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ÖNSÖZ 

Tarım sektörü ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri olmakla birlikte, insan hayatı 

için vazgeçilmez olan gıdaların hammaddesini üretmesi açısından önem arz 

etmektedir. Tarım sektörü, Türkiye'nin sosyolojik ve ekonomik yapısı içerisinde 

önemli yer tutmaktadır. Tarım ürünleri hem ulusal hem de uluslararası ticarette 

kullanılmaktadır. Bu nedenle ilimizin ve ilçemizin Pazar payının artması için 

bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması ve tanıtımının yapılması 

ile pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

İlçeye özgü ürünlerin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yetersizliği 

ve pazarlamanın gerçekleştirilememesi, ekonomik kalkınmanın istenen düzeyde 

olmamasına neden olmaktadır. 

Topraklarda bulunan bitkiye yarayışlı besin maddesi miktarlarını bularak o 

toprakta yetiştirilen ürünün isteği olan gübre cins ve miktarlarını ortaya koymak 

gerekmektedir. En kazançlı gübrelemeyi yapabilmek için öncelikle 

toprağımızdaki besin maddesi miktarını bilmemiz gerekir. Eksik veya fazla, yanlış 

cins ve zamansız gübre kullanmamak için gübre kullanmadan önce toprağın 

mutlaka analiz ettirilmesi ve laboratuvardan alınacak toprak analiz raporu 

sonucuna göre gübre kullanılması gerekmektedir. Hem gübrenin belirlenmesi hem 

de topraklarımızda üretilen yeni türlerin tespit edilmesi için toprak analizi 

yapılması gerekmektedir.  

Çalışmamızda Karanlıkdere vadisine ait toprakların etüdü yapılmış, detaylı temel 

toprak haritası hazırlanmıştır. Çalışma alanının toprak özellikleri, davranışları ve 

bitki istekleri göz önünde bulundurularak kullanım planlamasına esas olacak 

potansiyel kullanım grupları belirlenmiştir. Yörede alanda tarımsal gelişmeye 

katkı sağlayacak mevcut ya da alternatif ürün desenlerinin yetiştiriciliğine yönelik 

projeksiyonlar oluşturulmuştur. 

Şefaatli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından sunulan bu çalışma Orta 

Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında 

desteklenen “Karanlıkdere Vadisi Ayva ve Üzüm Fizibilite Projesi” ilçemizdeki 

ayva ve üzüm üretim alanlarının ve verimliliğinin artırılmasını hızlandırarak, 

katma değerin artırılmasını amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada emeği geçen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a, bir önceki Kaymakam 

Çağlayan Aydın’a, Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’a, Proje Koordinatörü Mehmet 

Altıparmak’a, Prowin Danışmanlık A.Ş.’ye, akademisyenlerimiz Prof. Dr. Levent 

Başayiğit ve ekibine, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na teşekkür ederim. 

Menderes TOPÇUOĞLU 

Şefaatli Kaymakamı 
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1. GİRİŞ 
Uzun yıllar artan ihtiyaçları karşılamak üzere doğal kaynaklar üzerinde 

oluşan baskı, yanlış arazi kullanımını da beraberinde getirerek, arazi 

kaynaklarının tahrip edilmesine ve yoksulluk başta olmak üzere çok çeşitli sosyal 

problemlerin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Bu problemlerin çözülebilmesi, 

gerek doğal kaynakların gerekse insan kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının 

sağlanmasıyla mümkündür (Hopkins 1977 & Malczewski 2004). 

Bu bağlamda son yıllarda tarım stratejik sektörler arasına dahil edilmiştir. 

Dünyadaki nüfus artışı ile birlikte günümüzde bazı ülkelerde görülen ve gelecekte 

diğer ülkelerde de ortaya çıkma riski bulunan açlık sorunu, toplumları tedirgin 

etmektedir. Bu durum, bir yandan mevcut ekilebilir alanlarda üretimi artırıcı yeni 

tekniklerin uygulanmasını, diğer yandan bugün için verimsiz kabul edilen 

toprakların da üretime açılarak, tarımsal ürün üretim hacminin artırılması 

mümkün hale getirmiştir. Böylece tarımsal üretim teknolojilerinin artırılması ile 

mevcut üretimi 5-6 kat çoğaltmak mümkün olabilmektedir (Bayraç ve Yenilmez, 

2006). 

Artan dünya nüfusunun beslenme gereksiniminin karşılanması bakımından 

gıda üretimi yönünde, vazgeçilemez üretim faktörlerinden birisinin toprak olduğu 

saptaması, ülke topraklarının yetenek ve niteliklerinin belirlenmesi ve arazi 

kullanım planlamasının yapılmasını zorunluluk olarak ortaya koymaktadır 

(Anonim, 2000). Arazi kullanım planlamasının ilk aşamasını toprakların 

tanımlanması oluşturur.  

Başarılı bir planlamanın yapılabilmesi için ise alt yapı sorunlarının 

çözülmüş olması gerekmektedir. Ülkemizde henüz tarımsal altyapı arzu edilen 

seviyeye ulaştırılamamıştır. Bu sorunlar tarım sektörünün gelişiminde ve bu 

sektörde yer alan kişi yada kuruluşların rantabl faaliyette bulunmasında aşılması 

gereken büyük engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’de tarım işletmelerinin çoğunluğu yeter büyüklükte olmadığı gibi, 

tarım toprakları çok parçalanmış ve verimli biçimde işlenemeyecek duruma 

gelmiştir. İşletmelerin sahip olduğu arazi büyüklüklerinin yetersiz olması, 

işletmelerde ulaşım ve taşıma kayıplarını, dolayısıyla maliyeti arttırmaktadır. 

Bunun sonucunda çiftçiler arazilerine gereken önemi verememekte, modern 

girdileri uygulayacak ortam bulamamakta ve sermaye birikimini 

yaratamamaktadır. Belirlenen yapı içerisindeki bu işletmelerde yer alan arazi 

parçalarına yol, su, drenaj ve tesviye gibi altyapı hizmetleri güçleşmekte ve 

maliyeti de yüksek olmaktadır.  

Tarımsal yapıyı iyileştirmeye yönelik düzenlemelerin ve tarım topraklarının 

yanlış kullanımından kaynaklanan sorunları önlemede başarısı geniş kapsamlı bir 

planlamaya bağlıdır. Bu iyileştirmeler, tarım topraklarının kullanımı ve 

korunmasına ilişkin bütün planlamaların etkin bir biçimde gerçekleştirildiği bir 

uygulama olmalıdır. Tarım topraklarının tarımsal işlevlerini birincil olarak ele 

alan planlamalara göre düzenlenmesi ve gereken iyileştirmelerin yapılması, doğal 

alanların oluşturulması ve korunması çok yönlü bir programı gerektirmektedir 

(Gün, 2001).  

Toprak etüd ve haritalama çalışmaları, birbirinden farklı özellik ve 

karakteristiklere sahip toprakların belirlenerek sınıflandırılmasını ve 

haritalanmasını amaçlar. Çünkü toprağın sahip olduğu karakteristikleri ve kalitesi 

toprağın çeşitli yönetim sistemleri altında, bitkisel üretim ve diğer amaçlar için 

kullanıldığı durumlarda farklı davranış göstermektedir. Oluşturulan toprak 
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haritaları, bu haritaların yorumları ve değerlendirmeleri ile elde edilecek bilgiler 

toprakların sahip olduğu kabiliyetlerine göre en iyi derecede verimli bir şekilde 

kullanılmasına olanak sağlayan temel kaynaklardır (Dinç, 1997). 

Bu temel kaynaklar bir arazinin hangi amaçla kullanıldığında en fazla 

faydayı sağlayacağı konusunda bilginin üretilmesinde de kullanılmaktadır. Arazi 

değerlendirme ve kullanım planlama çalışması en fazla faydayı sağlamada 

kullanılan metodolojik yaklaşımlardan oluşmaktadır. Farklı nitelikteki toprakların 

üretken bir şekilde kullanılması amaçlandığında, çeşitli kullanım türlerinin 

gereksinimleri dikkate alınarak bir planlamaya gidilmesi zorunludur. Bu 

birbirinden farklı kullanım türlerinin arazi gereksinimleri de büyük farklılıklar 

göstermektedirler. Bir arazi sahip olduğu niteliklerle hangi tür kullanım şeklinin 

gereksinimlerini daha çok karşılıyorsa, o kullanım şekli altında daha üretkendirler 

(FAO, 1977). Başka bir ifadeyle bir arazi değerlendirmede düşünülen arazi 

kullanım türünün isteklerine ne kadar çok cevap verebiliyorsa o kullanım türü için 

en uygun olarak nitelendirilir.  

Toprak ve arazi kaynakları hakkında hızlı, doğru, yeterli bilgi ve verilerin, 

günümüz teknolojilerinden yararlanılarak akılcı analizlerinin ve 

değerlendirmelerinin yapılabilmesinde arazi değerlendirmesi ve arazi kullanım 

planlamalarının yapılması gereklidir (FAO 1993). Arazi değerlendirme, arazilerin 

kullanım potansiyellerinin tahmin işlemidir. Arazi değerlendirme yöntemleri 

genelde, uzman bilgisine dayalı niteliksel yöntemlerle, simulasyon modellerine 

dayalı niceliksel modeller şeklinde ayrılır (Dengiz ve Sarıoğlu, 2013). 

Arazi değerlendirme sonrası bir arazi kullanım türü değerlendirmeye alınan 

o arazi için iklim, toprak özellikleri ve arazi karakteristikleri yönüyle en uygun 

olarak belirlensede, planlamada bu durum yeterli koşul olmamaktadır. Pazar 

durumu, sosyo ekonomik faktörler, kültürel alışkanlıklar ve hatta inanç değerleri 

bile planlamada göz önünde bulundurulması gereken belirleyici faktörleri 

oluşturmaktadır. Ürünün işlenebilirliği, çiftçilerin o ürün için üretim kültürünün 

var olması, yeterli iş gücü, çalışan nüfus, ulaşım, uygun tarım makinalarının 

varlığı, teknik personel ve geliştirilebilirlik bu faktörlerin başlıcalarını 

oluşturmaktadır. 

Bunların yanında planlama enerji ve su gibi kaynakların kontrollü kullanımı 

ve bunlardan optimum biçimde yararlanarak, sürdürülebilirliği sağlamayı da 

öngörmelidir. Tarım alanları planlanırken, sürdürülebilirliği sağlamak adına doğal 

çevre elemanlarını da göz ardı etmemek gerekmektedir.  

Bu çalışmanın çerçevesi belirtilen gerekçeleri temel alarak oluşturulmuştur. 

Çalışma Yozgat ili, Yerköy ve Şefaatli ilçeleri arasında yer alan Delice Çay'ı 

yatağını içeren ve Karanlık dere Vadisi olarak adlandırılan arazilerde 

planlamalarda esas olacak tarımsal yapının rolünü ortaya koymak amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmada alana ait toprakların etüdü yapılmış, detaylı temel toprak 

haritası hazırlanmıştır. Çalışma alanının toprak özellikleri, davranışları ve bitki 

istekleri göz önünde bulundurularak kullanım planlamasına esas olacak potansiyel 

kullanım grupları belirlenmiştir. Yörede alanda tarımsal gelişmeye katkı 

sağlayacak mevcut ya da alternatif ürün desenlerinin yetiştiriciliğine yönelik 

projeksiyonlar oluşturulmuştur.  
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2. RAPORUN KONUSU VE AMACI 

Yozgat bitkisel üretimde önemli bir potansiyeli olan illerimizdendir. 

Yozgat’ta 100 dekarın üzerinde araziye sahip işletme sayısı, toplam işletmelerin 

% 42,6’sını oluştururken, bunların sahip olduğu arazi, toplam arazinin % 74,5’ine 

tekabül etmektedir (TÜİK, 2015). Bitkisel üretim yapan işletmelerde işletme 

başına arazi büyüklüğü ortalaması, 113,8 dekar olup, bu ortalama işletme 

büyüklüğü Türkiye ortalamasının (61 dekar) oldukça üzerindedir. Ancak Türkiye 

için tarla alanları içerisinde sulanan alan oranı ortalaması % 24,3 iken, bu değer 

Yozgat için % 12,2’dir. Bunun sonucu olarak bölgedeki tarım arazilerinin % 

26,3’ü nadasa bırakılmaktadır. Yozgat ilinde sulanabilir nitelikte önemli miktarda 

arazi olmasına rağmen yeterli su kaynağının olmaması nedeni ile ülke tarımındaki 

gelişmelerden tam anlamı ile faydalanamamaktadır.  

Şefaatli ilçesi Merkez, Sorgun, Çekerek ve Akmağdeni ilçeleri ile birlikte 

bağ arazileri bakımından, Merkez, Boğazlıyan, Çekerek ve Kadı Şehri ilçeleri ile 

birlikte meyve arazileri bakımından ön plana çıkmaktadır (Yozgat Tarım Master 

Planı 2005). İlçede bağ ve bahçe yetiştiriciliği yönünden kayda değer bir 

potansiyel bulunmaktadır. 

Ülkemizi de kapsayan Akdeniz havzasında (Mediterranean) yağışların son 

25 yılda, % 20 azaldığı görülmektedir. Bu durum su kaynaklarına ulaşan 

arazilerin önemini daha da artırmaktadır. Bu araziler için özel yönetim planları 

oluşturulmakta, bitkisel üretimi güçlendirilecek destekler sağlanmakta ve gerek su 

gerekse toprak kaynaklarının korunmasına yönelik sürdürülebilir tarım faaliyetleri 

tercih edilmektedir. Karanlık dere Vadisi arazilerinin suya olan yakınlığı alanın 

mikro kliması yanında özel olarak ilgilenilmesi gerekçesinin bir diğer nedenini 

oluşturmaktadır.  

Çalışmanın konusu Yozgat Şefaatli ilçesi Karanlıkdere Vadisi’nin ayva ve 

üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesidir. Çalışmada öncelikle alanın 

mevcut durumu belirlenmiştir. Bu amaçla toprak etüt ve haritalama çalışmaları 

yürütülmüş, alanın toprak kaynakları ile ortaya konulmuştur. Alanın şimdiki arazi 

kullanım durumu belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında çalışma alanının bağ 

ve ayva yetiştiriciliğine uygunluğu değerlendirilmiştir. Ayrıca potansiyel olarak 

alternatif ürünler hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. Son olarak bağ ve 

bahçe yatırımları açısından kapasite ve istihdama yönelik projeksiyonlar 

yapılmıştır.   

Mevcut durumu belirlemek amacıyla uydu görüntülerinden faydalanılmış ve 

Karanlıkdere Vadisinde mevcut durumda bulunan bağ ve bahçelerin durumu ve 

sayısı, terk edilen bağ ve bahçelerin miktarı ve kapatılma nedenlerinin tespiti 

yapılmıştır.  

Potansiyel belirleme çalışmaları ise arazide profil çukurların açılması, profil 

çukurlarında toprak profillerinin belirlenmesi, belirlenen horizonlardan toprak 

örneklerinin alınması, toprak örneklerinin analiz edilmesi ve haritalama işlerini 

kapsamıştır.  

Oluşturulan projeksiyonlarda ise yatırım çalışmalarına yönelik literatür 

taramaları ile bağ ve bahçelerin dikimi ve gençleştirmesi, yöreye has çeşitlerin 

tespiti ve bu tespitler üzerinden toplam kapasitenin belirlenmesine yönelik 

olmuştur. Ayrıca ayva ve üzümün işleme ve pazarlama yöntemlerinin bölgedeki 

durumu ve istihdam olanaklarını içermiştir. 
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 3. MATERYAL ve METOD 

3.1. Materyal 

3.1.1. Coğrafi Konum 

Çalışma alanı Yozgat ili sınırları içerisinde yer almakta, ilin güney batısında 

bulunan Delice Çayı’nın Şefaatli ve Yerköy ilçeleri merkezleri arasındaki 

bölümünde Karanlık dere Vadisi’ni kapsamaktadır. Bu vadi iki ilçe yerleşimleri 

arasında Delice Çayı’nın yaklaşık 44 km’lik bir bölümünde, çayın aktif etkileme 

sahasını oluşturduğu toplam 1048,4 hektar alana sahiptir. 

Çalışma alan Yozgat İl merkezinin 40 km uzaklıkta bulunmaktadır. Söz 

konusu alan 1/25000 ölçekli standart topoğrafik haritada Yozgat İ32-c3, Yozgat 

İ33-d3, Yozgat İ33-d4 paftalarında ve 627500;4387000-650500;4373500 metre 

koordinatları arasında yer almaktadır. Çalışma alanının rakımı batıda Yerköy 

civarında 773 m’den başlayarak doğuda Şefaatli yakınlarında 918 m’ye kadar 

yükselmektedir. Alanda yükseklik sınıfları homojen dağılım göstermektedir. Şekil 

1’de çalışma alanının konumu, şekil 2’de uydu görüntüleri ve şekil 3 de yükseklik 

sınıfları yer almaktadır. 

 
Şekil-1: Çalışma Alanının Coğrafi Konumu (Kaynak: Topoğrafik harita) 

 

3.1.2. İklim 

Yozgat ilinde yıllık ortalama sıcaklık 8,8 Cº'dir. Sıcaklığın en düşük olduğu 

ay Ocak (-1,9 Cº), en yüksek olduğu ay ise Temmuz (19,7 Cº) ayıdır. 12 ayın 

sıcaklığının 20 Cº'nin altında seyretmesi ve sıcaklık amplitudun yüksek olması 

nedeniyle Yozgat ve civarının sıcaklık rejimi Karasal İç Anadolu Termik Rejim 

tipi olarak tanımlanır. Ocak ve Şubat aylarında (-1,9 Cº)-(-1 Cº) sıfırın altında 

seyreden sıcaklık değerleri Mart ayından itibaren tedricen artmaya başlamakta ve 

devamlı bir yükselme göstererek maksimum değere Temmuz ayında erişmektedir.  
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Şekil 2: Çalışma Alanına Ait Uydu Görüntüsü (Kaynak: Googleearth) 

 

Yozgat'ta ortalama yıllık donlu gün sayısı 108,6 gündür. Donlu günler 

sayısının en fazla olduğu mevsim kış mevsimidir. Bu mevsimde meydana gelen 

donlu günler sayısı 68 gündür. İlkbahar mevsiminde donlu günler sayısı 24,6 

gündür. Sonbaharın ilk donlu günleri 28 Ekim-8 Kasım arasındadır. İlkbaharın 

son donlu günleri ise 23 Nisan-1 Mayıs arasındadır. 

 
Şekil 3: Çalışma Alanına Yükseklik Sınıfları 

 

Yozgat'ta 55 yıllık rasat verilerine göre yıllık ortalama yağış miktarı 554,7 

mm. olup, yağışın yıl içinde aylara dağılışı düzensizdir. En yağışlı ay Aralık, en 



7 

 

kurak ay ise Ağustos ayıdır. Bu duruma göre Yozgat kış yağışlarının egemen 

olduğu İç Anadolu intikal tipine girmektedir. Yozgat'ta kar yağışlı günlerin 

ortalaması 34 gündür. Ortalama verilere göre yılın sekiz ayında kar yağışına 

rastlanabilmekle birlikte Mayıs ve Ekim aylarında kar yağışı önemsizdir  

De Martonne formülüne göre Yozgat'ın yıllık indis değeri 29,5’dir. Buna 

göre Yozgat yarı kurak iklimlerle nemli iklimler arasında yer almaktadır. Erinç 

formülüne göre Yozgat'ın yıllık yağış etkinliği indisi 39,0’dır. Bu değer Yozgat'ın 

yarı nemli iklim sahasında bulunduğunu göstermektedir. Thornthwaite formülüne 

göre Yozgat, C2B1's2b3' harfleri ile ifade edilen, yarı nemli birinci dereceden 

mezotermal (orta sıcaklıktaki iklimler), su noksanı yaz mevsiminde ve çok 

kuvvetli olan iklim tipine girer. Şekil 4’de Yozgat ili su bilançosu verilmiştir 

(Engin ve Aydınözü, 2001). 

 

 
Şekil 4. Yozgat İli Su Bilançosu (Kızılelma ve Karabulut, 2001) 

 

3.1.3 Jeoloji ve Jeomorfoloji 

Yozgat, İç Anadolu Bölgesi’ndeki en geniş plato alanlarından olan “Bozok 

Platosu” üzerinde yer almaktadır. Bozok platosu Kızılırmak yayının çevirdiği 

dalgalı bir arazi özelliğindedir. Ortalama yüksekliği ise, 1200-1400 m. arasında 

değişmektedir. Kızılırmak, Delice Çayı ve kolları tarafından derince yarılmış olan 

platonun yüksekliği kuzeybatı ve batıya doğru azalmakta olup, 700-800 m 

yükseklikte olan Kızılırmak taban ovasında sona ermektedir. Platonun güneyi 

lavlarla örtülüdür. Akarsular bu volkanik alan içerisinde gömülerek derin vadiler 

oluşturmuştur. Platonun kuzeydoğu kesiminde ise, kalker tabakalarının yaygın 

olduğu daha dalgalı arazi yapısı görülmektedir. Yerköy Ovası, tepelikler arasında 

Delice Çayı taşıdığı alüvyonların çökmesiyle oluşmuş, alüvyal bir düzlüktür. 

Yozgat il merkezinin güneyinde Sorgun-Yerköy arasında geniş bir alanı 

kaplayan sahada neojen yaşlı plütonik kayaçlardan granit, gronodiyorit ve kuvarslı 

diyoritler gözlenir. Sahanın batısında bulunan Yerköy’ün batısındaki geniş 

alanlarda oligomiosen jipsli seri hakimdir. Jipsli seri içindeki tuzlanmalar toprak 

kalitesini etkiler. Oligomiosen jipsli seri Yerköy’ün güneyinde ve Şefaatli 

civarında gözlenir. 

Delice Çayı formasyonu, çevirme formasyonu üzerine gelmekte olup, 

inceleme alanının kuzeyinde, kuzeybatı ve kuzeydoğu tarafında 

yüzeylenmektedir. Bu formasyon çakıl taşı, kumtaşı ve silt taşlarından 

oluşmaktadır. Alüvyon birimleri Delice Çayı boyunca, daha çok Çayın batı kıyısı 

ve Cender Deresi boyunca da görülmüştür. Alüvyon birimleri çakıl, kum ve kil 

boyutu malzemelerden oluşmaktadır. 
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3.1.4. Hidroloji ve Yeraltı Suları  

Yerköy Ovası’ndaki sığ yeraltı suları genellikle sodyum sülfattı sulardır. 

Toplam çözünmüş katı madde miktarı Delice Çayı’nda maksimum müsaade 

edilebilir sınır değerlerin altında iken, Cender Dereside üzerindedir. Kirlilik 

açısından; Cender Deresi sularının içme, sulama ve kullanım açısından sakıncalı 

oldukları belirlenmiştir. TSE 266' ya göre yapılan kirlilik değerlendirmesinde 

yeraltı sularının sodyum, sülfat, bor, mangan ve iletkenlik parametreleri 

maksimum müsaade edilen değerleri aşmıştır. Amonyum azotu 3 kuyu dışında 

sınır değerini aşmış olup, nitrat azotu yalnızca HK10 ve KC11 nolu kuyularda 

aşmıştır. Cender Deresi suları Delice Çayı'nı da kirletmektedir (Çelik ve Arıgün, 

2001).  

Kullanım açısından sular, "şüpheli-kullanılmaz" ve "kullanılmaz" sınıfında, 

tuzluluk ve sodyum tehlikesinin yüksek olduğu gruplarda yer almaktadır. Sulama 

ve kullanım açısından Delice Çayı sularının alüvyon akifer sularına göre daha 

uygun olduğu belirlenmiştir. Alüvyon akiferde dereden uzaklaştıkça akiferdeki 

kirlilik artmaktadır. Delice Çayı'nın alüvyon akiferi beslediği ve akiferden 

beslendiği noktaların arasındaki bölgede, su sirkülasyonunun akiferin diğer 

bölümlerine göre daha çok olması, bu bölgedeki suların, genellikle litolojiden 

kaynaklanan tuzluluğun azalmasına ve kirlilik iyonlarının konsantrasyonunun 

azalmasına neden olduğu belirlenmiştir (Çelik, 2002). 

3.1.5. Bitki Örtüsü 

İklim ve toprak yapısı şartlarına bağlı olarak, çalışma alanında yaygın doğal 

bitki örtüsü bozkırlardır. İlkbaharda yağışların artması ile çeşitli ot ve çiçeklerle 

yemyeşil görüntü alan bozkır alanları, Haziran ayı sonlarından itibaren sararmaya 

başlar. Bozkırlarda; deve dikeni, keven, sığırkuyruğu, üzerlik otu, gelincik, 

çiğdem, düğün çiçeği, çobançantası vb. türler bulunmaktadır. Tarım yapılamayan 

dik eğimli ya da çok sığ alanlarda İç Anadolu iklimine adapte olmuş çayır ve mera 

bitkilerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte alanda menengiç varlığı önemli yer 

tutmaktadır. 

Tarım yapılan alanlarda ise bağ, karışık meyve bahçesi, yer yer sebze 

alanları ve Yeniköy’ün güneyinde Delice Deresi’nin menderesleri ile oluşan 

düzlüklerde tahıl ve baklagil bitkileri yetiştirilmektedir. Derenin kıyısında söğüt 

ve kavak ağaçları bulunmaktadır.  

3.2. Metod 

Bu çalışma 2017 yılında planlanmış büro, arazi ve laboratuvar çalışmaları 

olmak üzere üç farklı aşamada yürütülmüştür. Büro çalışması; temel kartografik 

materyalin hazırlanması, sonuç haritalarının üretilmesi, arazi değerlendirme ve 

potansiyel kullanımların belirlenmesi ve raporunun yazılması, arazi çalışmaları; 

toprakların tanımlanması, örneklenmesi ve sınırlarının çizilmesi, laboratuvar 

çalışmaları ise; toprakların sahip olduğu özelliklerin analizlerle belirlenmesi 

işlerinden oluşmuştur.  

Bu metoda uygun olarak çalışmaya konu olan alanın yerinde tespiti 

yapılmış, profiller açılmış, horizon esasına göre tanımlama yapılmış ve toprak 

örnekleri alınmış, toprak örneklerinde fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış ve 

toprak tipleri belirlenmiştir. Ayrıca alanın arazi karakteristikleri, topoğrafik 

özellikler, jeolojik nitelikleri, jeomorfolojik özellikleri, şimdiki arazi kullanımı ve 

diğer tabii karakteristikleri incelenmiş, söz konusu alanın potansiyel kullanımına 

ait değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Arazide kullanılan temel kartoğrafik materyalin üretimi için, 08 Temmuz 

2011 tarihli, 39.3042 enlem ve 35.0181 boylam merkezinden alınmış, 09 Temmuz 
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2011 tarihli, 39.7916 enlem ve 34.5785 boylam merkezinden alınmış 2.5 m renkli 

bantlardan oluşturulan SPOT 5 arşiv uydu görüntülerinden faydalanılmıştır. 

Harita Genel Komutanlığınca hazırlanan ve 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita, 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yozgat İli Arazi Varlığı 

Raporu ve 1/25.000 ölçekli istikşafi toprak haritası kullanılmıştır. Ayrıca 

doğrudan Yozgat ili geneli için hazırlanan raporlar, araştırmalar ve bilimsel 

makalelerden faydalanılmıştır. Elde dilen bu veriler ve haritalar ARCGIS yazılımı 

kullanılarak sayısal ortama aktarılmış, uydu görüntülerinde foto yorumlama 

yapılmış, coğrafi bilgi sistemlerinde haritalar ve uydu verileri çakıştırılmıştır. 

Böylece temel kartoğrafik materyaller üretilmiş bu haritalar, sayısal veriler 

halinde tabletlere yüklenmiş ayrıca baskılar alınarak arazi etüdlerine çıkılmıştır.  

Arazide konum bulmak amacıyla Magellan el GPS’i ve android GPS 

uygulaması birlikte kullanılarak arazi oryantasyonu sağlanmış incelemeye konu 

alanın konumu belirlenmiştir. Çalışma alanı ve bulundukları fizyoğrafya ve 

topoğrafya birlikte incelenmiş, alanın ve çevresinde yer alan komşu arazilerin 

kullanım türleri ve bitki deseni kaydedilmiş, açılan profiller dışında yol 

yarmalarında kesit incelemesi yapılmış, yaygın bitki deseni ve tarım potansiyeline 

ait veriler toplanmıştır. Ayrıca sektörün paydaşlarını oluşturan İlçe Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası, tarımsal ürün ticareti ile ilgilenen esnaf ve 

çiftçiler ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  

3.2.1.Toprak Etütte Takip Edilen Metodoloji  

3.2.1.1. Foto-yorum haritasının hazırlanması 

Foto yorum için çalışma alanının uydu görüntüleri temin edilmiş ve görüntü 

işleme yazılımları yardımıyla renk, ton seviyesindeki değişmeler, obje büyüklüğü, 

şekli, konumu, gölge ve tekstürüne bağlı olarak fizyoğrafik ve elementel analizleri 

yapılmıştır. Böylece görüntüler üzerinde fizyoğrafik ünite, eğim, drenaj deseni, 

taşlılık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır. Bu yorumlara 

bağlı olarak ana fizyoğrafik ünitede yer alan olası toprak sınırları çizilmiştir. 

Çizilen olası sınırlar daha sonra tabletlere aktarılarak ve baskı haritaları 

oluşturularak arazi kontrolleri için hazır hale getirilmiştir.  

3.2.1.2. Arazi çalışmaları 

Hazırlanan ve üzerinde olası toprak sınırlarının bulunduğu yorum 

haritasından yararlanılarak belirlenen fizyoğrafik ünitelerde, ön arazi çalışmaları 

yapılmıştır. Çalışma alanında yer alan farklı toprak serilerini belirlemek amacıyla 

10 tane profil çukuru açılmış ayrıca 8 toprak yarmasında toprak kesiti kontrol 

edilmiştir. Bu çukurlardan 5 tanesi toprak serisi olarak tanımlanabileceği tespit 

edilmiş ve Soil Survey Staff, (1975)'e göre seri düzeyinde tanımlanmış ve 

isimlendirilmiştir (Şekil5). Daha sonra tanımlanan ve isimlendirilen toprak 

serilerinin var olan ve olabilecek fazlarını da içeren "arazi haritalama lejandı" 

hazırlanmıştır. Profil tanımlamaları esnasında tanımlanan her seriden horizon 

esasına göre toplam 18 tane bozulmuş toprak örneği alınmıştır.  
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Şekil 5. Profil Noktaları ve Diğer İnceleme Kesitleri 

 

Alınan toprak örnekleri fiziksel ve kimyasal analizler için hazırlanmış ve 

analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderilmiştir. Ayrıca görüntüler üzerinde 

yorumlanarak çizilen ve yorum haritasına aktarılan toprak sınırları arazide 

yaklaşık 100-300 m aralıklarla en az 120 cm derinliğe kadar burgu ile kontrol 

edilmiş ve toprak sınırları kesinleştirilerek her farklı toprak seri ve faz özellikleri 

ile bunları simgeleyen sembollere yorum işlenmiştir. Böylece gerçek sınırlar 

belirlenmiş ve ilgili bilgiler yardımıyla haritalanmıştır. 

3.2.1.3. Toprak haritalarının hazırlanması 

Farklı toprak serilerine ait analiz sonuçları yorumlanarak, arazi gözlemleri 

ve sondalama ile belirlenen toprak özellikleri ile karşılaştırılarak toprak sınırında 

gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Arazi kontrolleri yapılan yorum haritası 

üzerindeki toprak sınırları topoğrafik haritadan alınan yol, yerleşim, dere, kuru 

dere ve göl gibi objelerle birleştirilerek 1/10.000 ölçekli "Temel Toprak Haritası" 

oluşturulmuştur. 

Toprağın fiziksel, kimyasal analiz değerleri ile belirlenen morfolojik 

özellikler yardımıyla Dünya Toprak Harita Lejandına göre (FAO/UNESCO, 

1990) ve Toprak Taksonomisi (Soil Survey Staff, 1994)'e göre seriler 

belirlenmiştir. 

Detaylı olarak yürütülen toprak etüd ve haritalama çalışmalarında 

haritalama ünitesi olarak toprak serileri ve bunların önemli fazları kullanılmıştır. 

Toprakların fazlara ayrılmasında önemli olan derinlik, eğim, taşlılık ve üst toprak 

tekstürü kriterlerinin belirlenmesinde Soil Survey Manual’den yararlanılmıştır.  

Arazide tanımlanan haritalama birimlerinin üst toprak tekstürü, eğim, 

derinlik, ve taşlılık kriterleri ve toprak analizleri sonuçları yardımıyla Arazi 

Yetenek Sınıfları, belirlenerek haritaları oluşturulmuştur. 

3.2.2.Morfolojik Analizler 

Arazide toprakların morfolojik özelliklerinin saptanmasında Soil Survey 

Staff, 1996’da belirtildiği şekilde toprak renginin saptanması için "Standart Soil 

Color Charts" kullanılmıştır. Bu kartta toprakların renk özelliklerinin göstergesi 

hue, value ve chroma değerlerine karşılık gelen renk isimlendirmeleri 

kullanılmıştır. 

Arazide profildeki CaCO3 kontrolünde %10'luk HCI kullanılmıştır. Horizon 

sınırların birbirine geçişi; kesin sınır, belirli sınır, geçişli sınır, yaygın sınır ve bu 

sınıf topoğrafyaları; düz topoğrafya, dalgalı topoğrafya, düzensiz topoğrafya ve 

kırıklı topoğrafya şeklinde tanımlanmıştır. Toprak strüktürü; strüktür büyüklüğü, 

strüktür dayanıklılığı, strüktür tipi olarak incelenmiştir. Arazide kıvam 
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belirlenmesi, bozulmamış keseklerde toprak, kuru iken, nemli iken, yaş iken 

yapılmıştır. 

