fallow 
can be abandoned on central Anatolia 
where irrigated agriculture is common. 
Cereals and fallow lines are planted 
successively vertically into wind 
direction instead of fallow collectively. 

Protection fallow lines without plant 
cover among wintery cereal lines may 
be affective method. The method is 
used commonly on Central Anatolia 
and Public Nursery. Size of line; is 
determined according to prevailing 
wind force, time of wind, plant type 
to be cultivated and soil capacity. The 
smallest line must be suitable for soil 
cultivation and other agricultural 
process. 

Implementation of band seeding 
system is easier on public agricultural 
areas than private properties. Band 
Seeding System has four different 
implementation types:

1-Band seeding system implementation 
along with counter lines
2-Land band seeding system
3-Wind band seeding system
4-Buffer band seeding system 
The suitable line size is detected as 40 
meter for the minimum wind erosion 
soil loss and the maximum productivity  
according to research done in our 
Konya-Karapinar Institute.
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Rüzgâr erozyonu problemi olan sahalarda şerit genişlikleri 
rüzgârın şiddetine, devamlılığına, ekilecek bitki cinsine, 
toprağın bünyesine göre tespit edilmelidir. En dar şerit dahi 
toprak işleme ve diğer tarımsal işlemlere uygun genişlikte 
olmalıdır. 
Toprak bünye sınıfı ve rüzgârın yönüne göre rüzgâr 
erozyonuna karşı uygun şerit genişliği tespit edilebilmektedir. 
Toprak bünyelerine ve rüzgâr açısına göre uygun şerit genişliği 
şu şekildedir;

Line sizes must be determined according to wind force, time of 
wind, plant to be cultivated and soil texture on areas where wind 
erosion problems is seen. The smallest line must be suitable for 
soil cultivation and other agricultural process.

The suitable line size must be determined according to soil 
texture class and wind direction. The suitable line size according 
to soil texture and wind angle is as following;

Orta Anadolu Bölgesi kıraç alanları için şeritlerde uygulanabilen 
ekim nöbetleri Hububat - nadas, Hububat –Baklagil, Hububat- 
Baklagil-Nadas, Hububat-Aspir-Nadas, vb. olmalıdır. 
 Şeritvari  ekim; verimli üst toprağın taşınması, yüzey akışı 
ve kar savrulmasını önler ve toprakta daha fazla rutubet 
tutulmasını sağlar.

Şeritvari Ekimin Yararları Şunlardır.
1. Rüzgâra karşı fiziki koruma bitkiler tarafından sağlanır.
2. Tesis edilen şeritler genişliklerine eşit miktarda bir alanı 
toprak erozyonuna karşı korurlar.
3. özellikle kar yağışı tutulduğu için toprağın nemini nispeten 
muhafaza ederler.
4. Erken hasat yapılmasını sağlarlar.

Alternations to be done for lines on moorland of Central Anatolia 
must be categorized as cereal – fallow, cereal – legume, Cereal – 
legume – fallow, cereal – safflower – fallow, and etc. 

Band seeding system; prevents transferring productive surface 
soil, surface flow and snow banner and provides to keep more  
humidity in soil. 

Advantages of band seeding system; 
1. Physical protection against wind is provided by plant.
2. Lines built protects soil against soil erosion proportional to 
their size. 
3. They keep moisture of soil due to keeping snow 
4. Provides earlier harvest. 

Çizelge 3. Toprak bünyelerine ve rüzgar açısına göre uygun şerit genişliği  / Figure 3. Suitable line size according to soil texture and wind angle
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Toprak Bünye Sınıfı
Soil Texture Class

Şerit Genişliği (metre) / Line Size (meter)

Rüzgar Yönü Şeride Dik /
Wind Direction vertical to 
line

Rüzgar Yönü 200 

Yandan / Wind 
Direction 200 From Side

Rüzgar Yönü 450 Yandan 
/ Wind Direction 450 From 
Side

Kum / Sand 6,1 5,5 4,3

Tınlı Kum / Loam Sand 7,6 6,7 5,5

Granüle Olmuş Kil / Granular Clay 24,4 22,9 16,5

Kumlu Tın / Sandy Clay 30,5 28,1 21,3

Siltli Kil / Cilty Clay 45,7 42,7 33,5

Tın / Clay 76,2 71,6 51,8

Siltli Tın / Cilty Clay 85,4 79,2 57,9

Killi Tın / Loamy Clay 106,7 99,1 76,2
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Karıncalara çok benzeyen ve beyaz karıncalar olarak da 
bilinen termitler Isoptera takımındadırlar. Dünya genelinde 
2800 kadar türü vardır. Termitler koloni halinde yaşayan sosyal 
böceklerdir. Yuvalarındaki birey sayısı besin durumuna ve türe 
bağlı olarak birkaç binden birkaç milyona kadar değişebilir(1). 
Her kolonide bir çift erkek ve dişi (kraliçe) birey bulunur. Diğer 
fertler steril olup bir kısmı asker diğerleri ise işçidir. 
Termitlerin yuvaları türün sıcaklık, nem ve besin gibi 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte oluşturulurlar. Örneğin 
Kalotermitidae familyasındaki türler yuvalarını ağaçlar üzerine 
inşa ederken, Rhinotermitidae türleri ise toprak altında yuva 
yaparlar. Bu termitler ihtiyaç duydukları nemi sağlayabilmeleri 
için 40 cm derinliğinde birbirine bağlı çok sayıda odalar ve 
birbirine bağlayan galeriler oluştururlar(2). 
Çöl ekosistemi gibi çok kurak bölgelerdeki termit türleri ise 
yuvalarını yer üstünde tepecik şeklinde inşa ederler. Özellikle 
Asya ve Afrika’nın tropikal bölgelerinde bol miktarda bulunan 
Macrotermes spp. oluşturduğu 9 m uzunluğuna kadar olabilen 
yuvalar insan yapısı olmayan yapıların en büyükleridir. 
Bacayı andıran bu tepecikler maruz kalınan güneş enerjisini 
minimize eder ve aynı zamanda koloninin akciğeri gibi çalışır. 
Yuva içerisinde metabolizma faaliyetleri sonucu oluşan ve 
ısınan kirli hava bacadan yukarı doğru yükselir. Bacalarda 
bol miktarda bulunan gözeneklerden difüzyonla CO2 dışarı 
atılır ve O2 alınır. O2 yönünden zenginleşen hava ısısını 
kaybeder ve aşağı doğru çöker(3). Ayrıca yuva içerisinde hava 
sirkülâsyonunu sağlayacak kanallarda mevcuttur.

Termites looking like ants and known as white ants are in group 
of Isopteran. There are 2800 species all over the world. Termites 
are social insect. Number of individuals may be changed from a 
few thousands to a few millions up to food stock and type. There 
are a couple of male and female (queen) in every colony. Other 
individuals are sterilized and some of them are soldier while 
other part is worker. 
Termites build their nests according to temperature, moist and 
foods required by species. For example; species of kalotermitidae 
family  build their nest on trees while rhinotermitidae species 
build their nests under soil. This species build many rooms 
connected to each other in depth of 40cm. 
Termites species in arid regions like desert ecosystems build their 
nest on soil as mound. 9m nest of Macrotermes spp., living in 
tropical regions of Asia and Africa, is one the biggest building not 
built by human. 
Mounds looking like chimney minimized solar exposed and acts 
as lung of colony. Polluted and warmed air inside nest, occurs due 
to metabolism activities, rises through chimney. CO2 is removed 
and O2 brought inside by diffusion through a lot of pores inside 
chimney. Air, enriched by O2, loses its temperature and it comes 
inside. Also there are channels providing circulation of air inside 
nests. 
Termites build their nests by gluing clay particles through their 
spits and stools like cement. Thus, it provides strength and 
they take advantage of clay absorbs water. It is known that 

Çöl Ekosisteminin Harika Mimarları: Termitler

Wonderful Architectures of Desert Ecosystem: Termites

Osman ÇAĞIRGAN1

Yasin Nazım ALPKENT2

1Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

2Zirai Mücadele Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü

e-mail: osmancagirgan@konyatopraksu.gov.tr

46 Sayı 2 Konya Toprak Su Dergisi



Termitler yuvalarını kil partiküllerini tükürük 
ve dışkılarıyla çimento gibi yapıştırarak 
inşa ederler. Böylece hem yuvaya 
sağlamlık kazandırır hem de kilin suyu 
absorbe etme özelliğinden yararlanırlar. 
Kurak alanlarda yaşayan bazı termit türleri 
derin galeriler açarak dikey yönde 38 
m’ye kadar kazdıkları ve taban suyundan 
yararlanarak yuvayı serin tuttukları 
bilinmektedir. Diğer bazı termit türleri ise 
vücutlarından bırakılan ve yuva içerisinde 
mikroorganizmaların metabolizma ve 
solunum faaliyetleri sonucu oluşan suyu 
dahi kullanabilmektedir(4). Kurak çevre 
koşullarında aşırı buharlaşma ile oluşan 
nem kaybını azaltabilmek için buharlaşma 
iletkenliği düşük olan ve suyu daha iyi 
muhafaza edebilen materyaller kullanılır 
ve yuvaya daha fazla su taşınır(5,6).
Kompleks bitkisel materyallerle beslenen 
termitler selülozlu bileşikleri bol miktarda 
alırlar. Selüloz mekanik parçalanmaya 
dayanıklıdır, ancak termitlerin selülaz 
enzimini üretebilen bazı fungus 
ve protozoalarla mutualist ilişkileri 
vardır. Özellikle Macrotermitinae alt 
familyasındaki termitler Termitomyces 
funguslarıyla obligat mutualist ilişkileri 
vardır. Bu termitler yeni yuva inşa 
ettiklerinde işçi bireylerin beslenme 
faaliyetleri sırasında çiğneme ve yutkunup 
geri çıkarmaları sonucu büzüşmüş 
nemli odunsu materyallere yine besinle 
bulaşık olarak getirilen fungus sporlarını 
bulaştırırlar(7). Uygun ortamı bulan sporlar 
çimlenir ve hif oluşturarak büzüşmüş yapıyı 
sararlar. Fungus tarağı adı verilen bu yapı 
üzerindeki hif gelişimi süngerimsi bir yapı 
sağlar ve hidrofobik karakter kazandırır. % 
35-40 su içeriğine sahip olan taraklar suya 
karşı hidrofobik iken su buharına karşı 
hidroskobiktir ve yuva neminin % 80’lerde 
tutulmasını sağlar. Böylece yuvanın su 
dengesini sağlamış olur ve bu sayede 
termit kurak ekosistemlere daha tolerant 
olur.
Sıcaklık ve neme bağlı olarak termit 
aktivitesinde dalgalanmalar olabilirse de, 
yüksek toleransları sayesinde kısa sürede 
yeniden aktif hale gelmektedirler. Örneğin 
New orleans’da 9 ay süren şiddetli bir 
kuraklığın termit faaliyetlerini azalttığı, kısa 
süre sonra ise yeniden aktif hale geldiği 
belirlenmiştir. Küresel ısınma termitlerin 
yıl boyunca aktifliğini artırabilir üstelik 
iklim değişikliğine bağlı olarak yayılımın 
artırması ve daha yüksek rakımlı alanlarda 
faaliyet göstermesi beklenmektedir. 
Çöl ekosisteminin önemli bir üyesi 
olan termitlerin faaliyetleri izlenmeli 
ve ekosisteme katkıları tüm yönleriyle 
araştırılmalıdır.

some termite species, living in arid regions, 
build their nest vertically up to 38cm and 
take advantages of bottom water to keep 
their nest cool. Other termite species can 
use water removed away their bodies and 
water occurred due to respiration activities 
and micro-organism metabolisms in nest.
Some materials keeping water and having 
low conductance are used to prevent moist 
loss occurred due to excess evaporation in 
conditions of arid environments and more 
water is brought into nest. 
Termites, nourished by complex herbal 
materials, gets so much cellulosic 
compounds. Cellulosic is durable against 
mechanical spalling, however, termites 
have mutual relation with fungus and 
protozoans which may produce cellulosic 
enzyme. Particularly, termites in sub-family 
of Macrotermitinae have obligat mutual 
relation with Termitomyces funguses. Those 
termites infects fungus spores mixed with 
nutrition into woody material wrinkled as 
result of rumination and chewing of worker 
individuals when they build new nest. 
Spores covers wrinkled structure through 
forming hype in case of  it is sprouted when 
find suitable conditions. The structure is 
called as fungus scallop. Hype formation 
on scallop provides spongy structure and it 
provides to get hydrophobic characteristic. 
Scallop having 35 – 40% water ingredients 
is hydrophobic against water but it is 
hydroscopic against water vapor and  it 
provides keeping moist of nest at 80%. Thus, 
it provides water balance of nest and termites 
becomes tolerant against arid ecosystems. 
There may be fluctuations on termite 
activities according to temperature and 
moist, they can be reactive in a short time 
period thanks to their tolerations. For 
example; forceful drought lasted 9 months in 
New Orleans decreased termite activities and 
it has been reactivated in a short time. Global 
warming may increase termites’ activeness 
during a year, not only that, increasing of 
spread up to climate change and activation 
on regions with altitude levels are expected. 
Activities of termites which are the important 
part of desert ecosystem must be monitored 
and contribution of them into ecosystem 
must be researched in details.
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Center pivot, büyük tarım alanlarının en ekonomik ve 
yüksek performansla sulanması amacıyla oluşturulmuş 
yağmurlama ve yüzey sulama yapabilen bir sistemdir. Center 
pivot, dış etkenlere karşı galvanizle kaplı çelik borulardan, 
suyun temas ettiği yüzeylerde ise polietilen kaplama ve 
çelik konstrüksiyondan oluşur. Betonarme platform üzerine 
dairesel hareket ederek otomatik olarak çalışan ve eğimli 
arazilere de adapte edilebilen Center Pivot sulama sistemleri; 
135 metreden 1100 metre yarıçapına kadar sulama yapabilir  
ve ayrıca sistem üzerinden sulama ile birlikte gübreleme ve 
ilaçlamada yapmak da mümkündür.
Center Pivotlar hakkında ortaya atılan yanlış bir görüş, onların 
sadece birkaç üründe kullanılabildikleridir. Oysa Center Pivot 
sulama sistemleri ile mısır, buğday, arpa, yonca, şeker pancarı, 
bodur meyve ve narenciye ağaçları, kavun, karpuz, yem 
bitkileri, pamuk, soğan, patates, bakliyatlar ve benzeri birçok 
bitkinin sulaması yapılabilmektedir.
Center Pivot sulama sisteminin başlıca üstünlükleri
1. Daha az su kullanılması
2. Suyun sulanan alanda homojen dağılımı 
3. Buharlaşma ile oluşan kayıpları minimize etmesi
4. Üründe verim artışı
5. Yatırım maliyeti ve yıllık bakım masrafının düşüklüğü
6. Sistem ömrünün uzun olması (20-25 yıl)
7. Montajının ve kontrolünün kolay olması
8. Münavebeyi kolaylaştırması ve sulama alanına farklı ürünler 
dikilebilmesi
9. Çimlenmeyi kolaylaştırması
10. Tuz birikimini önlemesi tıkanma ve sızdırma problemi 
olmaması şeklinde sıralanabilir.
Center Pivot Sistemlerinin Bakımı
 Düşük lastik basınçlarında yürüme ünitesi ve lastikler zarar 

Center Pivot is a system providing sprinkling irrigation and  
surface irrigation with high performance and lowest costs on 
large agricultural areas. Center Pivot is composed of galvanized 
steel pipes against external conditions and steel construction, 
polyethylene coverage on surfaces against water contact. Center 
pivot systems which perform automatically through rounding on 
Ferro concentrated platforms, and may be build on sloping land; 
may perform irrigation up to diameters of 135 meters to 1100 
meters and also it may perform fertilization and disinfection as 
well as irrigation through system. 

A wrong idea put forward about Center Pivots; is about using of 
center pivot systems for a few products. In fact, Irrigation of a lot 
of plants like corn, wheat, barley, trefoil, sugar beet, dwarf fruit 
and citrus fruit, watermelon,  melon, feed crop, cotton, onion, 
potato, cereals and similar plants by Center Pivot Systems.
Primary Characteristics of Center Pivot Irrigation Systems may be 
listed as following;
1. Using less amount of water
2. Homogenous distribution of water on area being irrigated
3. Minimizing loss due to evaporation  
4. Productivity increasing of product
5. Low investigation cost and annual maintenance cost
6. Long life of system (20 – 25 years) 
7. Easy assembling and control 
8. Making alternation easy and ability to cultivate several plants 
on the same area being irrigated
9. Making pullulate easy 
10. Preventing salt pile and having no leakage problem
Maintenance of Center Pivot Systems
Proceed unit and wheels may be damaged in case of low pressure 
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görebilir. Lastik basınçları senede (sulama sezonunda) 
en az üç (3)defa kontrol edilmelidir. Makine içinde kum 
birikmesi makinenin ağırlaşmasına sebep olabilir ve yapısal 
hasar meydana getirebileceğinden makine kurulduktan 
sonra; pompa tamirinden sonra, yapısal tamirlerden sonra 
ve her sezon yıkama işlemi periyodik olarak yapılmalıdır. 
Ayrıca pivot, span,sprink ve yürüme ünitesi sezon bakımları 
yapılmalıdır.  Center Pivot sistemlerinin kışlık bakımında 
ise boru içerisindeki tüm su donma sıcaklığına ulaşılmadan 
tamamen boşaltılmalıdır.
Center Pivot ve Damlama Sulama Sistemlerinin 
Karşılaştırılması
Centerpivot Sistemlerinin damla sulamaya göre sahip olduğu 
bazı üstünlükler şunlardır;
50 hektarlık bir alanda center pivot sisteminde 150 adet 
spring yeterli iken  damla sulama sisteminde ortalama 50 000 
damlatıcı gerekmektedir. Üstelik center pivot sistemlerinin 
tesisi  damla sulama sistemlerine nazaran oldukça kolaydır.
Yüzey altı damla sulama sistemlerinde eğer damla sulama hattı 
kök bölgesinin altına yerleştirilirse tohum çimlenme yapılmaz. 
Center Pivot; üstündeki sulama sprinkleri nozulundan suyu 
toprağa yağmur gibi yöneltir ve tohumların çimlenmeyi 
kolaylaştırır. 
Standart bir Damla sulama sistemi yaklaşık 2–5 yıllık bir 
süreyle ekonomik olarak kullanılabilir. Standart bir Center 
Pivot sisteminin ortalama ömrü ise; 20–25 yılın üstündedir.
damla sulama sisteminde, damlatıcıları tıkayabilecek mineral 
konsantrasyonlarını çözmek için periyodik olarak kimyasal 
madde (düşük konsantrasyonlu asit ) tatbik etmek ve 
damlatıcıların etrafına sarılacak olan kökleri yok etmek için 
herbisit kullanmak gerekir. Center Pivot sistemi; toprak üstü 
sulama sistemi olduğu için; tuzu kök bölgesinin altına filtre 
eder ve suyu eşit şeklide dağıtır.
Damla sulama sistemiyle sulama, topraktaki sulanmış bölge 
ile sulanmamış bölge arasında tuz birikimine sebep olur. Bu 
sebeple toprak tuza doygun hale gelir. Center Pivot sistemi; 
toprak üstü sulama sistemi olduğu için; tuzu kök bölgesinin 
altına filtre eder ve suyu yüzeye eşit şeklide dağıtır.
Damla sulama sisteminde, daha önceden tayin olunmuş sıra 
aralığından ötürü mahsul rotasyonu zordur. Center Pivot 
sulama sistemi ile mahsulleri gerektiğinde sıkça değiştirebilir 
veya Center Pivot daireniz farklı mahsuller için bölünebilir. 
Örneğin; Silajlık mısır ekimi yapılan bir alanda, ürün 
değişiminde yonca kullanıldığında, bu alanda artık damla 
sulama sistemi kullanılamaz. Center Pivot sulama sistemi ile 
bu değişiklikleri çok rahat ve problemsiz bir şekilde yapılabilir.
Standart bir damla sulama sistemi 2–7 yıl dayanır. Bundan 
sonra, damla sulama borularının çevreye zarar vermeden 
ortadan kaldırılması gerçekten zor ve pahalı bir işlemdir.
Ayrıca, PE veya PVC esaslı olan borunun toprak içinde ortadan 
kaybolması için en az 150–200 yıl gerekmektedir. Center Pivot 
Sulama sistemlerinin malzemesi ise hemen hemen % 90–100 
geri kazanımlı malzemelerden imal edilmiştir.

of wheels. Wheel pressures must be controlled at least three times 
(3) in a year (irrigation season). Collection of soil in machinery 
may causes machinery become heavier and cause structural 
damages on machine, that’s why after assembling the machine; 
after repairing pump, after structural repair and at the end of 
each season; washing procedure must be done periodically. Also 
seasonal maintenance of pivot, span, sprinkling and proceed 
unit must be done. Water inside pipe must drained against risk of 
freezing through wintery maintenance of Center Pivot systems. 
Comparison of Center Pivot and Drip Irrigation  Systems
Centerpivot Systems have some advanteges;
150 units of sprinkling is enough for irrigation of 50 hectares by 
center pivot system while 50 000 units of dripper is needed by drip 
irrigation system. Besides, assembling of center pivot systems is 
easier than assembling drip irrigation system. 
Seed is not pullulated if drip irrigation line is buried under root 
level on subsurface drip irrigation systems. Center Pivot; directs 
water into soil as rain through sprinkling hose and makes 
pullulate easier. 
Standard Drip Irrigation system may be used for 2 – 5 years 
economically. Average life of a standard Center Pivot system is 
more than 20 -25 years. 
Chemical materials (low concentrated acid) must be applied for 
solution of mineral concentrations periodically and herbicides  
must be used for roots covering drippers by drip irrigation 
systems. Center Pivot system; it is an irrigation system on land; it 
filters salt under root edge and distribute water equally. 

Irrigation by Drip Irrigation System causes accumulation of 
salt among irrigated area and un-irrigated area. Thus, soil is 
saturated of salt. Center Pivot System; it is an surface irrigation 
system on land, it filters salt under root edge and distribute water 
equally. 

Harvest rotation is hard to implement due to alignment space 
already aligned on drip irrigation system. Plants may be changed 
frequently of  center pivot round can be divided fro different plants 
on Center pivot system. For example; Drip irrigation system can 
not be used in case of trefoil using for plant changing on an area 
where silage corn is cultivated. Those kind of changings can  be 
done easily and without any problem by Center Pivot irrigation 
system.

Durability of a standard drip irrigation system is 2 – 7 years. 
Hereafter, removing pipes of drip irrigation system from land to 
avoid damaging environment is hard and expensive procedure. 
Also, at least 150 – 200 years are needed for dissolving of pipe, 
made of PR and PVC, in nature. Materials, used in Center Pivot 
Irrigation systems, are made of %90 – 100 recyclable materials. 
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Enerji, artan nüfus ile birlikte her geçen gün önem kazanan bir 
konu olmaya devam etmektedir. Birincil enerji kaynaklarının 
tükeniyor olması, sınırlı olması, çevre kirliliği ve küresel ısınma 
gibi konularla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları daha da 
önem kazanmıştır.
Birincil enerji tüketiminde % 70’leri aşan, elektrik üretiminde % 
60’lara yaklaşan dışa bağımlılık sorununu aşmak, 2011 yılında 
54 milyar doları varan, 2012 içinde 65 milyar dolara ulaşması 
söz konusu olan dış alım faturalarını düşürmek, enerjiye 
ucuz, sürekli, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde erişmek, 
enerji yatırımlarının çevreye zararlarını asgariye indirmek, 
enerji ekipmanlarının yerli üretimini sağlamak için ulusal ve 
kamusal çıkarlara dayalı enerji strateji, politika ve programlarını 
tasarlamak ve uygulamak gerekir (Karaca ve ark., 2011).
Güneş enerjisi ise son zamanlarda kullanımı artan ve her 
geçen gün daha da önem kazanan bir enerji kaynağıdır. 
Depolanamayan bu enerji kaynağından çeşitli yöntemlerle 
çevreye zarar vermeden kesintisiz bir şekilde faydalanmak 
mümkündür.
Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği 
taşıdığından da fosil yakıtlara alternatif olmaktadır. Yeryüzüne 
her sene düsen güneş ısınım enerjisi, yeryüzünde şimdiye kadar 
belirlenmiş olan fosil yakıt haznelerinin yaklaşık 160 katı kadardır. 
Ayrıca yeryüzünde fosil, nükleer ve hidroelektrik tesislerinin 
bir yılda üreteceğinden 15.000 kat kadar daha fazladır. Bu 
bakımdan güneş enerjisinin bulunması sorun değildir. Asıl 
sorun bunun insan faaliyetlerine uygun kullanılabilir bir enerji 
türüne dönüştürülebilmesindedir (Ültanır, 1996; Sen, 2002).

Energy remains being important issue along with increasing 
population. Recycle energy sources become more important due 
to primary energy sources is get wasted, it is limited and causes 
environment pollution and global warming. 