3.2.3.Fiziksel ve Kimyasal Analizler 

Araştırmada tanımlanan toprak serilerinden horizon esasına göre alınan 

bozulmuş toprak örnekleri laboratuvar tekniğine uygun olarak kurutulup 2 mm'lik 

elekten geçirilerek analizlere hazırlanmıştır. 

pH ve EC; 1:1 toprak-su oranında karışımlarda hidrojen iyon 

konsantrasyonu pH-metre ve EC-metre ile potansiyometrik olarak ölçülmüştür.  

Kireç içeriği; Scheibler kalsimetresi ile belirlenmiştir (Schlichting ve 

Blume, 1966). 

EC eşdeğeri % Jips (CaSO4.2H2O) içeriği: 200ml saf suya 1gr toprak 

tartılıp 24 saat çalkalanır ve EC metre ile okunan değer  “Elrashidi Regresyon 

Eşitliğine” göre  % jips olarak hesaplanır (Elrashidi vd., 2007). 

Organik Madde; Değiştirilmiş Walkley-Black yöntemi (Walkley ve Black, 

1934)kullanılarak belirlenmiştir (Kacar, 2009). 

Tekstür;2 mm lik elekten geçirilmiş bozulmuş toprak örneklerinde 

Bouyoucos (1951) hidrometre metoduna göre belirlenmiştir. 

Tarla Kapasitesi - Solma Noktası: Toprak örneklerinin tarla kapasitesi ve 

solma noktası Demiralay (1993)’a göre belirlenmiştir. 

Toplam N: Bremner (1965) tarafından bildirildiği şekilde Kjeldal 

yöntemine göre belirlenmiştir (Kacar, 2009). 

Bitkiye Yarayışlı P: Yarayışlı fosfor (Vanadomolibdofosforik mavi renk) 

Olsen (1954) tarafından geliştirilen yönteme göre belirlenmiştir(Kacar, 2009). 

Yarayışlı K: Nötr 1N amonyum asetat ile ektrakte edilenilir Na, K, Ca ve 

Mg miktarları Kacar (2009)’a göre belirlenmiştir. 

Ekstrakte edilebilir Cu, Zn, Mn, Fe, Mg: Lindsay ve Norvell (1978) 

tarafından belirtilen DTPA ile ekstrakte edilebilir Cu, Zn, Mn, Fe miktarları Kacar 

(2009)’a göre belirlenmiştir. 

3.2.4.Toprakların Sınıflandırılması 

Tanımlanan serilerin topraklarında yapılan fiziksel kimyasal ve mineralojik 

analiz sonuçları serilerin morfolojik özellikleri ile birlikte değerlendirilerek 

Toprak Taksonomisine (Soil Survey Staff, 1999) ve Dünya Toprak Haritası 

Lejandına (FAO/UNESCO, 1988) göre alt gurup düzeyinde sınıflandırılmıştır. 

3.2.5.Arazi Değerlendirme ve Potansiyel Kullanımların Belirlenmesi 

Çalışma alanı toprakları Şenol Arazi Değerlendirme (ŞADY) paket 

programı kullanılarak tarımsal amaçlı kullanımlara uygunluğu belirlenmiştir 

(Şenol, 1983; Şenol ve Tekeş, 1995). Çalışmada ilk olarak, Arazi Değerlendirme 

ve Arazi Kullanım Planlaması için bölgenin ekolojik, sosyal ve ekonomik 

özellikleri göz önüne alınarak Arazi Kullanım Türleri (AKT) belirlenmiş ve 

AKT’leri planlama amacına uygun olarak sulu-tarım, kuru-tarım ve tarım dışı 

kullanım olarak dört grup altında toplanmıştır (FAO, 1977).  

Her bir Haritalama Birimi (HB) için çalışma alanına ait 1/10.000 ölçekli 

temel toprak haritasından; üst toprak tekstürü, eğim, derinlik, toprak etüd 

raporundan; alt toprak tekstürü ve strüktürü ana materyal, pH özelliklerine ait 

arazi karakteristikleri çıkarılmıştır.  

Değerlendirmeye alınan AKT’lerinin arazi istekleri, ilgili literatürlerden 

(FAO, 1977; Özbek, 1978; İlisulu, 1986; Gülcan, 1992; Sys, 1991 ve 1993; Yürür, 

1994; Eriş, 1994; Akdağ, 1996; Soylu, 1997) belirlenmiştir.  

Daha sonra AKT’lerinin arazi isteklerine göre her bir karakteristiğin farklı 

düzeyleri için arazi istekleri karşılaştırılarak 1.00-0.00 arasında Oransal 
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Beklenilen Ürün Değerleri (OBÜ), çalışma alanı için belirlenen AKT’lerinin 

özelliklerine ve bölgenin ekonomik şartlarına uygun olarak 1.00-0.00 arasında 

Karlılık Endeks (KE) Değerleri belirlenmiştir. HB’lerinin arazi karakteristikleri, 

OBÜ değerleri ve KE değerleri esas alınarak ŞADY programında HB’lerinin 

AKT’lerine uygunluğunu yansıtan Fiziksel Haritalama Birimleri Endeksleri 

(FHBE) hesaplanmıştır.  

FHBE değerlerine göre oluşturulan AKT'lerine uygunluk sınıfları 

belirlenmiş, Kabul Edilebilir Uygunluk Değerleri (KEUD) ise kuru-tarım için 

0.75, sulu-tarım için 0.75 ve diğer kullanımlar için 0.80 olarak alınarak ŞADY 

programında Potansiyel Kullanım (POTKUL) Gruplarının oluşturulmasında 

kullanılmıştır. 

Her bir haritalama birimi için tarımsal üretim düşünüldüğünde 

kullanılabilen AKT’lerinin FHBE değerleri ile bu kullanım türü için belirtilen KE 

değerlerinin çarpımından elde edilen Haritalama Birimi Endekslerinin (HBE) 

toplamı, tarımsal amaçlı AKT’lerinin KE’ değerleri toplamına bölünmesiyle 

Oransal Haritalama Birim Endeksi (OHBE) hesaplanmıştır. Şekil 6’da arazi 

değerlendirme çalışması akış şeması yer almaktadır. 

 

Şekil 6: Arazi Değerlendirme Çalışması Akış Şeması 

 

4. ÇALIŞMA ALANI TOPRAK KAYNAKLARI 

Çalışma alanı toprakları 2 farklı fizyoğrafya üzerinde yer almaktadır. Bu 

fizyoğrafik üniteler; alüviyal vadi tabanı ve dağ etekleridir. Alüviyal vadi tabanı 

üzerinde Delice, Karanlık ve Yerköy serileri, dağ eteklerinde ise Şefaatli ve Kale 

serileri tanımlanmıştır. Çalışma alanında seriler ve diğer haritalama birimlerinde 

toplam 156 haritalama ünitesi belirlenmiş ve çizilmiştir. Şekil 7’de alanın seri 

dağılımları verilmiştir.  

Buna göre çalışma alanında belirlenen serilerden Delice serisi en fazla alanı 

kapsamaktadır. Bu serinin yaygın dağılım alanı 368.4 hektardır. Seri toprakları 

Yerköy ilçe merkezinin güneyinde yaygın olarak bulunmaktadır. En az 

tanımlanan seri ise Karanlık serisi olmuştur. Bu seri ise daha çok Şefaatli 
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civarında yayılım göstermiştir. Çizelge 1’de serilerin yayılım alanları verilmiştir. 

Alanın 1/10000 ölçekli temel toprak haritası ise Ek-1’de yer almaktadır. 

 

 
Şekil 7. Çalışma Alanı Toprak Serilerinin Dağılımları 

 

Çizelge 1. Toprak serilerinin dağılımı 

Seri Adı (ha) % 

Delice (De) 368.4 35.14 

Kale (Kl) 284.1 27.10 

Şefaatli (Se) 103.4 9.86 

Yerköy (Ye) 141.1 13.46 

Karanlık (Ka) 68.7 6.56 

Çeşitli Araziler (ÇA) 5.4 0.51 

Höyük 1.5 0.15 

Dere 66.0 6.29 

Tali su kanalı 3.3 0.31 

Yerleşim 6.5 0.62 

 

4.1.Çalışma Alanında Saptanan Toprak Serilerinin Morfolojik 

Özellikleri, Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Tanımlanan bu serilerin sahip olduğu morfolojik özellikleri ve örnek 

profillerden alınan topraklarda yapılan fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları 

bulundukları fizyoğrafik üniteler altında verilmiştir. 

4.1.1. Genç Alüviyaller 

4.1.1.1. Delice Serisi 

Delice Çayına paralel olarak birikim gösteren ve çayın oluşturduğu 

mendereslerde biriken materyaller olmak üzere iki farklı formda oluşmuşlardır. 

Bu fizyoğrafya üzerinde yer alan topraklarda Delice, Karanlık ve Yerköy serileri 

tanımlanmıştır. 

Ap-C1-C2 profil dizilimine sahip üst toprakta kil, gövdede killi tın bünyede 

topraklardan oluşmuştur. Profilde kireç miktarı % 5.8-7.5 arasında değişmektedir. 

Delice serisi örnek profilinde pH değeri 8.5 civarında bulunmuştur. Aşağıda 

seriye ait profil tanımlaması yer almaktadır. Bu seri topraklarında yapılan 

kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları çizelge2’de, derinliğe bağlı olarak tekstür, 

kireç ve organik madde değerlerinin dağılımı şekil8’de verilmiştir. Profile ait 

görünümler şekil 9’da yer almaktadır. 
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Profil Tanımlaması 

Seri adı: Delice 

Yeri: 

 

Koordinat: 

Yerköy’de bulunan Kale Seramik fabrikasına 2 km 

uzaklıkta eski tren istasyonu binasının yanından 

alınmıştır. 

Y:4386770 

X:36628422 

Arazi Kullanımı: Sulu tarım-Sebze 

Ana materyalin niteliği: Alüviyal  

Jeomorfolojik birim: Vadi tabanı 

Yüzey topoğrafyası: Düz 

Eğim: % 0-2 

Erozyon, taşlılık, drenaj: Yok-Yok-Aşırı drenajlı 

Rakım: 777 m 

Horizon Derinlik (cm) Özellikleri 

Ap 0-35 

Kuru iken koyu kahverengi (7,5 YR 2/2), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 2/3); tınlı; orta granüler 

strüktür; kuru iken hafif sert, nemli iken sıkı, yaş iken 

yapışkan değil, plastik değil; çok kireçli; geçişli düz sınır, 

iyi drenaj, köklenme yok 

C1 35-85 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 4/4), yaş iken açık 

zeytin kahverengimsi (2,5 Y 4/3); tın; masif; kuru iken 

dağılgan, nemli iken gevşek, yaş iken yapışkan değil; 

plastik değil; çok kireçli; geçişli düz sınır, taşsız, iyi 

drenaj, köklenme yok 

C2 85+ 

Kuru iken donuk kahverengi (10 YR 5/4), yaş açık zeytin 

kahverengimsi (2,5 Y 4/3); tın; masiv; kuru iken 

dağılgan, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan değil; plastik 

değil; çok kireçli; geçişli düz sınır, taşsız, iyi drenaj 
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Çizelge2.Delice Serisi Örnek Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

Horizon Derinlik pH EC O.M Kireç  

Tekstür 

 

Bünye 

Grubu 

Tarla 

Kapasitesi 

Solma 

Noktası 

Faydalı 

Su 

Jips 

%Kil %Silt %Kum 

Ap 0-35 8.3 0.40 1.9 5.8 44.71 27.60 27.68 C 37.4 25.6 11.7 0.70 

C1 35-85 8.6 0.37 0.6 6.5 27.91 30.01 42.08 CL 27.0 16.4 10.6 0.91 

C2 85+ 8.4 0.58 0.6 7.8 19.18 35.67 45.15 L 22.9 11.8 11.1 0.74 

 

 

 

   

 

Şekil 8. Delice Serisi Örnek Profilinin Derinliğe Bağlı Olarak Tekstür, Kireç ve Organik Madde Değerlerinin Dağılımı 
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Şekil 9.Delice Serisi Toprak Profiline Ait Görünümler 
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4.1.1.2. Karanlık Serisi 

Bu seri alanda belirlenen en ağır bünyeye sahip olması ile diğer serilerden 

ayrılmıştır. Ancak çalışma alanında lokal kalmış yaygın bir dağılım alanı 

bulamamıştır. Seri profilinde kil içeriği % 50 civarında bulunmuştur. Az kireçli, 

organik maddece zengin, hafif alkali topraklardan oluşmuştur.  

Bu seri topraklarında yapılan kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları çizelge 

3’de, derinliğe bağlı olarak tekstür, kireç ve organik madde değerlerinin dağılımı 

şekil10’de verilmiştir. Profile ait görünümler şekil 11’de yer almaktadır. 

 

Profil Tanımlaması 

Seri adı: Karanlık  

Yeri: 

 

 

Koordinat:  

Cıcıklar ve Caferli köylerinin yol ayrımlarından önce 

yol kenarının sol tarafında kalan bir ayva bahçesinde 

belirlenmiştir 

Y: 4378915 

X:36646923   

Arazi Kullanımı: Sulu tarım-Meyve Bahçesi 

Ana materyalin niteliği: Alüviyal  

Jeomorfolojik birim: Vadi tabanı 

Yüzey topoğrafyası: Düz 

Eğim: % 0-2 

Erozyon, taşlılık, drenaj: Yok-Yok-Yetersiz drenajlı 

Rakım: 877m 

Horizon Derinlik (cm) Özellikleri 

Ap 0-17 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 3/3), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 2/3); kil; kuvvetli, kaba 

yarı köşeli strüktür; kuru iken aşırı sert, nemli iken 

sıkı, yaş iken yapışkan, plastik; çok kireçli; belirgin 

dalgalı sınır. 

AC 17-45 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 4/4), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 4/4); kil; masiv strüktür; 

kuru iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 

yapışkan, plastik; çok kireçli; geçişli düz sınır, yoğun 

ince saçak kökler 

C 45+ 

Kuru iken donuk kırmızımsı kahverengi (5 YR 5/3), 

yaş kahverengimsi siyah (10 YR 4/6); kil; masif; kuru 

iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok 

yapışkan, çok plastik; çok kireçli; geçişli düz sınır 
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Çizelge 3.Karanlık Serisi Örnek Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

Horizon Derinlik pH EC O.M Kireç  

Tekstür 

 

Bünye 

Grubu 

Tarla 

Kapasitesi 

Solma 

Noktası 

Faydalı 

Su 

Jips 

%Kil %Silt %Kum 

Ap 0-17 8.0 0.38 3.9 4.8 54.57 23.45 21.99 C 48.1 35.7 12.5 0.76 

AC 17-45 8.2 0.17 1.3 5.3 50.42 27.59 21.99 C 40.4 24.5 15.9 0.64 

C 45+ 8.3 0.15 0.9 5.5 44.31 25.59 30.10 C 34.1 21.6 12.4 0.95 

 

 

 

   
 

Şekil 10: Karanlık Serisi Örnek Profilinin Derinliğe Bağlı Olarak Tekstür, Kireç ve Organik Madde Değerlerinin Dağılımı 
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Şekil 11. Karanlık Serisi Toprak Profiline Ait Görünümler 
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4.1.1.3. Yerköy Serisi 

Alüviyal dolgular üzerinde oluşan bir diğer seri olan bu topraklar Ap-C1-

C2-C3 horizonlarına sahiptir. Serinin en tipik özelliği C2 horizonundaki 

çakıllılıktır.  

Bu seride toprak tekstürü killi tından kuma kadar geçiş gösterir. Topraklar 

az kireçli ve hafif alkalidir. Organik maddece zayıf bu topraklarda tuzluluk 

problemi bulunmamaktadır. Seri topraklarınaait kimyasal ve fiziksel analiz 

sonuçları çizelge 4’de verilmiştir. Toprak derinliğinee bağlı olarak tekstür, kireç 

ve organik madde değerlerinin dağılımı şekil 12’de,profile ait görünümler şekil 

13’de yer almaktadır. 

 

Profil Tanımlaması 

Seri adı: Yerköy 

Yeri: 

 

Koordinat:  

Yerköy ilçesinin çıkışında bulunan Kale Seramik 

fabrikasının kamyon garajının solunda bulunan parsel. 

Y:4386996 

X:36627854 

Arazi Kullanımı: Kuru tarım-tahıl 

Ana materyalin niteliği: Alüviyal  

Jeomorfolojik birim: Vadi tabanı 

Yüzey topoğrafyası: Düz 

Eğim % 0-2 

Erozyon, taşlılık, drenaj: Yok-Yok-Aşırı drenajlı 

Rakım: 774 m 

Horizon Derinlik (cm) Özellikleri 

Ap 0-15 

Kuru iken kahverengi (10 YR 3/3), yaş iken açık 

kahverengimsi (10 YR 3/1); tın; kuvvetli ince granüler 

strüktür; kuru iken hafif sert, nemli iken sıkı, yaş iken  

yapışkan değil; hafif plastik; çok kireçli; geçişli düz 

sınır,hafif taşlı, ince saçak kökler 

C1 15-85 

Kuru iken kahverengi (10 YR 4/4), yaş iken açık 

kahverengimsi (7,5 YR 4/4); tın; masiv strüktür; kuru 

iken sert, nemli iken sıkı, yaş iken yapışkan, plastik; çok 

kireçli; geçişli düz sınır, ince saçak kökler  

C2 85-105 

Kuru iken mat turuncu (5 YR 6/4), yaş iken parlak 

kırmızı kahverengi (5 YR 5/6); tın; teksel strüktür; kuru 

iken dağılgan, nemli iken dağılgan, yaş iken yapışkan 

değil, plastik değil; çok kireçli; geçişli düz sınır, kaba 

bünyeli çakıllı ara kat . 

C3 105+ 

Kuru iken parlak kırmızı kahverengi (5 YR 5/8), yaş iken 

kırmızım kahverengi (5 YR 4/6); kil; masiv strüktür; kuru 

iken çok sert, nemli iken çok sıkı, yaş iken çok yapışkan 

değil, plastik değil; çok kireçli. 
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Çizelge 4. Yerköy Serisi Örnek Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

Horizon Derinlik pH EC O.M Kireç  

Tekstür 

 

Bünye 

Grubu 

Tarla 

Kapasitesi 

Solma 

Noktası 

Faydalı 

Su 

Jips 

%Kil %Silt %Kum 

Ap 0-15 8.7 0.15 1.1 7.2 28.55 26.40 45.05 CL 24.1 15.1 9.0 0.71 

C1 15-85 8.5 0.33 1.2 7.7 30.65 24.22 45.13 CL 6.9 5.1 1.8 0.75 

C2 85-105 9.0 0.21 0.3 6.9 11.37 2.79 85.84 LS 26.4 15.4 11.0 0.56 

C3 105+ 9.0 0.20 0.6 7.9 19.95 11.37 68.67 S 15.2 9.2 6.0 0.64 

 

 

 

   
 

Şekil 12. Yerköy Serisi Örnek Profilinin Derinliğe Bağlı Olarak Tekstür, Kireç ve Organik Madde Değerlerinin Dağılımı 
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Şekil 13.Yerköy Serisi Toprak Profiline Ait Görünümler 
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4.1.2. Dağ Etekleri 

4.1.2.1. Şefaatli Serisi 

Granit ana materyal üzerinde oluşmuş genç profilli zayıf ayrışma gösteren 

topraklardır. A-Chorizon dizilimine sahiptir. Tınlı kum bünyededir. Üst toprağı 

organik maddece zengin, kireçsiz, tuzluluk problemi bulunmayan nötr pH ya 

sahip topraklardır. 

Aşağıda seriye ait profil tanımlaması yer almaktadır. Bu seri topraklarında 

yapılan kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları çizelge 5’de verilmiştir. Toprakların 

tekstürü, kireç ve organik madde içeriklerinin derinliğe bağlı olarak değişimi 

şekil14’de, profile ait fotoğraflar şekil 15’de verilmiştir. 

 

Profil Tanımlaması 

Seri adı: Şefaatli 

Yeri: 

 

Koordinat :  

Şefaatli'den Yerköy’e giderken Şefaatli merkezden 

2km sonra yolun sağ tarafından alınmıştır. 

Y: 4375171 

X:36649989 

Arazi Kullanımı: Kuru tarım-tahıl 

Ana materyalin niteliği: Bazalt 

Jeomorfolojik birim: Yamaç arazi 

Yüzey topoğrafyası: Eğimli (Teras) 

Eğim % 6-12 

Erozyon, taşlılık, drenaj: Hafif-Orta taşlı(%10-50)-Aşırı drenajlı 

Rakım: 910 m 

Horizon Derinlik (cm) Özellikleri 

A1 0-10 

Kuru iken soluk kahverengi (10 YR 5/4), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 2/2); kum; teksel; kuru 

iken dağılgan, nemli iken çok dağılgan, yaş iken 

yapışkan, plastik değil; kireçsiz; geçişli düz sınır.İnce 

saçak kökler yaygın 

C 10+ 

Kuru iken soluk kahverengi (10 YR 6/4), yaş iken açık 

zeytin kahverengimsi  (2,5 Y 4/3); kum; teksel; kuru 

iken çok sert, nemli iken çok gevşek, yaş iken yapışkan 

değil,  plastik değil; kireçsiz; geçişli düz sınır, Çeşitli 

çaplarda çakıllı ara katmanlar var. 
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Çizelge 5. Şefaatli Serisi Örnek Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

Horizon Derinlik pH EC O.M Kireç  

Tekstür 

 

Bünye 

Grubu 

Tarla 

Kapasitesi 

Solma 

Noktası 

Faydalı 

Su 

Jips 

%Kil %Silt %Kum 

A1 0-10 8.0 0.05 2.9 1.6 8.95 8.95 82.10 LS 9.8 6.1 3.8 0.55 

C 10+ 8.1 0.01 0.3 1.8 6.92 6.92 86.16 LS 3.9 2.9 1.0 0.53 

 

 

 

   
 

Şekil 14: Şefaatli Serisi Örnek Profilinin Derinliğe Bağlı Olarak Tekstür, Kireç ve Organik Madde Değerlerinin Dağılımı 
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Şekil 15: Şefaatli Serisi Toprak Profiline Ait Görünümler 
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4.1.2.2. Kale Serisi 

Çörtlü az kireçli ana materyal üzerinde oluşmuş bu topraklarda A1-A2-C 

horizon dizilimi bulunmaktadır. Kaba bünyeli, hafif alkali ve organik maddece 

fakir toprakların üst horizonunda organik madde miktarı artış göstermektedir.  

Aşağıda Kale serisine ait profil tanımlaması yer almaktadır. Bu seri 

topraklarında yapılan kimyasal ve fiziksel analiz sonuçları çizelge 6’da, derinliğe 

bağlı olarak tekstür, kireç ve organik madde değerlerinin dağılımı şekil 16’da 

verilmiştir. Şekil 17’de profile ait görünümler yer almaktadır.  

 

Profil Tanımlaması 

Seri adı: Kale  

Yeri: Yerköy’den 16km uzaklıkta Yerköy ilçesine giderken 

yolun solunda kalan alt tarafında sulama için arıklar 

mevcut 

Koordinat: X:36642654 

Y:4382228 

Arazi Kullanımı: Kuru tarım-tahıl 

Ana materyalin niteliği: Çört  

Jeomorfolojik birim: Alt etek  

Yüzey topoğrafyası: Dik yamaç 

Eğim % 6-12 

Erozyon, taşlılık, drenaj: Var-Var-yetersiz drenajlı 

Rakım: 860 m 

Horizon Derinlik (cm) Özellikleri 

A1 0-27 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 3/3), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 3/1); kum; zayıf, teksel 

strüktür; kuru iken dağılgan, nemli iken gevşek, yaş 

iken yapışkan değil,plastik değil; çok kireçli; geçişli 

düz sınır,taşlı ve yoğun saçak kök 

A2 27-66 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 3/3), yaş iken 

kahverengimsi siyah (10 YR 3/1); kum; teksel 

strüktür; kuru iken dağınık, nemli iken çok sıkı, yaş 

iken yapışkan değil; plastik değil; çok kireçli; geçişli 

düz sınır, ince saçak kökler ve taşlı  

C 66+ 

Kuru iken koyu kahverengi (10 YR 3/4), yaş 

kahverengimsi siyah (10 YR 3/1); kil; masiv strüktür; 

kuru iken dağılgan, nemli iken dağılgan, yaş iken 

yapışkan değil, plastik değil; çok kireçli; belirgin 

dalgalı sınır, 3-4 mm çapında orta yoğun çörtler. 
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Çizelge 6.Kale Serisi Örnek Profilinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları 

 

Horizon Derinlik pH EC O.M Kireç  

Tekstür 

 

Bünye 

Grubu 

Tarla 

Kapasitesi 

Solma 

Noktası 

Faydalı 

Su 

Jips 

%Kil %Silt %Kum 

A1 0-27 8.3 0.15 3.0 3.6 11.09 13.18 75.74 SL 12.1 7.6 4.5 0.63 

A2 27-66 8.3 0.16 0.8 3.5 13.18 15.27 71.55 SL 10.3 6.0 4.3 0.61 

C 66+ 8.2 0.13 2.0 3.3 17.39 11.11 71.50 SL 19.5 10.5 9.0 0.63 

 

 

 

   

 

Şekil 16.Kale Serisi Örnek Profilinin Derinliğe Bağlı Olarak Tekstür, Kireç ve Organik Madde Değerlerinin Dağılımı 
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Şekil 17. Kale Serisi Toprak Profiline Ait Görünümler 
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4.2. Çalışma Alanı Topraklarının Genel Dağılımları 

4.2.1. Çalışma Alanının Eğim Özelliği 

Çalışma alanı vadi tabanı ve çevresindeki dağ etekleri üzerinde oluşan 

toprakları kapsaması nedeniyle farklı eğim gruplarında yer almakla birlikte, alanın 

büyük çoğunluğu vadi düzlüklerinden oluşmaktadır. Çalışma alanın yaklaşık % 

60’ı düz arazilerden oluşmaktadır. Hafif eğimli araziler ise alanın % 16.2’sine 

karşılık gelmektedir. Yerleşim ve Delice Çayı’nın kapsadığı alan hesap dışında 

bırakıldığında çalışma alanının % 95’inde eğim yönüyle tarımsal açıdan bir sorun 

olmadığı görülmektedir. Alanın eğim sınıfları dağılımı çizelge 7’de verilmiştir. 

Eğim haritası şekil 18’de yer almaktadır.  

 

Çizelge 7.Çalışma Alanı Topraklarının Eğim Sınıflarına Göre Dağılımı 

Eğim Sınıfları (ha) % 

A (% 0-2) 624,9 59,61 

B (% 3-5) 169,9 16,20 

C (% 6-8) 151,9 14,49 

D (% 9-11) 5,2 0,50 

E (% 12 +) 13,8 1,32 

Çeşitli Araziler (ÇA) 5.4 0.51 

Höyük 1.5 0.15 

Dere 66.0 6.29 

Tali su kanalı 3.3 0.31 

Yerleşim 6.5 0.62 

 

 
Şekil 18: Çalışma Alanı Topraklarının Eğim Sınıfları Dağılım Haritası 

4.2.2. Çalışma Alanının Toprak Derinliği Özelliği  

Çalışma alanının büyük bölümü derin topraklardan oluşmaktadır. Orta derin 

ve daha sığ toprakların oranı % 8’in altında kalmaktadır. Alanın derinlik sınıfları 

dağılımı çizelge8’de verilmiştir.  

 

Çizelge 8.Çalışma Alanı Topraklarının Derinlik Sınıflarına göre dağılımı 

Derinlik Sınıfları  (ha) % 

d1 (120 cm +)  710.0 67.72 

d2 (90-120 cm)  170.6 16.27 

d3 (60-90 cm)  60.5 5.77 

d4 (30-60 cm)  22.0 2.10 

d5 (0-30 cm)  2.7 0.27 
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Çeşitli Araziler 

(ÇA) 

 5.4 0.51 

Höyük  1.5 0.15 

Dere  66.0 6.29 

Tali su kanalı  3.3 0.31 

Yerleşim  6.5 0.62 

 

Çalışma alanı toprakları genel olarak derinlik yönüyle bir kısıtı 

bulunmamaktadır. Alanın tamamına yakını derinlik özelliği yönüyle tahıl 

yetiştiriciliği için uygundur. Çalışma alnında tanımlanan d1 ve d2 derinlik 

sınıflarının oluşturduğu yaklaşık % 84’lük bölüm bağ yetiştirilebilecek 

topraklardan oluşmaktadır. Bahçe yetiştiriciliği düşünüldüğünde bitki türüne bağlı 

olmakla birlikte % 67.72’lik bir alanın uygun olduğu görülmektedir. Çalışma alanı 

için oluşturulmuş toprak derinliği haritası şekil 19’da yer almaktadır. 

 

 
Şekil 19.Çalışma Alanı Topraklarının Derinlik Sınıfları Dağılım Haritası 

 

4.2.3. Çalışma Alanının Üst Toprak Tekstürü 
Çalışma alanı genelinde topraklar orta ve kaba bünyede bulunmuştur. 

Alanda tanımlanan toprakların yalnızca % 7.58’inin ince bünyeli olduğu 

belirlenmiştir. Alanın üst toprak tekstürü dağılımı çizelge9’da verilmiştir.  

 

Çizelge 9.Çalışma Alanı Topraklarının Üst Toprak Tekstürü Dağılımı 

Bünye Grupları (ha) % 

İnce bünye (SC, SiC, C) 79,5 7,58 

Orta bünye (SL, L, SiL, Si, CL, SCL, SiCL) 448,2 42,76 

Kaba bünye (S, LS) 438,0 41,78 

Çeşitli Araziler (ÇA) 5.4 0.51 

Höyük 1.5 0.15 

Dere 66.0 6.29 

Tali su kanalı 3.3 0.31 

Yerleşim 6.5 0.62 

 

Çalışma alanında tanımlanan serilerden 1’i kil, 2’si kil tın, 1’i kumlu tın ve 

1’i tınlı kum bünyeli profil gövdesine sahiptir. Çalışma alanının en ağır bünyeye 

sahip toprağı Karanlık serisi topraklarıdır. Bu seride kil miktarı yüzey toprağında 

% 50’nin üzerine çıkmamaktadır. Çalışma alanındaki en kaba bünyeye sahip 
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topraklar ise Şefaatli serisinde yer almakta ve bu serinin topraklarında kum 

miktarı % 86’ya ulaşmaktadır. Ancak çalışma alnının geneli için bünye orta kaba-

kaba arasında değişmektedir. Üst toprak tekstürü dağılım haritası şekil 20’de yer 

almaktadır. 

 
Şekil 20.Çalışma Alanı Topraklarının Üst toprak Tekstürü Dağılım Haritası 

 

4.2.3. Çalışma Alanının Erozyon Durumu 
Çalışma alanını bulunduğu fizyoğrafya ve eğim karakteristikleri yönüyle 

erozyon oluşumu açısından önemli bir potansiyeli bulunmamaktadır. Buna göre 

alanın % 75.6’sında erozyon belirtisine rastlanmamıştır. Orta şiddette erozyon 

görülen alanlar ise % 10’dan daha az bir alan kapsamaktadır. Çizelge 10’da alanın 

erozyon durumu dağılımı verilmiştir.  

 

Çizelge 10.Çalışma Alanı Topraklarının Erozyon Durumu 

Erozyon sınıfları (ha) % 

Erozyon yok 792.59 75.60 

e1 (Hafif erozyon) 71.0 6.77 

e2 (Orta şiddetli erozyon) 102.2 9.75 

Çeşitli Araziler (ÇA) 5.4 0.51 

Höyük 1.5 0.15 

Dere 66.0 6.29 

Tali su kanalı 3.3 0.31 

Yerleşim 6.5 0.62 

 

Erozyonun tanımlandığı alanlar özellikle Şefaatli ve Kale serileri ile 

tanımlanmıştır. Bu topraklar daha çok dağ etekleri olarak tanımlanan 

fizyoğrafyalarda yer almaktadır. Bu toprakların eğimleri ise orta ve dik olarak 

tanımlanmıştır. Şekil 21’de erozyon haritası yer almaktadır. 

 

 



32 

 

 
Şekil 21. Çalışma Alanı Topraklarının Erozyon Dağılımı Haritası 

 

4.3. Toprak-Su Karakteristikleri 

Çalışma alanı topraklarında yapılan analizler sonucunda tarla 

kapasitesindeki su miktarının % 3.9 ile 48.1 arasında değiştiği belirlenmiştir. 

Solma noktasındaki su miktarı ise % 35.7 ile 1.0arasında bulunmuştur. Faydalı su 

içeriği ise en düşük % 1.0 en yüksek 15.9 olarak bulunmuştur. Her ne kadar tarla 

kapasitesi ve solma noktasındaki su içerikleri geniş bir aralık içinde dağılım 

göstermekteyse de faydalı su içerikleri yönüyle orta-düşük değerlerde olduğu 

görülmüştür. Toprakların kaba bünyeli olması nedeniyle suyun profilde tutulması 

kısıtlı olmaktadır. Bu durum bitkiler için su riskinin yanında sulama suyu ihtiyacı 

ve sulama aralığını etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle bitkisel üretim yönünden 

değerlendirildiğinde sulama ile ilgili bazı olumsuzlukları beraberinde getirecektir.  