Proposing and implementation energy strategy, policy and 
programs based on public interests are required for overcoming 
the problem of external dependence on electricity consumption 
almost %60 and primary energy consumption almost %70, 
decreasing purchase invoices of 54 billions of dollar in 2011 
and foreseen 65 billions of dollar in 2014, accessing to energy 
through low cost, continuously, reliable and sustainable method, 
minimizing damages of energy investment, supplying domestic 
production of energy equipment (Karaca and ark., 2011). 
Solar power is an energy source which has important role and 
usage of solar power increase day by day. It is possible to take 
advantage of using this kind of sustainable energy that cannot 
be stored, by several methods without damaging environment. 
Solar power is an alternative energy against fossil fuels due to 
solar power has characteristic of clean energy.  Solar radiation 
energy reflecting to earth in each year is 160 times more than 
fossil fuels, determined thus far, on earth. Also solar power is 
15.000 time more than energy to be produced by fossil, nuclear 
and hydroelectric plants. In this respect, finding solar power is 
not a problem. The main issue is to transform it into energy that 
can be used for human activities (Ultanir, 1996; Sen, 2002). 
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Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de 
bedava bir enerji kaynağıdır.
Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından 
kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi 
üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu 
bir enerji yapmaktadır. Fosil yakıt kullanımının dayandığı yanma 
teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan karbondioksit (CO2) 
yayılımı (emisyonu) sonucunda, atmosferdeki CO2 miktarı, son 
yüzyıl içinde yaklaşık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde, 
bu miktarın, bugüne oranla 1,4 kat daha artma olasılığı vardır.
Konya koşullarında güneş pillerinin aydınlatmada kullanımı 
imkanlarının araştırılmasının amaçlandığı bir çalışmada 
30.10.2006 ile 18.04.2007 tarihleri arasında ölçümler yapılmıştır. 
Yapılan ölçümler ve kurulan denemelerle güneş enerjisi 
elektrik enerjisine çevrilmiş ve kuru tip akümülatörlerde depo 
edilmiştir. Akümülatörde depolanan enerjinin lamba yakma 
süresi araştırılmıştır (Saka, 2007).
Konya koşullarında güneşlenme süresi araştırılmış ve 
uzun yılların ortalamalarına ulaşılarak ölçülen değerlerle 
bir karşılaştırma yapılmıştır. Güneşten elektrik elde edip 
kullanmakla elektrik nakil hattı çektirerek elektrik enerjisi 
kullanmak arasındaki maliyet ve işletme giderleri hesabı ortaya 
konmuş ve konunun ekonomik olup olmadığı incelenmiştir 
(Saka, 2007).
Konya ili güneşlenme süresi ve aldığı güneş radyasyonu 
bakımından Türkiye’de 2. kuşakta yer almaktadır. Konya’da 
yapılan denemelerde güneşlenmenin sonbahar, kış ve ilkbahar 
aylarında bile iyi sonuçlar verdiği görülmüştür (Saka, 2007).
5 kW olan bir meskenin elektrik ihtiyacını karşılamak için 20 
adet güneş pilinin ve sistemin verimini artırmak için ise güneş 
takip sisteminin kullanıldığı bir çalışmada 45o’lik güneş takip 
sistemi sayesinde akımda % 15.4, gerilimde % 16.13 ve güçte 
ise % 29’luk gibi bir kazanç elde edilmiştir (Rüstemli ve ark., 
2009).
 “Sabit Güneş Pili Sulama Sisteminin Değişik Durumlardaki 
Performans Analizi” adlı çalışmada; PV sistemlere, Türkiye enerji 
politikalarında uygulamaya dönük olarak yer verilmesiyle enerji 
dış alımlarını azaltabileceği gibi fosil yakıtlardan kaynaklanan 
çevre kirliliğinin azaltılmasında da fayda sağlayabileceği 
anlaşıldığı ifade edilmiştir (Atay ve ark., 2012).
16/09/2009 tarihli ve 27351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
ve 2010-2012 dönemini içeren Orta Vadeli Programda enerji 
sorununun çözümü için; özelleştirmenin tamamlanması, 
Türkiye’nin petrol, doğal gaz, elektrik kaynaklarının uluslararası 
pazarlara ulaştırılmasında transit güzergah ve terminal ülke 
olması gibi hedefler yer almaktadır.
Yüksek Planlama Kurulunun 18/05/2009 tarih ve 2009/11 
sayılı kararıyla yürürlüğe giren “Elektrik Enerjisi Piyasası ve 
Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi”nde Güneş enerjisinin elektrik 
üretimi için de kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefi yeralan 
hedefler arasındadır.
Tahminlere göre 2030’a gelindiğinde dünya nüfusunun %70’i 
şehirlerde yaşayacaktır (Konya Valiliği, 2010).
Türkiye doğalgaz, petrol gibi fosil yakıt kaynak potansiyeli 
açısından oldukça sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Petrolün % 
93’ünü, doğalgazın % 97’sini ithal eden ve elektrik üretiminin 
yarısından fazlasını ithal kaynaklardan sağlayan ülkemiz, hem 

Solar power is overflowing, sustainable, recyclable and free of 
charge. Environmental problems, occurred due to consumption 
of traditional fuels, are not experienced in case of solar power 
usage because of solar power is clean energy and environment-
friendly.  Amount of carbon dioxide (CO2) due to carbon dioxie 
emission, based on fossil fuel consumption, inevitable output of 
combustion, has increased almost 1.3 times in the last century. 
It is possibility that amount of carbon dioxide may increased 
up to 1.4 time more in next 50 years. Measurements have been 
performed among 30.10.2006 and 18.04.2007dates by a research 
aiming at researching possibility of solar batteries for lighting 
in Konya conditions.  Solar power has been transformed into 
electric energy and stored in cast resin accumulators according 
to measurements performed and samples established. Lighting 
time of energy stored in accumulators has been researched 
(Saka, 2007). 
Sunshine duration in Konya conditions has been researched 
and a comparison has been done through values measured 
as long term average. Cost calculation among using electricity 
through establishing solar power batteries and using electricity 
through establishing electricity lines and cost of system has been 
observed (Saka, 2007). 
Konya province is located in the second edge in Turkey up 
to sunshine duration and received solar radiation. Sunshine 
duration has  given better results even in spring, winter and fall 
seasons (Saka, 2007). 
%15.4 on electric current, %16.13 on voltage and %29 on power 
has been achieved by 45 degree solar tracking system on a system 
composed of 20 units of solar power which supply 5kW electricity 
of a house, and solar tracking system (Rustemli and ark., 2009). 

Research of “Performance Analysis of Stable Solar Battery 
Irrigation System for Different Cases”; It has been determined 
that external energy purchases will be decreased as well as 
environment pollution occurred due to using fossil fuel through 
allowing implementation of PV systems in Turkey Energy Policies 
(Atay and ark., 2012)

For solution of energy problem in middle term period of 2010 – 
2012, it was published on Registry Newspaper with 16/09/2009 
date and 27351 number; aiming at completing privatizing and 
making Turkey terminal point for reaching petroleum, natural 
gas, electricity sources into international markets. 

Using Solar Power for producing electricity is one of aims 
in “Strategy of Electricity Marketing and Security of Supply 
Document”, came into force by publishing of Higher Planning 
Council decision with 18/05/2009 date and 2009/11 number.

%70 of world population will be living in cities in 2030 according 
to estimations (Konya Governorship, 2010). Turkey has limited 
source of natural gas, petroleum and fossil fuel. Our country, 
getting 93% of petroleum, 97% of natural gas and more than 
half of electricity demand from external sources, is under 
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ekonomik hem ulusal güvenlik açısından büyük bir zafiyet 
altındadır. Oysaki yenilenebilir enerji kaynakları bakımından 
zengin olan ülkemizde, bu kaynaklara dayalı elektrik üretimi 
yatırımlarının cazip hale getirilmesi son derece önemlidir 
(Konya Valiliği, 2010).
Yatırım kararları alınırken en önemli kriterler, pazara, 
hammaddeye, insan kaynağına ve enerji kaynaklarına yakın 
olmakla, nakliye ve taşıma ihtiyaçlarının karşılanabileceği 
bölgelerin seçilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kriterler 
güneş enerjisi için kabaca analiz edildiğinde, güneş enerjisi 
yatırımlarının en önemli kriterinin yatırım yapılacak bölgenin 
yüksek güneşlenme sürelerine ve güneş ışınımı değerlerine 
sahip olması sonucunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
yatırım arazilerinin geniş ve düzlük, tarımsal ve ormanlık niteliği 
olmayan, mera niteliğinde olmayan, uygun eğimlere sahip 
sahalarda bulunması son derece hassas bir kriterdir (Konya 
Valiliği, 2010).
Aşağıda Sekil 1’da bölgelere ve şehirlere göre güneşlenme 
değerlerinin karşılaştırılabileceği Türkiye Güneş Enerjisi 
Potansiyel Atlası ve Şekil 2’de Konya için Güneş Enerjisi Potansiyel 
Atlası verilmiştir (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).

Bu haritalara göre Konya’nın güneş enerjisi durumu yıllık olarak 
KWh/m2 cinsinden görülmektedir.
Tablo 1’de Konya’nın aylara göre güneşlenme süreleri verilmiştir. 
Buna göre genel olarak Konya’nın güneşlenme süreleri en çok 
Temmuz ve en az Aralık ayında olmaktadır.
Görülmektedir ki Konya’da güneş enerjisi sistemleri ile 1704 
KWh/m2-gün miktarında enerji elde etmek mümkündür ki bu 
rakam güneşlenme süreleri ile yıllık olarak değerlendirildiğinde 
ciddi bir değer olduğu anlaşılacaktır.
Bu değerlerin, Türkiye’nin gerçek potansiyelinden daha az 
olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 
yılından bu yana EİE ve DM, güneş enerjisi değerlerinin daha 
sağlıklı olarak ölçülmesi amacıyla enerji amaçlı güneş enerjisi 
ölçümleri almaktadırlar (Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü).

vulnerability in terms of economic and national security. 
However, It is vitally important to encourage power generation 
investments for recyclable energy sources in our country which 
is rich of recyclable energy sources (Konya Governorship, 2010). 

The most important criteria for taking decision of investment is 
to determine regions where transportation is provided through 
becoming near into market, raw material, labor sources and 
energy sources. In consideration of analysis for solar power, the 
most important criteria of solar power investments emerges 
through region where investment to be done, has higher sunshine 
duration and solar radiation. On the other hand, It is sensitive 
issue that investment lands must be large and straight, must 
have suitable slop but not have characteristic of agricultural, 
forest, pasture areas (Konya Governor, 2010). 

  Turkey Solar Power Potential Map comparing sunshine values 
of regions and cities in Figure 1 and Solar Power Potential Map 
for Konya in Figure 2 has been given below (Recyclable Energy 
Directorate General). 

Konya Solar Power annual potential is seen as KWh/m2 
according to maps.
Sunshine duration of Konya province is given according to 
months on Table 1. Sunshine duration of Konya province is 
highest in July and lowest in December. 
It is seen that it is possible to generate power of 1704 KWh/m2-
day by Konya Solar Power systems. It is seen that amounts above 
mentioned is serious values in consideration of annual sunshine 
duration. 
It is detected that values measured are under real potential 
of Turkey according to researches. Solar power energy 
measurements are taken aiming at  measuring solar power 
values of ESE and DM since 1992 in better conditions (Recyclable 
Energy Directorate General). 

Şekil 1. Türkiye güneş enerjisi potansiyel atlası
Figure 1. Turkey Solar Power Potential Map

Şekil 2. Konya ili yıllık güneş ışınımı değerleri
Figure 2. Konya Province Annual Solar Radiation Values
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Konya için Küresel Güneş Radyasyonu Modellerinin 
Değerlendirilmesi isimli çalışmada, mevcut küresel güneş 
radyasyonu modelleri gözden geçirilmiş ve elde edilen (ölçülen 
ve hesaplanan) sonuçlara göre Ertekin ve Yaldız modelinin en 
iyi tahmini gösterdiğini belirlenmiştir (Mengeş ve ark., 2006).
Türkiye’de Sinir Ağları Yaklaşımıyla Güneş Enerjisi Potansiyelinin 
Tahminle Belirlenmesi isimli diğer bir çalışmada Konya 
Çanakkale, Kars, Hakkari, Sakarya, Erzurum, Zonguldak, 
Balıkesir, Artvin, Çorum, Siirt, Tekirdağ illerinde 2000-2003 
yılları meteorolojik ve coğrafi verilerini kullanarak bir çalışma 
yapılmıştır (Sözen ve ark., 2005).
Güneş enerjisi santral tesislerinin kurulabileceği alanların 
değerlendirmesinin yapılması için kurulum sahası ile ilgili olarak 
aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir (Özerdem, 
2003); sahanın yeryüzündeki konumu, iklim özellikleri, sahanın 
konumsal özellikleri.
T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan çalışma 
ile 08 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2013 yılı 
sonuna kadar toplam 600 MW’lık kapasite ile sınırlandırılan 
güneşten elektrik üretimi yatırımları için lisans verilebilecek 
bölgeler listelenmiştir. Bu çalışma ile toplam 27 bölgede yatırım 
izni verilmiştir. 3 bölge ile Toplam 13 trafo merkezi (Akşehir, 
Alibeyhöyüğü, Beyşehir, Çumra, Konya-3, Konya-4, Ladik, 
Seydişehir, Altınekin, Ereğli, Güneysınır, Karapınar, Kuzören) 
belirlenen Konya’ya, 600 MW’lık yatırımların 92 MW’lık kısmı 
verilmiştir.
Konya Valiliği tarafından hazırlanan, “Karapınar’ın Fotovoltaik 
Yatırımlarına Uygunluğunun Belirlenmesi” isimli rapor 
sonuçları dikkate alındığında, Karapınar bölgesinin güneş 
enerjisi yatırımları için ülkemizdeki en uygun bölge olduğu 
belirtilmektedir. Bununla birlikte güneş enerjisi yatırımları 
için bölge seçimine etki eden kriterler değerlendirildiğinde 
Karapınar’ın aynı biçimde Türkiye’nin en fazla yatırım 
potansiyeline sahip bölgesi olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Son olarak güneş enerjisinden elektrik üretim sektörünün 
dünyadaki oncusu olan Almanya’nın, en büyük güneş enerjisi 
yatırımlarına sahip bölgesi olan Bavyera ile Konya/Karapınar 
bölgesi arasında bir kıyaslama yapıldığında değerlendirme 
kriterleri bakımından Karapınar bölgesinin birçok yönden daha 
iyi değerlere sahip olduğu kanaatine varılmıştır.
Konya İlinde verilerden de görüldüğü üzere maksimum 
güneşlenme süresi ve maksimum güneş radyasyonu değeri 
Temmuz ayında; minimum güneşlenme süresi ve güneş 
radyasyonu değeri Aralık ayında elde edilmektedir.
Maksimum güneşlenme süresi 2007-2011 yıllarını kapsayan 
5 yıllık ortalama göz önüne alındığına aylık ortalama bazında 

In research with name of Global Solar Radiation Model 
Evaluation for Konya, current global solar radiation models 
have been  reviewed and It is determined that Ertekin and Yaldiz 
models indicated the best estimations according to acquired 
values (measured and calculated) (Menges and ark., 2006). 

A research, with name of Determination of Solar Power by 
Estimation through Boundary Areas Approach in Turkey, using 
meteorological and geography values, taken among 2000 – 
2003, of Konya, Canakkale, Kars, Hakkari, Sakarya, Erzurum, 
Zonguldak, Balikesir, Artvin, Corum, Siirt, Tekirdag provinces, has 
been done (Sozen and ark., 2005). 
Criteria below about building land must be considered for 
evaluation of areas where suitable for Solar power plant building 
(Ozerdem, 2003); position of land on earth, climate characteristic 
and positional characteristics of land. 

Regions, suitable licence for solar power generate investment up 
to 600MW till 2013, are listed by a research, done by T.R. Energy and 
Natural Sources Ministry and published on registry newspaper 
with 08 January 2011 date. Totally investment permission has 
been granted in 27 regions through the research. 92MW of 
600MW capacity is permitted to Konya (Aksehir, Alibeyhoyugu, 
Beysehir, Cumra, Konya-3, Konya-4, Ladik, Seydisehir, Altinekin, 
Eregli, Guneysinir, Karapinar, Kuzoren) through 3 regions and 13 
transformer station. 
It is detected that Karapinar region is the most suitable region in 
our country for solar power in consideration of  Research, with 
name of “Determination Suitability of Photovoltaic Investments 
in Karapinar”, prepared by Konya Governorship. On the other 
hand, It is detected that Karapinar has the biggest potential 
for investment in consideration of criteria affecting region 
selection for solar power investments. Finally, It is detected that 
Karapinar in comparison with Bavyera having biggest solar 
power investments in Germany which is leader of solar power 
generating sector, and Konya/Karapinar region has better values 
in many aspects. Maximum sunshine duration and maximum 
solar radiation values are taken in July; minimum sunshine 
duration and minimum solar radiation values are taken in 
December according to data gathered in Konya province. 
maximum sunshine duration is 10,18 hours in July according 
to monthly average in consideration of average of 5 years 
including 2007 – 2011. Minimum sunshine duration is 3.7 hours 
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Temmuz ayında ortalama 10,18 saattir. Minimum güneşlenme 
süresi ise Aralık ayında ortalama 3.7 saattir. Güneşlenme 
radyasyonu değeri ise Temmuz ayında ortalama 20556,56 
cal/cm2, minimum güneşlenme radyasyonu miktarı ise Aralık 
ayında 4738,33 cal/cm2’dir.
2007-2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık ortalama güneşlenme 
süresi 7.27 saattir ve 5 yıllık ortalama güneş radyasyonu 
13245,59 cal/cm2’dir.
2007-2011 arası dönem dikkate alındığında sırası ile ortalama 
olarak 7,31, 7,6, 6,77, 6,83, 7,24 saat güneşlenme süresi 
değerlerine ulaşılmıştır. En düşük değerin 2010 yılına, en 
yüksek değerin ise 2008 yılına ait olduğu görülmektedir. Güneş 
radyasyonu değerleri ise sırası ile 12631,81, 14094,06, 12368,28, 
12116,08, 13859,37 cal/cm2’dir ve en düşük değerin 2010 yılına, 
en yüksek değerin ise 2008 yılına ait olduğu görülmüştür.
5 yıl dikkate alındığında yıllık ortalama en yüksek güneşlenme 
süresi ile yıllık ortalama en düşük güneşlenme süresi arasındaki 
fark %10,13’tür. Yıllık ortalama en yüksek güneş radyasyonu 
değeri ile en düşük güneş radyasyonu değeri arasındaki fark % 
14,03’tür.
Konya İli’nin 2007-2011 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemdeki 
güneş enerjisi potansiyeline kriter olacak güneş radyasyonu 
değerleri farklı ifade şekilleri ile Tablo 3’te verilmiştir.
Konya İli verilerde de görüldüğü üzere güneş ışıma değerleri 
ve güneşlenme kapasitesi ile yılın her döneminde yüksek bir 
potansiyele sahiptir. Enerjinin her geçen gün daha da önem 
kazanması ve tabi enerji kaynaklarına verilen önemin artması 
ile de güneş enerjisi değer kazanmıştır.

Konya’da elektrik enerjisi üretmek için güneş enerjisi 
sistemlerinin pompa sulama sistemlerine uygulamaları daha 
da arttırılmalı ve desteklenmelidir. 
Konya arazi genişliği de göz önüne alındığında yatırıma ve 
yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere uygun bir ildir. 
Bu proje çalışmaları artarak devam etmeli ve destek politikaları 
uygulanmalıdır (Yokuş ve Tunç, 2013).

in December. Solar radiation value is average of 20556,56 cal/
cm2 in July, minimum solar radiation value is 4738,33 cal/cm2 
in December. 
Average of Sunshine duration for 5 years including 2007 – 2011 
is 7.27 and average of solar radiation  for 5 years is 13245.59 cal/
cm2.
Average of 7.31, 7.6, 6.77, 6,83, 7.24 hours have been reached in 
consideration of period including 2007 – 2011. The minimum 
value is taken in 2010 and maximum value is taken in 2008. Solar 
Radiation values are in order of 12631,81, 14094,06, 12368,28, 
1211,08, 13859,37 cal/cm2 and minimum values are taken in 
2010 and maximum values are taken in 2008. 
The difference among the highest value and lowest value is 
%10,13 in consideration of average for 5 years. The difference 
among annual average for the highest solar radiation value and 
the lowest solar radiation value is %14,03. 
Solar radiation values, to be criteria for average for 5 years 
including 2007 – 2011 year of Solar power potential in Konya 
province, have been given on Table 3 by several expressions. 

Solar radiation values as seen through values in Konya province 
and sunshine capacity  have high potential in every period of 
year. Solar power has more importance through energy coming 
into prominence and increasing  importance paid to natural 
energy sources. 
Applications of solar power systems into pump irrigation systems 
to generate solar power must be increased and supported. 

Konya is suitable place for projects to be developed and 
investments according to consideration of land size of Konya 
province. Researches must increasingly continue and subsidy 
policy must be provided (Yokus and Tunc, 2013). 

Yıl/Year - Ay/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 4.8 5.1 6.4 6.5 8.8 - 10.8 9.8 9.4 6.3 5.2 -

2008 - 6.6 7.3 7.6 8.4 10.1 10.8 10.1 7.5 6.4 5.0 3.8

2009 4.3 4.3 5.9 7.5 8.2 9.8 9.2 9.7 7.2 6.7 5.0 3.5

2010 3.3 4.9 6.1 6.6 8.5 8.8 10.1 9.6 8.8 5.2 6.3 3.8

2011 3.8 4.8 5.7 6.2 7.2 8.7 10.0 9.8 9.0 - - -

Tablo 1. 2007-2011 döneminde Konya’nın aylık ortalama günlük toplam güneşlenme süresi (saat)
Table 1. Monthly average daily total sunshine duration of Konya in 2007-2011 (Hour)
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Aylar/Months
Aylık Toplam Güneş Enerjisi

Monthly Total Solar Power
(kcal/cm2-ay)

Güneşlenme Süresi
Sunshine Duration

(saat/hour - ay/month)

Ocak / January 5,251975 125,55

Şubat / February 6,60855 143,92

Mart / March 11,02416 194,68

Nisan / April 13,29676 206,4

Mayıs / May 16,95468 254,82

Haziran / June 18,32854 280,5

Temmuz / July 20,55656 315.58

Ağustos / August 18,78532 303,8

Eylül / Semtember 14,66742 251,4

Ekim / October 10,08923 190,65

Kasım / November 7,0887 161,25

Aralık / December 4,738733 114,7

Toplam / Total 147,3906 2543,25

Ortalama / Average 12,28265 211,9375

Yıl/Year 
Ay/Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 5788.3 6801.3 11933.0 12010.3 17238.8 14704.2 20295.0 17375.8 15755.8 10266.9 6780.5 -

2008 - - 11959.6 14224.0 17734.1 20444.3 21661.3 19432.7 13512.2 10432.5 6761.4 4778.5

2009 5388.3 5976.8 10590.9 14459.2 17692.2 20095.9 19569.6 19086.3 13256.4 10847.6 6805.7 4650.5

2010 4793.0 7106.0 10759.6 12880.3 16458.4 17736.7 20488.2 18560.4 15006.1 8809.9 8007.2 4787.2

2011 5038.3 6550.1 9877.7 12910.0 15649.9 18661.6 20768.7 19471.4 15806.6 - - -

Tablo 2. 2007-2011 döneminde Konya’nın aylık toplam global güneşlenme şiddeti (cal/cm²) 
Table 2. Monthly total global sunshine force (cal/cm2) in period of 2007 – 2011 in Konya

Tablo 3. 2007-2011 döneminde Konya’nın Ortalama Toplam Güneş Enerjisi Potansiyelinin Aylara Göre Dağılımı 
Table 3. Monthly distribution of Average Total Solar Energy Potential of Konya in period of 2007 - 2011
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Beyşehir Konya’nın ilçelerinden olup kent merkezinin 95 km 
kuzey batısındadır. 2.652 km2 yüz ölçümüne sahip ilçenin nü-
fusu 69.966 dır.

Doğusunda Konya, kuzeyinde Doğanhisar, Hüyük ve Ilgın, 
kuzeydoğusundan Derbent, kuzeybatısından Şarkiaraağaç ve 
Eğirdir, batısında Yenişarbademli, güneybatısından Sütçüler, 
güneyinden Derebucak ve güneydoğusundan Seydişehir ile 
çevrilidir. 

Batı Toroslar’da yer alan ilçe, büyük kısmını Beyşehir Gölünün 
kapladığı çukur bir alandadır. Güneydoğusunda ise, Beyşehir 
ovası devam eder. Toroslar, batıdan ve güneybatıdan yüksek 
sarp dikliklerle ovaya inerler. Beyşehir’deki düzlük alanlar boz-
kırlar halinde uzanır. Çevredeki dağlar ise, ormanlarla kaplıdır. 

Akdeniz Bölgesi’nin Göller Yöresinde yer alan Beyşehir, önemli 
bir geçit noktasında da bulunmaktadır. En güney ucu baz alın-
dığı zaman Akdenize olan uzaklığı 65 km civarındadır. Bir set 
misali araya giren Toroslar, yöreyi Akdeniz’den ayırmıştır. 

Yöredeki en önemli akarsu, Konya ovası sulama projesi’nin 
ana kaynağı niteliğindeki Çarşamba Çayı’dır. Akarsuyun Apa 
Barajı’na kadar olan kısmı Beyşehir Kanalı olarak bilinmektedir. 