Çalışma alanı serilerinde derinlikle birlikte topraklarda bir sıkışma ya da 

pekişme belirlenmemiştir. Alandaki topraklarda yoğun işlemeli tarım yapılmaması 

nedeniyle topraklar doğal gözenek dağılımını korumaktadır. Ayrıca toprak 

bünyesinin kaba olması dere yatağı içinde olmasına rağmen taban suyu ve ıslaklık 

riskinin olmamasını sağlamaktadır.  

4.4.Çalışma Alanı Topraklarının Sınıflandırılması 

Çalışma alanında tanımlanan seriler profillerinin morfolojik özellikleri ve 

topraklarının analiz sonuçlarına göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada Toprak 

Taksonomisi ve FAO/UNESCO Toprak Haritasına göre yapılmıştır. Toprak 

Taksonomisi ile yapılan sınıflandırmada Alt Gurup, FAO/UNESCO 

sistematiğinde ise Büyük Toprak Gurubu seviyesinde sınıflandırma 

yapılmıştır.Çalışma alanında yer alan toprakların Toprak Taksonomisinde yer 

aldığı kategoriler çizelge 11’de verilmiştir.Soil Survey Staff 2012’ye göre yapılan 

sınıflamada Serilerin tamamı Entisol ordosu içerisinde yer 

almıştır.FAO/UNESCO sınıflamasına göre ise Karanlık, Delice ve Yerköy serileri 

Fluvisol olarak sınıflandırılırken Kale ve Şefaatli serisi ise Regosol olarak 

değerlendirilmiştir. 
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Çizelge 11. Toprakların Toprak Taksonomisi ve FAO/UNESCO Sistemlerine 

Göre Sınıflandırılmaları. 

TOPRAK TAKSONOMİSİ 
FAO/ 

UNESCO 

Ordo Altordo Büyük gurup Alt gurup Seri Büyük T. Gurup 

Entisol 

Fluvent Xerofluvent 
Typic  

Xerorofluvent 

Karanlık Haplic Fluvisol 

Delice Haplic Fluvisol 

Yerköy Haplic Fluvisol 

Orthent Xerorthent 
Typic  

Xerorthent 

Kale Haplic Regosol 

Şefaatli Haplic Regosol 

 

5. ÇALIŞMA ALANI TOPRAKLARININ VERİMLİLİK DURUMU 

Bitkilerin gelişebilmeleri için gereksinim duydukları besin maddelerinin 

yetiştirme ortamında uygun oranlarda ve yeter miktarda bulunmaları 

gerekmektedir. Besin maddelerinden birinin ya da birkaçının eksikliği, fazlalığı 

yada aralarındaki optimum oranın bozulması bitki gelişimini ve bitkilerin toprakta 

bulunan besin maddelerinden yeterince yararlanmalarını sınırlandırmakta ve 

sonuçta bol ve kaliteli ürün alınması olumsuz yönde etkilenmektedir. Toprakta 

bitki gelişimi için yeterli düzeyde bulunmayan bitki besin maddeleri ancak toprak 

analizleri sonucu belirlenebilmektedir (Taban ve ark., 2004).  

Çalışma alanından alınan toprak örneklerinde yapılan analizler sonucu 

belirlenen besin içerik değerleri çizelge 12’de yer almaktadır.  

 

Çizelge 12. Çalışma Alanı Topraklarının Verimlilik Durumları 

 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Cu 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

Fe 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Delice Serisi 

Ap 0.161 24.14 400.3 6539 1546 2.55 5.82 3.94 1.50 

C1 0.042 5.39 112.2 5421 1778 1.48 2.70 2.35 0.17 

C2 0.040 4.37 74.1 4505 1019 1.44 3.22 3.63 0.14 

Karanlık Serisi   

Ap 0.180 35.62 940.3 8119 1487 2.18 15.44 6.71 1.29 

KA-Ac 0.100 16.98 296.3 6663 1069 11.82 9.47 7.79 6.08 

KA-C 0.059 102.66 183.0 6610 845 1.60 6.76 4.01 0.29 

Kale Serisi 

Kl-A1 0.105 36.41 331.2 3168 190 0.53 7.18 5.82 1.10 

KL-A2 0.059 69.02 656.1 3454 137 0.37 3.44 1.33 0.22 

KL-C 0.110 34.93 348.6 4536 180 0.86 5.39 2.16 1.25 

Şefaatli Serisi 

Şe-A1 0.045 101.52 240.6 2299 99 0.31 0.34 2.14 0.46 

Şe-C 0.021 8.00 44.2 1908 57 0.34 2.41 3.08 0.09 

Yenice Serisi 

Ye-Ap 0.098 3.35 423.2 4567 779 1.00 2.82 1.88 0.36 

Ye-A2 0.021 2.55 83.3 3070 253 0.52 1.33 1.20 0.14 

Ye-C1 0.080 9.37 296.6 5923 1004 1.03 3.29 2.32 0.29 

Ye-C2 0.048 13.69 155.4 4147 449 1.18 1.99 1.76 0.13 
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Bitkiler besinleri kökleri vasıtasıyla, suda eriyik olarak, çeşitli formlarda 

alırlar. Bitkiler besin alımı faaliyetlerinin % 75’ini yüzeyden itibaren % 25’lik kök 

derinliğinde yaparlar. Bu nedenle her ne kadar horizon esasına göre alınmış toprak 

örneklerinde besin durumu belirlenmiş ise de verimlilik ile ilgili yorumlarda ilk 

30 cm’lik kısmın besin içerikleri göz önüne alınmış ve aşağıda başlıklar halinde 

sunulmuştur. 

10.1. Makro besin elementleri 

Azot 

Çalışma alanı topraklarında azot içeriği 0.021 ppm ile 0.180 ppm arasında 

değişmektedir. Azot içeriği Şefaatli serisi topraklarında çok düşük, Yenice serisi 

topraklarında düşük, Delice Karanlık ve Kale serileri topraklarında ise yeterli 

sınırında bulunmuştur. Toprakların ilk vejetasyon döneminde dahi azotça 

desteklenmesi gerekmektedir. 

Azot bitkide bulunan birçok önemli organik bileşiğin yapısında yer almakta 

olup proteinler, amino asitler, nükleik asitler, enzimler, klorofil, ATP, ADP gibi 

önemli organik bileşikler yapılarında azot bulundurmaktadır. Azot bitkilerdeki 

yeni hücrelerin oluşumu için en gerekli elementlerden biridir. Azot noksanlığında 

yapraklarda görülen kloroz, yaprağın tümünü homojen olarak sararması şeklinde 

ortaya çıkmakta ve bu sararma ilk önce yaşlı yapraklarda görülmektedir. Azot 

noksanlığı bitkinin özellikle vegetatif gelişmesini olumsuz yönde etkilerken 

asmanın özellikle yaprak ve gövde sistemi oldukça zayıf kalmaktadır. 

Fosfor 

Çalışma alanı topraklarında fosfor içeriği 2.55 ppm ile 102.66 ppm arasında 

değişmektedir. Fosfor miktarı Yenice serisi topraklarında düşük, Delice serisi 

topraklarında yeterli, Karanlık ve Kale serileri topraklarında fazla, Şefaatli serisi 

topraklarında ise çok fazla olarak bulunmuştur.  

Bu element asmanın çok önemli bir takım organik bileşiklerinin yapısında 

yer almaktadır. Bitkide enerji transferini sağlayan ATP de bu bileşiklerin en 

önemlilerinden biri olup fosfor elementi bitkinin genetik özelliklerini belirleyen 

DNA’nın oluşumu için en gerekli elementlerden birisidir. Fosfor, bitkinin 

generatif organlarında diğer organlarına nazaran daha fazla miktarda bulunur. 

Fosfor noksanlığında en çok çiçek, meyve, tohum gibi generatif organlar zarar 

görmektedir. Noksanlık belirtileri ilk önce yaşlı yapraklarda fark edilmekte olup 

sürgün büyümesi de yavaşlamakta, yapraklar küçük kalırken yaprak adedinde 

azalmalar saptanmaktadır. Yaprak renginde ise çok ileri devredeki fosfor 

noksanlığında erguvanımsı kırmızı renk oluşmaktadır.  

Potasyum 

Çalışma alanı topraklarında K içeriği 44.2 ppm ile 940.3 ppm arasında 

değişmektedir. Düşük değerlere alt horizonlarda rastlanılmaktadır. Üst topraklarda 

ise K içeriği 240 ppm’in altına düşmemektedir. Buna göre çalışma alanı 

topraklarında K içeriği yönüyle yeterli bulunmuştur.  

Bitkinin karbonhidrat metabolizmasındaki şekerlerin oluşumunda, protein 

sentezinde, bitkinin su tüketimini ayarlayan gözeneklerin açılıp kapanmasında, 

bitkinin stres şartlarına dayanıklılığının artmasında, hastalık ve zararlılara karşı 

dayanıklılık yanında hücre bölünmelerinde görev alan bir elementtir. Potasyum 

bitkilerde birçok kalite faktörünü etkileyen bir besin elementi olup noksanlığında 

bitkinin özelliğine göre değişmekle beraber ürünün kalitesinde bazı bozulmalara 

neden olmaktadır. Noksanlık simptomları, genellikle diğer elementlerde olduğu 

gibi önce yaşlı yapraklarda görülmektedir. Noksanlık belirtileri önce yaprak 

kenarları ve uçlarında belirginleşmeye başlar. Yaprak kenarları önce sararır, daha 
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sonra bu kısımlarda koyu kahverengiye dönüşür ve noksanlığın çok şiddetli 

safhalarında ise bu kısımlar siyaha dönüşerek dökülürler. 

Kalsiyum 

Çalışma alanı topraklarının tamamında kalsiyum içeriği yeterli sınırı 

içerisinde bulunmuştur. Kalsiyum içeriği, en az 1908 ppm ile Şefaatli serisi 

topraklarında, en fazla 8119 ppm ile Karanlık serisi topraklarında yer almıştır. 

fosfor içeriği 2.55 ppm ile 102.66 ppm arasında değişmektedir.  

Düşük pH değerli asit topraklar ve kireç ihtiva etmeyen topraklar hariç 

kalsiyum noksanlığına pek rastlanmaz. Bitkinin özellikle kök gelişmesinde, 

hücredeki metabolizma olaylarında önemli derecede rolü vardır. Noksanlık 

belirtileri bitkinin büyüme noktalarında, sürgün ucundaki yapraklarda önce ortaya 

çıkar. Bunun nedeni ise kalsiyum bitki bünyesinde oluşan bazı organik asitlerle 

geçici ve kalıcı organik bağlar teşekkül ederek yaşlı dokulardan genç dokulara 

taşınması önlenmiş olur. Özellikle hücre çeperlerinin yapısı ve geçirgenliği 

üzerine etki ederek yaş üzümlerin raf ömrü üzerine etkili olur. Aşırı derecede 

noksanlığında sürgün ucundaki yapraklarda renk açılması ile birlikte, yaprak 

ayasında küçülme ve yapraklarda kıvrılmalar meydana gelir. Çok kireçli 

topraklarda ise demir noksanlığının ortaya çıkmasında birinci neden olan 

kalsiyumdan dolayı toprakların % kireç miktarına bakmak sureti ile kirece 

dayanıklı anaç seçimi yapılmaktadır. Pratikte bu işlem başarılı bir şekilde 

yapılmaktadır. Kalsiyum noksanlığında kalitenin azalmasının yanında verimde de 

azalma meydana gelmektedir. 

Magnezyum 

Çalışma alanı topraklarında Mg içeriği en düşük 57 ppm, en yüksek 1778 

ppm olarak belirlenmiştir. Şefaatli serisi topraklarında Mg içeriği oldukça 

düşüktür. Kale serisinde az-yeterli sınırında olmakla birlikte Mg desteğine ihtiyaç 

görülmektedir. Diğer seri topraklarında ise yeterli-fazla olarak belirlenmiştir. 

Çalışma alanı topraklarının bir bölümü bitkisel üretime başlamadan önce 

magnezyum takviyesine ihtiyaç göstermektedir.  

Klorofilin merkez atomu olan magnezyum, fotosentezde oynadığı önemli 

rol nedeniyle hayatın devamlılığını sağlayan en önemli elementlerden birisidir. 

Magnezyum noksanlığında aniden klorofil miktarı düşerek fotosentez gerilemekte 

ve bunun doğal sonucu olarak da bitkide gelişme geriliği ve ürün kaybı 

oluşmaktadır. Magnezyumdaki noksanlık belirtileri diğer elementlerde olduğu 

gibi yine öncelikli olarak yaşlı yapraklarda görülmektedir. Noksanlığın en tipik 

belirtisi yaşlı yaprakların damarları arasında görülen lokal sararmalar olup bu 

belirtiler yaprağın sapından itibaren önce damar aralarında renk açılması şeklinde 

görülmektedir. Yaprağın kenarlarından başlayan noksanlık belirtileri damarlara 

doğru ilerlerken yaprağın yeşil rengi, ileri safhalarda yerini kırmızımsı renge 

bırakmaktadır. 

10.2. Mikro besin elementleri 

Demir 

Çalışma alanı toprakları demir içeriği yönüyle eksiklik göstermemektedir. 

Karanlık ve Kale serilerinde demir içeriği yüksek bulunmuştur. Diğer serilerde 

normal değerler arasında yer almıştır.  

Bitkinin bünyesinde en çok bulunan mikro besin elementlerinden birisi olup 

bitkiye yeşil rengi veren klorofilin yapısında bulunmamasına rağmen, klorofilin 

oluşumunda rol oynamaktadır. Bitkinin birçok enzimatik reaksiyonlarında ve 

enerji metabolizmasında rol oynayan demir noksanlığının bağlarda ortaya 

çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların başında toprakta fazla miktarda 
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bulunan kireç, kirecin ayrışması sonucunda sulama suyu ve toprağa karışan 

bikarbonat (HCO3), pH değerinin yükselmesi, toprağın kötü havalanması, 

toprağın yetersiz organik madde içermesi yanında taban suyunun yüksekliği gibi 

nedenler sayılabilir. Genellikle topraklarda demir miktarları yeterli olmasına 

rağmen yukarıda sayılan nedenlerden dolayı demirin alınması 

engellenebilmektedir. Özellikle asmanın büyüme noktaları ve genç yapraklarında 

demir noksanlığı görülebilmektedir. Noksanlık belirtileri önce damar aralarında 

yeşil rengin azalması ve daha sonra sararması ile ortaya çıkarken yapraklar 

normale nazaran daha küçük ve ince yapıya sahip olmaktadır. Çok ileri aşamada 

ise damarlar da sararmaktadır. Demir noksanlığı kireçli topraklarda ve özellikle 

yağışı bol olan yıllarda daha çok görülürken neden olarak kirecin çözünmek sureti 

ile bol miktarda ortama kalsiyum (Ca)++ ve (HCO3) - anyonlarının yayılması 

gösterilmektedir. 

Bakır 

Çalışma alanı topraklarının tamamında bakır içeriği yeterli olarak 

belirlenmiştir.  

Bağcılıkta yoğun olarak uygulanan zirai ilaçlama programlarında bakırlı 

preparatların kullanılması nedeni ile bakır noksanlığına pek rastlanmaz. 

Noksanlığında sürgülerin gelişmesinde yavaşlama, boğum aralarının kısalması, 

yapraklarda küçülme ve klorofil parçalanması nedeni ile renk açılması görülür. 

Bağlarda bakır noksanlığından çok bakır fazlalığı görülür. Yaprak üzeri dalgalı bir 

görünüm kazanır. Bitki bünyesinde oksidasyon olaylarında görev alan enzimlerin 

aktivasyonunda görev alır. 

Çinko 

Çalışma alanı topraklarında Cu içeriği 0.09 ppm ile 6.08 ppm arasında 

değişmektedir. Özellikle yüzey topraklarında çinko içeriği az-yeterli sınırında 

bulunmuştur. Çinko gübrelemesine gereksinim olabilecektir.  

Asmanın bünyesinde demire oranla daha az bulunmasına rağmen ürün 

miktarı ve kalitesini en çok etkileyen mikro besin elementlerinden birisidir. 

Ülkemiz topraklarında bitki tarafından alınabilir formda çinko miktarının 

genellikle yetersiz düzeyde bulunması ve toprakta fazla kireçten dolayı pH 

değerinin yükselmesi, topraklarda gereğinden fazla miktarda fosforlu gübre 

kullanılması, çinko noksanlığının hemen hemen tüm bitkilerde ve bağlarda ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Topraklarda fazla miktarda kalsiyum, demir ve 

manganın bulunması yanında yetersiz organik madde varlığı da çinko 

noksanlığının ortaya çıkmasına neden olan diğer faktörlerdir. Çinko besin 

elementi bitki bünyesindeki biyokimyasal olayların bir kısmında katalizör görevi 

yaparken, karbonhidrat, protein ve yağ oluşumunda önemli rol üstlenmekte ayrıca 

demirde olduğu gibi klorofilin oluşumu ve nişasta sentezinde önemli işlev 

görmektedir. Çinkonun noksanlık belirtileri öncelikle yaşlı yapraklarda ortaya 

çıkmaktadır. Elementin noksanlığı sürgün ucundaki gözlerin (boğumların) 

birbirine yakınlaşması ve yaprakların küçülerek rozet şeklini almasına neden 

olmaktadır. Sürgün ucundaki genç yaprakların damar aralarında nokta şeklinde 

renk açılmaları (sarımsı-yeşil sarımsı beyaz) görülürken salkımlarda tane tutması 

azalmakta ayrıca salkımda küçük tanelerin (boncuklaşma) oluşmasına neden 

olmaktadır. 

Mangan 

Çalışma alanı topraklarında Mn içeriği 0.34 ppm ile 15.44 ppm arasında 

değişmektedir. Şefaatli ve Yenice serisi topraklarında Mn içeriği çok düşük 

bulunmuştur. Kale ve Delice serilerinde az-çok az sınırında yer alırken yalnızca 
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Kale serisi toprakları mangan içeriği yönüyle yeterli olarak belirlenmiştir. 

Toprakların mangan takviyesine ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. 

Demir elementinin de desteği ile bitkide klorofil oluşumuna yardımcı 

olmaktadır. Genellikle klorofile sahip bütün yeşil bitki organları, yüksek düzeyde 

mangan içermektedir. Klorofilin yapısında yer almamakla beraber mangan 

noksanlığı görülen bitkilerde klorofil oluşumu azalmaktadır. Bu fonksiyonları 

dışında oluşan birçok enzimatik ve fizyolojik tepkimelerde mangan elementi 

katalizör olarak önemli görev yapmaktadır. Noksanlığı çoğu kez kireçli 

topraklarda yetiştirilen asmalarda görülmektedir. Noksanlık simptomları 

magnezyum noksanlığına benzemekle birlikte magnezyum noksanlığında 

simptomlar öncelikle yaşlı yapraklarda, mangan noksanlığında ise genç 

yapraklarda ortaya çıkmaktadır. 

Bitki bünyesinde elektriksel yük değişkenliği nedeni oksidasyon ve 

redüksiyon olaylarında rol alan bir iz elementtir. Bazı enzimatik reaksiyonlarda 

(karboksilaz ve dehidrogenaz) enzim aktivasyonunda rol alır. Bitkide nitrat 

metabolizmasında görev alarak protein sentezinde görev yapar. Bağlarda sık 

olarak mangan noksanlığının rastlanması pH değeri yüksek olan kuvvetli alkalin 

topraklarda noksanlık belirtileri ortaya çıkar. Çok asit topraklarda ise mangan 

fazlalığından toksitesi görülür. Noksanlık belirtileri genç yapraklarda 

görülebildiği gibi yaşlı yapraklarda da ortaya çıkar. Damar aralarında büyük 

lekeler halinde renk açılması görülür. Zaman zaman magnezyum noksanlığı ile 

karıştırılabilmektedir. Özellikle gölgede kalan yapraklarda mangan noksanlığı 

daha fazla görülür. 

6.ALANIN ARAZİ YETENEK SINIFLARI  

Arazi kullanma yeteneği sınıflamasında sınıflar, toprakların sahip olduğu bir 

takım sınırlayıcı etmenlerin etki derecesine göre saptanmakta, sınıfların ayrıntılı 

alt sınıf ve birimleri toprakların kısıtlılık çeşitleri ile işleme ve kullanmaya karşı 

olacakları durumlar göz önünde bulundurularak saptanmaktadır.  

Bu sınıflamada toprak aşağıdaki biçimde olduğu gibi üç değişik düzeyde 

sınıflandırılmaktadır; 

a- Yetenek sınıfları 

b- Yetenek alt sınıfları 

c- Yetenek birimleri  

I'den VIII. sınıfa kadar romen rakamları ile belirtilen yetenek sınıflamaları 

gruplamada en geniş kapsamlı kategoriyi oluşturmaktadır. I. sınıf tarım için en 

uygun sınıfa karşılık gelirken II. sınıfla birlikte tarımı kısıtlayıcı etmenlerin çeşit 

ve etki düzeyi artmaktadır. Buna göre I., II., III. ve IV. sınıfa giren araziler uygun 

bir toprak kullanımı ve bir takım gerekli toprak koruma önlemlerinin alınmasıyla 

işlenerek tarım kültürü yapılması uygun toprakları içermektedir. V., VI. ve VII. 

sınıf arazilerde işlenerek tarım yapılması uygun olmayıp sadece çayır, mera ve 

doğal ağaç yetiştiriciliğine elverişli toprakları içermektedirler. VIII. sınıf 

arazilerden bitkisel verim alınması olası değildir.  

Yukarıda tanımlanan yetenek sınıfları içerdikleri sorunları tanımlayan ve 

sorunların düzeyine göre yetenek alt sınıflarına ayrılırlar. Bunlar yetenek sınıfları 

ile birlikte kullanılarak sınıfın yükselmesine neden olan baskın sınırlayıcı özür ve 

özürleri gösterirler (örneğin IIes, IIIw gibi). I. sınıf topraklarda özürlerin 

olmaması varsa bile düzeyinin çok az olması nedeniyle alt sınıfları kullanılmaz. 

çizelge 13’de yetenek alt sınıfları verilmiştir. 
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Çizelge 13. Arazi Alt Yetenek Sınıf Özürleri 

Simge Tanımlama Örnek 

e Eğim ve Erozyon Su, rüzgar zararı 

s Toprak yetersizliği 
Sığlık, taşlılık, ince veya kaba tekstür, 

alkalilik, tuzluluk 

w 
Bitkilerinin gelişimine engel 

olan fazla su 
Drenaj, sel baskını 

c Ekstrem iklim özellikler Don, aşırı sıcaklık 

 

Yetenek birimleri ise alt sınıf içerisinde olmak şartıyla toprakların kullanma 

ve yöntemlerine ilişkin önerilerde bulunmak üzere alt sınıfları simgeleyen arabik 

rakamların eklenmesiyle kurulurlar (IIs-2, IIIw-3 gibi). 

Yetenek Sınıfı I 

Bu sınıfa giren topraklar bulundukları yörenin iklim özelliklerine bağlı 

olarak hemen tüm kültür bitkilerinin yetiştirilmesine uygun koşulları içermektedir. 

Tarımsal amaçla kullanımlarını engelleyen hiç veya pek az sınırlayıcı etmenlere 

sahiptirler. Bu topraklar düz ve düze yakın topoğrafyalarda bulunurlar ve erozyon, 

tehlikesi çok az olan topraklardır. Drenaj sorunları olmadığından kolayca tava 

geldiklerinden işlenmeleri kolaydır. Derin ve orta tekstürlü olduklarından 

infiltrasyonları iyidir. Söz konusu topraklarda yöreye özgü her tür kültür bitkisi 

üretimi yapılabilir. Toprak işlemede dikkat edilmesi gereken nokta sert katman 

oluşumunu önlemektir. Bu nedenle sürüm farklı derinliklerden yapılmalıdır. Bu 

sınıfa giren topraklarda uygun bir ekim nöbeti yapılmalı ve her yıl toprak 

analizlerinin yapılarak eksilen bitki besin maddelerinin toprağa verilmesi 

gerekmektedir.  

Yetenek Sınıfı II 

Bu sınıftaki toprakların, I. sınıfa oranla basit de olsa koruma önlemlerinin 

alınması gereken özürleri bulunmaktadır. İçerdikleri bu dezavantajlar yüzünden 

yetiştirilecek kültür bitkisi çeşidi I. sınıfa oranla daha azdır. Bitki yetiştiriciliğini 

sınırlayan özürler arasında ağır veya hafif toprak tekstürü, rölyefteki hafif ve orta 

dereceli dalgalanmalar ve düzeltilebilir yetersiz drenaj özellikleri sayılabilir. 

İşletmede anılan özürlerden bir veya bir kaçını içeren topraklar II. sınıfa 

yerleştirilmişlerdir. Bunlar yetenek sınıfları ve birimleri biçiminde aşağıda 

verilmişlerdir. 

IIe 

Bu sınıfa alınan topraklardaki sınırlayıcı faktör topoğrafyadaki yetersizliktir. 

Bu sınıfa alınan topraklarda tüm toprak özellikleri I sınıf için uygun olmasına 

rağmen eğimin % 2-6 arasında olması bu sınıfta değerlendirilmesini 

gerektirmiştir. Bu topraklar yüksek verimde ve derin (120 cm’den fazla) 

topraklardır.  

IIs 

Bu sınıfta değerlendirilen topraklar II sınıfta yer almamalarının temel sebebi 

topoğrafyanın sınırlandırıcı etkisinden çok toprak derinliğinden kaynaklanan 

sınırlandırıcılara sahiptir. Bu topraklar düz (% 0-2) eğimde olmalarına rağmen 

derinlikleri 90 cm ile sınırlanmaktadır.  

IIes 

İşletmede orta ve kaba tekstürlü, derinlikleri 120 cm’den az ve taşlılığı olan 

topraklar bu sınıf içinde bulunmaktadır. Bu topraklar düz (% 0-2) eğimde yer 

almaktadır. Yüzey ve yüzey altı orta-kaba olan bu topraklarda sulama aralığı 

daralmaktadır.  
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Yetenek sınıfı III 

II sınıfa göre bitki yetiştiriciliğinde sınırlayıcı faktörlerin sürekliliğinin ve 

şiddetinin arttığı topraklar bu sınıfa alınmıştır. Burada sınırlayıcı faktörler 

toprakların ekilmesi, sürülmesi hasadı ve bitki seçimini doğrudan etkileyen 

etkenlerdir. Bu topraklarda kültürel tarım yapıldığı zaman koruma önlemlerinin 

artırılması ve toprakların yönetiminde daha hassas davranılması gerekmektedir. 

III e 

Bu sınıfta değerlendirilen topraklar II sınıfta yer almamalarının temel sebebi 

topoğrafyanın sınırlandırıcı etkisidir. Bu topraklar derin olmakla birlikte eğimleri 

% 5‘in üzerindedir.  

III es 

Bu topraklarda bitkisel üretimi sınırlandırıcı faktör eğimdir. Hafif (% 2-6) 

eğimde yer alan bu topraklarda tarım yapılırken öncelikle toprak koruma 

önlemleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yetenek sınıfı IV 

İşlemeli tarımın yapılabileceği son sınıftır. Bu sınıfta her ne kadar işlemeli 

tarım için uygun olarak tanımlansa da burada seçilecek bitki çeşidi çok sınırlıdır. 

Bu sınıfta yer alan topraklarda ancak bir veya birkaç bitki türü için işlemeli tarım 

yapılabilir. Ayrıca bu sınıfta yapılacak işlemeli tarımda toprakların korunması 

esası ilk sırada yer alır. Bu sınıfta tarım yapılabilmesi için özel koruma önlemleri 

ve yatırımlarının yapılması zorunludur. 

IV es 

Çalışma alanında bu sınıfa alınan topraklar, kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesinde topografya, taşlılık, toprak derinliği ve toprak tekstüründeki 

sınırlayıcı özellikler içeren topraklardır. Bu topraklarda özel önlemler 

alınmaksızın tarım yapılamaz ve sulama için uygun değillerdir. Bu topraklar orta 

eğimde, orta ve sığ derinliğe sahip taşlıdır.  

Yetenek sınıfı VI 

Bu sınıfta yer alan topraklar işlemeli tarım için uygun değildir. Bu sınıf dik-

çok dik eğim, toprak sığlığı gibi devamlı ve düzeltilemeyecek şiddette 

sınırlayıcıları içerirler. Ancak mera ve ağaçlandırma alanı olarak 

değerlendirilmesi, bu amaçla değerlendirilirken ise doğal örtünün korunması 

gerekmektedir. 

VI es 

Bu sınıfta yer alan topraklar eğim, çok kaba tekstür, taşlılık ve toprak 

derinliğinin sınırlayıcı etkisine sahiptir. Çalışma alanında tanımlanan bu sınıf 

içerisinde yer alan topraklar çakıllı-çok kaba bünyede, orta-dik eğimde ancak 

toprakları çok sığ ve çok taşlı olan topraklardır. 

Yetenek sınıfı VIII 

Bu sınıfta yer alan araziler bitki yaşamı için gerekli olan toprağı içermeyen, 

çoğunluğu kayalıklarla örtülü ve ancak doğal yaşam ortamı olarak 

düşünülebilecek alanlardır. 

VIII  

Bu sınıfta yer alan topraklar çıplak kayalıklar ve çıplak alanlardır. Çalışma 

alanında CA haritalama üniteleri ile tanımlanan topraklar bu sınıf içerisinde yer 

almaktadır. 

Alanın arazi kullanma yeteneği sınıflaması, temel toprak haritasının yorumu 

ile yapılmış ve haritalama birimlerinin hangi kategoride yer aldığı çizelge 14’de 

verilmiştir. Planlama alanında “Arazi Yetenek Sınıflamasına” göre I, II., III., IV., 

VI. ve VIII. sınıf araziler tanımlanmıştır. Yerköy, Delice ve Karanlık serisi 
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toprakları I. ve II. sınıf arazileri oluştururken Kale ve Şefaatli serisi topraklarında 

I. ve II. sınıf arazilerin oranlarının daha az olduğu III. ve IV. sınıf arazilerin 

oranlarının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu serilerde işlemeli tarıma 

uygun olmayan VI. sınıf arazilerin var olduğu da görülmüştür.  

 

Çizelge 14. Çalışma Alanı Haritalama Birimlerinin Arazi Kullanım Kabiliyet 

Sınıfları 

Haritalama Birimi AKK Sınıfı  Haritalama Birimi AKK Sınıfı 

De1.Ad1 I  Kl3.Cd2t1e2 IIIes 

De1.Bd1 IIe  Kl3.Cd2t2 IIIes 

De2.Ad1 I  Kl3.Cd3e2 IIIes 

De2.Ad2 IIs  Kl3.Cd3t1e1 IIIes 

De2.Bd1 IIe  Kl3.Cd3t1e2 IIIes 

De2.Bd1e1 IIe  Kl3.Cd3t2e1 IIIes 

De3.Ad1 I  Kl3.Cd3t2e2 IIIes 

Ka1.Ad1 I  Kl3.Cd4 IIIes 

Ka1.Ad2 IIs  Kl3.Cd4t2e2 IIIes 

Ka2.Ad1 I  Kl3.Dd3t1 IV es 

Kl2.Ad1 I  Kl3.Ed4t2 VIes 

Kl2.Ad1e1 I  Se2.Ad1 I 

Kl2.Ad2 IIs  Se2.Bd1 IIe 

Kl2.Bd1 IIe  Se2.Bd2 IIes 

Kl2.Bd1e1 IIe  Se2.Bd2t1e1 IIes 

Kl2.Bd1e2 IIe  Se2.Bd2t1e2 IIes 

Kl2.Bd2e2 IIes  Se2.Bd3 IIIes 

Kl2.Bd2t1e1 IIes  Se2.Cd2t1 IIIes 

Kl2.Bd3t1e2 IIIes  Se2.Cd3t1e1 IIIes 

Kl2.Cd1t1 IIIe  Se3.Ad1 I 

Kl2.Cd2e2 IIIes  Se3.Ad1t1 I 

Kl2.Cd3e2 IIIes  Se3.Ad1t1e1 I 

Kl2.Cd3t1e2 IIIes  Se3.Bd1 IIe 

Kl2.Cd4t1e2 IIIes  Se3.Bd1t1e2 IIe 

Kl3.Ad1 I  Se3.Bd2t1e1 IIes 

Kl3.Ad1t1 I  Se3.Cd1 IIIe 

Kl3.Bd1 IIe  Se3.Cd2 IIIes 

Kl3.Bd1e1 IIe  Se3.Cd2t1 IIIes 

Kl3.Bd1e2 IIe  Se3.Cd3 IIIes 

Kl3.Bd1t2 IIe  Se3.Cd3t1e1 IIIes 

Kl3.Bd1t2e1 IIe  Se3.Cd4t1 IIIes 

Kl3.Bd2 IIes  Se3.Dd2t2 IV es 

Kl3.Bd2e1 IIes  Se3.Dd4t2 IV es 

Kl3.Bd2t1e1 IIes  Se3.Ed4t2 VIes 

Kl3.Bd3t1e1 IIes  Se3.Ed5t2 VIes 

Kl3.Bd4 IIIes  Ye2.Ad1 I 

Kl3.Cd1 IIIes  Ye3.Ad1 I 

Kl3.Cd2e2 IIIe  Ye3.Ad1t2 I 

Kl3.Cd2t1 IIIes  Ye3.Bd1 IIe 

Kl3.Cd2t1e1 IIIes  Ye3.Bd1t1 IIe 



41 

 

 
Şekil 22. Çalışma Alanı Arazi Yetenek Sınıfları haritası 

 

Bu verilerden hareketle çalışma alanına ait Arazi Yetenek Sınıfları Haritası 

oluşturulmuştur. Şekil 22’de Arazi Yetenek Sınıfları haritası yer almaktadır. 