BEYŞEHİR

Gezelim-Görelim

Beysehir is one of counties of Konya and it is located 95 km 
northwest to city center. It has 2.652 km2 square measure and 
population of county is 69.966. 

It is circled by Konya on east, Doganhisar Huyuk and Ilgin on 
north, Derbent on northeast, Sarkiaraagac and Egirdir on 
northwest, Yenisarbademli on west, Sutculer on southwest, 
derebucak no south and Seydisehir on southeast. 

A large area of county, located on West Taurus, is located on 
graben area where covered by Beysehir Lake. Beysehir plain is 
located on southeast. Taurus go down into plain through stoop 
escarpment from west and southwest. Levels on Beysehir run as 
steppes. Mountains around are covered by forests.

Beysehir, located on Lakes region of Mediterranean Region, is 
located on an important transit point. Distance of Beysehir to 
Mediterranean is 65 km when considering most distant south 
tip. Taurus, like a barrier among Mediterranean and Beysehir, 
separates region from Mediterranean. 

The most important stream on region is Carsamba Brooke 
having the characteristic of main water source of Konya Plain 
Irrıgation Project. Part of stream up to Apa Dam is known as 
Beysehir Channel. 

HISTORY 
History of Beysehir goes back to BC 6000-7000 years (Neolithic) 
Neolithic Age. Phrygians dominated on the region in B.C. 1200s, 
and the region had been called with name of Psinya. East Roman 
Empire (Constantinople) had occupied the region in B.C. 120. 
Beysehir dominated by Seljuk Turks after 1071 victory of 
Malazgirt had come into prominence during period of Anatolian 
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TARİHİ
Beyşehir’in tarihi, milattan önce 6000-7000 yıllarına (neolitik) 
Cilalı Taş Devrine kadar uzanır. M.Ö. 1200 yıllarında Frigyalılar, 
bölgeye hâkim olmuş ve bölge Psinya adıyla anılmıştır. M.Ö. 
120’de bölge Romalıların eline geçerek Doğu Roma’nın (Bi-
zans) hâkimiyetinde kalmıştır.

1071 Malazgirt zaferinden sonra Selçuklu Türklerinin idaresin-
de kalan Beyşehir, Anadolu Selçukluları devrinde büyük önem 
kazanmış, Sultan Alaaddin Keykubat, Kubad-Abad şehrini ku-
rarak burayı ikinci başkent yapmıştır. Moğolların Anadolu’yu 
istilasından sonra Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey, Süleyma-
niye (Beyşehir) şehrini kurmuş ve buradan bağımsızlığını ilan 
ederek, Eşrefoğlu beyliği’ni kurmuştur.

Eşrefoğlu Beyliği 1326 yılında Moğollar tarafından yıkılmış, 
hâkimiyet ve istikrar bozulmuştur. Ardından Hamitoğulları-
nın hâkimiyetine giren Beyşehir, zamanla  Karamanoğulları ve 
Osmanlılar arasında defalarca el değiştirmiş ve nihayet 1476 
yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından kesin olarak Os-
manlı hâkimiyetine katılarak Karaman Eyaleti’nin bir sancağı 
yapılmıştır. 1872 yılında şehreminliği kurularak bugünkü bele-
diye durumuna dönüştürülmüştür. 

BEYŞEHİR GÖLÜ ve MİLLİ PARKI
Türkiye’nin üçüncü büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nün deniz 
seviyesinden yüksekliği 1121 m, yüzölçümü 651 km²  ve orta-
lama su hacmi 2.790.000.000 m3’dür. Suları tatlı olup, derinliği 
en çok 10 m civarındadır. Göl üzerinde Mana Adası, İğneli Ada, 
Hacı Akif Adası  gibi irili ufaklı 33 adet ada bulunur Göldeki 
tüm adalara ulaşım mümkündür.
Beyşehir Gölü kıyılarında ve adalarda görülmeye değer doğal 

Seljuks, Sultan Alaaddin Keykubat had made Beysehir as the 
second capital through building city of Kubad-Abad. Esrefoglu 
Suleyman Bey had established Suleymaniye city (Beysehir) 
after occupation of Anatolia by Mongols and He have Esrefoglu 
governmental through declaration its sovereignty. Esrefoglu 
governmental has been destroyed by Mongols in 1326 and 
dominance and stability have been lost. Domination on Beysehir 
by Hamitogullari is changed hands among Karamanogullari and 
Ottomans, at last it has been annexed into Ottoman empire by 
Conquer Sultan Mehmet Han certainly and it has been starboard 
of Karaman Federation. Beysehir have achieved its current statue 
of municipality in 1872. 

BEYSEHIR LAKE and NATIONAL PARK 
Altitude of Beysehir Lake which is the third biggest lake in Turkey 
is 1121m and it has 651km2 square measure and it has average 
water volume of 2.790.000.000m3.  Depth of water is almost 10m 
and it is fresh water. There are 33 units of island like Mana Island, 
Igneli Island, Haci Akif Island on lake. Transportation into island 
is available. 
There are sands and natural worth seeing on coasts and on 
islands. The best beaches around the lake are like Karadiken, 
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güzellikler ile kumsallar yer alır. Göl çevresindeki en iyi plajlar 
Karadiken, Kıreli, Tolca, Budak ve Bademli’dir. 1993 yılında ko-
ruma altına alınan 86,855 ha lık Beyşehir Gölü Milli Parkında 
pelikan, dalgıç, balıkçıl ve yaban ördekleri kuluçka yapmakta 
ve çeşitli su kuşları sürüler halinde göle uğramaktadır. 

TARİHİ ESERLER
EFLATUN PINAR ANITI
 Beyşehir Gölü’ nün kıyısında yer almaktadır. 
Geç Hitit kalıntılarından olan anıtın M.Ö. 1300’lü yıllara kadar 
dayandığı bilinmektedir. Hitit tanrılarının betimlendiği anıtın 
Konya’yı su baskınlarına karşı korumak amaçlı yapıldığı  düşü-
nülmektedir.

EŞREFOĞLU CAMİİ 
1296 - 1299 yılları arasında Eşrefoğlu Süleyman Bey’in yaptır-
mış olduğu bu eşsiz camii; Selçuklu Ulu Camilerinde görülen 
tüm özellikleri taşımaktadır. Anadolu’da düz tavanlı ulu cami-
lerinin en büyüğü ve görkemlisi olan Esrefoğlu Camii; 6 metre 
yüksekliğinde görkemli bir mihraba sahiptir

BEYŞEHİR KÖPRÜSÜ 
1908 - 1914 yılları arasında, Konya Valisi Avlonyalı Ferit Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Köprü; regülatör - baraj sistemi ola-
rak yapılmıştır. Taş köprünün uzunluğu 40.70 m, eni 6.35 m’dir. 
Batısında 14 sütün üzerine oturan 15 gözlü köprü üstü kemeri 
vardır.
 Ayrıca Eflatunpınar anıtı, Bezzazlar Hanı (Bedesten), Çifte Ha-
mam, Nasuh Paşa Camii, beşik kayası, Akburun Köyü Küp me-
zar Anıtları, Hacıakif Adası Mağara Yerleşimi ve Tapınak Yerleri 
gibi pek çok tarihi eserlere sahiptir.

Kireli, Tolca, Budak and Bademli. Larus Canus, Hernshaw and 
Widgeons incubate in Beysehir Lake National Park of 86,855 
hectares, has been put under protection in 1993,  and several 
aquatic bird species pass by lake gregariously. 

HISTORICAL ARTIFACTS
PLATO PINAR MONUMENT
It is located on coast of Beysehir Lake. Monument, one of ruins 
of late Hittite, is known that goes back to B.C. 1300 years. It is 
thought that monument which describe  Hittite Gods, had been 
built to protect Konya against floods. 

ESREFOGLU MOSQUE
Unique Mosque has been built by Esrefoglu Suleyman Bey 
among 1296 and 1299 years; have all characteristics of all Seljuki 
Grand Mosques. Esrefoglu Mosque which is the biggest and the 
most magnificent of mosques having flat top in Anatolia; has 6 
meter height and magnificent mihrab. 

BEYSEHIR BRIDGE
It has been built by Konya Governor Ferit Pasha from Avlonya 
among 1908 – 1914 years. Bridge; has been built as regulator 
and dam system. Length of bridge is 40.70m, its width is 6.35m. 
There is bridge cummerbund with 15 cells occupied on 14 pillars. 

Also it has historical artifacts like Plato pinar monument, 
Bezzazlar Inn (Bedesten), Cifte Bath, Nasuh Pasha Mosque, Besik 
Kayasi, Akburun Village Kup graveyard monuments, Haciakif 
Island Cave Habitat and Temple Places 
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KUDRET NARI  (Momordica charanthia L.)
Diğer İsimleri: Balsam elması veya balsam armudu

Botanik Özellikleri: Kışın yapraklarını döken, tırmanıcı tek 
yıllık otsu bir bitkidir. Yapraklar loblu, çiçekleri sarı, meyve ise 
önce yeşil, olgun halde turuncu ya da sarı renktedir. Sarmaşık 
formunda olup yaz aylarında çiçek açar. Yaprakları yelpaze 
şeklinde ve loplu olup  kenarları dişlidir.

 Faydaları: 
Kudret narı diyabetli hastaların kan glukoz seviyelerinin 
düşürülmesi için kullanılmış öncelikli bir alternatif tedavidir.
Mide ülserine, bağırsak iltihabına ve HIV virüsüne karşı etkilidir. 
Ayrıca, lutein ve lycopene içerikleri ile kanser tümörlerini 
engelleyici etki yaptığı belirtilmektedir. 
Yaprak ve köklerinden hazırlanan çözeltinin, hemoroid 
şişliklerini indirdiği, yapraktan elde edilen çözeltinin öksürük 
kesici ve ateş düşürücü olduğu, aynı zamanda pürgatif 
(bağırsak boşaltıcı) ve antihelmintik (bağırsak kurtlarına karşı) 
etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. 
Kadınlarda kısırlık tedavisinde ve karaciğer bozukluklarında 
iyileştirici olarak kullanılmaktadır.
Kudret narı macunu aç karnına 1’er tatlı kaşığı yenmeye devam 
edilirse ülsere iyi geldiği bilinmektedir.
Kudret narı macunu yemeklerden sonra 1’er çay kaşığı yenmeye 
devam edilirse hazmı kolaylaştırır.
 Kudret narı yağı egzema tedavisinde kullanılır.
Çıban ve iltihapları giderir.
Gastrit ve bağırsak yaraları için kudret narı macunu aç karnına 
yenilmelidir.
Yan Etkileri:
Kudret narının bilinen herhangi bir zararlı yönü 
bulunmamaktadır.
Kullanım Şekli: Kudret narı macunu hazırlamak için çekirdekleri 
çıkarıldıktan sonra 2 adet kudret narı meyvesi ezilir ve yarım 
kavanoz balın içine konulur. Bu karışım 45 gün boyunca sabah 
ve akşam aç karnına bir yemek kaşığı tüketilebilir.

Balsam Apple (Momordica charantihia L.)
Other names : Balsam apple or balsam pear

Botanical specifications : defoliates in winter, climber, annual 
herbaceous plant. Leafs are with lob, flowers are yellow, fruit is 
green first and it turns to orange or yellow when it grows totally. 
It is in creeper formation and blooms in summer seasons. Its leaf 
is like fan and with lob and its sides are ribbed rollers.

Advantages:
Balsam apple is prioritizing alternative treatment for diabetic 
patient due to it reduces blood glucose level of diabetic patients. 
It is affective against gastric ulcer, enteritis and HIV virus. Also it is 
determined that it has affect preventing cancer tumours through 
its ingredients of lutein and lycopene. 
Solution prepared of leaf and roots reduces swellings of  
hemorrhoids, solution prepared of leaf has affect preventing 
cough and having affect of antifebrile and purgative and 
anthelmintic are known. 
It has been used for treatment of lung disease and barrenness for 
women patients. Balsam apple is known that has positive affect 
for ulcer if it is eaten at amount of 1 desert spoon when hungry. 
Balsam apple has affect of peptic when it is eaten at amount of 1 
teaspoon before foods.
Balsam apple is used for treatment of eczema. It removes furuncle 
and inflammations. 
Balsam apple paste must be eaten when hungry for wounds of 
gastritis and bowel.

Side effects:
There is no adverse effect of balsam apple. 

Usage: 2 units of balsam apple are puréed after removing seeds 
and it is mixed with honey up to half of jam. Mixture is consumed 
in the morning and evening when hungry at amount of one 
spoon during 45 days. 