Alanda I sınıf olarak tanımlanan araziler en fazla yer kapsamaktadır. I. Sınıf tarım 

arazileri planlama alanının % 55.52’sini oluşturmaktadır. Bu alanları III. sınıf ve 

II. Sınıf araziler takip etmektedir. İşlemeli tarıma uygun olarak nitelendirilen I., 

II., III. ve IV. sınıf arazilerin toplamı çalışma alanının % 91’ini oluşturmaktadır. 

Başka bir ifadeyle alanda bulunan yerleşim ve su, çay ve kanallardan oluşan su 

yüzeyleri hesap dışı bırakıldığında çalışma alanını % 98’inin işlemeli tarıma 

uygun olduğu belirlenmiştir. Çizelge 15’de çalışma alanı Arazi Yetenek Sınıfları 

dağılımı verilmiştir. 

 

Çizelge 15. Arazi Yetenek Sınıfları dağılımı 

Eğim Sınıfları (ha) % 

I 582.1 55.52 

IIe 121.1 11.55 

IIs 42.8 4.09 

IIIes 36.7 3.50 

IIIe 68.0 0.65 

IIIes 157.2 14.99 

IVes 5.2 0.50 

VIes 13.8 1.32 

VIII 5.4 0.51 

Çeşitli Araziler (ÇA) 5.4 0.51 

Höyük 1.5 0.15 

Dere 66.0 6.29 

Tali su kanalı 3.3 0.31 

Yerleşim 6.5 0.62 

7. ŞİMDİKİ (MEVCUT) ARAZİ KULLANIMI  

Çalışma alanı sınırları içerisinde 2300 kadar parsel yer almaktadır. Tarım 

amaçlı kullanılan parsellerden en küçüğü 80 m
2
 en büyüğü ise 19 hektardır. 

Ortalama parsel büyüklüğü 5 dekar olarak hesaplanmıştır. Alanda tarımsal amaçlı 

kullanılan parsellerin 1000 kadarı 1-5 dekar büyüklüğe sahiptir. Bu parsellerin 

toplam alanı ise 2480 dekar olup çalışma alanının % 24’üne karşılık gelmektedir. 

Alanda parsel büyüklüğü 50 dekarın üzerinde olan parsellerin sayısı 8 ve toplam 

alanı 726 dekardır. Bu büyüklükteki parsellerin alanı çalışma alanının % 7’sine 

karşılık gelmektedir. Buna göre çalışma alanı arazilerinin çok parçalı ve küçük 
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parsellerden oluştuğu görülmektedir. Çizelge 16’da parsellerin dağılımları 

verilmiştir.  

 

Çizelge 16. Çalışma Alanı Parsel Dağılımları 

Parsel büyüklük  

(dekar) 

Parsel Sayısı 

(adet) 

Alan  

(dekar) 

Alan  

(%) 

150 den büyük 1 190 2 

100-150 2 233 2 

50-100 5 303 3 

20-50 52 1485 14 

10-20 123 1726 16 

5-10 269 1841 18 

1-5 1010 2480 24 

1 den küçük 720 401 4 

Tarım dışı parseller 120 1825 17 

 

Çalışma alanı uydu görüntülerinin yorumu ve arazi etütlerinde yapılan 

çalışmalar ile parsel bazında elde edilen Şimdiki Arazi Kullanımı şekil 4 ve 

1/10000 ölçekli haritası ek 3’de verilmiştir. Şefaatli ilçe merkezi sınırından 

Yerköy ilçe merkezi sınırına kadar uzanan Karanlıkdere Vadisi’nde yapılan arazi 

çalışmaları ile alanda yaygın arazi kullanım türünün bağ, karışık meyve bahçeleri, 

yer yer sebze, yem amaçlı silajlık mısır ve yonca, tahıl alanları ve doğal olarak 

yetişen çalı ya da ağaç formlarından oluştuğu görülmüştür. Çizelge 17’de alanın 

şimdiki arazi kullanımı durumu verilmiştir. 

Buna göre alanda 27 farklı arazi kullanım türü ayrılmıştır. Bu kullanım 

türlerinden 20’si bitkisel ürün desenini gösterirken 7’si tarım dışı diğer 

kullanımlara ait olmuştur. Tarım dışı diğer kullanımlar olarak tanımlanan araziler 

Delice Çayı yatağı, Demiryolu güzergahı, Yerleşim alanları ve Höyük, Kum 

Ocağı, Mezarlık ve geçmişte tarıma ait izler olmayan alanlar ile Mera, Orman-

çalılık, Sazlık ve Çıplak toprak oluşmaktadır. Bu arazilerin büyüklüğü 264.24 

hektar olarak belirlenmiştir. Bu araziler toplam alanın % 25’ine karşılık 

gelmektedir. 

Alanda tarımı yapılan ve en büyük alanı kapsayan bitki deseni tahıl olarak 

belirlenmiştir. Çalışma alnının % 36’sı tahıl üretilen alanlardan oluşmaktadır. Bu 

alanlar daha çok Yerköy sınıfları içerisinde kalmaktadır. Büyüklük olarak ikinci 

sıradaki üretim deseni bağdır. Alanın % 18’inde bağ tarımı yapılmaktadır. Bu 

oran 189 hektara karşılık gelmektedir. Üçüncü sıradaki kullanım türü kavak 

olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 17. Çalışma Alanı Şimdiki Arazi Kullanım Dağılımı 

Arazi Kullanım Türü (%) (Hektar) 

Tahıl 36,09 378,35 

Terkedilmiş Bağ 10,78 113,04 

Bağ 7,25 75,99 

Kavak-söğüt-karışık tür 5,51 57,82 

Yem Bitkisi 4,44 46,58 

Terkedilmiş Ayva 4,35 45,56 

Sebze 2,07 21,65 

Ayva 1,29 13,49 

Ceviz 0,83 8,74 
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Elma 0,77 8,07 

Erik 0,75 7,91 

Badem 0,29 3,06 

Kiraz 0,16 1,66 

Kayısı 0,13 1,36 

Terkedilmiş Armut 0,05 0,52 

Şeftali 0,02 0,24 

Terkedilmiş Badem 0,01 0,14 

Mera 3,22 33,73 

Orman-çalılık 1,11 11,66 

Sazlık 0,41 4,26 

Çıplak Toprak 0,07 0,74 

Delice Çayı 13,78 144,47 

Tarım Dışı 2,96 31,01 

Demiryolu 2,61 27,32 

Yerleşim 0,53 5,58 

Kum Ocağı 0,42 4,36 

Mezarlık 0,11 1,11 

 

Bu alanlar özel dikilmiş plantasyonlar, Delice Çayı boyunca doğal olarak 

gelişen ve diğer ağaçlar ve menengiç gibi çalı formundaki bitkilerle birleşik olarak 

değerlendirilen araziler ile terkedilen bağ ve bahçelerde gelişen kavaklıkları 

içermektedir. Bu arazi kullanım türü alanın % 5.51’i olarak hesaplanmıştır. 

Alanda ayva bahçeleri de önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma alanının % 5.63’üne 

karşılık gelen 59 hektarda ayva bahçesi kapama yada yer yer karışık olarak yer 

almıştır.  

Alanda arazi kullanım türlerinin konumsal olarak dağılımı da alanın 

fizyografya ve toprak özelliklerine bağlı olarak gelişmektedir. Bir genelleme ile 

Karanlıkdere Vadisi’nin dar kesimlerini oluşturan ve daha çok Şefaatli ilçe 

sınırları içerisinde kalan alanlarda bağ ve karışık meyve bahçelerine rastlanırken, 

Yerköy ilçe sınırı içerisinde kalan ve alüviyal ovalar olarak nitelendirilebilecek 

alanlarda ise tahıl, baklagiller ve sebze yetiştiriciliğinin yoğunlaştığı 

belirlenmiştir. 

 
Şekil 23. Çalışma Alanı Şimdiki Arazi Kullanım Haritası 
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Vadi içerisinde arazi kullanım türlerinin tipik dağılımlarını belirtmek üzere 

mahalle ve köy merkezleri esas olarak dağılımları belirtilmiştir. Buna göre 

Yaylapınar Mahallesine dahil olan kesimlerde Delice Çayı kıyısında söğüt ve 

kavak ağaçlarının yetiştirildiği görülmüştür. Bağlarbaşı Mahallesine dahil olan 

kısımda ise söğüt ve kavağın çay boyunca doğal olarak yetiştiği belirlenmiştir. 

Ayrıca aynı bölgelerde kapama bahçe olarak kavak plantasyonları bulunmaktadır. 

Bu bölgede yaygın olarak rastlanan meyve türleri ayva, kayısı, erik, elma, badem, 

cevizden oluşmaktadır. Alanda, kapama erik bahçesi ve karışık meyve bahçesi 

belirlenmiştir. Tahıl ekilen tarlalar, bakımsız bağ bahçeleri ve parsel kenarlarına 

sıralı dikilmiş kavak bahçeleri bulunmaktadır. Bu bölümde büyük bir kısım parsel 

bakımsız ve doğal haline bırakılmış şekilde boş yada daha önce dikilen 

meyvelerin bakımsız gelişimleri görülmektedir.  

Kabacıoğlu Mahallesi’ne giren kısımda bakımsız bahçeler ve kapama kavak 

dikilmiş bahçeler bulunmaktadır. Mera alanı olarak ayrılan kısımda da menengiç 

doğal olarak yetişmektedir.  

Caferli Mahallesi civarında bakımlı kapama ayva bahçeleri ve bağlar yer 

almaktadır. Karışık meyve bahçeleri, kapama kavak bahçeleri, bakımsız kendi 

haline bırakılmış ayva bahçeleri, armut, erik, kayısı, ceviz gibi ürün deseni az da 

olsa yetiştirilen ürünler olmuştur. Çayın kıyısında yine sazlık, söğüt ve kavak 

bulunmaktadır. Ayrıca bu bölgelerde kuru tarım alanlarında da rastlanmaktadır.  

Canıklı Mahallesi’ne giren kısımda kapama kavak bahçesi ve kendi haline 

bırakılmış meyve bahçeleri, bakımsız bağ alanları , kavak ve söğüt bulunmaktadır.  

Cıcıklar Mahallesi’ne giren parsellerin büyük çoğunluğunda bağcılık 

yapılmaktadır. Bölgede bağcılığın bakımı ve tarımı en etkin bu alanlarda yapıldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca elma, ceviz, kayısı, erik bahçelerinin de bakımlı olduğu 

görülmektedir. Kapama kavak plantasyonu ve söğüt, kuru tarım yapılan alanlar, 

yonca ve silajlık mısır gibi yem bitkileri de bulunmaktadır. Bu mevkide boş 

bırakılan veya tarımsal faaliyet yapılmayan parsel sayısı oldukça azdır.  

Akçakoyunlu Mahallesi’ne giren mevkide bakımsız bağ parselleri, nadas 

parseller, kuru tarım yapılan parseller, Delice Çayı kıyısında kavak ve söğüt, 

pancar ve yem bitkisi ekili parseller, bakımsız ayva bahçeleri bulunmaktadır.  

Yerköy’e bağlı Köycü Mahallesi’ne giren çalışma alanında boş parseller, 

kuru tarım yapılan parseller, bakımsız ayva bahçeleri, bakımsız bağ bahçeleri ve 

kapama kavak parselleri bulunmaktadır. Ayrıca yem bitkisi olarak silajlık mısır 

yetiştiriciliği yapılan parsellerde bulunmaktadır. Delice Çayı kıyısında sazlık, 

söğüt ve kavak bulunmaktadır.  

Kördeve Mahallesi’ne giren kısımda genellikle hayvancılık fazla yapılmakta 

olduğu için kuru tarım yapılmaktadır. Pancar ve yem bitkileri yetiştiriciliği 

yapılan parseller bulunmaktadır. Nadir olarak direk üstü ve ocak ekim bağ, ceviz, 

ayva, erik ve kayısı ve kapama kavak bulunan parseller bulunmaktadır. Bu 

kesimde yabancı ot kontrolü için anız yakımı fazlaca görülmektedir. Ayrıca bu 

mahalle sınırlarında Delice Çayı kenarında kavak ve söğüt bulunmaktadır. Delice 

ve Höyük mahallelerinde nadir olarak bağcılık yapılan parseller bulunmaktadır. 

Elma, kayısı, erik, ceviz ve kiraz yetiştirilen parsellere rastlanmaktadır. Burada 

büyük oranda tahıl ve pancar yetiştirilmektedir. Ayrıca burada sebzecilik yapılan 

parseller bulunmaktadır. Yonca ve silajlık mısır yetiştiriciliği de yapılmaktadır.  

Eski Yerköy merkezi ile Kale seramik fabrikası arasında kalan düzlük ovada 

tahıl, yem bitkisi ve birkaç lokasyonda pancar yetiştirilmektedir. Parsel 

sınırlarında kısmen sıralı kavak, badem vb. meyveler bulunmaktadır. Erik, asma, 

kapama kavak, ceviz, kiraz parselleri yer almaktadır. Yerköy ilçe merkezinin 
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güneyinde yer alan ova tarımsal açıdan oldukça değerlidir. Alanda yaygın bitki 

türü tahıl olmakla birlikte sebze ve pancar yetiştirilmektedir. 

7.1.Ayva ve Bağlardaki Sorunlar 

Çalışma alanında belirlenen bitki deseninden meyve bahçelerinde 

terkedilmiş yada bakımsız bahçelerin oranı oldukça yüksektir. Halen 311 parselde 

toplam 75.99 hektar alanda bağ yetiştiriciliği yapılırken 487 parselde ve toplam 

113.04 hektar alanda yetiştiricilikten vazgeçildiği tespit edilmiştir. Yetiştiriciliğe 

devam edilen bağ parsellerinin büyüklüğü ortalama 2,5 dekar, terk edilen parsel 

büyüklüğü ise 2,3 dekar olarak bulunmuştur. Çalışma alanında 71 parselde 13.49 

hektar alanda ayva tarımı yapılmaktadır. Ancak terkedilen ayva bahçesi sayısı 317 

ve alanı 45.56 hektar olarak belirlenmiştir. Yetiştiriciliğe devam edilen ayva 

parsellerinin büyüklüğü ortalama 1,9 dekar, terk edilen parsel büyüklüğü ise 1,4 

dekar olarak bulunmuştur. Ayrıca Ceviz, Elma, Erik, Badem, Kiraz, Kayısı ve 

Şeftali bahçeleri içerisinde de terkedilmiş olanlar bulunmakla birlikte alanları çok 

düşük olduğu için ayrıca belirtilmemiştir. Aşağıda alana ait fotoğraflar yer 

almaktadır. 
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Şekil 24. Alandaki Bağ ve Ayva bahçelerine Ait Genel Görünümler 
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Bölge bağcılığı, son yıllarda hızlı bir gerileme yaşamıştır. Bu durumun en 

önemli nedeni filoksera zararı olduğu görülmektedir. Bu zarar bağların tahrip 

ederek neredeyse tamamının elden çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca alanda 

bulunan asma anaçları ve çeşitlerinin atadan kalma yöntemlerle yetiştirilmektedir. 

Bu da ticari üretimi sınırlandırmaktadır. Buda bölgedeki bağ alanları ekonomik 

önemini yitirdiği için kültürel işlemlerden vazgeçilmiştir. Bazı alanlarda bağ ve 

bahçeler sökülüp daha az emek gerektiren tahıl alanlarına dönüşmektedir. Çalışma 

alanındaki parsel sayısının fazlalığı ve ekonomik verim elde etmeye yeterli 

olmayan parsel sayısı fazladır. Bu parsellere giren kapama bağ alanlarında 

yetiştiricilikten vazgeçilmiştir. Belirtildiği gibi bölgenin tarımsal üretim 

potansiyelini yükseltmek için bir amenajman planı yapılarak ve önem derecesine 

göre iş paketleri tamamlanıp, bölgenin mevcut arazi değerlerini sürdürülebilir 

şekilde optimum olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bağ ve bahçelerin terkedilmesinin nedenleri arazi etütlerinde yerinde 

belirlenen durum, İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü teknik personeli, Ziraat Odası 

teknik personeli, Gübre ve İlaç bayileri ve çiftçiler ile yapılan görüşmeler ile 

ortaya konmuştur.  
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-Arazi büyüklüğünün yeterli olmaması ve parçalı araziler nedeniyle 

ekonomik üretim yapılamaması, 

Tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanımına etki eden 

en önemli unsurlar arasında bu arazilere sahip işletmelerin ölçekleri ve arazilerin 

parçalılık durumu gelmektedir. Tarım arazisi parçalılığı, bir işletmenin 

arazilerinin çok sayıda parsellere bölünmüş olması ve bölünen parsellerin her 

birinin farklı yerlerde bulunması olarak tanımlanabilir. Alanda mevcut ortalama 

parsel büyüklüğünün artırılması için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

arazi toplulaştırmasıdır. Arazi toplulaştırmasına ait yönetmelik ve yöntemi 

açısından değerlendirildiğinde alanın şimdiki arazi kullanımı ve üzerinde yer alan 

çok yıllık bitki türlerinin bulunması toplulaştırma çalışmasını anlamlı 

kılmamaktadır. Çünkü arazi toplulaştırma çalışmalarında meyve bahçesi, bağ gibi 

sabit alanlar toplulaştırmada yer değiştirilemez parselleri oluşturmaktadır. İkinci 

yöntem ise bir işletme modeli olarak farklı işletmelerin ölçek ekonomisinden 

yararlanabilmelerini teminen, bunlara ait arazilerin tek çatı altında işletilebileceği 

şirket ve kooperatif gibi organizasyonlarının gerçekleştirilmesidir. Bu sayede 

tarımsal girdilerin birim fiyatlarında bir azalma, arazilerin toplam faydasında artış, 

tesviye, ıslah, sulama yatırımlarında avantaj sağlayabilecektir. Üretilecek ürünün 

değerlendirmesi ve pazarlanmasında kolaylık yakalanmış olacaktır. 

-Alanın demiryolu ve Delice çayı ve yan kolları ile kesilmesi nedeniyle 

makinalı tarımın uygulanamaması, 

Alana özgü diğer bir sorun ulaşım problemidir. Çalışma alanı yaklaşık 40 

km uzunluğunda dar bir vadi içerisinde konumlanmıştır. Ancak bu vadi içerisinde 

yer alan demiryolu ve Delice çayı ve yan kolları zaten parçalı olan parsellerin 

fiziki olarak bölünmesine neden olmakta ayrıca parsellere ulaşımı daha da 

sınırlamaktadır. Parsellere ulaşımın sınırlanması makinalı tarımı verimsiz 

kılmaktadır. Bunun sonucu olarak üretim daha çok işgücüne dayalı olarak 

gerçekleşmektedir. İşgücüne dayalı tarımsal işletmecilik ise rekabet edebilir 

görülmemekte ve ekonomik olmaktan uzak kalmaktadır.  

Alanın bütününde yapılacak bir planlamada parsellerin bir yönetim modeli 

ile birleştirilmesinde ıslah çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Uygulamada 

bir yandan parsel birleştirme yapılırken diğer yandan çayın ve yan kollarının 

kapalı sisteme dönüştürülmesi çayın neden olduğu parçalılık ve ulaşım sorunlarını 

ortadan kaldıracaktır. Kapalı sisteme dönüştürülen hatların araç ulaşım ağları için 

kullanılması mümkün olacaktır.  

-Kooperatifleşmenin olmaması nedeniyle ürünün fiyatlanma sorunu, 

Kooperatifleşme küçük tarım işletmelerinin verimli bir şekilde üretim 

yapabilmeleri için zarurui olmasına karşın bölgede koperatifcilik yeterince 

gelişmemiştir. Yozgat ilinde bulunan tarımsal üretim kooperatifi sayısı 73 tür. 

Toplam üye sayısı 47.857 dir.  

Çalışma alanı için kooperatif alanda düşünülen parsel birleştirmesi ve 

planlama için bir model olabilecektir. Ayrıca gerekli girdilerin temini ve ürünün 

fiyatlanmasında rol oynayarak çiftçilerin ekonomik haklarını korumak ve daha 

fazla kar elde etmelerini sağlamak için önemlidir. Kooperatif ile dağınık arazi 

parçalarının birleştirilmesi, arazinin tesviye ve ıslah çalışmalarının yürütülmesi, 

sulama şebekelerinin kurulması, depolama ve işleme tesislerinin kurulması veya 

kurulmasına destek olması, pazarlama koşullarının geliştirilmesi, sigorta ile 

üreticilerin güven altına alınması sağlanabilecektir. Böylece istihdam imkânları 

artırılarak elde edilen ekonomik ve sosyal kazançlar ile bölgede yaşam standartları 

yükselebilecektir.  
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-Anaç, çeşit ve yaşlanmaya bağlı olarak oluşan düşük verim,  

Bölgede yetiştirilen yaygın ayva eşme çeşitidir. Alandaki ayva bahçelerinin 

tek çeşitten kurulması ve mevcut çöğürler üzerine aşılanmasından dolayı verimleri 

sınırlıdır. Ayrıca ayvanın meyvesi için değilde anaç olarak yetiştirilmesinden 

dolayı ayvada çeşit sayısı da sınırlı kalmıştır. Ayva çeşitlerinin çoğu kendine 

verimli olduğu için tek çeşit kapama yapılan bahçeler de meyve şekil ve kalitesi 

düşük olmaktadır. Tozlaşmayı ve döllenmeyi sağlamak için birkaç çeşit ile 

karıştırılarak bahçe kurulması verimi arttıracaktır. Ayva bahçelerinde verimli 

ömür 15-20 yıldır. Bu dönemden sonra bahçelerde verim düşmesi yaşanır. 

Alandaki bahçelerin büyük çoğunluğu verimin düşme ivmesine girdiği yaş 

grubunda yer almaktadır. Gençleştirme yapılması gerekmektedir. 

Alanda yetiştirilen üzüm çeşidi Hasandede olarak isimlendirilen yerel 

çeşittir. Bu çeşit kav hastalığına karşı hassas görülmektedir. Bu nedenle pazarda 

talebi düşük olmaktadır. Çoğu zaman ürünler toplanamamaktadır. Bölgede 

mevcut asmalar aşısız fidanlardan oluşmakta ve Goble ya da mahalli terbiye 

sistemlerine göre kurulmuştur. Bu sistem ile yeterli bakımları yapılamamakta ve 

mantar hastalıklarına açık hale gelmektedir. Ayrıca bağlarda da yaşlı asmaların 

oranı hayli fazladır. Bu asmalar 25-30 yaşlarına gelmiştir. Bu nedenle ekonomik 

ömürlerini tamamlamış ve yenilenmesi gerekmektedir.  

-Sulamadan kaynaklanan sorunlar, 

Alanda sulama konusunda iki farklı tespit bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi Delice çayının bazı hastalıklara neden olduğu, bağ ve bahçelerde 

kurumayla sonuçlandığı yeni plantasyonlarda kurumaya neden olduğu iddiasıdır. 

Bu iddia bölgede yapılan yüz yüze görüşmeler ile elde edilmiş ancak su 

analizlerinin bulunmaması nedeniyle henüz ispata açık bir konudur. İkinci tespit 

ise bölgedeki bağ ve bahçelerin büyük kısmı sulanabilir araziler olmasına rağmen 

yaygın olarak yapılan sulama yönteminin arıklara suyu yönlendirerek, akan çayın 

eğiminden faydalanılarak yapılmasıdır. Su pompaları yada motorlar kullanılarak 

sulama oldukça düşük bulunmakta damla sulama ise yok denecek kadar az 

bulunmaktadır. Alanda etkili ve yeterli sulama yapılmamaktadır.  

Sulamadan kaynaklanan sorunların çözümü için öncelikle Delice çayının 

sulama suyu olarak kullanılabilirliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Alanın sulu 

tarıma uygunluğunun belirlenmesinin ardından seçilen ürün çeşitleri için sulama 

suyu ihtiyaçlarının hesaplanarak damla sulama sistemi ile sulama projelerinin 

hazırlanması gerekmektedir. 

-Toprağı desteklemek amacıyla gübrelemenin yapılmaması, hastalık ve 

zararlılarla mücadele edilmemesi,  

Çalışma alanı bağ ve ayva bahçelerinde hemen hemen hiç kimyasal 

gübreleme ve hastalık ve zararlılar ile mücadele yapılmadığı belirlenmiştir. Tüm 

meyve bahçelerinde olduğu gibi verimli bir üretim yapabilmek için bağ ve ayva 

bahçelerinde de dengeli ve düzenli bir gübreleme gereklidir. Bu amaçla mutlaka 

belirli aralıklarla toprak ve yaprak analizleri yaptırılarak analiz sonucuna göre 

bitkinin ihtiyacı olan makro ve mikro elementler belirlenerek uygun dönemde, en 

etkin uygulama yöntemi ile yeter miktarda verilmelidir. Ayrıca kimyasal 

gübrelemenin haricinde toprakların özelliklerinin bozulmaması için organik 

maddenin de toprağa kazandırılması unutulmamalıdır. Toprağın bu ihtiyacı, 

hayvan gübreleri veya diğer organik maddelerin toprağa karıştırılması ile 

giderilebilir.  

Bitki hastalık ve zararlıları doğal ekosistemde kaçınılmazdır. Hastalık ve 

zararlılar ile mücadele ilk aşama anaç ve çeşit seçimiyle başlamaktadır. İntensif 

tarımda, mücadele için en etkin yöntem ise pestisitlerdir. Çalışma alanında bağ ve 

ayva bahçelerinde hastalık ve zararlı etkileri görülmüştür. Ancak gerek 
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kurumlardan alınan bilgilerde gerekse diğer paydaşlar ile yapılan görüşmelerde 

kimyasal mücadelenin yapılmadığı belirlenmiştir.  

Gübreleme ve ilaçlama konusunda bölge çiftçilerinin uygulamaları konu ile 

ilgili yeterli bilginin bulunmaması ve ilginin olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu konunun çözümü ise çiftçi eğitimi ve yayım çalışmalarından geçmektedir. 

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üretici örgütlerinin de aktif rol 

oynayacağı toplantıların düzenlenmesi eğitim ve yayım aracı olan 

demonstrasyonlara özel önem verilmesi gerekmektedir. Oluşturulacak işletme 

modelinde konuların uzmanı teknik personel istihdam edilmesi gerekmektedir.  

8. ARAZİ DEĞERLENDİRMESİ VE POTANSİYEL 

KULLANIMLARI 

Çalışma alanının iklim özelliklerinin elverdiği kültür bitkilerinin 

yetiştirilmesinde uygun alanların belirlenmesi amacıyla çalışma alanı toprakları 

değerlendirilmiş ve potansiyel kullanımları belirlenmiştir. ŞADY arazi 

değerlendirme yazılımı ile yapılan bu değerlendirmede arazi çalışmaları sürecinde 

yetiştiriciliğinin yapıldığı tespit edilen bitki türleri ile alternatif bitki türleri 

değerlendirmeye alınmıştır.  

8.1.Arazi Kullanım Türleri (AKT) ve Grupları  

Toprakların değerlendirilmesi ve potansiyel kullanıma uygunluklarının 

belirlenmesi için halen uygulanmakta olan veya uygulanması düşünülen tarımsal 

üretime yönelik kullanım türleri de göz önüne alınarak bahçe bitkilerinden Erik, 

Şeftali, Kayısı, Bağ, Badem, Ceviz, Elma, Armut, Kavak, Ayva, Dut, Vişne, 

Kiraz, Nektarin, Ahududu, Böğürtlen,Çilek ve Kızılcık, tarla bitkilerinden Aspir, 

Ayçiçeği, Şeker Pancarı, Mısır, Çeltik, Buğday, Arpa, Kimyon, Çavdar, Tritikale, 

Burçak, Yonca, Fiğ, Korunga, ve Sorgum sebzelerden, Kavun, Karpuz, Lahana 

Grubu, Domates, Patlıcan, Biber, Soğan, Sarımsak, Kabak, Hıyar, Acur, Bamya, 

Ispanak, Havuç, Pazı, Pırasa, Turp, Marul, Fasulye, Maydonoz, Barbunya, 

Karnabahar, Brokoli, Patates, Bakla, Yemeklik Pancar, Şalgam, Brüksel Lahana, 

Nane, Dereotu, Kekik, Hayvan Pancarı, Roka ve Tere, kuru tarımda 

Buğday,Arpa,Kimyon,Yulaf,Çavdar,Tritikale,Burçak,Mercimek,Nohut,Baklagil,B

ezelye,Antepfıstığı,Fiğ,Ayçiçeği,Kapari ve Kuşburnu ile tarım dışı kullanımlardan 

ÇayırMera ve Orman değerlendirmeye alınmıştır.  

8.2.Haritalama Birimleri (HB) ve Arazi Karakteristikleri 

Genel olarak çalışma alanı kilden kum tekstüre kadar yayılan bünyeye, 

teksel, granüler, zayıf köşeli blok strüktürel özelliklere sahip drenaj durumu iyi, 

en fazla % 20 eğimde, derin, nötr-hafif alkali topraklardan oluşmaktadır. Çalışma 

arazisinin değerlendirilmesinde 5 farklı serinin toplam 85 farklı haritalama birimi, 

belirlenen AKT'lerini etkileyen 11 farklı arazi karakteristiği ve bunların 34 farklı 

alt düzeyleri kullanılmıştır.  

8.3.Arazi Kullanım Türlerinin (AKT) Oransal Beklenilen Ürün (OBÜ) 

Değerleri ve Karlılık Endeks (KE) Değerleri  

Alanın temel toprak haritasından belirlenen HB’leri için AKT'lerine etkisi 

olduğu düşünülen arazi karakteristiklerinin değişik düzeylerine göre ayrı ayrı 

OBÜ değerleri tahmin edilmiştir. Eğer Arazi Karakteristiği veya alt düzeyi 

AKT’ünün uygulanmasını imkansız hale getirecek kadar kısıtlıyorsa OBÜ değeri 

0.00, hiç kısıtlamıyorsa 1.00 alınmıştır. Eğer kısıtlama var ancak AKT’ünün 

uygulanmasını imkansız hale getirmiyor ise kısıtlamanın şiddetine göre OBÜ 

değeri 0.00-1.00 arasında bir değer olarak alınmıştır.  

Bölgenin konumu, sosyal ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak 

AKT’leri arasındaki farklılıkları ortaya koyabilecek şekilde en fazla kar getireceği 

varsayılan kullanımlar için KE değeri 1.00, hiç kar getirmeyeceği varsayılan 
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kullanımlar için KE değeri 0.00 olarak kabul edilmiştir. Karlılığın derecesi 

arttıkça KE değeri de artırılmıştır. 

8.4.Haritalama Birimlerinin (HB) Arazi Kullanım Türlerine (AKT) 

Uygunluğu  

Değerlendirilmeye alınan farklı HB’inin farklı AKT’üne uygunluğunu 

gösteren FHBE değerleri ve sınıfları belirlenmiştir. 1.00-0.00 arasında değişen bu 

değerler arttıkça, HB için AKT’üne uygunluğun arttığını göstermektedir. HB’nin 

AKT’üne uygunluk sınıflarında S1 sınıfı; çok uygun, S2 sınıfı; orta uygun, S3 

sınıfı; az uygun, N1 sınıfı; uygun değil (geçici olarak), N2 sınıfı hiç uygun değil 

olarak belirtilmiştir. 

Çizelge 18. Haritalama Birimlerinin (HB) Arazi Kullanım Türlerine (AKT) 

Uygunluğu 

FHBE Sembol Uygunluk sınıfı 

1.00-0.90 S1 Uygun 

0.90-0.75 S2 Orta Uygun 

0.75-0.50 S3 Az Uygun 

0.50-0.25 N1 Uygun Değil (Geçici) 

0.25-0.00 N2 Uygun Değil (Devamlı) 

 

8.5.Potansiyel Arazi Kullanım (POTKUL) Planlaması 

ŞADY paket programı ile yapılan uygunluk değerlendirmesi sonucu 

Potansiyel Arazi Kullanım Haritasını oluşturmada değerlendirilen AKT’leri bahçe 

bitkileri, tarla bitkileri, sebze ve kuru tarım olmak üzere 4 guruba ayrılmıştır. Bu 

kullanım türleri içerisinde uygunluk sınıfları en yüksek olarak bahçe bitkilerinden 

erik, şeftali, kayısı, bağ, badem, elma ve ayva tarla bitkilerinden ayçiçeği, 

şekerpancarı, mısır, çeltik, buğday, arpa, çavdar, yonca, fiğ, korunga, sebzelerden, 

lahana grubu, domates, bamya, ıspanak, barbunya, karnabahar ve bakla, kuru 

tarımdan ise buğday, arpa, yulaf, çavdar, fiğ, ayçiçeği, badem ve bağ 

bulunmuştur. Tarım dışı uygunluk sınıfları ise değerlendirme dışı kalmıştır. Buna 

göre elde edilen kullanım grupları aşağıdaki çizelge 19’da uygunluk haritası ekte 

yer almaktadır. 

Uygunluk sınıfları kullanılarak bahçe bitkileri için 8, tarla bitkileri için 10, 

sebze için 7 ve kuru tarım için 9 potansiyel kullanım grubu oluşturulmuştur. Bu 

potansiyel kullanım gruplarından B8, T8, S7 ve K9 en fazla uygun bulunan Arazi 

Kullanım Türleri olmuştur. Burada B8 kullanım grubu erik, şeftali, kayısı, bağ, 

badem, elma ve ayvadan oluşan bahçe bitkilerinin tamamı için uygun olduğunu 

göstermektedir. T8 kullanım grubu ise tarla bitkilerinden ayçiçeği, şeker pancarı, 

mısır, buğday, arpa, çavdar, fiğ ve korunganın seçildiğini ifade etmektedir. 