Şifalı Bitkiler - Medical Plants

Hakan DOĞAN
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal 

Yapılar ve Sulama Bölümü Öğrencisi

e-mail: last_timberlakee@hotmail.com

60 Sayı 2 Konya Toprak Su Dergisi



ACI KAVUN  (Ecballium elaterium)
Diğer isimleri: Acıdülek – Acıdüvelek – Acıkavun –– Cırtatan – 
Eşek hıyarı –Karga düveleği
Botanik Bilgisi: Yatık gövdeli, çok yıllık otsu bir bitki olup, 
gövde ve yapraklan sert tüylerle örtülüdür ve çiçekleri açık 
san renklidir. Meyveler; oval, saplı ve aşağı sarkık duruşludur. 
Yaprakları üçgen–kalp şeklinde ve kenarları dişlidir. Üstü 
yumuşak, altı sert tüylerle kaplıdır. Güney Avrupa ve Türkiye’de 
yaygındır. Meyvesi 4 – 5 cm boyunda, küçük uzun yumurta 
biçiminde, yeşil renkli ve üzeri pürtüklüdür. İçinde mukus 
benzeri bir sıvı ve siyaha çalan koyu kahve renkli tohumlar 
vardır. Meyve olgunlaştıkça rengi hafifçe sararır ve büyük bir 
basınçla patlayarak tohumlarını 4 – 6 m uzağa fırlatır. Meyveler 
olgunlaşınca renk sarımsı – yeşil olur ve dalından kolayca kopar. 
Faydaları:
Köklerden hazırlanan lapa ve merhemler, haricen tümörlere ve 
ekzama gibi kronik cilt yaralana karşı faydalıdır.
Romatizma ve nikris ağrıları ve tedavisinde kullanılır. 
Kaşıntıları giderir, mafsal hastalıklarında kullanılır.
Meyvelerinin sıkılması ile elde edilen taze usarenin seyreltilerek, 
buruna çekmek suretiyle sinüzite karşı kullanımı yaygındır
Kanamayı durdurucudur
İdrar artırıcı ve müsil etkisi bulunmaktadır.
Saçkıran hastalığına iyi gelir

Yan Etkileri: Taze öz su dahilen kullanılmamalıdır. Karın 
ağrısıyla belirlenen zehirlenmeler yapar, fazlaca alınırsa kalın 
bağırsağı tahriş eder ve kanlı ishaller görülür. Yine sinüzit için 
buruna çok az meyve suyu damlatılmalıdır. Fazlası rahatsız edici 
aşırı akıntılar oluşabilir.

Kullanım Şekli: Sinüzit amaçlı olarak kullanımında olgunlaşmış 
meyvesinin 1 tatlı kaşığı meyve suyu bir çay bardağı suyla 
seyreltilir ve 2 – 3 damla buruna damlatılır. Yaralara haricen 
sürmek için kökün iç kısımları bıçakla kazınarak lapa yapılır. 
Müshil amaçlı ise 15 gr. kuru kök 1,5 litre suda 10 dakika kaynatılır 
ve sıcakken süzülür. Bu süzülen kısım tekrar kaynatılarak yarısı 
uçurulur. Günde 2 – 3 bardak içilebilir. Daha fazlasını içmek 
tehlikelidir. Kanlı ishal ile kendini gösteren zehirlenmeler yapar.

Ecballium elaterium  
Other names :  squirting cucumber – exploding cucumber 

Botanical specifications: sloping body, perennial herbaceous 
plant, body and leafs are awned and flowers are light yellow. 
Fruits; elliptic, stalked, droopy when ripen. Leaf are in shape of 
triangle-heart and sides are ribbed rollers. Surface is soft and 
soffit is awned. It is common species in Southern Europe and 
Turkey. Fruit has 4 – 5 cm height, in shape of small, long egg, it is 
green and its surface is ragged. Color turns to yellowish  - green 
and it can be nipped easily when it is ripen. 

Advantages: 
Pulps and creams prepared from roots are aidful for chronic 
skin wounds like tumors and eczema. It is used for treatment 
of rheumatism and podagra aches. It removes itching, juncture 
diseases. 
Fresh juice achieved through squeezing fruits, is distilled and 
sniffed for treatment of sinusitis. It stops bleeding. It increases 
urine and has purgative affect. It is aidful for ringworm disease. 

Advantages: 
Fresh juice sap must not be used externally. It may poises appear 
through stomachache, it irritates large bowel in case of excess 
using and bloody diarrhea is seen. A few drop of juice sap must 
be dropped into nose for sinusitis. Excess using may irritate and 
cause rheum. 

Usage: 
Ripen fruit is distilled with one dessert spoon of juice sap and 
one tea spoon water and 2 – 3 drops are dropped into nose. 
Pulp is prepared for external using on wound through preparing 
pulp scratching inner side of root. 15grs dried root is boiled for 
10 minutes in 1,5 liters of water and it is filtered when it is hot 
aiming at using as laxative. Filtered part is evaporated as boiling 
again. 2 – 3 glasses of it can be drunk in a day. Excess  using is 
dangerous. It may poise and it may cause bloody diarrhea. 
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Nihad KÖROĞLU  

 Konya Toprak Su ve Çölleşme ile

 Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

e-mail: nihadkoroglukonyatopraksu.gov.tr

62 Sayı 2 Konya Toprak Su Dergisi



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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Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü, Konya 
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele 
Araştırma İstasyonu-Karapınar 
Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
Merkezinde 15 Haziran 2014 
tarihinde Toprak Bayramı kutlandı.

 
Bilindiği üzere çiftçilerimizin özel 
mülkiyet hakları Cumhuriyet’le 
birlikte genişletilmiş ve 11 Haziran 
1945 tarihinde TBMM’ce kabul edilen 
“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” 
ile iyice garanti altına alınmış olup 
bu hususun toplumsal hafızayı canlı 
tutup konunun öneminin her yıl 
pekiştirilmesi için 15.06.1945 tarihin 
de 4760 sayılı “Toprak Bayramı 
Kanunu” TBMM de kabul edilmiş ve 
bu Kanunun 1. maddesine “Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun kabul 
edildiği 11 Haziran tarihini takip eden 
pazar günü her yıl Toprak Bayramı 
olarak kutlanır” hükmü konulmuştur. 
Bu bağlamda bakanlığımızca her yıl 
aynı gün Toprak Bayramı olarak  

kutlanmaktadır.

Bizden Haberler

Toprak Bayramı Karapınar’da Kutlandı

Soil Feast Was Celebrated in Karapınar

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle 
Mücadele Sözleşmesi’ nin imza-
landığı 17 Haziran 1994 tarihinden 
itibaren ise de her yıl 17 Haziranda, 
Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü 
kutlanmaktadır. Bu yıl bu iki önemli 
günü de içeren bir hafta boyunca 
etkinlikler yapılmaktadır.

 

15 Haziran 2014 tarihinde 
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile 
Mücadele Araştırma İstasyonu 
Karapınar Çölleşme ve Erozyon 
Araştırma Merkezinde düzenlenen 
etkinliklerde, TÜBİTAK destekli 
“Rüzgarda Uçuşan Topraklar” isimli 
projeye katılan çocuklara hediyeler 
verildi, Konya Toprak Su ve Çölleşme 
ile Mücadele Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan 
Doğa Okulu gezildi ve Karapınar 
Çölleşme ve Erozyon Araştırma 
Merkezi sahasındaki proje alanları 
incelendi.
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Bizden Haberler

İncelemelerin ardından toplumumuzu büyük üzüntüye sevk eden 
Soma faciasında yitirdiğimiz 301 şehidimiz adına Gındam Mevkisi’ne 
fidan dikilmiştir.
 
Bayrama, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Sayın Kutbettin ARZU, AK Parti Konya Milletvekili Sayın Cem ZORLU, 
Konya Valisi Muammer EROL, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK ve beraberinde Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri, Çiftçiler, Öğrenciler, Belediyeler, 
Sivil Toplum Kuruluşları, Üretici Birlikleri ile tarım sektörünün 
diğer temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve 
yetkilileri, üniversiteler ile araştırma enstitülerinden bilim insanları 
katılmışlardır. Yaklaşık 400 kişi düzenlenen programa katılmıştır.
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Konya Valimiz Muammer Erol 26.03.2014 tarihinde Kurumumuz Süleymaniye 

Mahallesindeki Müdürlük yerleşkesini ziyaret ettiler.

          Ziyarette Müdürümüz D.Ali ÇARKACI Valimize kurumumuz çalışmaları hakkında 

bilgiler sundu. Kurumumuzun tanıtım filminin de izlenmesinin ardından Su kaynakları 

kısıtlı olan bölgemizde sürdürülebilir ekolojik yapı ve tarımsal üretimin sağlanmasına 

yönelik konular görüşüldü. Ağaçlandırma, tıbbı aromatik bitki üretimi projeleri konusunda 

fikir alışverişi gerçekleştirildi. Buğday şeker pancarı, elma gibi bölgede ekonomik öneme 

sahip bitkiler konusunda bilgi paylaşımı sağlandı. Bölgede su transferi konusundaki 

gündemdeki konular değerlendirildi. Suyun dengeli kullanımını ve buna uygun tarımsal 

uygulamaların doğru planlanması ve rüzgar perdeleri konusunda yapılan çalışmaların 

önemi ifade edildi.  İdari Koordinatör İsmail ATA ve Teknik Koordinatör Ahmet Haşim 

KESKİN’in hazır bulunduğu ziyaret Valimizin anı defterimizi imzalamasıyla son buldu.

Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü 
Başkanı Dr. Şerife ÇAY, 16.04.2014 tarihinde 
Ahmet Azmi Makbule Elberk Ortaokulunda 
Kurumumuzu genç nesillere tanıtmak ve 
yapılan çalışmaları anlatmak için “Toprak-
Su-Ağaç“ ve “Çölleşme ve Erozyon” konulu 
seminer vermiştir.

Geleceğimiz Olan 
Gençlere Çalışmalarımızı 
Anlattık / We Told About 
Our Researches To Young 
People Who Are Our 
Future...

Konya Valisi Muammer Erol’un Müdürlüğümüz 

Ziyareti / Konya Governer Muammer Erol 

Visited Our Directorate

Genel Müdürlüğümüzden koordinatörlerimiz 

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma 

Merkezimizi ziyaret ettiler. 10.04.2014 tarihinde 

gerçekleşen ziyarete Genel Müdür Yardımcısı Sayın 

Dr. Ahmet YÜCER, Tarla Bitkileri Araştırmaları Dairesi 

Başkanı Dr. İsa ÖZKAN, Ankara Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü Müdürü Mevlüt ŞAHİN, Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürü Fatih ÖZDEMİR ve yakın zamanda emekli 

olmuş koordinatörümüz İskender UÇAR da eşlik 

ettiler.

           Teknik gezi amaçlı düzenlenen ziyarette gezi 

öncesi Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 

Araştırma İstasyonu Müdürü Durmuş Ali ÇARKACI, 

kendilerine Kurumumuzu tanıtan bir sunum takdim 

etti.  Akabinde Örnek Tepe Mevkisi ve arazide devam 

etmekte olan projeler yerinde incelendi…

Genel Müdürlüğümüz Koordinatörleri Merkezimizi Ziyaret Ettiler

General Directorate Coordinators Visited Our Center

Bizden Haberler
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06.03.2014 tarihinde Hüyük İlçesi Organik 
Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Adem ÇELİK ve 
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yücel 
DOĞAN’ın da katılımıyla ‘Organik Çilek Tarımı 
Eğitimi’ konulu toplantı Hüyük Belediyesi 
Etkinlik Salonunda gerçekleştirilmiştir. 
Toplantı kurum Müdürümüz Sayın Durmuş 
Ali ÇARKACI’nın açılış konuşması ile başlamış 
olup ardından kurumumuzun tanıtım videosu 
sunulmuştur. Kurumumuz Teknik Koordinatörü 
Sayın Ahmet Haşim KESKİN’in  ‘Dünya, Türkiye 
ve Konya’da Organik Çilek’ konulu sunumu ile 
toplantı devam etmiştir. Ardından Ziraat Yüksek 
Mühendisi Osman ÇAĞIRGAN ‘Organik Çilekte 
Bitki Sağlığı’ konusunda bilgiler vermiştir. 
Ziraat Mühendisi Ali İhsan YILDIRIM’ın ‘Toprak 
Numunesi Alma’ konulu sunumu ile toplantı 
devam etmiştir. Son olarak Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Nuriye ERDİ’nin 
‘Çilek Bakımı‘ Konulu sunumu ile toplantı sona 
ermiştir.

Organik Çilek Tarımı 
Toplantısı Gerçekleştirdik
We organized Convention 
Of ‘Organic Strawberry 
Agricultural Training’

Şehitler Ormanına Ev Sahipliği Yapmaktan 
Dolayı Mutluyuz / We Are Proud Of Hosting 
Martyr Forest

Bizden Haberler

Ülkemizin ev sahipliğinde Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğünün organizasyonu 

ile gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri 

Hükümetlerarası Platformu (IPBES) 2. 

Genel Kurulu 134 ülkenin katılımıyla 09-

14 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya 

gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürü Ahmet ÖZYANIK’ın 

moderatörlüğünde gerçekleşen panele, 

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet 

gösteren sivil toplum örgütleri ve UNESCO 

temsilcileri katıldı. Genel Kurul, 5 Aralık’ta 

yaşamını yitiren Güney Afrika′nın Eski 

Devlet Başkanı Nelson Mandela anısına 

1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. BM 

Çevre Programı İcra Direktör Yardımcısı 

İbrahim THIAW, Genel Kurulun açılışında 

yaptığı konuşmada, “Geçmişte, yapılan 

bilimsel araştırmaların sonuçlarının 

siyasiler tarafından hayata geçirilmesi 25-

30 yıl sürüyordu. IPBES olarak bilimsel ve 

siyasal bir ara yüz olarak görev yapıyoruz.” 

dedi. Doğanın insanoğluna, gerekli 

tüm kaynakları sunduğunu ancak doğa 

ticaretinin istismar boyutuna ulaştığını ifade 

etti. Organize suç örgütlerinin doğaya karşı 

geçmişe nazaran daha fazla suç işlediklerini 

dile getiren Thiaw, halen bu kaçakçılığın 

önüne geçilemediğine, vahşi hayvanların 

kanının akmaya devam ettiğine ve biyolojik 

çeşitliliğin kötüye gitmesinde yasadışı 

avlanmanın büyük etkisinin bulunduğuna 

dikkat çekti. Orman ve Su İşleri Bakan 

Yardımcısı Dr. Nurettin Akman, 2020 yılına 

kadar dünyada biyoçeşitlilik kaybının 

durdurulmasını Birleşmiş Milletler Biyolojik 

Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu 

Hükümetlerarası Platformunun (IPBES) 

sağlayacağını, üretilen bilimsel verilerin 

politikacılara sunulacağını belirtti. Türkiye 

Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler arasında 

düzenlenecek olan IPBES 2 Genel Kurulu 

için Türk Hükümeti adına Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Ahmet 

ÖZYANIK ve BM Genel Sekreter Yardımcısı 

Sayın İbrahim THİAW arasında Antalya’da 

imzalar atıldı. Antalya ilinde gerçekleşen 

ve “Antalya Mutabakatı”nın imzalanmasıyla 

sona eren IPBES 2. Genel Kurulunda 

“IPBES’in Küresel Çevre Gündemine Eklediği 

Değerler” konulu bir panel düzenlendi. 

14 Aralıkta sona eren Genel Kurulda açılış 

konuşmaları ve toplantıların yanısıra; 

Bakanlık ile çeşitli kurum ve kuruluşların 

tanıtım standları ilgi çekti. Bu çalışmaları da 

inceleyen katılımcılar, ülkemizin biyolojik 

çeşitliliği, zengin ürün yelpazesi ve buna 

dayalı olarak gelişen meslekler, hayat tarzı 

ve geleneksel Türk sanatları hakkında geniş 

bilgi alma fırsatı yakaladı. Kurumumuzu 

temsilen Kurum Müdürümüz Durmuş 

Ali ÇARKACI, Tarımsal Sulama ve Arazi 

Islahı Bölüm Başkanı Şerife ÇAY ve İklim 

Değişikliği ve Havza Bölümünden Osman 

ÇAĞIRGAN’ın katıldığı etkinlikte Karapınar 

Başarı Hikayesi ve biyolojik çeşitliliği fuaye 

alanına kurulan standımızla tüm yerli ve 

yabancı katılımcılara tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarasi 

Platformu (Ipbes)’Na Katildik… / We Attended To Intergovernmental Platform on Biodiversity 

Ecosystems Service...

 Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, 

Jandarmanın 175’inci kuruluş yıldönümü kutla-

maları kapsamında Karapınar Çölleşme ve Eroz-

yon Araştırma Merkezi sahasına Konya ili ve ilçe-

leri nüfusuna kayıtlı olup, şehit düşen 304 şehit 

anısına 304 tane fidan dikimi yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile 

başlayan programda şehitler için din görevlisi ta-

rafından dua yapıldı. Jandarma tarafından fidan 

dikimine katılan öğrencilere Kütüphane Haftası 

nedeniyle kitap dağıtıldı. Şehitlerin anısına 304 

adet fidan, Konya İl Jandarma Komutanı J. Albay 

Emin DURSUN'un, Karapınar Kaymakamı Rama-

zan YILDIRIM'ın, Karapınar Atış Grup Komutanı Al-

bay Ali Ayhan KIZIL'ın, Belediye Başkanı Mehmet 

YAKA'nın, İlçe J. Komutanı Astsb. Orhan ÖZCAN'ın, 

İlçe Emniyet Müdürü İzzet MEYDAN'ın eşliğinde 

şehit aileleri ve öğrencilerin katılımı ile dikildi.

  Ağaçları asker ve öğrenciler birlikte dikti. Askeri 

yetkililer ağaç dikimi konusunda öğrencilere bilgi-

ler verdi ve hep birlikte fidanlara cansuyu verildi. 

Şehitler anısına fidan dikmekten son derece mem-

nun olduklarını söyleyen öğrenciler, “Allah izin ve-

rirse, ağaçlar ile birlikte bizler de büyüyeceğiz ve 

çocuklarımız ile gelip bu diktiğimiz ağaçların göl-

gesinde çay demleyip kitap okuyacağız.” dediler.
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 Ziraat Fakülteleri 3. sınıf öğrencileri Ömer Faruk 

EMİR, Suat TUNCER, Harun ALP, Uğur TAN, Ahmetcan 

TOTAN, Hakan DOĞAN, Şaban HAMUR, Mehmet Akif 

ÇINIK, Sıddıka YÜCEL, Ayhan YILAN, Kamer GÜLCAN 

ve Emine KILIÇ 2013-2014 yaz stajlarını kurumumuzda 

yapmışlardır.  Staj süresince laboratuarımızda su ve 

toprak analizleri gerçekleştirmişler ve devam eden 

projelerin yürütülmesinde yardımcı olmuşlardır. 

Teknik geziler kapsamında başta Karapınar Örnek 

Tepe olmak üzere, Meke Gölü, Yarımoğlu Obruğu 

ve yeni oluşan obruklar incelenmiş,  Bağbaşı Barajı 

gezilerek KOP projesi hakkında bilgi alınmıştır. Ayrıca 

KOSKİ Atık Su Arıtma Merkezi ile Yaylapınar Fidanlığı 

ve Olcay Orman fidanlığı gezilerek kurumlar hakkında 

bilgi edinilmiştir.

Stajlarını büyük bir özveriyle tamamlayan 

arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, 

başarılarının devamını  dileriz..

Teknik Geziler
Technical Visits

Necmettin Erbakan Üniversite-

si Eğitim Bilimleri Fakültesinin 

farklı bölümlerinde okuyan 

Konya Genç Tema üyesi öğrenci 

grubu Müdürlüğümüz Karapı-

nar Çölleşme ve Erozyon Araş-

tırma Merkezini ziyaret ettiler.

     Yrd. Doç. Dr. Adnan Doğan 

Buldur nezaretinde gelen 90 

kişilik öğrenci grubuna Merkez 

girişinde Müdürlüğümüz teknik 

personelince bilgi verildikten 

sonra birlikte arazi gezilerek fi-

dan dikim alanına gelindi. 500 

adet fidanı toprakla buluşturan 

öğrenci grubu yaptığı bu işten 

oldukça memnundu.

     Fidanlar dikildikten sonra fi-

danlara itina ile can suyu verildi. 

Dikimden hemen sonra 33 mm. 

yağışın olması da sevindirici ol-

muştur.

Genç Tema Öğrencileri Merkezimizde Fidan 

Diktiler 

Young Thema Students Planted in Our Center

Bizden Haberler

Müdürümüz D. Ali çarkacı ile İklim 

Değişikliği ve Havza Bölümü Başkanı Erdal 

GÖNÜLAL Uluslarası Karbon Zirvesine 

katıldılar. Zirve İstanbul Teknik Üniversitesi 

Ayazağa Yerleşkesinde 3-5 nisan 2014 

tarihleri arasında gerçekleşti.

          Açılış konuşmalarında Orman ve 

Su İşleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı 

İbrahim ÇİFTÇİ, ülke olarak iklim değişikliği 

ile mücadelede üzerlerine düşen görevi 

yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, 

“1990 yılında yaklaşık 45 milyon ton 

karbon tutan ormanlarımız, 2012 yılında 

61 milyon ton karbondioksit eşdeğeri 

karbon tuttu ve iklimle mücadelede etkin 

rol oynadı.” dedi.

         Zirve Başkanı Doç. Dr. Etem KARAKAYA, 

üç gün sürecek zirvenin araştırmacılar, 

karar vericiler ve yatırımcılar için önemli bir 

fırsat olacağını belirterek, “İki önemli kıtayı 

birleştiren İstanbul’da gerçekleştirilen ve 

bu yıl ilki düzenlenen zirvenin her sene 

tekrarlanması planlanıyor. İnanıyorum ki 

karbon yönetimiyle  ilgili önemli adımların 

atılacağı bu zirve, her yıl daha da 

güçlenerek sektöre katkı sağlayacak.” 

dedi.
          İstanbul Karbon Zirvesi Gençlik 

Komisyonunun kurulduğunu belirten 

Karakaya, iklim değişikliğini göz önünde 

bulundurarak araştırmalar yapacak  genç 

araştırmacıların olmasının son derece 

mutluluk verici olduğunu kaydetti.

          Zirveye yaptığı ev sahipliğinden 

ötürü İstanbul Teknik Üniversitesi 

ve Rektör Mehmet KARACA ile 

desteklerinden ötürü Denizli Çimento, 

Akçansa, Coca Cola, Zorlu Enerji Grup 

ve Bloomberg başta olmak üzere tüm 

zirve sponsorlarına da teşekkürlerini 

sunan Etem KARAKAYA,  İstanbul Karbon 

Zirvesinde önemli adımlar atılacağının 

sinyallerini verdi.

Karbon Zirvesine Katıldık / We Attended to Carbon Summit
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
tarafından yurt genelinde yaygınlaştırılan 
“Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci Eğitimi, 
Müdürlüğümüz Sivil Savunma Uzmanı 
Mehmet KAHRAMAN’nın organize ettiği 
bir programla Konya İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Şube Müdürü Jeoloji Mühendisi 
Fethi ÇORUK Bey’in ve Eğitim Uzmanı 
Süleyman USLU Bey’in katılımıyla 16/05/2014 
tarihinde Müdürlüğümüz çalışanlarına da 
verildi.
  Soma’daki üzücü olaya değinen Konya İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Fethi 
ÇORUK afetlere bilinçli bir toplumun inşası 

için hayata geçirilen çalışmaları anlattı ve 
çalışanlarımızı yönlendirici 

bilgiler verdi.

“Birey Ve Aileler İçin 
Temel Afet Bilinci” 
Eğitimini Aldık / We 
Are Trained About 
“Disaster Awareness For 
Individual And Families”

 17.04.2014 tarihinde Konya Ovası Proje Sahası teknik gezisine katıldık. Konya Valiliğinin 

organize ettiği teknik geziye Devlet Su İşleri IV. Bölge Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. 

Bölge Müdürü Mustafa UZUN Beyin rehberliğinde yapılan gezide devlet su işleri barajlar 

şantiyeleri ziyaret edildi.

          Bağbaşı, Bozkır ve Afşar Baraj ve Apa Hotamış Sulama Kanalı şantiyelerinde şantiye şefleri 

tarafından sunumlar yapıldı. Elde edilen bilgiye göre; Mavi Tüneli çıkıştan sonra Çarşamba 

Çayı ile Beyşehir Gölü ve ara havzalardan gelen akımlardan oluşacak sular, Mavi Tünelden 

gelecek su 36 m3/sn debi ile mavi regülatörün de üstünde bulunduğu Bsa kanalından 

gelecek akımları içine alacak. Mavi regülatörü toplamda 70 m3/sn debi ile başlayacak ve 45 

m3/sn’lik debiyi Apa Hotamış İletim Kanalı vasıtasıyla sulama sahalarından sonra Hotamış 

depolama sahasına iletilecektir.

Konya İlinin müdürlerini Kurumumuzda 

ağırladık. 21/05/2014 tarihinde saat 

18:00’de başlayan toplantıya geniş 

katılım sağlandı. Akşam yemeği ikramının 

ardından Müdürümüz Durmuş Ali 

ÇARKACI, idarecilerimize Kurumumuzun 

faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptı. 