Sebzelerden ise S7 ile belirtilen grup lahana grubu, domates, bamya, ıspanak, 

barbunya, karnabahar ve baklaya, kuru tarım K9 grubu ise buğday, arpa, yulaf, 

çavdar, fiğ, badem ve bağa karşılık gelmektedir.  

Çalışma alanında birleşik potansiyel kullanım gruplarından ise en fazla 

seçilen B8T10S7K6 olmuştur. B8T10S7K6, B8T10S7K7 ve B8T10S5K9 grupları 

için uygun bulunan alan toplamı çalışma alanının % 45’ini oluşturmuştur. Alan 

için toplam 28 arazi kullanım grubu belirlenmiştir. Belirlenen Potansiyel 

Kullanım Gruplarının dağılımı çizelge 20’de verilmiştir. 
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Çizelge 19. Potansiyel Kullanım Grupları 

Bahçe Bitkileri Grupları 

 Bağ, B1 

Bağ, Elma, B2 

Bağ, Badem, Elma, B3 

Erik, Bağ, Elma, B4 

Erik, Bağ, Badem, Elma, B5 

Erik, Kayısı, Bağ, Badem, Elma, Ayva, B6 

Erik, Şeftali, Kayısı, Bağ, Elma, Ayva, B7 

Erik, Şeftali, Kayısı, Bağ, Badem, Elma, Ayva, B8 

 

Tarla Bitkileri Grupları 
 Buğday, Arpa, T1 

Buğday, Arpa, Çavdar, T2 

Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, T3 

Şeker Pancarı, Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, T4 

Şekerpancarı, Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, Korunga, T5 

Ayçiçeği, Şekerpancarı, Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, Korunga, T6 

Ayçiçeği, Şekerpancarı, Buğday, Arpa, Çavdar, Yonca, Fiğ, Korunga, T7 

Ayçiçeği, Şekerpancarı, Mısır, Buğday, Arpa, Çavdar, Fiğ, Korunga, T8 

Ayçiçeği, Şekerpancarı, Mısır, Buğday, Arpa, Çavdar, Yonca, Fiğ, Korunga, T9 

Ayçiçeği,Şekerpancarı,Mısır,Çeltik,Buğday,Arpa,Çavdar,Yonca,Fiğ,Korunga, T10 

 

Sebze Grupları  

Bamya, S1 

Domates, Bamya, S2 

Lahana Grubu, Domates, Bamya, S3 

Lahana Grubu, Domates, Bamya, Ispanak, S4 

Lahana Grubu, Domates, Bamya, Ispanak, Karnabahar, S5 

Lahana Grubu, Domates, Bamya, Ispanak, Barbunya, Karnabahar, S6 

Lahana Grubu, Domates, Bamya, Ispanak, Barbunya, Karnabahar, Bakla, S7 

 

Kuru Tarım Grupları  

Bağ, K1 

Badem, Bağ, K2 

Fiğ, Badem, Bağ, K3 

Arpa, Badem, Bağ, K4 

Arpa, Fiğ, Bağ, K5 

Arpa, Fiğ, Badem, Bağ, K6 

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Fiğ, Ayçiçeği, Bağ, K7 

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Fiğ, Ayçiçeği, Badem, Bağ, K8 

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Fiğ, Badem, Bağ, K9 
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Çizelge 20. Potansiyel Kullanım Gruplarının Dağılımı 

POTKUL Alan (hektar) (%) 

B8T10S7K6 183.1 17.46 

B8T10S7K7 159.8 15.24 

B8T10S5K9 130.3 12.43 

B8T8S7K8 101.5 9.68 

B8T10S7K8 74.7 7.12 

B8T8S5K9 72.3 6.90 

B8T8S7K9 53.3 5.09 

B8T8S6K9 49.0 4.67 

B8T6S5K9 28.3 2.70 

B8T4S3K9 25.2 2.40 

B8T10S7K4 15.2 1.45 

B7T4S3K9 13.6 1.30 

B8T5S4K9 11.2 1.07 

B0T0S0K1 11.1 1.06 

B8T9S5K9 7.1 0.68 

B8T8S7K7 5.1 0.49 

B8T10S7K5 4.3 0.41 

B5T4S3 4.1 0.39 

B6T9S5K9 3.7 0.35 

B1T2S0K3 2.7 0.26 

B2T3S2K8 2.7 0.26 

B0T0S0K4 2.7 0.25 

B1T4S0K1 1.3 0.12 

B1T0S0K1 1.2 0.11 

B2T3S3K9 1.0 0.10 

B1T1S0K2 0.8 0.08 

B7T5S3K9 0.3 0.03 

B4T4S3 0.01 0.01 

Tarım Dışı 82.7 7.89 

Toplam 1048.4 100.00 

 

Çalışma alanı toprak haritasında tanımlanan her bir haritalama birimi için 

oluşturulan Potansiyel Kullanım Haritası Ek-3’de verilmiştir. Bu haritaya göre 

Yerköy’ün kuzeyinde kalan alüviyal ovaların seçilen arazi kullanım türlerinin 

geneli için daha yüksek potansiyel gösterdiği belirlenmiştir. 

9. BAĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ 

9.1. Üzüm ve Fizyolojisi 

Üzüm, yeryüzünde kültürü yapılan en eski meyve türlerindendir. Tarihçesi 

M.Ö. 5000 yılına kadar dayanır. Anavatanı Anadolu’yu da içine alan Küçük Asya 

denilen, Kafkasya’yı da kapsayan bölgedir. Bu bakımdan Anadolu, eski ve köklü 

bir bağcılık kültürüne sahiptir. Üzüm, diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla 

çeşide sahip olan türlerdendir. 10000’in üzerinde üzüm çeşidi bulunduğu tahmin 

edilmektedir. Anavatanı Anadolu olan 1200 kadar üzüm çeşidi bulunmaktadır. 

Türkiye asmanın gen merkezi olup, dünya üzerinde en iyi elverişli bağcılık kuşağı 

üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu 
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Anadolu Bölgeleri üzüm üreten bölgelerdir. Bu çeşitlerden oluşturulmuş Milli 

Koleksiyon Bağı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde bulunmaktadır. 

Bunların 50–60 kadarının ekonomik üretimi yapılmaktadır. Asmanın ekonomik 

ömrü 40 yıldır.  

Fizyolojisi kök, gövde, sürgün, yaprak, göz, çiçek ve meyve üzerine 

kuruludur. Kökler toprak içinde 12 m kadar derinliğe inebilir. Fakat köklerinin 

büyük çoğunluğu toprağın ilk 20-60 cm lik ilk katmanında bulunur. Aktif kök 

derinliği olarak adlandırılan bu bölgede faaliyetlerin % 75’i tamamlanır. Asmaya 

verilen terbiye şekline göre gövde sayısı, yönü ve uzunluğu değişiktir. Örneğin 

goble terbiye sisteminde ana kol sayısı 3-5 adet iken kordon terbiye sisteminde 2 

ana kol vardır. Sürgün, gözlerin uyanmasıyla oluşan ve üzerinde yaprak, göz, 

meyve gibi organları taşıyan kısımdır. Önceleri yeşil renkte olur zamanla 

odunlaşıp çubuk adını alır. Yapraklar sap ve ayadan oluşur. Asma yaprakları 

dilimlerden oluşmuştur. Sayıları genellikle 3 ile 5 arasındadır. Asma tomurcukları 

yani gözler boğumlarda ve yaprakların koltuklarında yer alır. Salkımlar asmalarda 

çiçeklerin bir araya gelmesiyle oluşur ve çiçek salkımı (infloresens) adını alır. 

Asma çiçeklerinin boyları 2 - 7 mm arasında değişir, genellikle 4 – 5 mm dir.  

9.2. Meyve 

Meyve en detaylı incelenen bölümdür. Her salkım üzüm çeşidine bağlı 

olarak salkımlar değişik sayıda üzüm tanesi içerir. Salkım şekli çeşitlere göre ve 

hatta aynı çeşitler içerisinde bile değişiklikler gösterir. Salkımda bulunan taneler 

yuvarlak, oval vb. şekilde olabilir. Üzümler tane rengi açısından siyah ve beyaz 

olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Siyah renkli üzümle pembe veya kırmızı gibi 

daha alt gruplara ayrılabilir. Ayrıca beyaz diye tanımlanmasına rağmen bu 

gruptaki üzümlerin kabuk rengi sarı ile açık yeşil arasında değişir. Tanelerin üzeri 

çeşitlere göre farklı kalınlıkta olan mumsu(pus) bir tabaka ile kaplıdır.  

Üzümlerin bileşimindeki önemli şekerler glikoz (üzüm şekeri ) ve fruktoz 

(meyve şekeri) dur. Bu iki şeker şıradaki şekerlerin %99’unu, olgun tane 

ağırlığının ise %12-27 sini oluşturur. Bu şekerler yapraklarda çoğunlukla sakkaroz 

şeklinde sentezlenir. Daha sonra üzüm tanelerine taşınan bu şeker invertaz enzimi 

yardımıyla kendisini oluşturan glikoz ve fruktoza ayrışır. Her bir gram meyve için 

10 cm² likyaprak alanına gerek vardır. Bu ise orta irilikte bir salkım için yaklaşık 

irilikte bir salkım için yaklaşık 20-22 yaprağa ihtiyaç var demektir. Üzümlerdeki 

en önemli asitler Tartarik ve Malik asittir. Her 2 asitte yapraklarda sentezlenir.  

Üzüm, yüksek şeker içeriğinden dolayı, kalori değeri yüksek bir besin 

maddesidir. Ayrıca mineral maddelerden kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir 

yönünden zengin olduğu gibi bazı vitaminler (A, B, Niacin ve Vitaminleri) 

yönünden de önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Ancak üzümün beslenme 

değerini oluşturan maddelerin niteliği ve miktarı, taze veya işleme sonucunda 

dönüştüğü mamul ürüne bağlı olarak değişmektedir. Yaş üzüm ile 

karşılaştırıldıklarında, kuru üzüm ve pekmez daha az su içerdiklerinden daha 

yüksek kalorili, demir ve kalsiyum mineralleri bakımından daha zengindirler. 

Kurutma ve üzüm suyuna işleme sırasında, özellikle A ve C vitaminlerinde 

önemli kayıplar meydana gelmektedir. 

Üzüm taneleri olgunlaşmamış halde (koruk) iken yeşil rengini klorofil 

oluşturur. Beyaz üzümlerin rengini flavon (quercetin) grubu sarı renk maddeleri 

oluşturur. Kırmızı siyah renkli üzümlerin rengini ise antosiyanidin grubu renk 

maddeleri oluşturur. Tane eti genellikle beyazdır. Özellikle Alicanthe Bouschet 

gibi bazı kırmızı renkli alkollü içecek üretiminde kullanılan üzüm çeşitlerinde 

tane eti de kırmızıdır. Bu tip üzümlere tentüriye çeşitler adı verilir. Tanelerin 

olgunlaşma sırasında bazı çeşitlerde kendine özgü aroma maddelerince 
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oluşturulur. Aroma maddeleri tanelerde olgunlaşmanın son dönemlerde birikmeye 

başlar(Anonim, 2017a). 

9.3. Anaç ve Çeşitlerin Seçimi 

Hastalık ve zararlılardan korunmanın en iyi uygulamalarından biri anaç ve 

aşılamadır. Asmada anaç gelişimi V. Viniferalar ile melezlenmesi sonucu oluşan 

ve bugün geniş çapta kullanılan melez Amerikan asma anaçlarına dayanır. 

Bağcılıkta kullanılan saf ve melez anaçlar filokseraya dayanıklı olmakla birlikte 

kültür asmasına göre toprak, iklim ve kültürel koşullar ile hastalık ve zararlılara 

karşı her biri değişik seçici özelliklere sahiptir. Anaç seçimi yapılırken anaçların 

bu duyarlı seçici özelliklerinin bilinmesi bağcılık açısından son derece önemlidir. 

Bağ tesis ederken filoksera ve nematoda dayanıklılığın yanı sıra tuzluluk, aktif 

kireç, kuraklık ve nemli toprak yapısı ve rakım gibi özelliklere dikkat ederek, en 

uygun anaç belirlenmelidir. Toprak yapısına uygun anacı belirlemek için mutlaka 

toprak analizi yaptırılmalı ve bu analiz sonucuna göre uzman kişilerden anaç 

tavsiyesi alınmalıdır. Çeşit seçiminde ise yetiştiricilik yapılacak yerin ekolojik 

özellikleri (iklim, yer ve yöney, toprak) ve ekonomik faktörler göz önünde 

bulundurularak yörenin şartlarına adapte olmuş ve üretim amacına (sofralık, 

şaraplık, şıralık veya kurutmalık) uyan çeşitler seçilmelidir. Aşılanarak elde edilen 

fidanlarla yapılan bağcılığa “yeni bağcılık” denilmektedir. Aşı ile filokseraya 

karşı bir ölçüde çözüm bulunmuş ancak anaç-kalem kombinasyonlarında büyüme, 

gelişme, beslenme, verim, kalite, afinite ve adaptasyon itibariyle ekolojik ve 

edafik şartlara göre değişen yeni problemler ortaya çıkmıştır. Tüm sorunlara 

çözüm olabilecek özelliğe sahip tek bir anaç elde edilememiş olduğundan bölge, 

iklim, toprak ve üzüm çeşidine göre en iyi kombinasyonlar tespit edilerek ve 

öneriler yapmak mümkündür (Çelik, 1996).  

9.3.1. Ülkemizde Yaygın Asma Anaçları 

9.3.1.1. Rupestris Du Lot 

Amerikan kökenli olup V. Rupestris türünün saf anaç olarak kullanılan 

çeşididir. Lot anacında ana sürgünden birçok yan sürgün (koltuk sürgünü) 

oluştuğundan çalı görünüşünde büyümektedir. Vegetasyon süresi uzun (260 gün) 

olup oldukça kuvvetli büyümektedir. Bu anaç, geç olgunlaşan sofralık ve şaraplık 

üzüm çeşitlerinden yüksek verim almak için kullanılması oldukça uygun olan bir 

anaçtır. Kökleri filokseraya, kirece ve tuza dayanıklıdır. Derine inen kök yapısı 

nedeni ile daha çok sulanamayan kurak topraklar için önerilir.  

9.3.1.2. Berlandieri X Riparia Melezleri 

420 A: Zayıf bir anaç olup üzerine aşılanan çeşitleri erken olgunlaştırır. 

Riperia’nın baskın özelliklerini taşıdığından “kireçli toprakların Riperia anacı” 

olarak adlandırılır. Erkenci sofralık veya kaliteli şaraplık çeşitler için bu 

özelliğinden faydalanılabilir. Aktif kireç oranı %20’ye kadar olan topraklara iyi 

adapte olmasına karşın kurak toprakları sevmeyip, nemli ve verimli topraklarda 

iyi gelişmektedir.  

5 BB: Kuvvetli bir anaç olup vejetasyon süresi 420 A ve 161-49 C anacına 

nazaran daha kısadır. 5 BB anacı nemli ve killi topraklara uyabilen bir anaçtır. 

Çok kurak toprakları sevmemekte %20 civarında aktif kirece ve nematodlara iyi 

dayanmaktadır.  

SO4: Riperia’da olduğu gibi özellikle gelişmenin başlangıcında hızlı bir 

gelişme gösteren kuvvetli bir anaçtır. Akdeniz ülkelerinde özellikle sahil bağcılığı 

yapılan bölgelerde SO4 anacı asmada ince uzun bir gövde oluşturduğundan yatay 

ve dikey desteklenmesi (Trellis) zorlaşmaktadır. Nemli ve killi topraklarda uyum 

gösteren bir anaç olup, çok kurak koşullardaki topraklara tavsiye edilmemektedir. 

Topraktaki % 18 kadar olan aktif kirece ve nematodlara karşı ve 0,4 gr NaCl/kg 

toprak kadar tuza dayanıklıdır. 
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110 R: 99 R’de olduğu gibi 110 R de % 17’ye kadar olan aktif kirece 

dayanır. Buna karşılık kurağa çok dayanıklıdır. Köklenme yeteneği zayıf 

olduğundan % 20’yi geçmez, çok nadir olarak % 40-50 oranında köklendiği 

saptanmıştır. 1945 ten beri tanınmakta ve çok kullanılan anaçlar arasında yer 

almaktadır. Köklenme oranı düşük olmasına karşın bağdaki aşılamalarda iyi sonuç 

vermektedir. 

1103 Paulsen: 1103 P anacı 110 R de olduğu gibi kuvvetli gelişmekte olup 

alt katmanı nemli ve killi-kireçli topraklara da iyi adapte olmakta aktif kirece % 

17-18 civarında dayanmaktadır. Toprakta mevcut 0.6 g NaCl/kg oranındaki tuza 

dayanabilen anacın köklenme ve aşı tutma oranı yüksektir.  

140 Ruggeri: Çok kuvvetli gelişen anacın kurak koşullara dayanımı 

oldukça iyi olup % 20 oranında aktif kirece tolerans gösterebilmesine karşın 

yapraklarında filoksera galleri oluşabilmektedir. Çelikleri zor köklenen 140 

Ruggerinin masa başı aşılarda aşı tutma oranı düşük olmasına rağmen arazide 

yapılan aşılamalarda tutma oranı yüksek olup Akdeniz sahil kuşağına en uygun 

anaçlardan birisidir.  

9.3.1.3. Vinifera X Amerikan Melezleri  

41 B (Vinifera x Berlandieri): Vegetatif devresi kısa olan anacın kirece 

karşı mukavemeti fazla olup özellikle aşırı kireçli topraklar ve sofralık üzüm 

çeşitlerinde erkencilik için kullanılmasına karşın ilkbaharı yağışlı geçen yörelerde 

hafif sararmalar göstermektedir. Filokseraya orta derecede dayanmasına karşın tuz 

ve mildiyöye dayanıklılığı yeterli değildir.  

Fercal: Kirece fazla tolerans gösteren çeşidin neme dayanımı da iyi 

olmasına karşın nematodlara karşı hassasiyet göstermektedir. Çok fazla K’a 

ihtiyaç duymamasına karşın Mg noksanlığına çok duyarlı olmaktadır. Birçok 

üzüm çeşidiyle afinitesi iyi olmasına rağmen bazı üzüm çeşitlerinin salkım 

iskeletlerinde solma ve kurumalar görülmektedir ( A. Yağcı ve A. Erdem: 

Anonim, 2017a). 

9.3.1.4. Bazı Türlerin Doğal Seleksiyonu Veya Değişik Melezlerinden 

Elde Edilenler Çeşitler 
1613 C: Filoksera ve kirece çok toleranslı olmasına karşın nematodlara 

oldukça dayanıklı olan 1613 C anacının yaprakları filoksera gallerinin 

taşıyabilmektedir. Kolay köklenebilen bu asma anacının aşı tutuma oranı da 

yüksektir.  

1616 C: Çok verimli topraklara uyabilen ve zayıf gelişen anaç üzerine 

aşılanan üzüm çeşitlerinin olgunluğunu hızlandırmaktadır. Filoksera yanında % 

11 aktif kireç ve 0.8 g NaCl/kg civarında toprak tuzluluğuna dayanabilmektedir. 

Dogridge: Orta derecede filoksera ile kirece dayanan ve çeliklerinin 

köklenmesi zor olan çeşidin arazide yapılan aşılamaları iyi sonuç vermektedir. 

Nematodlara son derece dayanıklı olup daha çok kumlu ve sulanabilen yerlerde 

daha iyi gelişebilmektedir. Kuvvetli gelişen bir anaç olduğundan üzerine aşılı 

çeşitlerde çinko yetersizliği ve tane tutum oranında noksanlık yaratmaktadır.  

Harmony: Kök ur nematodu ve filokseraya karşı son derece dayanıklı 

anaçlardan biridir. Çelikleri fidanlık ve arazide kolay köklendiği gibi aşı tutma 

oranı da yüksektir. Toprak yapısı itibari ile seçiciliği olmayıp farklı toprak 

tiplerine uyum gösterebilmektedir. 

Ramsey: Üzerine aşılanan üzüm çeşitlerini kuvvetli geliştiren anaç kumlu 

ve az verimli topraklarda iyi gelişmektedir. Kuvvetli geliştiğinden üzerine 

aşılanan üzüm çeşidinde çinko noksanlığı yanında tane tutum oranı azlığı ve 

düşük kaliteli meyvelerin oluşmasına neden olmaktadır. Çelikleri zor 

köklenmesine karşılık aşı tutma oranının yüksek olduğu ifade edilmektedir. 
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Filokseraya orta derecede mukavemet gösterirken nematodlara yüksek derecede 

dayanmaktadır(Yağcı ve Erdem 2017). 

9.3.2. Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Asma Çeşitleri 

Ülkemizin coğrafi bölgelere göre en yaygın yetiştirilen üzüm çeşitleri; 

Sultani Çekirdeksiz, Çavuş, Ada Karası, Ak Üzüm, Bornova Misketi, Hamburg 

Misketi, Horozkarası, Müşküle, Misket, Öküzgözü, Boğaz Kere ve Kalecik 

Karasıdır. Önemli çeşitlerin özelikleri şunlardır: 

Alfons (AlphonseLavallée): Fransız kökenli, koyu mor, siyah pusludur. İri 

tanelidir. Oldukça verimli olup çok salkım yapar. Salkım tanelerle sıkı bir şekilde 

bağlanmış olup depolama uygun bir çeşittir. Salkımları 400- 600 g civarında, 

kanatlı konik ve seyrek tanelidir. 3- 4 çekirdekli, iri, basık yuvarlak şekillidir. 

Kısa budanması uygundur. Kaliteli üzüm için özellikle sulanmayan bağlarda 

salkım seyreltmesi yapmak gerekir. Aksi durumda ufak ve boncuklanmış 

salkımlar görülebilir. Asma üzerinde ve soğuk depoda muhafazaya uygundur. 

Siyah ve iri tanesi ile yüksek fiyattan alıcı bulur. Dekara ortalama 1400- 1600 kg 

verim vermektedir. Ağustos sonu- Eylül başı olgunlaşan orta mevsimli bir çeşittir. 

Marmara Bölgesinde Ağustos ayı sonuna doğru olgunlaşır. Marmara, Ege, İç 

Anadolu iklimlerine uygun bir çeşittir. 

Cardinal: Çok fazla iri, yuvarlak şekilli, 2-4 çekirdeklidir. Kırmızı renkli 

bir çeşittir. Salkımları 500 - 650 g civarında konik, silindirik ve seyrek taneli 

yapıdadır. Fazla yüklemede ise boncuklanma ve yetersiz renklenme görülür. İri ve 

kaliteli tane için bakım işlerini zamanında yapmak gerekir. Çok fazla budama 

istemeyen bir çeşittir. Dekarda ortalama 1000- 2800 kg verim alınabilmektedir. 

Mildiyö, külleme, küf çürüklüğü, kış donlarına ve kısa boğum hastalığına karşı 

hassas bir çeşittir. Marmara, Ege ve Akdeniz ikliminde yetişebilen erkenci çeşittir. 

Temmuz ikinci yarısı-Ağustos başı olgunlaşmaktadır. Erkenci bir tipi özellikle 

örtü altı için güney bölgelerimizde uygundur.  

Çavuş: Anadolu kökenli olup çok sevilen bir üzüm çeşididir. Beyaz Çavuş, 

Pembe Çavuş ve Bozcaada Çavuşu gibi pek çok sinonimi vardır. Çekirdekleri 

küçük, içi boş ve tanede 1-3 adettir. Fizyolojik dişi olması sebebiyle mutlaka 

babalık çeşitlere (Karasakız, Balbal, Hafızali, Hamburg Misketi gibi) 1 / 6 

oranında bağda yer verilmelidir. İri taneli ( 6-7 g) oval, sarı yeşil renkli, ince 

kabuk, şeffaf damarlı ve pusludur. Erkenci sayılabilir. Marmara’da Ağustos ayı 

ortalarında olgunlaşır ancak iri yaprakları ve küllemeye hassas olması sebebiyle 

yaz budaması ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerekir. Kendine has aranan 

bir aroması vardır. 

Müşküle: Marmara Bölgesinde ve özellikle de İznik Bölgesinde yaygın 

olarak üretimi yapılan beyaz taneli ve taneleri orta irilikte (4-5 g) ve yuvarlak olan 

oldukça verimli çeşitlerimizdendir. Kalın kabuk, puslu, şeffaf ve sarı yeşil 

renklidir. Hasada yakın, tanelerin güneş gören tarafı kızarır. Salkımları orta iri 

(400–500 g), kanatlı, konik ve orta sıklıktadır. Asma üzerinde bekletmeye ve 

soğukta muhafazaya uygun bir çeşittir. Çok geçici olup Razaki den 3- 4 hafta 

sonra olgunlaşır. 

Razaki: Çok yaygın olarak kullanılan sofralık çeşitlerimizdendir. Yirmiden 

fazla tip ve sinonimi vardır. Uzun oval şekilli ve çok iri taneli (6-7 g), beyaz, 1 -3 

çekirdekli, az sulu ve tatlı, kabuğu kalın veya orta kalınlıktadır. Salkımları 400-

500 g, dallı konik, seyrek yapılıdır. Dekara verim 1000-1600 kg civarındadır. 

Ağustos sonu-Eylül başı olgunlaşmaktadır. Ülkemizde en çok Denizli-Aydın ve 

İzmir yörelerinde ve Marmara, Ege ve İç Anadolu iklim kuşaklarında 

yetişmektedir.  
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Sultani Çekirdeksiz: Etli, az asitli, çekirdeksiz beyaz üzümdür. Manisa ve 

Denizli taraflarında sofralık ve kurutmalık, yaygın olarak yetiştirilir. Ancak son 

yıllarda şarap yapımında da kullanılmaktadır. Manisa'da, Akdeniz ikliminin etkisi 

altındaki 200 m yüksekliğindeki oldukça verimli kumlu topraklarda, yüksek telli 

terbiye sistemi uygulanarak dikilmiştir. Denizli'de yine verimli killi topraklarda 

yetiştirilir. Ancak son yıllarda pazarlamada sorunlar yaşanmaktadır. 

Pembe Gemre: Çok iri, sert dokulu, yuvarlak ve pembe tanelidir. 

Salkımları 500- 700 g, seyrek yapıdadır. Salkım güvesine karşı duyarlıdır. Yarı 

uzun budanan bir çeşittir. Dekara verimi 1500- 2500 kg’dır. En geç (Eylül ayı 

içerisinde olgunlaşır) olgunlaşan çeşitlerimizdendir. Ege Bölgesinde Denizli, 

Ödemiş, Bayındır ve Bergama’da yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ege, Akdeniz ve 

Güney Doğu Anadolu’da yaygın üretilen yerli çeşitlerimizdendir. 

Perlette: ABD kökenli, ince kabuklu, gevrek etli, hafif aromalıdır. 

Çekirdeksiz olup GA uygulamaları ile tane iriliği ve yola dayanıklılığı artar. 

Ancak çatlama ve çürüme riski oluşur. Çok erkenci, sıcak yöreleri, derin-süzek 

toprakları sever. Ege ve Akdeniz yöresinde yaygındır. 

Hamburg Misketi:  

Orta taneli (4–5 g), siyah, yuvarlak şekillidir. Tane içi etli, sulu, tatlı ve misket 

kokuludur. 2–3 çekirdekli, konik ve orta büyüklükte salkımlıdır. Salkımları 400 - 

550 g civarında dallı konik ve dolgun sıklıktadır. Budama isteği çok azdır. Dekara 

verim 1100- 1700 kg civarındadır. Ağustosun ortalarında olgunlaşan bir orta geççi 

çeşittir. Mildiyö, külleme ve kış donlarına hassastır. Marmara, Ege, Karadeniz ve 

İç Anadolu iklimlerine uygun bir çeşittir. Hamburg misketi ayrıca Marmara 

bölgesinde Çavuş çeşidine tozlayıcıdır. Sofralık, şaraplık ve şıralık olarak 

kullanılabilen bir çeşittir. 

Uslu: Çok erkenci özelliği ile dikkat çeken sofralık bir çeşittir. Tane yapısı 

uzun oval, 6–7 g ağırlığında, kabuk kırmızı renkli ve ince, eti gevrek, 2 – 3 

çekirdeklidir. Salkımı ise orta büyüklükte ( 250–400 g ), konik, seyrek ve orta 

dallıdır. Kuvvetli gelişen asmaları kısa ve karışık budamaya uygundur. Neferiye 

vermeye uygun olup bazen salkım seyreltmesi gerekli olur. Uslu çeşidi 

Akdenizsahil kuşağında haziran ayının ikinci yarısından sonra hasat edildiği gibi 

bu tarih, örtü altında 15 – 20 gün erkene alınabilir. 

Yalova İncisi: Tane yapısı oval, orta kalın kabuklu, beyaz renkli, orta 

irilikte (6–7 g), tane eti az sulu, 2–3 çekirdeklidir. Salkımları 400 - 550 g, dallı ve 

konik, normal sıklıkta olmaktadır. Dekara verim 1000- 1600 kg civarındadır. 

Oldukça erkenci sofralık çeşitlerdendir. Akdeniz sahil kuşağında Haziran sonu 

Temmuz ayı başında hasat edilir. 

Yalova Ata Sarısı:  

Taneleri çok iri (10 – 12 g), kabuk rengi beyaz, orta kalınlıkta, şeffaf ve damarlı 

yapıdadır. Tane eti az sulu, gevrek, 2 – 3 çekirdeklidir. Salkımları 500 - 850 

g,silindirik ve seyrek yapıdadırlar. Özellikle tanelerin iriliği, sofralık değerini 

artıran bir unsurdur. Dekara verim 1600- 2700 kg civarındadır. Eylül ayının ikinci 

yarısında olgunlaşır. 

Trakya İlkeren (AlphonseLavallée X Perlette): Salkımları 600 - 650 g 

civarında, dallı, konik ve dolgun yapılıdır. Taneler koyu kırmızı, mor renkli ve 

orta (4- 5 g), yuvarlak şekildedir. Taneler sap ile birbirine kuvvetli vedayanıklılığı 

iyidir. Karışık, zahmetli ve uzun budama gerektiren bir çeşittir. Verimi iyi 

olmakla birlikte erkenci bir çeşittir. Erken olgunlaşmasına rağmen omca üzerinde, 

uzun süre dayanıklılığını sürdürebilmektedir. Akdeniz iklimi görülen bölgelerde 

yetiştirilen bir çeşittir.  
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SuperiorSeedless (Vitisvinifera L.): Salkımları 470 g civarında sık 

yapıdadır. Taneler yeşil ve sarı renklidir. İri taneli, kısa oval şekilli ve çekirdeksiz 

bir yapıdadır.Yarı uzun ve uzun budanması gereken bir çeşittir. Dekara verimi 

ortalama 1200-1400 kg’dır. Ege bölgesinde Temmuz sonlarında olgunlaşan 

erkenci bir çeşittir.  

FlameSeedless (RedFlame) (ThompsonSeedless X Cardinal): Salkımları 

330 g civarında, sık veya normal yapılı tatlı ve renkli bir çeşittir. Taneler pembe, 

kırmızı renkli, küçük tanelidir. Yuvarlak şeklinde ve iz halinde çekirdeklidir. Çok 

fazla budama isteği olan bir çeşit değildir. Dekara verimi ortalama 1400-1500 

kg’dır. Ağustosun ilk yarısında olgunlaşan erkenci çeşittir. En uygun olarak 

Marmara ikliminde yetişmektedir. 

Mevlana: Çekirdekli sofralık bir çeşittir. Ortalama salkım ağırlığı 470 g’dır. 

Taneler beyaz, çok iri ve elips şeklindedir. Ağustos sonunda olgunlaşan orta 

mevsimli bir çeşittir. 

Red Globe: Salkımları 1000 g civarında dolgun sıklıktadır. Taneler 

morumsu, kırmızı renkli ve çok iri, 3-4 çekirdekli ve yuvarlak şekillidir. Kısa 

budanması gereken, geç olgunlaşan bir çeşittir. 

Samancı Çekirdeksizi (Beyaz Şam X Perlette): Salkımları 250 - 350 g 

civarında, dallı, konik ve seyrek yapıda olmaktadır. Taneler beyaz, iri, elips 

şeklindedir. Sürgünün orta kısımdaki gözler verimli olduğundan karışık 

budanması gereken bir çeşittir. Dekara verim 1500- 1800 arasındadır. Ağustos 

ortasında olgunlaşmaktadır(Samancı, 1998; Dilli, Y; Kader, S). 

MichelePalieri (AlphonseLavallée X Red Malaga): Salkımları 440 g 

civarında gevşek veya normal yapılıdır. Taneler mavi - siyah renkli olup çok iri, 

yuvarlak şekilli ve 1-3 çekirdekli yarı uzun budanması gereken bir çeşittir. Dekara 

verimi 1500-1700 kg’dır. Ağustosun ortalarında olgunlaşmaktadır. 

Italia (Bicane X Hamburg Misketi melezi): Salkımları 500- 800 g civarında, 

kanatlı, konik ve dolgun sıklıktadır. Taneler beyaz-sarı renklidir. İri, oval şekilli, 

1- 2 çekirdeklidir. Dekara verimi 1000- 2400 kg civarındadır. Eylül ayında 

olgunlaşmasını tamamlamaktadır. Fungal hastalıklara karşı çok hassastır. 

Marmara, Ege, İç Anadolu iklim koşullarında yetişebilmektedir. 

Crimson Seedless:Salkımları 390 g, sık yapılıdır. Taneler pembe renkli ve 

orta irilikte, silindirik şekilli ve çekirdeksizdir. Yarı uzun budanan bir çeşittir. 

Dekara verimi 1500-1700 kg’dır. Geç mevsimde (Ekimin ilk yarısında) 

olgunlaşmaktadır. 

Çizelge 21’de Türkiye’de yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin özellikleri 

özetlenmiştir (Megep, 2009).  

 

Çizelge 21. Türkiye’de yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin özellikleri 

Çeşit Tanenin Rengi Biçimi Kullanım Şekli 

Ada karası Siyah Yuvarlak Şaraplık 

Ak üzüm Kırmızımsı Yuvarlak Sofralık 

Bornova misketi Sarımtırak Beyzi Şaraplık 

Çavuş Yeşil - sarımsı Yuvarlak-beyzi Sofralık 

Çekirdeksiz Açık sarı Yuvarlak-beyzi Sofralık, kurutmalık 

Hamburg misketi Siyah – morumsu Büyük-beyzi Sofralık 

Horoz karası Koyu mor İrice Sofralık 

İri kara Siyah İrice Sofralık 

Kadın parmağı Sarı-yeşil Çok iri-beyzi Sofralık, kurutmalık 

Kişmiş Kırmızımsı Çok küçük- Sofralık 
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yuvarlak 

Kozak Yeşilimsi İri-yuvarlak Sofralık 

Misket Beyaz Yuvarlak, orta 

büyüklük 

Şaraplık, sofralık 

Müşküle Beyaz-kehribar Beyzi Sofralık 

Narince Kirli yeşil İri beyzi Sofralık, kurutmalık 

Razakı Sarımsı yeşil İri beyzi Sofralık, yapraklı 

Yapıncak Sarımsı yeşil Yuvarlak Sofralık, şaraplık 

Yediveren Siyah-kırmızı Çok iri-yuvarlak Sofralık 

Kalecik karası Siyah-kırmızı  Şaraplık 

Narince Siyah Orta yuvarlak Şaraplık 

Öküz gözü Siyah  Şaraplık 

Boğaz kere Siyah  Şaraplık 

 

9.3.3. Asmalarda Anaç ve Çeşitlerin İklim İstekleri 

Bağcılıkta ekolojik faktörler, özellikle de iklim belirleyici rol oynamaktadır. 

(Öndeş ve ark., 2005). İklimi oluşturan özelliklerden biri olan sıcaklık, bir 

ekolojide bağcılık yapılıp yapılamayacağını belirleyen en önemli parametrelerden 

biridir. Herhangi bir ekolojide ideal bir üzüm yetiştiriciliği için yıllık ortalama 

sıcaklığın 10 °C‘nin, gelişme dönemindeki sıcaklığın da 18 °C’nin altına 

düşmemesi gerekmektedir. (Çelik, 2007). Yine vejetasyon döneminde sıcaklığın 

10 °C’nin altına düşmesi veya 35 °C’nin üzerine çıkması asmanın gelişimini 

olumsuz yönde etkilemektedir (Happ, 1999). Dünyada bağcılık 30°-50° kuzey, 

30°-40° güney enlem dereceleri ve ortalama 12-24 °C sıcaklık değerleri arasında 

(kuzey yarım kürede Nisan-Ekim, güney yarım kürede Ekim-Nisan ayları 

arasında) yayılım göstermektedir. Asmaların gelişimi iklim faktörlerinden 

sıcaklık, yağış, dolu, rüzgar ve güneşlenmeyle doğrudan ilgilidir. Asmalarda çiçek 

taslakları sıcaklığın etkisiyle 1 yıl önceden oluşur. Düşük sıcaklıklar göz 

verimliliğini ve tane tutumunu azaltır. Çiçeklenme döneminde oluşacak soğuk, 

bulutlu, kuvvetli rüzgarlı havalar ve su stresi oluşturacak kuraklık ve sıcaklık tane 

tutumunu azaltır. Tomurcukların gölgede kalması aynı şekilde göz verimliliğini 

düşürür. Ayrıca gölgede kalan tanelerin antosiyanin içeriği azalır ve tanelerin 

renklenmesi olumsuz etkilenir. Asmalar genel olarak iyi gelişim gösterebilmeleri 

için yağışsız, uzun ve sıcak yaz mevsimi ister. Özellikle soğuk yörelerde, sıcak 

geçen yaz aylarında tanelerdeki şeker birikimi artar. Asmalarda toprak 

sıcaklığının uygun olması kök gelişimini teşvik eder, asmanın sürgün gelişimini 

hızlandırır ve meyve tutumunu artırır. Kumlu topraklar killi topraklara nazaran 

daha çabuk ısınır ve soğurlar. Kumlu topraklarda kök gelişimi daha fazladır. 

Asmaların en iyi geliştiği optimum sıcaklık 25-30 °C arasındadır. Hava 

sıcaklığının 35-40 °C arasında ve üzeri sıcaklıkta güneş gören salkımlarda güneş 

yanıklıkları meydana gelir. Tanelerin güneşe bakan yüzlerinde buruşup ölebilir. 

Çeşitlerin güneş yanıklıklarına karşı dayanımı farklıdır. 

Sıcaklık tane gelişimini etkilemektedir. Yüksek sıcaklıklar çiçeklenmeyi 

etkileyerek ürün kaybına neden olabilmekte, sezon sonunda tane büyümesinin 

yavaşlamasına ve şeker birikiminin azalmasına, hasadın gecikmesine sebep 

olmaktadır. (Greer ve Weston, 2010). Kontrollü şartlar altına yapılan çalışmalar 

göstermiştir ki, tane büyüme hızı ışık arttığında artmaktadır (Dookozlian ve 

Kliewer, 1996). Bu durumun ışığın hücre bölünmesini ve büyümesini 

tetiklemesiyle oluştuğu öngörülmektedir. Bunun yanı sıra sıcaklık da hem hücre 
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bölünmesini hem de hücre büyümesini etkilemektedir. Tane büyümesi için 

optimum sıcaklık sıcaklıklar 20-25 °C iken, 35 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda 

tane büyümesi ve iriliği azalmaktadır (Dookozlian, 2000). Ancak, Soar ve ark. 

(2009), Shiraz üzüm çeşidinde asmanın tacı içerisindeki sıcaklığının 40 °C 

civarına yükseltilmesinin tanenin şeker içeriğine etkisinin olmadığını bildirmiştir. 

Bu sebeple çeşitlerin sıcaklık ve ışık şiddetine tepkilerinin farklılık gösterdiği 

anlaşılmaktadır. 

Asma kış aylarındaki düşük sıcaklıklar açısından soğuklara oldukça 

dayanıklıdır. V. vinifera’lar kışın-15°C’e kadar soğuklara dayanabilmektedir. 

Fakat -18°C da ciddi bir şekilde asmalar zarar görürler. Amerikan türleri 

içerisinde soğuğa en dayanıklı olan V. labrusca’dır. Bu asmalar -20°C kadar 

soğuğa dayanabilmektedir. V. viniferalar’ın 15°C’ın altındaki daha soğuk 

koşullarda, tomurcuklarında ve odun kısmında zararlar meydana gelmektedir. 

Soğukların arkasında zarar gören kısımlar bağ kanseri (Agrobacterium 

tumefaciens) hastalığına yakalanmakta ve hatta asmanın tüm kısımları zarar 

görebilmektedir. Aşırı soğuk yörelerde asmalar toprağın hemen üzerinde ve 

gövdesiz olarak yetiştirilir. Kışın asmalar budandıktan sonra üzerleri toprakla 

örtülür. İlkbaharda don tehlikesi geçtikten sonra topraklar açılır. Kış soğukları 

nedeniyle kuruyan asmaların toprak altı kısımlarında yeni sürgünler çıkabilir. 

Aşısız asmalarda bunlardan yararlanılabilir. Fakat aşılı asmalarda mutlaka 

yeniden aşılama gerekir. 

Vejetasyon dönemi içindeki düşük sıcaklıkların etkisi ilkbahar ve 

sonbahardaki don olayları şeklindedir. İlkbahardaki geç donlar asmalar için daha 

tehlikelidir. Asmaların kış gözleri içerisinde 3 tane sürgün yatağı bulunur. 

Öncelikle ortadaki sürer ve ana sürgünü oluşturur. Bunun herhangi bir nedenle 

zarar görmesi, yandaki diğer ikincil ve üçüncül sürgün yataklarından yeni 

sürgünler oluşmasına yol açar. Fakat bu sürgünlerin göz verimliliği düşüktür. 

Bunun miktarı çeşitlere göre değişmekle beraber, diğer sürgünlerdeki ürün miktarı 

genelde ana sürgün üçte biri kadardır. Sürgün ve çiçek salkımları -0.5°C’ın 

altındaki sıcaklıklardan zarar görürler. Hava sıcaklığı –3,3°C da birkaç saat kalsa 

bile yeşil sürgünler ve çiçek salkımları ölürler. –1.1°C ile –3,3°C arasındaki 

sıcaklıklardan zarar görmeleri ise süreyle ilgilidir. Sıcaklık –1,1°C’nin altına 

düşmezse veya bu sıcaklıkta çok kısa süre kalırsa, zarar hava koşullarına göre 

değişir. Eğer hava serin seyretmiş ise zarar az olur, fakat ılık bir havanın 

arkasından böyle bir soğuk hava dalgası geldiyse, zarar daha fazla olur. 

İlkbahardaki donlardan korunmanın bir yolu asmaların çift budanmasıdır. Bu 

amaçla çubuklar normale nazaran 50-60 cm daha uzun budanarak, dip gözlerin 

uyanması 7-10 gün kadar geciktirilir. Daha sonra soğuklar geçince veya uçtaki 

gözlerden çıkan sürgünler 3-8 cm olunca çubuklar esas budanması gerektiği 

noktadan budanır. Böylece dip gözlerin soğuklarda zarar görme tehlikesi azalır. 

Buna çift budama adı verilir. 

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı artıkça (12-14 °C) üzümde 

sekonder metabolitlerin birikimi yükselmekte; bundan meyvenin kalitesi, aroması 

ve renk oluşumu olumlu yönde etkilenmektedir. (Tonietto ve Carbonneau, 

2004).Artan sıcaklıklarla birlikte üzümde olgunlaşma döneminde tanede organik 

asit içeriği, özellikle demalik asit oranı hızlı bir şekilde azalırken, şeker 

konsantrasyonu, fenolik bileşikler ve potasyumoranları hızlı bir şekilde artış 

göstermektedir(Adams, 2006). Ancak, Merlot üzüm çeşidinde yüksek gündüz 

sıcaklığının tane üzerine yaptığı olumsuz etkiyi serin gece sıcaklığının (10-15 °C) 

yapmadığını, 25 °C gündüz ve 15 °C gece sıcaklığında yetişen asmalarda 

üzümlerinin gece-gündüz sabit 15 °C’de yetişen üzümlere göre daha az renk 

gelişimine sahip olduğunu belirtmişlerdir(Spayd ve ark. 2002). Benzer şekilde 
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Crippenve Morrison (1986), serada gece 15 °C sabit kalmak koşuluyla, gündüz 

sıcaklığı 20 °C’de yetişen CabernetSauvignon üzüm çeşidine ait asmalarda tane 

rengi gelişiminin 30 °C’de yetişenlere göre daha iyi olduğunu tespit etmişlerdir. 

9.3.4. Etkili Sıcaklık Toplamı 

Asmalar üzümlerini olgunlaştırabilmeleri için belirli bir sıcaklık toplamına 

ihtiyaç duyarlar. Asma tomurcukları günlük ortalama sıcaklıklar 10°C olunca 

uyanmaya başlarlar. Bu sıcaklık derecesine eşik sıcaklık denir. Sıcaklık 

toplamının hesaplanmasında 10°C üzerindeki sıcaklık değerleri esas alınır ve 

derece/gün olarak ifade edilir. Üzüm çeşitlerinin etkili sıcaklık toplamı isteğinin 

hesaplanmasında uyanma- hasat veya çiçeklenme-hasat dönemi esas alınır. Bir 

yörenin belirli bir üzüm çeşidinin etkili sıcaklık toplamı isteğini karşılayıp 

karşılamadığını bulmak için 1 Nisan –31 Ekim tarihleri arasındaki o yörenin etkili 

sıcaklık toplamı değerleri bulunabilir.  

Üzüm çeşitleri etkili sıcaklık toplamı istekleri esas alınarak olgunlaşma 

dönemleri erkenciden geçe doğru bir sınıflandırma yapılabilir. Çizelge 22’de 

sıcaklık toplamı ve çizelge 23’de çiçeklenme dönemi sıcaklık istekleri bazı üzüm 

çeşitleri için karşılaştırılmıştır.  

İç Anadolu iklim koşullarında asmanın ilkbahar donlarından korunabilmesi 

için uyanma döneminin çok erken olmaması ve hasat döneminin ise sonbahar 

soğuklarına yakalanmayacak şekilde çok geç kalmaması önerilir. 

 

Çizelge 22.Bazı Üzüm Çeşitlerinin Değişik Dönemlerdeki Etkili Sıcaklık Toplamı 

İstekleri 

Çeşit Uyanma-

çiçeklenme 

Çiçeklenme-hasat Uyanma-hasat 

Perlette 322 931 1263 

Cardinal 373 1051 1424 

AlphonseLavalle 349 1254 1603 

Sultani Çekirdeksiz 385 1265 1650 

Buca Razakısı 371 1498 1869 

Hamburg Misketi 343 1522 1865 

Hafızali 358 1566 1924 

Pembe Gemre 387 1637 2024 

 

Çizelge 23. Çiçeklenme-hasat Dönemindeki Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerine 

Göre Üzümlerin Olgunlaşma Zamanları 

Etkili Sıcaklık 

Toplamı (°C/gün) 

Olgunlaşma 

Dönemi 

Örnek Çeşit 

˂900 Çok erken Uslu, Trakya İlkeren 

900-1099 Erken Perlette, Cardinal, 

FlameSeedless Yalova İncisi 

1100-1299 Orta-erken AlphonseLavalle, Samancı 

Çekirdeksiz 

1300-1499 Orta Razakı, Mevlana, İtalia, 

1500-1699 Orta-geç Hamburg Misketi 

1700-1900 Geç Müküle, Red Globe 

1900˃ Çok geç Ata Sarısı 
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Verilen çizelgeler bu koşullar göz önüne alınarak incelendiğinde sıcaklık 

yönünden Alphonse Lavalle, Razaki ve Hamburg Misketi öne çıkmaktadır. Ayrıca 

üzüm çeşitlerinin coğrafi bölgelerimizde gösterdikleri adaptasyon çizelge 24’de 

verilmiştir. Oluşturulan çeşitlerin bölgelere göre dağılımı sofralık çeşitlerin 

uygunlukları olarak değerlendirilmesi mümkündür. Çizelgede verilen bu bilgilere 

göre çalışma alanının yer aldığı İç Anadolu bölgesi için ise adaptasyon yönünden 

Alphonse Lavallee, Hamburg Misketi, Hafızali, İtalya, Kadın Parmağı, Razaki 

sofralık çeşitlerinin uygun olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 24.Coğrafi bölgelere yetiştirilen sofralık üzüm çeşidi 

Bölgeler Üzüm Çeşidi 

Marmara AlphonseLavallee, Cardinal, Hamburg Misketi, 

Çavuş, Hafızali, İtalya, Meşkule, Razaki 

Ege AlphonseLavallee, Cardinal, Hamburg Misketi, 

Pembe Gemre, Sultani Çekirdeksiz, İtalya, Razaki 

Karadeniz Hamburg Misketi, Çavuş, Hafızali 

İç Anadolu AlphonseLavallee, Hamburg Misketi, Hafızali, 

İtalya, Kadın Parmağı, Razaki 

Akdeniz Trakya İlkeren, AlphonseLavalle, Cardinal, Hönüsü, 

Yalova İncisi 

Doğu Anadolu Karaerik, Tahnnebi, Şilfoni 

Güneydoğu Anadolu Hönüsü, Ağ Besni, Dımışkı, Tahannebi 

 

9.4. Çalışma Alanı Bağ Yetiştiriciliği Potansiyeli  

Alanda bağ yetiştiriciliği önemli bir potansiyele sahiptir. Alanın 2/3’ünde en 

uygun, yaklaşık 1/5’inde de uygun olarak sınıflandırmıştır. Asma kökleri derine 

giden bir bitkidir. Çalışma alanı toprakları derinlik koşulunu sağlamaktadır. 

Alanda toprakların kaba bünyeli olması asmanın gelişimi açısından bir sorun 

oluşturmayacaktır. Kireç içeriği ise Amerikan asma anacı için risk oluşturacak 

kritik seviyenin altındadır. Özellikle yüksek kireç olumsuz etkilemektedir. 

Toprakta organik maddenin artması verim ve kaliteyi olumlu etkilemektedir. Bir 

genelleme ile çalışma alanının büyük çoğunluğunun bağ yetiştiriciliği için asgari 

koşulları sağlamaktadır. Bununla birlikte 605 hektarlık bir alan için planlama 

yapılması en idealidir. Çizelge 24’de uygunluk sınıflarının dağılımı verilmiştir. 

Çizelge 25’de uygunluk sınıflarının dağılımı verilmiştir.  

 

Çizelge 25. Bağ yetiştiriciliğine uygunluk sınıfları ve dağılımı 

 

Alan (hektar) (%) 

En uygun 605.50 57.75 

Uygun 193.34 18.44 

Orta uygun 151.26 14.43 

Az uygun 1.83 0.17 

Uygun değil 13.81 1.32 

Tarım dışı alanlar 82.70 7.89 
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Çalışma alanında bağ yetiştiriciliğine uygunluğu daha düşük alanların ise 

vadi kenarında yer alan eğimli ve çok sığ alanlar ile Delice-Cankılı köyleri 

arasında belirlenen ağır bünyeli topraklardan oluştuğu görülmektedir. Şekil 25 ’de 

bağ uygunluk sınıflarının konumsal dağılımı verilmiştir.  

Çalışma alanı orta-orta kaba tekstürde, hafif-orta kireçli, alkali karakterli, 

tuzsuz, genelde derin, ıslaklık göstermeyen, orta-zayıf verim seviyesine sahip, 

organik maddece düşük seviyede topraklardan oluşmaktadır. Alanın genelinde 

eğim düz ve düze yakındır. Arazi çalışmalarında alanda yer alan çeşitlerde çeşitli 

hastalık ve zararlıların oluşturduğu semptom ve hasarlar gözlenmiştir. 

Çalışma alnının yer aldığı bölgenin genel iklimi serin ve vejetasyon süresi 

nispeten kısa olduğundan, geç olgunlaşan üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliğine uygun 

değildir. Vejetasyon döneminde, gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek 

farklılık, şırada daha yüksek oranda asit oluşumu ile birlikte, siyah çeşitlerde daha 

koyu renklenme sağlandığından, bölgenin iklimi birinci derecede şıra ve benzeri 

ürünler için üzüm yetiştiriciliği için uygun durumdadır. 

Buna göre çalışma alanı içerisinde 605 hektarlık bir arazinin bağ için 

optimum koşulları sağladığı görülmektedir. Bu araziler için bağ tesisi 

planlandığında ise uygun anaç ve çeşit seçimi gerekmektedir. Söz konusu bu 

özellikler ile yukarıda belirtilenler anaç ve çeşitlerin istekleri, iklim kuşağı, yağış 

özelliği, sıcaklık istekleri, sıcaklanma istekleri, ilkbahar erken donları ve 

fizyolojik özellikleri göz önünde tutularak hastalık ve zararlılar açısından bir 

değerlendirilme yapıldığında anaç çeşitlerinden Rupestris Du Lot, Berlandieri X 

Riparia Melezlerinden 110 R ve 1103 Paulsen, Vinifera X Amerikan 

Melezlerinden 41 B, Bazı Türlerin Doğal Seleksiyonu veya Değişik 

Melezlerinden Elde Edilenler Çeşitlerden Harmony ve Ramsey (Çinko 

gübrelemesi ile) önerilebilir. Çeşit olarak ise Alfons (AlphonseLavallée), Çavuş, 

Razaki, Hamburg Misketi ve Mevlana tercih edilebilir olduğu kanaatine 

varılmıştır. 

 

Şekil 25. Bağ Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar 

 

10. AYVA YETİŞTİRİCİLİĞİ  

10.1. Ayva ve Fizyolojisi 
Ayva (Cydonia vulgaris Pers.) rosales takımının, rosaceae familyasının 

pomoideae alt familyasının cydonia cinsine girer. Kültürü yapılan türü C.oblongo 

Mill’dir (Soylu, 2003). Yüzlek kök yapısına sahip yumuşak çekirdekli bir 

meyvedir. 

Ayvalar meyve şekli dikkate alınarak elma biçiminde (maliformis) ve armut 

biçiminde (pyriformis) olan ayvalar olarak iki gruba ayrılmakla birlikte, 
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ülkemizde yetiştirilen ayvaların çoğu armut biçimindedir (Özbek, 1978). Diğer 

yandan armut biçimli ve elma biçimli ayvalar arasında bazı yapısal farklılıklar 

mevcuttur. Armut biçimli ayvalarda meyve eti yumuşak ve daha az taş hücresi 

mevcuttur. Elma biçimindeki ayvaların ise en belirgin özelliği meyvelerinin kuru, 

meyve etinin sert ve armut biçimindekilere göre daha aromatik olmalarıdır 

(Winter ve ark., 1974). 

Ayva meyve olarak üretimi ve tüketimi sınırlı kalmış bir türdür. Ayvalar 

ılıman ve subtropik iklim koşullarında yetiştirilmektedir. Meyveleri yumuşak ve 

suludur bunun için sofralık olarak tüketilebilmektedir. Ancak serin bölgelerde, 

hasattan hemen sonra sert, kumlu ve boğucu olduğundan, birkaç hafta süre ile 

depoda bekletilmektedir. Bu süre zarfında meyve eti yumuşamakta, boğuculuğu 

azalmakta ve yenilebilir bir hal almaktadır. Dünya da yıllık ayva üretimi 595.532 

tondur. Türkiye 126.400 ton ayva üretimi ile dünyada % 23 payı ile dünyada 

birinci sıradadır (TÜİK, 2016). 

Büyük çalı ve ağaççık şeklinde bir gelişme gösterir. Tek gövdeli ağaççıklar 

halinde yetiştirilirse, 6-8 m kadar boylanabilir. Ocak şeklinde yetiştirmede, büyük 

çalı şeklinde bir görünüşe sahip olur ve 2.5-3.5 m kadar yükselebilir. Kökleri 

yüzeysel gelişir. Kazık kök teşkil etmez. Genellikle seyrek dallanma gösterir. 

İnce, kısa genç dallar sık keçe tüylü olup, sarımtırak yeşil renktedir. Nispeten 

yaşlı dallar seyrek keçe tüylü ve kahverengi-yeşildir. Tomurcukları küçük, açık 

veya koyu kırmızımsı kahverengi pullarla örtülüdür. Pulların kenarları ve uçları 

tüylüdür. Odun tomurcuğu ve karışık tomurcuk olmak üzere 2 tip tomurcuğa 

sahiptir.  

Ayva yaprakları yumurta veya geniş elips şeklinde veya bazen yuvarlakça, 

5-10 cm uzunlukta, 7-10 cm genişliktedir. Çiçekler büyük, 4-6 cm çapında, beyaz 

veya pembe renklidir. İlkbaharda karışık tomurcukların açılması ile meydana 

gelen ve 10-15 cm kadar uzayan yeni sürgünlerin ucunda tek tek bulunur.  

10.2. Meyve 

Ayva’nın meyvesi, botanik yapı itibariyle elma ve armut meyvesine benzer. 

Gerçek meyve değildir. Çünkü ayva meyvesinin yapısına yumurtalıktan başka, 

çiçeğin diğer bazı kısımları da katılır. Meyve şekli ve iriliği çeşitlere göre çok 

değişir. Bazıları elma veya armut şeklinde, bazıları da küreseldir. Ham meyvesi 

yeşil, olgun meyvesi genellikle sarı renklidir. Meyve kabuğunun üzeri az veya çok 

havlıdır (kısa sık tüylüdür). Ayvanın eti çeşide ve yetiştiği ekolojiye göre 

değişmektedir ve sert, kuru, boğucu veya gevrek, sulu ve güzel kokuludurlar. 

Kurak bölgelerde yetiştirilen ayvaların meyveleri kuru, sert ve boğucu iken ılıman 

iklimlerde daha yumuşak, sulu ve daha az boğucu olmaktadır. Kurak bölgelerde 

yetişen ayvalar depoda birkaç hafta tutularak yumuşatılabilmektedir. Çekirdek 

sayısı 20-40 adettir. Çekirdek yumurta biçiminde, kahverengi renkli ve birbirine 

yapışık halde bulunur. Meyve ağırlığı, genellikle 200-400 g arasında değişir.  

10.3. Ayva Anaç ve Çeşit Seçimi 

Ayva tohumla, kök sürgünleri ve çelikle üretilebildiği gibi Quince A, B, C, 

D, E klonları üzerine aşılanmak suretiyle de yetiştirilebilir. En yaygın olarak 

kullanılanı Quince-A klonudur. Quince-A klonu bodur bir anaç olmasının yanı 

sıra, ateş yanıklığına dayanıksız, nemli topraklara kısmen dayanıklı, nematod ve 

pamuklu bite dayanıklı, soğuk ve kirece ise hassastır. Üzerine aşılanan çeşidin 

meyveleri kaliteli olur (Ercan ve ark., 1992). Bunun dışında Quince B ve C 

anaçları mevcuttur. Bu anaçlar içerisinde en bodur olan anaç Quince C dir. 
Ayva kökenli MC, Sydo gibi anaçlar batılı ülkelerde denemiş olup sık 

dikime uygun bu anaçlar kullanılmaya başlanılmıştır. 
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10.3.1. Yaygın Ayva Anaçları 

Quince A :Yüzeysel kök sistemine sahip orta kuvvette ayva kökenli bir 

anaçtır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens)'ne dayanıklı olup ateş 

yanıklığına hassastır. Taban suyu ve kirece orta derecede dayanıklıdır. Üzerindeki 

çeşidi erken meyveye yatırır. Sık dikime uygundur 

Quince C :BA 29 ve Quince A'ya göre bodur bir anaçtır. Standart tohum 

anacının % 35-40'ı kadar bir gelişim gösterir. Sık dikime uygun olup dikimi 

yapılan bahçelerde telli terbiye sistemine ihtiyaç duyar. Kirece ve kuraklığa karşı 

hassastır. 

Quince BA 29 :Quince A ve OHF 333'e göre biraz daha kuvvetli bir gelişim 

gösteren yarı bodur bir anaçtır. Standart tohum anacının % 60-70'i oranında 

gelişim gösterir. Üzerindeki çeşidi 2. yıldan itibaren verime teşvik eder. Meyve 

verimi ve kalitesi üzerinde çok iyi bir etkiye sahiptir. Ağır ve su tutan topraklara 

karşı toleranslıdır. Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) ve kök boğazı 

çürüklüğüne dayanıklı olup ateş yanıklığına orta derecede hassastır. Ayrıca bazı 

kaynaklar geriye dönük ölüme (Pear decline) karşı dayanıklı olduğunu 

bildirmektedir. 

P.Q. BA 29:Provence ayvasından selekte edilmiştir. Standardın % 55 

büyüklüğünde taç oluşturur. Güçlü, üretime ağır girer fakat yüksek verimlidir. 

Armut göçürene, armut küllemesi, kök kanseri, pamuklu bite toleranslıdır. Yaprak 

lekesi ve ateş yanıklığına hassastır. Elmada kullanılan M9 anacı gibi sık dikim 

bahçeler tesis edilebilir. Bu anaç üzerine kurulacak bahçelerde sıra üzeri 1-2m 

sıralar arası 4-4,5m aralık ve mesafe bırakılması tavsiye edilir. 

OHF - 333 anacı: ABD Oregon eyaletinde Old Home X Farmigdale armut 

çeşitlerinin melezlenmesi ile elde edilmiştir. Yarı bodur anaç olup standart armut 

çöğür anacının % 55-60’ı arasında ağaç taç hacmi oluşturur. Ateş yanıklığı 

bakteriyel hastalığına dayanıklı, Pear decline ve armut pamuklu bitine hassastır. 

Ağır topraklara kısmen dayanıklı olup, kireç oranının yüksek olduğu topraklarda 

bu anaç kullanılmamalıdır. Üzerindeki çeşidin verimine olumlu yönde etki eder. 

Ayva kökenli anaçlar kadar erken meyveye yatmada etkili olmaz. Yarı bodur anaç 

özelliği gösteren OHF 40, OHF- 87 ve OHF- 97 anaçları bulunmaktadır. Bu anaç 

üzerine aşılı çeşitlerle kurulacak bahçelerle sıra üzeri 3- 3,5m sıralar arası ise 5m 

aralık ve mesafe bırakılmalıdır. Kordon terbiye sistemi uygulanacaksa sıra üzeri 

dikim mesafesi 1,2m, 1,5m’ye düşürülür. 

Fox 11: Orta kuvvette yarı bodur bir anaç olup standart tohum anacının % 

65-70'i kadar gelişim gösterir. Toprağa tutunması iyi olan bir kök sistemine 

sahiptir. Çeşitli özellikteki toprak tiplerine adapte olabilmesinin yanında yüksek 

pH'ya sahip kireçli topraklara olan dayanımı oldukça iyidir. Armut çeşitlerinin 

birçoğu ile uyuşması iyidir. Üzerindeki çeşidin verimini arttırıcı kılan bir etkiye 

sahiptir. 

10.3.2. Ayva Çeşitleri 

Ayva çeşit sayısı diğer türlerde olduğu kadar zengin değildir. Bunun nedeni 

ise dünyanın birçok ülkesinde ayvanın meyvesi için değil de anaç olarak 

yetiştirilmesi gösterilebilir. Meyve kalitesi yüksek çeşitler yine yerli çeşitlerimiz 

arasında bulunmaktadır. 

10.3.2.1. Yerli Çeşitler 

Bencikli: Yöresel adı "Bencikli" dir. Ağacın gelişmesi orta kuvvette ve çok 

verimlidir. Meyve şekli oval olup, rengi koyu sandır. Ortalama meyve ağırlığı 

311,0 gramdır. Meyve et dokusu sıkı, et sertliği 6,5 kg'dır. Meyve, çok aromalı; 

tatlı ve orta sulu olup, boğuculuk azdır. Kuru madde/asit oranı 13,4' tür.  
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Limon III: Yöresel adı "Limon" dur. Ağacın gelişmesi kuvvetli ve çok 

verimlidir. Meyve şekli yuvarlak olup, rengi yeşildir. Ortalama meyve ağırlığı 

205,3 gramdır. Meyve et doku su gevşek, et sertliği 8,2 kg'dır. Meyve; az aromalı, 

mayhoş ve orta sulu olup, boğuculuk azdır. Kuru madde/asit oranı 10,1'dir. En çok 

Marmara Bölgesinde yetişir. Diğer ayva çeşitlerine göre sert bir ete sahiptir. Eylül 

sonlarında hasat edilir. Soğuk hava depolarında 4 ila 5 aya kadar muhafaza 

edilebilir (Anonim,2017a). 

Ege 2: Yöresel adı "Ekmek "tir. Ağacı kuvvetli gelişir ve çok verimlidir. 

Meyve şekli yuvar lak olup, rengi yeşilimsi sandır. Ortalama meyve ağırlığı 347 

gramdır. Meyve et dokusu gevşek, et sertliği 5,5 kg'dır. Meyve, aromalı, tatlı ve 

sulu olup; boğucu değildir. Kuru madde/asit oranı 14,2'dir (Tescilli 

çeşitlerimizdendir).  

Ege 22: Yöresel adı "İstanbul” olarak bilinmektedir. Ağacı kuvvetli gelişir 

ve orta verimlidir. Meyve şekli oval olup, rengi yeşilimsi sandır. Ortalama meyve 

ağırlığı 329,8 gramdır. Meyve et doku su gevşek, et sertliği 5,4 kg'dır. Meyve; 

orta aromalı, tatlı ve çok sulu olup, boğucu değildir. Kuru madde/asit oranı 29' dur 

(Tescilli çeşitlerimizdendir). 

Ege 25: Yöresel adı "Midilli" olarak bilinmektedir. Ağacı orta kuvvetli 

gelişir ve çok verimlidir. Meyve şekli oval olup, rengi yeşilimsi sarıdır. Ortalama 

meyve ağırlığı 435 gramdır. Meyve et dokusu gevşek, et sertliği 5,1 kg'dır. 

Meyve, orta aromalı, tatlı ve çok sulu olup, boğucu değildir. Kuru madde/asit 

oranı 15,4' dür (Tescilli çeşitlerimizdendir). 

Söbü Limon III: Yöresel adı "Söbü limon" dur. Ağacın gelişmesi kuvvetli 

ve çok verimlidir Meyve şekli söbü olup, rengi yeşilimsi sarıdır. Ortalama meyve 

ağırlığı 280,3 gramdır. Meyve et dokusu gevşek, et sertliği 5,1 kg'dır. Meyve, az 

aromalı, mayhoş ve çok sulu olup; boğuculuk yoktur. Kuru madde/asit oranı 

12,5'dır. 

Ekmek II :Yöresel adı "Ekmek" tir. Ağacın gelişmesi kuvvetli ve orta 

verimlidir Meyve şekli yuvarlak olup, rengi yeşilimsi sarıdır. Ort. meyve ağırlığı 

276,6 gram olup, et dokusu gevşek, sertliği 6,6 kg'dır. Meyve, az aromalı, az tatlı 

ve çok sulu olup; boğucu değildir. Kuru madde/asit oranı 13,6'dır. 