İl Müftümüz gibi görevine yeni atanan 

idarecilerin de katıldığı toplantı, toplu 

tanışma ile devam etti.

        Katılımlarından dolayı; Basın Yayın 

ve Enformasyon İl Müdürü Tuncay 

KARABULUT’a, Anadolu Ajansı Bölge 

Müdürü Ahmet KAYIR’a, İl Müftüsü 

Prof. Dr. Ali AKPINAR’a, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürü Nurettin ULAŞ’a, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Uğur 

ÖZALIR’a, Konya Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürü Lokman CEYLAN’a, Sosyal 

Güvenlik Kurumu İl Müdürü Murat 

Mustafa YAVUZ’a, Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürü Mehmet YAZICIOĞLU’na, 

Tapu Kadastro 5. Bölge Müdürü Tugay 

KAYA’ya, Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürü Mustafa ELDURAN’a, Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyfettin 

BAYDAR’a, Konya Veteriner Kontrol 

Enstitüsü Müdürü Emine ÇİFTÇİ’ye, Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürü Fatih ÖZDEMİR’e, 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu İl Koordinatörü Huriye Karahan 

ÖZDEMİR’e, Konya Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürü Recep ÖZGÜL’e, 

Ticaret İl Müdürü Haşmet YILMAZ’a, İl 

İdare Kurulu Müdürü Ahmet BIYIK’a, İl 

Mahalli İdareler Müdürü Veysel GÜLEÇ’e, 

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 

Bölge Müdürü İsmail ÇAPOĞLU’na, 

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa 

ÇİPAN’a, İl Defterdarı Ali TONGÜL’e, İl Milli 

Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY’a, 

Meteoroloji 8. Bölge Müdürü Erol 

AYDIN’a, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan 

KÜÇÜKKENDİRCİ’ye, Halk Sağlığı Müdürü 

Dr. Hüsnü Murat KAYA’ya, İl Defterdar 

Yardımcısı Şahin ÖZMENYURT’a, Fedai 

ERDOĞAN’a, İzzet GÜMÜŞ’e ve Şerafettin 

AK’a teşekkürlerimizi sunarız...

Konya İlinin Müdürleri Misafirimiz Oldular

Konya Province Directors Are Hosted in Our Center

Bizden Haberler

Konya Ovası Proje Sahası Teknik Gezisine Katıldık

We Attended to Konya Plain Project Area Technical Visit
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Müdürlüğümüz tarafından Alternatif Ürünler ve Sulama 

Sistemleri konulu “Araştırma Günleri” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Karapınar Çölleşme ve Erozyon 

Araştırma Merkezi arazisinde Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve istasyonlarınca 

ıslah edilen aspir, soya fasulyesi, kuru fasulye, tıbbi adaçayı, 

melisa oğul otu ve mısır çeşitleri ile birlikte lavanta, kuşyemi 

ve atripleks gibi alternatif ürünler  üreticilere tanıtıldı. Bu 

kapsamda Kurumumuzla birlikte Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nün aspir çeşitlerinden Balcı ve Dinçer, 

Sakarya Mısır Araştırma İstasyonunun mısır çeşitlerinden 

Ada 95-16, Ada 313, Ada 334, Ada 523, ADK 8.2 ve 

Sakarya, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü soya fasulyesi 

çeşitlerinden Cinssoy ve Umut ile Melisa, Oğul otu, Tıbbi 

adaçayı, Atripleks, Lavanta ve Kuşyemi çeşitleri tanıtılmıştır.

Alternatif sulama sistemleri olarak toprak altı sulama 

sistemleri ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan GERÇEK tarafından çalışması 

yapılan sulama yastıkları sistemleri, buharlaşma kabı 

kullanımı ve kısıtlı sulama çalışmaları üreticilere tanıtıldı.

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma 

İstasyonu Müdürü Ali Çarkacı, amaçlarının bölge çiftçisine 

Bakanlığımız birimlerince ıslah edilen ve ekonomik değeri 

olan çeşitleri tanıtmanın yanında bölge için önemli bir 

konu olan sulamada geliştirilen yeni sulama teknikleri, 

Pan kabı kullanımı ve kısıtlı sulama gibi konuların üreticini 

görmesini sağlamak olduğunu belirtti 27-29 Ağustos 2014 tarihleri arasında 3 gün boyunca devam edem etkinliğe yüzlerce üretici 

katıldı.

Araştırma Günleri / Research Days
Bizden Haberler
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Talip ATÇEKEN ;

1971 Yılında Almanya da doğan Talip ATÇEKEN aslen 

Ilgın –Argıthan’lıdır. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi 

Ziraat fakültesini bitirmiş, 2011 yılında ise Çukurova Ün. 

Yüksek lisansını tamamlamıştır. Memurluğa Polis olarak 

başladıktan sonra Tarım bakanlığına geçmiş Yozgat 

Tarım İl Müdürlüğünden sonra 03. 09. 2007 yılında 

kurumumuza atanmıştır. Toprak ve Havza bölümlerinde 

görev yapan arkadaşımız, dürüstlüğü, yardımseverliği, 

çalışkanlığı ve şakacılığıyla çevresinde çok sevilmiş, 

kurumumuzda yeri doldurulamayacak bir boşluk 

bırakmıştır. 18 Haziran 2014 tarihinde vefat etmiştir. 

Cenabı Allah’ tan kendisine rahmet kederli ailesi ve 

çalışma arkadaşlarına sabır dileriz. Mekanı cennet olsun.

Taziye / Condolence

Merhaba Toprak Su Dergisi okuyanları,

Ben 1993 yılında Burdur’un Çavdır ilçesinde doğdum. Eğitim öğretim yılıma 1999 yılında başlayıp ilkokul, ortaokul 

ve lise yıllarını memleketimde tamamladım. 2011 yılında da Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 

ve Bitki Besleme Bölümünü kazandım. Üçüncü sınıfı bitirmiş olup zorunlu 40 iş günü stajımı tamamlamak için Konya 

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne başvuruda bulundum ve kabul edildim. 

Staja başlamamla birlikte Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu ailesi ile tanıştım. Kurum 

hakkında daha önce pek bilgi sahibi değildim. Staja başladıktan sonra ve bu zamana kadar kurumu ve çalışanlarını 

daha yakından tanımaya başladım ve çok sevdim. Bizlere hiç yabancılık hissettirmeyip kurumun birer parçası 

olduğumuzu gösterdiler. Bizim için ellerinden gelen imkânların en iyisini sundular. Ben biliyorum ki bizler gibi staj 

yapan arkadaşlarımız arasından en şanslı olanları benim gibi bu kurumda stajını tamamlayanlardır. Neden mi? Çünkü 

bizler Ziraat mühendisi olduğumuz için tarımla ilgili farklı oluşumlar ve deneme alanlarıyla ilgili birçok yer gezerek bilgi 

sahibi olduk. Gezip gördüğümüz yerler Karapınar örnek tepe, Karapınar da ki deneme alanları, Karapınar da oluşmuş 

obruklar, Meke gölü, Acı göl, Bağbaşı barajı-mavi tünel vs. buna benzer yerleri gezip görme fırsatımız oldu. İnşallah 

okulum bittikten sonra bende bu kurumda bir iş sahibi olup başarılı projeler altına imzamı atabilirim. Bana gösterilen 

bu ilgiyi ve arkadaşlarıma bu imkânı sunan kurum çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla 

Sıddıka YÜCEL
Stajiyer öğrenci

Okuyucu Mektubu / Reader Letters

Müdürlüğümüz çalışanlarından Ziraat Yüksek Mühendisi 

Zeynep KANAT Hanımın, teknikerlerimizden Cengiz KAPTAN 

Beyin ve laborantlarımızdan Kamil KURTARAN Beyin 

çocukları olmuştur. Dünyaya gözlerini açan yavrularımıza 

Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü ailesi olarak sağlık, başarı, mutluluk 

ve huzur dolu bir ömür diler; annelerini ve babalarını tebrik 

ederiz.

Kurum çalışanlarımızdan 

İbrahim SERTDÜLGER beyin 

kızı evlenmiştir. Dünya evine 

giren çifte bu kutsal yolda 

bir ömür mutluluklar diler ve 

ailelerini kutlarız.

İklim Değişikliği ve Havza Bölümü 

Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal 

GÖNÜLAL  Bey, 14.07.2014 tarihinde 

Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 

Kendilerini tebrik eder ve yeni 

görevinde başarılar dileriz. 

Tebrikler / Congratulations
Bizden Haberler
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Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre çölleşme problemi 4 milyar ha.dan 
fazla alanı kapsamaktadır. Çölleşme/kuraklık ve arazi bozulması dünyada 
110 ülkede 1.2 milyar nüfusu doğrudan etkileyen önemli sosyo-
ekonomik, çevresel ve kültürel neticeleri olan bir süreçtir. Çölleşme 
toprağın verimliliğini azaltmakta, vejetasyonu bozmakta, gıda üretimini 
azaltmakta, kıtlık ve göçler başlamaktadır.
Çölleşme ve kuraklıkla mücadelede başarının topyekûn bilinçlendirme 
yolu ile sağlanabileceğine inanan kurumumuz; kırsal toplumlardan, köy 
hayatına, yerel halktan başkanlara, okullar, yöneticiler, çiftçi grupları, 
sanayici, özel sektörün tüm katmanları bilim, üniversite, araştırma 
enstitüsü ve istasyonlarıyla toplumun bütün kesimlerini çölleşme 
ve kuraklık ile mücadele için bilinçlendirilme kanaatini taşımaktadır. 
Bu itibarla I. Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumunu 2009 yılında 
gerçekleştirmiştik.
Bu yıl Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü olarak, II. Uluslararası katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumunu düzenleyeceğiz. Konu ile ilgili bilim adamları ve 
uygulayıcılarını bir platformda buluşturarak, ülkemizdeki çölleşme ve 
kuraklığın sebepleri, göstergeleri, tesirleri, çölleşme ile mücadele usulleri, 
çölleşmenin kuraklık ve iklim değişikliği ile karşılıklı etkileşimlerini içeren 
güncel araştırma ve uygulama sonuçlarını, kurumsal bir çerçeve içinde 
duyurmayı amaçlamaktayız. 17 farklı ülkeden 35 yabancı bilim insanının 
katılımı ile de farklı ülkelerdeki araştırıcıların deneyimlerinin paylaşılması 
ve karşılıklı bilgi etkileşimi olacağı inancındayız.
Bakanlığımız ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği ve kurumumuz ev 
sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme 
Sempozyumunda hakem değerlendirmeleri sonucunda 87’si sözlü 65’i 
poster olmak üzere 152 bildiri kabul edilmiştir. Bu vesile ile katkı sağlayan 
tüm araştırmacı, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz 
Ülkemizin Kuraklık ve Çölleşme ile Mücadele konusunda Araştırma 
Merkezi olması yolunda kararlılıkla ilerleyen Müdürlüğümüz 
önderliğinde tüm araştırmacılar ve akademisyenlerimizi, tarımın 
paydaşlarını güncel özgün ve bilimsel çalışmaların tartışılacağı bu 
sempozyumda aramızda görmek dileğimizle…

Durmuş Ali ÇARKACI 
Düzenleme kurulu adına 
Head of the Symposium

According to the United Nations sources, desertification covers more than 
4 billions hectares of land. Desertification/drought and land degradation 
are  a process which has important socio-economic, environmental and 
cultural outcome that directly effects 1.2 billion people in 110 countries 
in the World. Desertification decreases the fertility of the soil, causes 
vegetation degradation, decreases food prodcution and prompts scarcity 
and immigration. 

Our institution believing that combating desertification and drought can 
be achieved by raising awareness of public in total, considered raising 
awareness in the rural society, village life, from local people to its leaders, 
schools, administration, farmer groups, industry, all the layers of private 
sector, science world, universities , research institutions and stations as well 
as all the parts of the society in combating desertification and drought. We 
organized the first Drought and Desertification Symposium in 2009 within 
this framework. 

This year, as the Konya Directorate of Research Station of Soil, Water and 
Combating Desertification, we are organizing the Second Symposium 
on Drought and Desertification with Intertional Participation.  We are 
aiming at bringing scientists and executors together in one platform in 
order to announce the reasons, indicators and effects of desertification 
and drought in our country, techniques of combating desertification, up-
to-date researches and implementation results including drought and 
climate changes as well as their mutual interaction within a instutitional 
framework. We believe that international participation and sharing the 
experiences of researchers from different countries will provide a mutual 
information exchange. 

Wishing to see all researchers,  academicians and agricultural stakeholders 
n this symposium where the up-to-date original and scientific studies 
will be shared under the guidance of  our directorate which has been 
taking decisive steps in order to become a Research Center regarding the 
Combating Drought and Desertification in our country...
Yours sincerely

Soil and Water,
Life ...

If there are

then there is 
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