Ekmek V: Yöresel adı "Ekmek" tır. Ağacın gelişmesi kuvvetli ve çok 

verimlidir. Meyve şekli yuvarlak olup, rengi sarımsı yeşildir. Ört. Meyve ağırlığı 

220,3 gramdır. Et dokusu gevşek, et sertliği 6,4 kg'dır. Az aromalı orta tatlı ve çok 

sulu olup, boğucu değildir. Kuru madde/asit oranı 10,2'dir. Kocaeli bölgesinde 

eylül sonlarında toplanan meyveler şubat ayına kadar saklanabilir. Eylül ayı 

sonlarında hasat edilebilir. Bu hasat işlemi bölgelere göre değişir. Günümüzde 

halk tarafından en çok bilinen ayva çeşidi ekmek ayvasıdır. Diğer çeşitler pek 

fazla bilinmemekle birlikte ayva üretiminin %50'lik kısmını oluşturmaktadır. 

Eşme: Yöresel adı "Eşme"dir. Ağacın gelişmesi kuvvetli ve çok verimlidir. 

Meyve şekli söbü olup rengi sarıdır Ort, meyve ağırlığı 304,6 gramdır. Et dokusu 

gevşek, et sertliği 5,7 kg'dır. Meyve, az aromalı, mayhoş tatta ve orta sulu olup; 

boğuculuğu azdır. Kuru madde/asit oranı 20,7'dir. Yetiştiriciliği son yıllarda 

Marmara bölgesinde yaygınlaşmıştır. Uygun koşullarda Şubat–Marta kadar 

saklanabilir. 

Altın Ayva: Meyvesi çok iri, sap tarafında çok belirgin boyun kısmı mevcut 

karın kısmı şişkindir. Kabuk koyu sarı renkli olup üzerinde 2-3 cm çapında bir 

veya iki pas bulunur. Meyve eti altın sarısı renkte, az suludur. Boğucu değildir. 

Ağaçları orta kuvvette büyür. Marmara Bölgesine tavsiye edilir. 

Şekergevrek Ayva: Meyve iri, düzgün şekilli, karın tarafı şişkin, sap ve 

çiçek çukuruna doğru hafif darcadır. Kabuk ince, havlı, parlak sarı ince ve 

gevrektir. Meyve eti sulu, hafif mayhoş olup, boğucu değildir. Ekimin ilk 
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haftasında toplanır. Bütün bölgeler için tavsiye edilir. 

10.3.2.2. Yabancı Çeşitler 

Bereczcki (sin. Vrajna):Orijini güney Sırbistan'da bulunan Vrajna'dır. 

Meyveleri oldukça büyük, armut şekilli, güzel kokulu, parlak altın sarısı renklidir. 

Meyve eti yumuşak ve mükemmel bir tada sahiptir. Erken yaşta (4-6 yaşında) 

meyve vermeye başlar Verimli bir çeşittir. Ağacı çok kuvvetli ve dik gelişir.  

Champion: Meyveleri büyük, yuvarlağımsı armut şekilli, yeşilimsi sarı 

renklidir. Meyve eti sarı, ince dokulu ve çok az boğucudur. Erken verime yatar. 

Meyvelerini orta mevsimde olgunlaştırır. Ağacı kuvvetli gelişir ve verimlidir.  

Meeches Prolifte:150 yıl önce Amerika'da selekte edilmiştir. Meyveleri 

altın sarısı renkte, armut şekilli, çok lezzetli, az tüylü ve erken olgunlaşır. 

Fidanları 3 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Ağacı yavaş gelişir. Verimli 

bir çeşittir. Meyveleri muhafazaya uygundur. 

Morava:Yeni bir Yugoslav çeşididir. Meyveleri büyük, kaliteli ve kolay 

soyulur. Erken meyveye yatan, yüksek verimli bir çeşittir.  

Orange (sin. AppIe quince):Meyveleri büyüktür. Bazen bir meyvesi 450 

g'dan daha ağır olabilir. Meyveleri yuvarlak, düzgün yüzeyli ve parlak sarı 

renklidir. Meyve eti ince dokulu, pişirilince sarı-turuncu renkli ve çok lezzetlidir. 

Yazları serin geçen bölgelere uygundur.  

Gamboa: Portekiz orijinlidir. Meyveleri armut şekilli, parlak sarı renklidir. 

Meyve eti sarımsı beyaz renklidir. Pişirilince renk mor kırmızıya dönmektedir. 

Oldukça tatlı bir çeşittir. Ağacı küçük ve sık dallıdır.  

PortugaI (sin. Lusitanica):Çiçekleri büyük, açık pembe renkli ve güzel 

görünüşlüdür. Meyveleri, yüzeyi girintili çıkıntılı ve düzgün olmayan bir şekle 

sahiptir. Meyve kabuğu koyu sarımsı-portakal renkli ve üzeri gri renkli tüylerle 

örtülüdür. Hafif tatlı ve çok suludur. Meyvelerini geç dönemde olgunlaştırır. 

Ağaçları büyükçe, çok kuvvetli, geniş ve yayvan bir taç şekline sahiptir.  

Smyrna: Türkiye orijinlidir. Meyveleri büyük, kırışık yüzeyli, uzun armut 

şekilli, altın sarısı renkli ve çok hoş kokuludur. Meyve eti yumuşak, ince dokulu, 

açık sarı renkli ve çok kalitelidir. Meyveleri saklanabilir. Ağaçları orta kuvvette 

gelişir ve çok büyük yapraklara sahiptir.  

PineappIe:Meyveleri büyük, yüzeyleri düzgün, yuvarlak şekilli, açık altın 

sarısı renkli ve çok güzel kokuludur. Meyve eti beyaz, ince dokulu ve çok az 

boğucudur. Tadı ananasa benzediği için, ananas olarak adlandırılmaktadır.  

Bunların dışında Cooke's Jumbo, Dwarf Orange, Le Bourgeaut, Lescovacz, 

Maliformis, Perfume ve Van Deman gibi yabancı ayva çeşitleri de bulunmaktadır. 

(Anonim,2017b) 

10.3.3. Ayvalarda Anaç ve Çeşitlerin İklim İstekleri 

Ayva, soğuk iklimlerde de yetişebilen sıcak ılıman iklim meyvesidir. Bahçe 

yeri seçiminde dikkatli olmak gerekir. Fakat ayvanın önce sürgün meydana getirip 

bunun ucunda da çiçek açması ilkbahar geç donlarının tehlikeli olduğu yerlerde 

bir avantajdır. Bazı soğuk bölgelerde de ayva yetiştiriciliği yapılmasına rağmen 

istenen meyve kalitesine ulaşılamamakta ve meyve eti aşırı sert olmaktadır. 

Ayrıca ayva aşırı nemli ve rüzgarlı iklimlerden de hoşlanmaz. Böyle alanlarda 

ticari ayva bahçeleri kurulmamalıdır (Özbek 1978). 

Ayvalar için en iyi iklim ılıman deniz iklimidir. Bununla birlikte ayvaya 

deniz ikliminden çok uzak olan yerlerinde, mesela İç Anadolu illerimizde de 

rastlamaktayız. Ancak bu gibi yerlerde ayvanın yetişmesi uygun yöneylere ve 

vadi içlerine bağlı kalmaktadır. Ayva ağacı Türkiye şartlarında kış soğuklarına 

armut kadar dayanıklıdır. Bu meyve türünün kış soğuklanma isteği elma ve 

armutlara göre daha azdır. Çiçeklerin o yılda büyüyen sürgünlerin ucunda 

meydana gelmesi nedeniyle özellikle soğuk yerlerde geç çiçek açar. Sıcak 
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iklimlerde eriklerle birlikte çiçeklenir. Çok rüzgârlı yerlerde iyi yetişmez. Dallar 

kırılır. Fazla meyve dökümü olur. Fazla yağışlı yerlerde ürün tehlikeye girer 

(Megep,2007). 

10.3.4. Toprak İstekleri 

Bitkilerin optimum toprak istekleri birbirinden farklıdır. Ancak bazı 

bitkilerin toprak koşullarına karşı hassasiyeti düşük iken bazı bitkilerin oldukça 

yüksek olabilmektedir. Ayvanın da kendine özgü toprak isteği bulunmaktadır. 

Ayva, çok ağır, aşırı kireçli ve fazla geçirgen olmayan toprakların dışında kalan 

çoğu toprak tipinde düzenli sulama yapıldığı takdirde yetiştirilebilir. Ancak bu 

tam verimle ürün verebilir olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü ayva gerek toprak 

tekstürü gerekse pH içeriği yönünden hassasiyeti yüksek olan bir bitkidir. Toprak 

pH’sının 6–7 civarında olması arzu edilir. Aşırı kumlu ve nemsiz topraklarda 

yetiştirilen ağaçların meyveleri kuru ve boğucu, ağaçlar ise kısa ömürlü olurlar. 

Ayvalar her ne kadar değişik toprak tipleri üzerinde yetiştirilirse de, besin 

maddelerince zengin, süzek, kumlu-killi, sıcak topraklardan hoşlanırlar. Ayvalar 

genelde toprak nemine tolerans gösterirler. Neme tolerans bakımından ayva tipleri 

arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, ayva A klonu topraktaki 

fazla neme toleranslıdır. Kökleri yüzeysel geliştiği için, toprağın fazla derin 

olması gerekli değildir. Soğuk ve nemli topraklarda, meyve odunumsu bir yapı 

kazanarak, kalitesi düşer. Hafif topraklar üzerinde yetiştirildiği zaman, ağır 

topraklardakine göre daha kısa ömürlü ve genellikle verimi daha düşüktür. 

Genellikle mısır ve patates için uygun topraklar, ayvalar için de uygun kabul 

edilir. Toprak pH'sı nötr veya hafif asit olursa iyi sonuç verir. Fazla kireçten zarar 

görür. Kireci yüksek topraklarda, demir noksanlığından kaynaklanan kloraza 

yakalanır. % 8' e kadar total kirece dayanır. Soğuk ve kirece hassas, buna karşılık 

nematoda dayanıklıdır. Alüvyal toprakları da sever. 

Ayva ağaçlarında monilya hastalığına neden olan tür Monilia 

linhartiana’dır. Erwiniaamyiovora(Burr.) VVinslovvetarnın neden olduğu Ateş 

Yanıklığı hastalığı rastlanılan en yaygın hastalıklardır. Bunlar dışında Ayvada 

Kahverengi Leke Hastalığı (Diplocarpon mespili), Kök Uru (Agrobacterium 

tumefaciens) hastalıklarına da rastlanılmaktadır. Zararlılar olarak Kırmızı 

Örümcekler (Akarlar), Akdiken Akarı (Tetranychus viennensis), İki Noktalı 

Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae), Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus 

ulmi), Kahverengi Örümcek (Bryobia rubrioculus), Yassıakar (Cenopalpus 

pulcher), İç Kurdu (Cydia pomonella) Kahverengi Koşnil (Parthenolecanium 

corni), Meyve Ağacı ve Fidanlarda Toprakaltı Zararlıları (Polyphylla 

spp.,Melolontha spp.,Anoxia spp.), Yaprakbitleri, Elma Yeşil Yaprakbiti (Aphis 

pomi) ,Elma Gri Yaprakbiti (Disaphis plantaginea), Kırmızı Gal Yaprak Bitleri 

(Disaphis spp.), Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae), Erik Unlu Yaprakbiti 

(Hyalopterus pruni), Şeftali Gövde Kanlı Biti (Pterochloroides persicae), 

Yaprakbükenler, Elma Yaprakbükeni (Archips rosanus), Adi Yaprakbükücüsü ( 

A.xylosteanus), Altın Kelebek  (Euproctis chrysorrhoea), Armut Kaplanı 

(Stephanitis pyri) görülebilmektedir. 

10.4. Çalışma Alanı Ayva Yetiştiriciliği Potansiyeli 
Çalışma alanı ayva yetiştiriciliği yönünden bağ yetiştiriciliğine yakın bir 

potansiyeli bulunmaktadır. Alanın yaklaşık % 60’ında ayva yetiştiriciliği en 

uygun olarak tanımlanmıştır. Ayva yüzlek köklü olması nedeniyle toprak derinliği 

yönünden daha az seçici olmuştur. Toprak seçiciliği az olmakla birlikte kaba 

bünyeli topraklarda yetiştirilen ayvaların kısa ömürlü ve düşük verimli olduğu 

bilinmektedir. Bir genelleme ile çalışma alanının büyük çoğunluğunun ayva 

yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmektedir. Çizelge 26’da uygunluk 

sınıflarının dağılımı verilmiştir. 
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Çizelge 26.Ayva yetiştiriciliğine uygunluk sınıfları ve dağılımı 

 

Alan (hektar) (%) 

En uygun 600,07 51,90 

Uygun 200,66 19,47 

Orta uygun 145,48 13,88 

Az uygun 16,86 1,61 

Uygun değil 2,67 0,25 

Tarım dışı alanlar 82,70 7.89 

 

Çalışma alanında ayva yetiştiriciliğine uygunluğu daha düşük alanların ise 

yine vadi kenarında yer alan eğimi dik ve çok dik olarak tanımlanan ve toprak 

derinliği çok sığ alanlardır. Bu alanlar Delice-Cankılı köyleri arasında 

yoğunlaşmaktadır. Uygunluk açısından bağ ile benzer lokasyonları 

göstermektedir. Şekil 26’da ayva uygunluk sınıflarının konumsal dağılımı 

verilmiştir.  

 

Şekil 26. Ayva Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar 

Buna göre çalışma alanı içerisinde 600 hektarlık bir arazinin ayva 

yetiştiriciliği için gerekli koşulları sağladığı görülmektedir. Bu araziler için ayva 

bahçesi tesisi planlandığında ise uygun anaç ve çeşit seçimi önem arz etmektedir. 

Çalışma alanı topraklarının özellikler ile yukarıda belirtilenler anaç ve çeşitlerin 

istekleri iklim kuşağı, yağış özelliği, sıcaklık istekleri, sıcaklanma istekleri, 

ilkbahar erken donları ve fizyolojik özellikleri göz önünde tutularak hastalık ve 

zararlılar açısından bir değerlendirilme yapıldığında anaç çeşitlerinden Quince A 

yada Fox 11, çeşit olarak ise yerli çeşitlerden Ekmek ve Şekergevrek ayva 

yabancı çeşitler Bereczcki tercih edilebilir olduğu kanaatine varılmıştır. 

11. EKONOMİK ANALİZLER VE PAZAR BOYUTUNUN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ekonomik analizler yatırım kararının kesinleştirilmesinden önce proje ile 

ilgili olarak atılacak adımların planlanmasında önemli bilgiler sağlar. Tarımsal 

üretimde ekonomik analizler diğer yatırım kollarına göre daha değişken değerler 

üretir. Tarımsal üretimde üretimi etkileyen faktörlerin çeşitliliği ve iklim gibi 

kontrolü mümkün olmayan unsurlara bağlı olması analizlerin daha genel 

yapılmasını gerektirmektedir. Ayrıca herhangi bir tarımsal ürünün hedef kitlesi 

olmadığı gibi odaklanacak sabit bir pazarı da bulunmamaktadır. Bu nedenle pazar 

analizleri ülkenin genel üretim ve tüketim alışkanlıklarına göre 

yorumlanmaktadır. Bölge, İç Anadolu iklim koşullarını taşımaktadır. Bu nedenle 
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büyük risk olan ilkbahar erken donlarından korunmak amacıyla geç ürün veren 

çeşitler tercih edilmektedir. Üretimi riske sokmamak adına yapılan bu uygulama 

her iki ürün için hasat zamanının sonbaharda olmasını sağlar. Bu ise iki ürünün de 

pazar fiyatını düşürmektedir. Bu nedenle aşağıda yapılan analizde ürün satış 

fiyatları olarak bölgedeki hal fiyatları ortalamasının alt sınırı kullanılmıştır. 

Ayrıca üretilen ürünün verimi olarak seçilen çeşitler ve bölge ortalaması birlikte 

değerlendirilmiş ve yine ortalamanın alt sınırını oluşturmuştur. Üretilen ürünlerin 

tüketiciye ulaştırılmasında yaygın yöntem tüccar olarak tanımlanan aracılar 

vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle analizde nakliye masrafları dâhil edilmemiştir. 

11.1. Yatırım Maliyetleri Analizi 

Bağ ve bahçelerde 4 farklı dönem söz konusudur. Bunlar (1) tesis dönemi, 

(2) verime yatma ve verim artış dönemi, (3) normal verim dönemi, (4) yaşlanma 

ve verim eksiliş dönemidir. Tesis dönemi, üretimle ilgili masraflar yapılmasına 

rağmen ürün alınmayan bir dönemdir. Maliyet hesaplaması için tesis ve üretim 

dönemi olarak iki dönem esas alınır. Çalışmada sistemler için tesis ve üretim 

dönemi olarak iki ayrı tablo düzenlenmiştir. 

Proje maliyetlerinde toplam alan için (örneğin 1 hektar, 20 dekar, 10 hektar 

vb.) bir hesaplama yapılmaktadır. Proje toplam alanı birim maliyeti doğrudan 

etkilemektedir. Ancak burada bağ ve ayva yetiştiriciliği için uygun bulunan 

yaklaşık 600 hektar alan içerisinde proje alanının büyüklüğü bilinmemesi üzerine 

ve raporu hazırlatan kurumun talebi üzerine bir dekar için yaklaşık maliyet hesabı 

yapılmıştır.  

11.1.1.Bağ Tesisi 

a) Maliyeti 
Aşılı asma fidanları dikim tuvaleti uygulanarak yerlerine dikilirler  (Toprak 

üstündeki kısım iki göz üzerinden budanır). Yaz boyunca gerekli bakım 

işlemlerine devam edilir. İkinci yılın ilkbaharında kuvvetli olan sürgün tekrar iki 

göz üzerinden budanır. Diğer sürgün dipten çıkarılır. Bırakılan sürgün dik 

büyüyerek gövde oluşturabilmesi için bir hereğe bağlanır. Üçüncü yıl asmaya su 

yürümeden destek sistemi oluşturularak kordon uygulamasına geçilir. Üçüncü ve 

dördüncü yıllarda kollar tamamlanarak şekil budaması bitirilmiş olur.  Dördüncü 

yıldan itibaren bağda ürün budaması uygulanarak üretime geçilmiş olur. Bağın 

ekonomik ömrü boyunca kültürel ve teknik uygulamalara devam edilir. 

Mülkiyeti proje sahibine ait 1 dekar arazi üzerinde tesviye, teras ve diğer 

arazi temizleme faaliyetleri olmaksızın öngörülen tesis yatırımı ve üretim maliyeti 

10 yıllık dönem için hazırlanmıştır.  

 

Çizelge 27. Bağ tesis yatırım maliyet tablosu 

Yapılacak İmalat ve 

Açıklama 
Birimi Metraj Birim Fiyatı 

Tutarı  

(Kdv Dahil) 

Çit, tel, direk bedeli Dekar 1 1125 1125 

Toprak Hazırlığı Dekar 1 300 300 

Gübreleme/ilaçlama Dekar 1 200 200 

Fidan Alımı Ad. 85 10 850 

Fidan Dikimi Ad. 85 2 170 

Damla Sulama Dekar 1 400 400 

Tesis toplamı   
 

  2.945 

 

b) Üretim Miktarları 
Şefaatli’de yıllık verim dekar başına 130 kg/yıldır. Yeni anaç ve çeşit seçimi 

ile uygulama yapıldığından verimin artacağı düşünülerek önerilen anaç ve çeşide 

bağlı olarak bölgede en yüksek verim olan 600 kg a çıkacağı teorik olarak 
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hesaplanmaktadır. Buna göre 2.yılda ürün vermeye başlayacak, 6. yıl sonra ise 

yani 7.yılda maksimum ürün verimi verecektir. İkinci yıldan başlayarak yedinci 

yıla kadar ve sonrası yıllardaki fiili üretim miktarları, teorik üretim miktarları ve 

üretim oranlarına göre hesaplanmaktadır. Üretim oranı, gelişme dönemindeki ürün 

miktarının teorik üretimine oranı şeklinde ifade edebiliriz.  Fiili Üretim miktarları 

aşağıdaki Üretim Miktarları Tablosunda verilmektedir. 

  

Çizelge 28. Bağ Üretim Miktarları Tablosu 

Yıllar Üretim Oranı 
Teorik Üretim 

Miktarı 
Fiili  Üretim Miktarı 

1 0,00 600 0 

2 0,10 600 60 

3 0,20 600 120 

4 0,40 600 240 

5 0,75 600 450 

6 0,90 600 540 

7 1,00 600 600 

8 1,00 600 600 

9 1,00 600 600 

10 1,00 600 600 

 

c) Yıllık Giderler 
Asma için yıllık gider türleri ve tutarları aşağıdaki Yıllık Giderler 

Tablosunda verilmektedir. Yıllık giderler içerisinden yatırım tutarı üzerinden 

hesaplanan Amortisman Giderleri, Türk Vergi Mevzuatına göre zirai tevkifat 

oranı % 2 gibi düşük oran olduğundan ihmal edilmiş ve hesaplamalara dâhil 

edilmemiştir. Maksimum verim verdiği yıldaki yıllık giderler aşağıdaki yıllık 

giderler tablosunda verilmiştir. Ancak, 2. ve 6.yıllardaki üretim az olacağından 

bunun yıllık giderleri de az olacaktır. Bu nedenle, üretim kısmında ifade edildiği 

2. ve 6.yıllardaki üretim oranları yıllık gider olan 900-TL ile çarpılarak 2. ve 

6.yıllardaki yıllık giderler hesaplanmıştır. Hesaplanmış yıllık giderler, aşağıda 

hesaplanmış yıllık giderler tablosunda verilmiştir. 

Çizelge 29. Bağ Giderler Tablosu 

Dönem Gider Türleri Tutarı (TL) 
 

Yıllar Giderler (TL) 

İlaçlama Giderleri 250 

 

1 0 

Sigorta Giderleri 200 

 

2 90 

Bakım – Onarım Giderleri 100 

 

3 180 

Gübreleme Giderleri 200 

 

4 360 

Beklenmeyen Giderler 150 

 

5 675 

Toplam Giderler 900 

 

6 810 

 
  

7 900 

 
  

8 900 

 
  

9 900 

 
  

10 900 

 

d) Yıllık Gelirler 
Üretilen ürünler toptancı hallerin ’de pazarlanacak olup bu Ankara ve 

Konya hallerinde 2016 yılı en düşük fiyat ortalaması 2,5 TL olmuştur. Gelirlerin 

hesaplanmasında, güvenli tarafta durmak adına,  üretim miktarı kısmında verilen 

fiili üretim miktarları burada satış miktarları olarak, satış fiyatı ise 2,5 TL olarak 
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ele alınmıştır.  Ayrıca, üzüm yaprağı satışından da elde edilebilinecek gelir de 

ihmal edilerek hesaplaya dâhil edilmemiştir. Bu veriler altında tahmini gelirler 

aşağıda yıllık gelirler tablosunda verilmiştir. 

 

Çizelge 30. Bağ Yıllık Gelirler Tablosu 

Yıllar Fiili Üretim/Satış Miktarı Ürün Fiyatı (TL) Yıllık Gelirler (TL) 

1 0 2,5 0 

2 60 2,5 150 

3 120 2,5 300 

4 240 2,5 600 

5 450 2,5 1125 

6 540 2,5 1350 

7 600 2,5 1500 

8 600 2,5 1500 

9 600 2,5 1500 

10 600 2,5 1500 

 

e) Değerlendirme 
Toplam proje maliyeti 2945 TL ve on yıllık üretim maliyeti 5715 TL olmak 

üzere toplam maliyet 8660 TL olarak hesaplanmıştır. On yıllık gelir toplamı ise 

9525 TL hesaplanmıştır. Bu nedenle bu projenin yatırımı geri ödeme yeteneği 

vardır. 

11.1.2. Ayva Tesisi 

a) Maliyeti 
Dünyanın hemen her tarafında kapama ayva bahçelerine pek az rastlanır. 

Ülkemizde kapama bahçeler yaygın olarak Ege bölgesinde bulunmaktadır. Ayva 

bahçeleri kurarken tek gövdeli olarak yetiştirilecek ağaçlar arasında 3 – 4 m aralık 

ve mesafe bırakılır ve genellikle dikim kare şeklindedir. Alanın toprak özellikleri 

göz önüne alındığında sık dikim tercih edilmelidir. ^x3 metrelik dikim desenine 

göre dekara 110 ağaç hesabı yapılmalıdır.  

Mülkiyeti proje sahibine ait 1 dekar arazi üzerinde tesviye, teras ve diğer 

arazi temizleme faaliyetleri olmaksızın öngörülen tesis yatırımı ve üretim maliyeti 

10 yıllık dönem için hazırlanmıştır.  

Çizelge 31. Ayva Tesis Yatırım Maliyet Tablosu 

Yapılacak İmalat ve 

Açıklama 
Birimi Metraj Birim Fiyatı 

Tutarı  

(Kdv Dahil) 

Çit  Dekar 1 250 250 

Toprak Hazırlığı Dekar 1 400 400 

Gübreleme/ilaçlama Dekar 1 400 400 

Fidan Alımı Ad. 110 15 1650 

Fidan Dikimi Ad. 110 2 220 

Damla Sulama Dekar 1 500 500 

Tesis toplamı   
 

  3.420 

 

b) Üretim Miktarları 
Şefaatli’de yıllık verim ağaç başına 12 kg/yıldır. Yeni anaç ve çeşit seçimi 

ile uygulama yapıldığından verimin artacağı düşünülerek önerilen anaç ve çeşide 

bağlı olarak bölgede en yüksek verim olan 20 kg a çıkacağı teorik olarak 

hesaplanmaktadır. 110 ağaçtan elde edilecek toplam ürün 2200 kg/yıl olarak 

hesaplanmaktadır. Buna göre 2.yılda ürün vermeye başlayacak, 6. yıl sonra ise 
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yani 7.yılda maksimum ürün verimi verecektir. İkinci yıldan başlayarak yedinci 

yıla kadar ve sonrası yıllardaki fiili üretim miktarları, teorik üretim miktarları ve 

üretim oranlarına göre hesaplanmaktadır. Üretim oranı, gelişme dönemindeki ürün 

miktarının teorik üretimine oranı şeklinde ifade edebiliriz.  Fiili Üretim miktarları 

aşağıdaki Üretim Miktarları Tablosunda verilmektedir. 

Çizelge 32. Ayva Üretim Miktarları Tablosu 

Yıllar Üretim Oranı Teorik Üretim Miktarı Fiili  Üretim Miktarı 

1 0,00 2200 0 

2 0,10 2200 220 

3 0,20 2200 440 

4 0,40 2200 660 

5 0,75 2200 1650 

6 0,90 2200 1980 

7 1,00 2200 2200 

8 1,00 2200 2200 

9 1,00 2200 2200 

10 1,00 2200 2200 

 

c) Yıllık Giderler 
Ayva için yıllık gider türleri ve tutarları aşağıdaki Yıllık Giderler 

Tablosunda verilmektedir. Yıllık giderler içerisinden yatırım tutarı üzerinden 

hesaplanan Amortisman Giderleri, Türk Vergi Mevzuatına göre zirai tevkifat 

oranı % 2 gibi düşük oran olduğundan ihmal edilmiş ve hesaplamalara dâhil 

edilmemiştir. Maksimum verim verdiği yıldaki yıllık giderler aşağıdaki yıllık 

giderler tablosunda verilmiştir. Ancak, 2. ve 6.yıllardaki üretim az olacağından 

bunun yıllık giderleri de az olacaktır. Bu nedenle, üretim kısmında ifade edildiği 

2. ve 6.yıllardaki üretim oranları yıllık gider olan 900-TL ile çarpılarak 2. ve 

6.yıllardaki yıllık giderler hesaplanmıştır. Hesaplanmış yıllık giderler, aşağıda 

hesaplanmış yıllık giderler tablosunda verilmiştir. 

Çizelge 33. Ayva Giderler Tablosu 

Dönem Gider Türleri Tutarı (TL) 
 

Yıllar Giderler (TL) 

İlaçlama Giderleri 500 

 

1 0 

Sigorta Giderleri 500 

 

2 235 

Bakım – Onarım Giderleri 300 

 

3 470 

Gübreleme Giderleri 700 

 

4 940 

Beklenmeyen Giderler 350 

 

5 1763 

Toplam Giderler 2350 

 

6 2115 

 
  

7 2350 

 
  

8 2350 

 
  

9 2350 

 
  

10 2350 

 

d) Yıllık Gelirler 
Üretilen ürünler toptancı haller ’de pazarlanacak olup bu Ankara ve Konya 

hallerinde 2016 yılı en düşük fiyat ortalaması 2 TL olmuştur. Gelirlerin 

hesaplanmasında, güvenli tarafta durmak adına,  üretim miktarı kısmında verilen 

fiili üretim miktarları burada satış miktarları olarak, satış fiyatı ise 2 TL olarak ele 

alınmıştır.  Bu veriler altında tahmini gelirler aşağıda yıllık gelirler tablosunda 

verilmiştir. 
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Çizelge 34. Ayva Yıllık Gelirler Tablosu 

Yıllar Fiili Üretim/Satış Miktarı Ürün Fiyatı (TL) Yıllık Gelirler (TL) 

1 0 2 0 

2 220 2 440 

3 440 2 880 

4 660 2 1320 

5 1650 2 3300 

6 1980 2 3960 

7 2200 2 4400 

8 2200 2 4400 

9 2200 2 4400 

10 2200 2 4400 

 

e) Değerlendirme 
Toplam proje maliyeti 3420 TL ve on yıllık üretim maliyeti 14923 TL 

olmak üzere toplam maliyet 18343 TL olarak hesaplanmıştır. On yıllık gelir 

toplamı ise 27500 TL hesaplanmıştır. Bu nedenle bu projenin yatırımı geri ödeme 

yeteneği vardır. 

11.1.3.Bağ-Ayva Karşılaştırması 
Gerek geri ödeme ve gerekse karşılaştırma bilgilerine göre bir 

değerlendirme yapıldığında on yıllık yatırım için bağ +865 TL, ayva için +8157 

TL tahmin edilmektedir. Buna göre pazar bulunduğu takdirde ayva daha tercih 

edilebilir ürün olmaktadır. 

11.2. Pazar Ölçütleri 

Üzümde İzmir ticaret borsası araz talep ilişkisinin geliştirildiği platformdur. 

Ancak bu borsada çekirdeksiz üzüm borsasıdır. Her ne kadar çalışma alanı iklim 

özellikleri çekirdeksiz çeşitler için uygun olmamakla birlikte fiyat belirleme 

açısından borda verileri önem arz etmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm fiyat aralığı 

2016 yılı nisan ayında 3,30 ile 4,00 TL’dir. Nisan ayı son haftası kuru üzüm 

kapanış fiyatı 3,50 TL ile 4,00 TL fiyat aralığında kapanmıştır. Kuru üzüm 

piyasasını belirlenmesinde önemli bir talep yaratan TARİŞ 2016 yılı kuru üzüm 

alış fiyatını numaralandırarak alım fiyatlarını açıklamıştır. Kuru üzüm kilogram 

bazında 8 numara üzüme 3,00 TL, 8.5 numara üzüme 3.20 TL, 9 numara üzüme 

3,50 TL, 9.5 numara üzüme 3.80 TL ve 10 numara üzüme 4,00 TL olarak 

belirlemiştir. Bu belirlenen fiyatlar %2 stopaj düşürülerek oluşturulmuş net 

fiyatlardır. İzmir ticaret odası bünyesinde yapılan 2016-2017 yılı ürün rekoltesi 

tahmini için yapılan 16 günlük çalışma ile arazilerden alınan veriler doğrultusunda 

iklimsel verilerin etkisi, Zararlı ve Hastalıkların etkisi göz önünde bulundurularak 

bölgede verim çağında olan 1 004 440 bin dekar alanda iklim şartları normal 

gitmesi koşulu ile 313 134 ton verim hedeflenmektedir. Borsada haftalık toplam 

işlem hacmi 30 ton, TL bazlı kapanış endeksi 2199 olarak gerçekleşmektedir. 

Tarım üretici fiyat indeksi 2015-2016 yılı değişim oranları incelendiğinde 

tarımsal üretimde fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle bir tarımsal ürünün fiyatını 

net bir rakam olarak belirlemek imkânsızdır. Üretilen ürünün fiyatlandırması 

iklimsel koşullar ve dönemsel arz durumu ile değişmektedir. Bir ürünün ay 

bazında arzı düşündüğünde yükselen fiyatı o ürünün çok tüketildiği sonucuna 

varmamızı sağlamaz. Piyasa arz olunan bir ürünün fiyatının belirlenmesinde 

tüccar, lojistik, komisyon, Pazar, tüketici arasındaki zincirde dalgalanmalar 

belirleyici olmaktadır. Bu koşullarda tüketicinin tercihine bırakılan ürün İzmir 

ticaret borsasında kuru üzüm 3,50 ile 4,00 TL fiyatı arasında fiyatlanırken, 
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Erzurum ticaret borsasında 6,00 ile 6,50 TL arasında talep edilmesi 

beklenmektedir. 

Ülkemizde yapılan tarımsal üretimin atadan kalma yöntemlerle 

yapılmasından ve tarımsal üretimle istihdam edilen kişilerin bu fiyat 

dalgalanmasından etkilenmesi kaçınılmazdır. Yapılan bu fizibilite çalışması bölge 

bazında tarımsa üretimle ilgilenen kişilerin yapılan tarımsal faaliyetlerden 

vazgeçmesine neden olmuştur. 

 

Çizelge 35. Üzüm ve Ayvanın Yıllık Üretimi 

 Üzüm (ton) Ayva (ton) 

2001 3.250.000 102.300 

2002 3.500.000 109.310 

2003 3.600.000 110.250 

2004 3.500.000 78.750 

2005 3.850.000 100.160 

2006 4.000.063 106.124 

2007 3.612.781 93.753 

2008 3.918.442 95.644 

2009 4.264.720 97.157 

2010 4.255.000 119.874 

2011 4.296.351 129.246 

2012 4.234.305 138.150 

2013 4.011.409 138.715 

2014 4.175.356 108.624 

2015 3.650.000 112.910 

2016 4.000.000 124.987 

 

Bu mevcut tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmesinden dolayı işsizlik ve göç 

problemleri gündeme gelmektedir. İş imkânı ve getirisi yetersiz İl ve Kırsaldan 

büyükşehirlere göçün çıkması bu illerdeki önceden planlanmış yiyecek, eğitim, 

barınma, ulaşım, güvenlik, sağlık ve alt yapı planlaması yapılarak yapılan 

yapıların yetersiz olmasına ve tekrar fizibilite yapılmasını gerektirmektedir. 

Karanlık dere vadisinde tesis edilmesi planlanan alanın tarımsal uygunluk, ticari 

değer, tarımsal sürdürülebilirlik, bölge nüfusuna katkısı, iş ve istihdam alanlarının 

açılmasına ve bireysel olarak işleyemediği tarlasının işlenerek tarımsal gelir kapısı 

açılmasının önünü açacaktır. Bölge nüfusunun yaşlı olması ve istihdam 

edilemeyen çalışan nüfusun başka illere göçünü önlemiş olacaktır. Bu alanda 

yapılacak kooperatifleşme vb. bir tarımsal örgütlenme ile atıl arazilerin işlenmesi 

ve ülke ekonomisine bir artı oluşturacaktır. Aşağıdaki grafikte 2004-2014 on bir 

yıllık dönemde Türkiye İl bazında Gayri Yurtiçi Hâsıla, İktisadi faaliyet 

kollarından tarımdan elde edilen kazancın içerisinde Yozgat iline ait değerler ve 

% oranı verilmiştir. 

Yozgat ilinde üretilen tarımsal ürünlerin ülke genelindeki genel kazanca 

bakıldığında bu oran sabit kaldığı görülmektedir. Bu grafikten il genelinde yapılan 

tarımsal üretim kalemlerindeki üretilen ürünlerin aynı olduğu ve ülke katma 

değerine katkı sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiği görülmektedir. 

Bu oranlar dikkate alındığında ilin tarımsal üretim gelirinin Türkiye geneli 

tarımsal üretim geneline oranlandığında en yüksek oran 2004 yılındaki oran 

olduğu görülmektedir. Bu tarihten sonra artan tarımsal üretim gelirleri artsa da 

Yozgat ilinin toplam orana katkısı azalmıştır. Bu gelirin düşmesi sadece Pazar ile 

sınırlı olmamaktadır. Bu oranın düşmesindeki faktörler içerisinde iklim, 

yetiştirilen ürün çeşidi, bölgenin ekolojisi, tarım arazilerinin verimi, işlenen tarım 
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alanı ekilebilir tarım alanı, tarımda mekanizasyon, yetiştirilen ürünlerin çiftçiye 

tanıtılıp öğretilmesi, tarımsal girdilerdeki artış ve ekonomik parsel büyüklüğünün 

her yıl parçalanması gibi birçok faktörden kaynaklı olarak tarımsal üretimin 

kazancını azaltmaktadır. Ama tarımsal üretimdeki kazancı arttıracak en önemli 

etmen küçük işletmelerin birleştirilerek tarımsal sürdürülebilirlik ve kendi ürün 

borsalarını oluşturmalarına yardımcı olacak tarımsal birlik ve kooperatiflerin 

arttırılmasıdır. Aşağıda verilen grafikte Bağ, Ayva, Elma ve Badem meyvelerinin 

bitkisel ürün değerlerindeki denge tablosu verilmektedir. 

 

Çizelge 36. Tarımsal Üretim Bütçesi 

Yıllar Türkiye  Yozgat İlin Oranı 

 Bin TL Bin TL % 

2004 54 365 145 791 016 1.46 

2005 62 349 598 865 512 1.39 

2006 64 415 593 766 497 1.19 

2007 66 197 107 757 607 1.14 

2008 74 451 345 875 964 1.18 

2009 81 234 274 1 023 730 1.26 

2010 104 703 635 1 353 659 1.29 

2011 114 838 169 1 558 519 1.36 

2012 121 692 893 1 433 691 1.18 

2013 121 709 079 1 505 866 1.24 

2014 134 724 745 1 656 771 1.23 

 

Bu veriler incelendiğinde İthalatı yapılan ve pazarda açık oluşturan ürünler 

sıra ile badem>elma>üzüm şeklinde sıralanmaktadır. Bu ürünler arasında 

endüstriyel talebi bulunan ise üzüm>elma şeklindedir. Ayva ise pazar açığı 

yönünden son sırada yer almaktadır. 

Bölgede yapılan iklimsel verilerin ve arazi kullanım durumundaki sıkıntılar 

göz önünde bulundurularak üretilen ürünlerin ekonomik olarak nasıl 

değerlendirildiği görülmektedir. Bu ürünlerin Türkiye de oturmuş bir pazarı 

olduğu için tekrar bir yeni pazar aramak yerine üretimden atıl kalmış ve 

sürdürülebilir işletme büyüklüğüne sahip olmayan parsellerin tarımsal 

sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak yapılanması önemli olmaktadır. 

Karanlıkdere vadisinin uygunluk açısından değerlendirilmesi sonucu uygun 

görülen ürün deseninden badem, elma ve üzüm için daha geniş bir pazar 

sağlanabileceği düşünülürken ayva için daha çok komşu illerin talebine göre 

yapılandırılması uygun görülmektedir. 
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Çizelge 37. Ayvanın Bitkisel Ürün Değerlerindeki Denge Tablosu 

Piyasa Yılı Üretim(Ton) Arz(Ton) Kullanılan 

(Ton) 

İthalat(Ton)/ 

AB’den 

Yurtiçi 

Kul.(Ton) 

Tüketim 

(Ton) 

Endüstriyel 

Kul.(Ton) 

Kayıplar 

(Ton) 

İhracat (Ton)     

 Diğer / AB 

Kişi Başı 

Tüketim(K) 

2015/'16   112 900   106 145   106 126    19    94 991   87 392    7 599   11 154  1.1 

2014/'15   107 243   100 808   100 808 .    93 191   85 736    7 455   7 617  1.1 

2013/'14   139 311   130 952   130 952 .    118 566   109 081    9 485   12 386  1.4 

2012/'13   136 577   128 383   128 382    1    117 085   107 719    9 367   11 298  1.4 

2011/'12   127 767   120 101   120 101 .    110 174   101 360    8 814   9 927  1.4 

2010/'11   121 085   113 897   113 820    77    102 072   93 906    8 166   11 825  1.3 

2009/'10   96 282   90 505   90 505 .    82 715   76 098    6 617   7 790  1.0 

2008/'09 . . . .  . .  . .  . 

2007/'08   95 015   89 332   89 314    18    84 853   78 064    6 788   4 479  1.1 

2006/'07 . . . .  . .  . .  . 

2005/'06 . . . .  . .  . .  . 

2004/'05   80 000   75 216   75 200    16    72 009   66 248    5 761   3 207  0.9 

2003/'04   110 000   103 415   103 400    15    97 512   89 711    7 801   5 903  1.3 

2002/'03   110 000   103 407   103 400    7    96 808   89 063    7 745   6 599  1.3 

2001/'02   102 000   95 899   95 880    19    88 785   81 682    7 103   7 114  1.2 

2000/'01   105 000   98 729   98 700    29    95 577   87 931    7 646   3 152  1.3 

 

Çizelge 38. Üzümün Bitkisel Ürün Değerlerindeki Denge Tablosu 

Piyasa 

Yılı 

Üretim 

(Ton) 

Arz 

(Ton) 

Kullanılan 

(Ton) 

İthalat 

(Ton)/ AB’den 

Yurtiçi 

Kul. (Ton) 

Tüketim 

(Ton) 

Endüstriyel 

Kul.(Ton) 

Kayıplar 

(Ton) 

İhracat (Ton)     

 Diğer / AB 

Kişi Başı 

Tüketim(g) 

2015/'16  3 650 000  3 558 453  3 544 150   14 303   4 429  2 514 268  2 071 782  2 071 782   201 141  1 003 453   707 288 26.3 

2014/'15  4 175 356  4 069 942  4 054 271   15 671   6 587  2 781 594  2 312 472  2 312 472   222 527  1 296 283   907 452 29.8 

2013/'14  4 011 409  3 909 657  3 895 078   14 579   3 605  2 993 290  2 507 265  2 507 265   239 463   971 040   675 049 32.7 

2012/'13  4 234 305  4 135 557  4 111 510   24 047   3 510  2 880 011  2 388 581  2 388 581   230 401  1 187 218   855 502 31.6 

2011/'12  4 296 351  4 187 222  4 171 757   15 465   3 100  3 105 439  2 597 730  2 597 730   248 435  1 123 355   786 930 34.8 

2010/'11  4 255 000  4 140 525  4 131 605   8 920   4 094  3 055 532  2 537 825  2 537 825   244 443  1 092 592   783 221 34.4 

2009/'10  4 264 720  4 155 556  4 141 043   14 513   5 950  3 045 711  2 547 873  2 547 873   243 657  1 083 986   789 882 35.1 

2008/'09  3 918 442  3 815 133  3 804 807   10 326   3 625  2 563 275  2 098 812  2 098 812   205 062  1 241 279   847 536 29.3 

2007/'08  3 612 781  3 530 836  3 508 010   22 826   4 893  2 539 592  2 080 280  2 080 280   203 167  1 064 596   779 680 29.5 

2006/'07  4 000 063  3 906 658  3 884 061   22 597 ...  2 766 526  2 227 591  2 227 591   221 322  1 202 784 ... ... 

2005/'06  3 850 000  3 758 100  3 738 350   19 750 ...  2 803 862  2 275 162  2 275 162   224 309  1 008 142 ... ... 

2004/'05  3 500 000  3 411 093  3 398 500   12 593 ...  2 274 939  1 842 701  1 842 701   181 995  1 101 385 ... 26.1 

2003/'04  3 600 000  3 502 728  3 495 600   7 128 ...  2 638 493  2 137 179  2 137 179   211 079   856 059 ... 30.6 

2002/'03  3 500 000  3 405 417  3 398 500   6 917 ...  2 485 302  2 013 095  2 013 095   198 824   950 659 ... 29.2 

2001/'02  3 250 000  3 160 459  3 155 750   4 709 ...  2 253 050  1 824 971  1 824 971   180 244   939 980 ... 26.9 

2000/'01  3 600 000  3 508 203  3 495 600   12 603 ...  2 552 880  2 067 833  2 067 833   204 230   917 247 ... 30.9 
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Çizelge 39. Elmanın Bitkisel Ürün Değerlerindeki Denge Tablosu 
Piyasa 

Yılı 

Üretim 

(Ton) 

Arz 

(Ton) 

Kullanıma 

Uyg.(Ton) 

İthalat 

(Ton)/ AB’den 

Yurtiçi 

Kul. (Ton) 

Tüketim 

(Ton) 

Endüstriyel 

Kul.(Ton) 

Kayıplar 

(Ton) 

İhracat (Ton)     

 Diğer / AB 

Kişi Başı 

Tüketim(Kg) 

2015/'16  2 569 759  2 523 119  2 436 132   86 987   1 029  1 966 835  1 809 488 ...   157 347   556 284   283 119 23.0 

2014/'15  2 480 444  2 411 895  2 351 461   60 434   3 072  1 799 715  1 655 738 ...   143 977   612 180   263 040 21.3 

2013/'14  3 128 450  3 020 407  2 965 771   54 636    827  2 278 667  2 096 373 ...   182 293   741 740   438 369 27.3 

2012/'13  2 888 985  2 828 551  2 738 758   89 793   2 545  2 468 568  2 271 082 ...   197 485   359 983   234 824 30.0 

2011/'12  2 680 075  2 582 507  2 540 711   41 796   1 951  2 056 665  1 892 132 ...   164 533   525 842   363 676 25.3 

2010/'11  2 600 000  2 537 812  2 464 800   73 012   2 517  1 987 432  1 828 437 ...   158 995   550 380   350 187 24.8 

2009/'10  2 782 365  2 708 069  2 637 682   70 387   1 324  2 299 369  2 115 419 ...   183 950   408 700   232 627 29.2 

2008/'09  2 504 494  2 387 453  2 374 260   13 193   2 652  2 148 554  1 976 669 ...   171 884   238 899   168 823 27.6 

2007/'08  2 457 845  2 362 467  2 330 037   32 430   2 160  1 996 745  1 837 005 ...   159 740   365 722   298 094 26.0 

2006/'07  2 002 033  1 927 859  1 897 927   29 932 ...  1 705 398  1 568 966 ...   136 432   222 461 ... ... 

2005/'06  2 570 000  2 448 044  2 436 360   11 684 ...  1 929 027  1 774 705 ...   154 322   519 017 ... ... 

2004/'05  2 100 000  1 995 205  1 990 800   4 405 ...  1 905 611  1 753 162 ...   152 449   89 594 ... 24.8 

2003/'04  2 600 000  2 469 174  2 464 800   4 374 ...  2 365 559  2 176 314 ...   189 245   103 615 ... 31.2 

2002/'03  2 200 000  2 091 698  2 085 600   6 098 ...  2 019 592  1 858 024 ...   161 567   72 106 ... 27.0 

2001/'02  2 450 000  2 327 318  2 322 600   4 718 ...  2 241 001  2 061 721 ...   179 280   86 317 ... 30.4 

2000/'01  2 400 000  2 278 208  2 275 200   3 008 ...  2 192 911  2 017 478 ...   175 433   85 297 ... 30.2 

 

Çizelge 40. Bademin Bitkisel Ürün Değerlerindeki Denge Tablosu 
Piyasa 

Yılı 

Üretim 

(Ton) 

Arz 

(Ton) 

Kullanılan 

(Ton) 

İthalat 

(Ton)/ AB’den 

Yurtiçi 

Kul. (Ton) 

Tüketim 

(Ton) 

Endüstriyel 

Kul.(Ton) 

Kayıplar 

(Ton) 

İhracat (Ton)      

Diğer / AB 

Kişi Başı 

Tüketim(Kg) 

2015/'16   80 000   99 481   78 560   20 921    45   86 785   85 049 ...   1 736   12 696    675 1.1 

2014/'15   73 230   90 454   71 912   18 542    232   77 818   76 262 ...   1 556   12 636    410 1.0 

2013/'14   82 850   111 772   81 359   30 413    38   89 102   87 320 ...   1 782   22 670   1 474 1.1 

2012/'13   80 261   104 590   78 816   25 774    37   84 926   83 228 ...   1 699   19 664    908 1.1 

2011/'12   69 838   103 207   68 581   34 626    372   83 670   81 997 ...   1 673   19 537    774 1.1 

2010/'11   55 398   77 431   54 401   23 030    917   63 998   62 718 ...   1 280   13 433    677 0.9 

2009/'10   54 844   75 892   53 857   22 035    380   66 417   65 088 ...   1 328   9 475   1 131 0.9 

2008/'09   52 774   71 498   51 824   19 674    587   62 149   60 906 ...   1 243   9 349   1 374 0.9 

2007/'08   50 573   59 969   49 839   10 130    603   53 316   52 250 ...   1 066   6 653   1 134 0.7 

2006/'07   43 285   48 818   42 506   6 312 ...   46 794   45 858 ...    936   2 024 ... ... 

2005/'06   45 000   49 186   44 190   4 996 ...   47 114   46 172 ...    942   2 072 ... ... 

2004/'05   37 000   43 188   36 334   6 854 ...   41 052   40 231 ...    821   2 136 ... 0.6 

2003/'04   41 000   45 495   40 262   5 233 ...   44 185   43 301 ...    884   1 310 ... 0.6 

2002/'03   41 000   43 593   40 262   3 331 ...   42 974   42 115 ...    859    619 ... 0.6 

2001/'02   42 000   46 873   41 244   5 629 ...   45 866   44 949 ...    917   1 007 ... 0.7 
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11.3. Pazar Analizi  

11.3.1. Pazar Yapısı ve Rekabet Koşulları 

Asma, dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden olup, 

anavatanı Anadolu’yu da içine alan ve Küçük Asya denilen(Kafkasya dahil) 

bölgedir. Üzüm, çeşitli kullanım alanlarının olması, iklim ve toprak istekleri 

yönünden çok seçici olmayışı, çok yıllık olması ve çoğalma yöntemlerinin kolay 

olması gibi nedenlerle dünyada en yaygın yetiştiriciliği yapılan, bitkilerden 

biridir.  

Dünya’da üretim alanı olarak İspanya, Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye ilk beş 

büyük üretici ülke olarak göze çarpmaktadır. Ülkeler üzüm üretim miktarı 

açısından değerlendirildiğinde Çin, İtalya, ABD, Fransa, İspanya ve Türkiye 

olarak sıralanmaktadır. Bu ülkelerden Fransa ve İspanya şaraplık üzüm üretimi ile 

ön plana çıkarken, İtalya sofralık ve şaraplık, ABD ve Çin sofralık, kurutmalık ve 

şaraplık ve Türkiye ise hem sofralık hem de kurutmalık üzüm üretimi ile öne 

çıkmaktadır (Çizelge 41). 

 

Çizelge 41. Dünya Üzüm Dikili Alanlar (bin hektar) 

 
 

Dünya’da 2014/2015 üretim sezonunda 20 milyon 554 bin sofralık ve 1 

milyon 217 bin kuru olmak üzere toplam 21 milyon 771 bin ton üzüm üretimi 

yapılmıştır. Dünya üzüm üretiminin yarıdan fazlası Avrupa Kıtası'nda 

gerçekleştirilmektedir (Duran, 2003). Sofralık üzüm üretiminin %43,8’ini 

gerçekleştiren Çin 9 milyon ton ile ilk sırada, %12,2’sini gerçekleştiren Hindistan 

2 milyon 500 bin ton ile ikinci sırada ve 1 milyon 920 bin ton ile üretimin 

%9,2’ünü gerçekleştiren Türkiye üçüncüsırada yer almaktadır (Çizelge 27).  

Türkiye’de 1.200’ün üzerinde üzüm çeşidi bulunmakla birlikte sadece 50-60 

kadarı ekonomik öneme sahiptir. Türkiye’de 2014/2015 üretim sezonunda 467 bin 

ha alandan 4 milyon 175 bin ton üzüm üretimi yapılmıştır. Türkiye, üzüm hasat 

edilen alan bakımından beşinci, üretim bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye’de üzüm verimi ve kalitesi dünya ortalamasının gerisindedir.  

Türkiye’de en geniş bağ alanlarına 141 bin 364 ha ile Ege bölgesi sahiptir. 

Bu bölgeyi 121 bin 152 ha ile G.D. Anadolu bölgesi ve 77 bin 608 ha ile Akdeniz 

bölgesi izlemektedir. Bağ alanı bakımından ilk sırada yer alan Ege bölgesi, 2 

milyon 026 bin ton üretim gerçekleştirerek yine ilk sırada yer almaktadır. 696 bin 

ton üretim ile Akdeniz Bölgesi, bağ alanları daha fazla olmasına rağmen 640 bin 

ton üretim gerçekleştiren G.D. Anadolu bölgesini geride bırakarak ikinci sırada 

yer almaktadır. Bölgeler arasında birim alandan elde edilen verim farklılık 

göstermektedir. En verimli bağlar Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer 

almaktadır. 
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Çizelge 42. Dünya Üzüm Üretimi (bin ton) 

 
Yozgat’ta Sofralık-Çekirdekli üzüm üretimi 2016 yılı TÜİK verilerine göre 

toplam 10321 ton olarak belirlenmiştir. Toplam dikili bağ alanı ise 54201 

dekardır. Bu rakamlar ile Türkiye’deki toplam bağ alanlarının % 1.2’si Yozgat’ta 

yer alırken toplam üretimin ancak % 0.25’ine karşılık gelmektedir. Şefaatli ilçesi 

4000 dekar alanda 519 tonluk üretim ile ilçeler arasında orta sıralarda yer almıştır. 

Üzüm veriminde Yozgat ili Türkiye ortalamasının altında yer alırken Şefaatli 

ilçesi de Yozgat il ortalamasının altında kalmaktadır (Çizelge 43). 

 

Çizelge 43. Yozgat İli Üzüm Üretimi (Sofralık-Çekirdekli) 

İlçe Adı Toplu alanı 

(dekar) 

Üretim (ton) Ortalama verim 

(kg/da) 

Merkez 8.800 1.416 161 

Akdağmadeni 350 4 11 

Aydıncık 150 30 200 

Boğazlıyan 2.400 1.073 447 

Çandır 2.730 1.099 403 

Çekerek 6.000 1.609 268 

Kadışehri 710 159 224 

Saraykent 770 33 43 

Sarıkaya 3.000 21 7 

Sorgun 23.000 3.084 134 

Şefaatli 4.000 519 130 

Yenifakılı 191 16 84 

Yerköy 2.100 1.258 599 
Kaynak: TÜİK 

 

Üzüm, sofralık, şaraplık, kurutmalık, sirke, pekmez, pestil, reçel, bulama, 

lokum, meyve suyu, köfter, ezme ve diğer mamul ürünler şeklinde 

değerlendirilme olanağına sahiptir. Türkiye'de üretilen üzümlerin yaklaşık %40'ı 

kurutularak, %25'i sofralık, %20'si sirke, pekmez ve pestil yapılarak, yaklaşık % 

15'i de alkollü içki sanayinde değerlendirilmektedir. Batı ülkelerinde ürünün 

yaklaşık %90'ı şarap üretiminde kullanılmaktadır (Duran, 2003). 

Türkiye üzüm üretiminde kendine yeterli ve hatta kuru üzümde net ihracatçı 

ülke konumundadır. Bu nedenle ithalat miktarı ihracat miktarına nazaran yok 

denecek kadar azdır. Sofralık üzümde yıllık ortalama 260 bin ton ile dünya 

ihracatının % 9,1’ini gerçekleştirmektedir.  

İhracata konu olan kuru üzüm miktarı kuru üzüm üretiminin %61’ini 
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oluşturmaktadır. 2014/2015 sezonunda dünya kuru üzüm ihracatının; %35,1’i 260 

bin ton ile Türkiye’de, %17,1’i 127 bin ton ile ABD’de, %13,8’i ise 102 bin ton 

ile İran’da gerçekleşmiştir. Türkiye dünya kuru üzüm ihracatında ilk sırada yer 

almaktadır (Çizelge 29). Türkiye ihracatının %84’ü, ABD ihracatının %50’si ve 

İran ihracatının da %35’i Avrupa ülkelerine yapılmaktadır. Bu nedenle Avrupa 

ülkeleri önemli bir kuru üzüm pazarı durumundadır. 

 

Çizelge 44. Dünya Kuru Üzüm İhracatı (Bin ton) 

 
 

Dünya bağ alanı içerisinde dördüncü sırada yer alan Türkiye’de TÜİK 

verilerine göre 2014 yılında üzüm hasadı gerçekleştirilen alan 467 bin 100 ha’dır. 

Aynı yılın verilerine göre 2 milyon 167 bin tonu sofralık, 1 milyon 563 bin tonu 

kurutmalık ve 445 bin tonu şaraplık olmak üzere 4 milyon 175 bin ton üzüm 

üretimi gerçekleşmiştir. 2000-2014 dönemine ilişkin toplam üzüm üretim alanı, 

üretim miktarı ve verim düzeyleri incelendiğinde; üretim alanlarının yılda 

ortalama %0,91 oranında azaldığı, buna karşılık verimde yıllık ortalama %87’lik 

artış olduğu ve dolayısıyla üzüm üretim miktarının da yıllık %1,14 oranında 

arttığı görülmektedir. 

Türkiye’de üretilen üzümün büyük bir bölümü ihracat ile dış piyasa da yer 

almaktadır. Bu nedenle özellikle de kuru üzümde iç piyasada tüketilen miktar 

oldukça azdır. Ülkemiz dünya piyasalarında kuru (çekirdeksiz) üzüm ile 

tanınmakta, sofralık üzüm dış ticareti üretimin ancak küçük bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Sofralık üzüm ihracatı en fazla Rusya, Ukrayna, Belarus ve 

Almanya’ya yapılmaktadır. Kuru üzüm ihracatında ise İngiltere, Almanya ve 

Hollanda en çok ihracatın yapıldığı ülkelerdir. İran düşük üretim maliyetlerinden 

dolayı dış pazarda rekabet ettiğimiz bir ülkedir.  

Buna göre Türkiye üzüm üretimi ve pazarlamasında dünyada belli bir 

konumda bulunmaktadır. Ürettiği sofralık üzümün hemen hemen tamamı iç 

piyasada tüketilmektedir. Kurutmalık üzümün ise büyük çoğunluğu ihracata 

yöneliktir. Diğer kullanımlar ise daha düşük seviyelerde kalmaktadır. Yıllara göre 

üretim alanları ile üretilen miktarlar karşılaştırıldığında ortaya çıkan oranların 

yaşlı ve verimi düşük yerel çeşitlerin yerini genç ve daha yüksek verime sahip 

çeşitlerin alması ile açıklanabilir.  

Bölge bağcılığı, son yıllarda hızlı bir gerileme yaşamıştır. Bu durumun en 

önemli nedeni filoksera zararı olup, 1950’li yıllarda bölgenin batı bölgesinden 

başlayarak, 1970’li yıllarda tüm bölgeyi etkisi altına alması ve yerli bağların 

tahrip olarak, neredeyse tamamının elden çıkmasıdır. Yine aynı dönemde, kırsal 

alandan büyük bir nüfus hareketi yaratan büyükşehirlere göç olayı ve özellikle 
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şıralık ürünün işlenmesinde yaşanan güçlükler, zaten filoksera yüzünden verimin 

düşmüş olması, bağların terk edilmesine yol açmıştır. 

Ayrıca alanda bulunan asma anaçları ve çeşitlerinin atadan kalma 

yöntemlerle yetiştirilmektedir. Bu da ticari üretimi sınırlandırmaktadır. Buda 

bölgedeki bağ alanları ekonomik önemini yitirdiği için kültürel işlemlerden 

vazgeçilmiştir. Çalışma alanındaki parsel sayısının fazlalığı ve ekonomik verim 

elde etmeye yeterli olmayan parsel sayısı fazladır. Bu parsellere giren kapama bağ 

alanlarında yetiştiricilikten vazgeçilmiştir. Belirtildiği gibi bölgenin tarımsal 

üretim potansiyelini yükseltmek için bir amenajman planı yapılarak ve önem 

derecesine göre iş paketleri tamamlanıp, bölgenin mevcut arazi değerlerini 

sürdürülebilir şekilde optimum olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2010 yılı verilerine göre ayva üretiminin en çok yapıldığı kıta olan Asya'nın 

334.498 tonluk üretim ile dünya üretimindeki payı % 67.27'dir. Asya kıtasını, 

ikinci sırada yer alan Avrupa izlemektedir (72.243 ton). Bu kıtanın dünya 

üretimindeki payı ise % 14.52'dir. Bu kıtaları Afrika (46.978 ton) % 9.44, 

Amerika (42.518 ton) % 8.55 ve Okyanusya (1000 ton) % 0.20 izlemektedir 

(FAO, 2010). Dünya ayva üretiminde Türkiye % 22,4’lük payla ilk sırada yer 

alırken % 20.48’lik üretim payı ile Çin ikinci sırada yer almaktadır. Diğer önemli 

ayva üreticisi ülkeler sırasıyla Özbekistan (%12.39), Arjantin (% 4.4) ve 

Azerbaycan (% 4.18)'dır (Çizelge 45). 

 

Çizelge 45. Dünya Ayva Üretimi 

Ülkeler  Üretim Miktarı (ton) Dünya Üretimindeki Payı (%) 

Türkiye  121.085 22.40 

Çin  110.700 20.48 
Özbekistan  67.000 12.39 

Arjantin  23.800 4.40 

 Azerbaycan 22.598 4.18 

Dünya  538.573 100.00 
Kaynak: FAO (2010) 

 

Ayva Anadolu'nun yerli bitkilerinden birisidir. Bu nedenle, Türkiye'nin 

hemen hemen bütün bölgelerine yayılmıştır. Bazı bölgelerde kapama bahçeler 

halinde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Birçok yerde de arazi kenarlarında sınır ağacı 

veya diğer meyve türleri ile karışık olarak yetiştirilir. Ancak ayva ılıman iklim 

bölgelerini sevmesi nedeniyle verim çoğu bölgelerde düşük gerçekleşmektedir. 

2016 yılı TUİK verilerine göre ülkemizde 64.579 dekar toplu meyveliklerin 

olduğu, toplam 126.400 ton ayva üretildiği, ağaç başına ortalama verim 37 kg 

olarak belirtilmiştir. Halen 3.378.035 adet meyve veren yaşta ağaç bulunduğu, 

581.396 adet meyve vermeyen yaşta ağaç olduğu ifade edilmektedir.  

En fazla ağaç 1.065.748 adet ile Sakarya’dır. Bunu 369.667 ağaç ile Denizli 

ve 369.667 ağaç ile Bursa izlemektedir. Yozgat’ta ise 29.006 ağaç bulunmakta ve 

ülkemizde 28. sırada yer almaktadır. Üretimde ise toplamda 252 ton ve ağaç 

başına verim 15 kg ile 45. Sıraya gelmektedir. Yozgat’ta 2016 yılı ayva üretiminin 

ilçelere göre dağılımı çizelgede verilmiştir. Şefaatli ilde en fazla ayva üretilen ilçe 

olmaktadır. Ancak verim sıralamasında ise Yozgat ortalamasının altında 

kalmaktadır (Çizelge 46). 

 

 

 



84 

 

Çizelge 46. Yozgat İli Ayva Üretimi 

İlçe Adı Toplu 

meyvelik 

alanı 

(dekar) 

Üretim(ton) Ağaç 

başına 

ortalama 

verim 

(kg) 

Meyve 

veren 

yaşta 

ağaç 

sayısı 

Meyve 

verm. 

yaşta 

ağaç 

sayısı 

Toplam 

ağaç 

sayısı 

Merkez 50 26 14 1.850 1.150 3.000 

Akdağmadeni 5 21 28 750 400 1.150 

Aydıncık 4  0 0 100 100 

Boğazlıyan 161 28 17 1.620 8.700 10.320 

Çandır 0 4 10 410 0 410 

Çayıralan 1  0 10 6 16 

Çekerek 0 52 21 2.500 120 2.620 

Sarıkaya 0 1 7 150 75 225 

Sorgun 0 17 14 1.250 550 1.800 

Şefaatli 277 93 12 7.500 900 8.400 

Yerköy 25 10 11 900 65 965 

 
Ayva taze olarak tüketilmekle birlikte genellikle tatlı, reçel, jöle, puding, 

meyve suyu ve marmelat olarak değerlendirilir. Çiğ olarak tüketmek yerine 

genelde pişirilerek yenilen ayva dünya mutfaklarında yaygın kullanılmaktadır. 

Meyvesi dışında kabuğu ve çekirdekleri sıcak suyla demlenerek çay olarak 

tüketilir. Çekirdeklerinden, çiçeklerinden ve yapraklarından boya, parfüm, 

kozmetik ve ilaç yapımında da yararlanılır. Son dönemlerde meyve suyu üretimi 

de yapılmaktadır. Ancak diğer meyvelerde olduğu gibi meyve suyu olarak 

tüketimi yeterince yaygınlaşmamıştır. Bu nedenle ayva hak ettiği pazar ve fiyata 

ulaşamamaktadır.  

TÜİK verilerine göre Türkiye’de taze meyve olarak ayva tüketimi 9 bin ile 

11 bin ton arasında değişmektedir. 2010 yılında 102072 ton olan tüketim 2011, 

2012, 2013 ve 2014 yılları için 110174 ton, 117085 ton, 118566, ton ve 93191 ton 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ayva ihracatı ise 7 bin ile 11 bin ton arasında 

değişmektedir. 2009-2014 yılları arasında ihracat sıra ile 7790 ton, 11825 ton, 

9927 ton, 11298 ton, 12386 ton, 7617 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Dünyada ayva üretiminde ilk 5 sırada yer alan diğer ülkelerden Çin’in 

nüfusu 1.35 milyar ve bulunduğu coğrafya dünyanın en kalabalık bölgesidir. Bu 

nedenle yaklaşık Türkiye kadar yaptığı ayva üretimi için uygun iç ve dış pazara 

sahiptir. Yine ilk 5 sırada yer alan diğer iki ülke Özbekistan ve Azerbaycan ise 

Türkiye’nin pazarlarından olan Kafkasya coğrafyasında bulunmaktadır. Bu 

nedenle Türkiye bu pazarı birlikte paylaşmaktadır. Türkiye’nin ayva ihracatı 

yapabileceği pazar ise Avrupa ve Ortadoğu ile sınırlanmaktadır. Toplam üretim 

miktarına bakıldığında iç pazarda tüketilmesi mümkün olmayan bu ürünün 

yetiştirilmesine yönelik planlamalarda taze yada işlenerek ihracatının 

düşünülmesi gerekmektedir.  

Ayva’nın yetiştirilip raf ömrünü uzatacak işleme ve paketleme tesisleri 

kurularak ürünün pazara ulaşma süresi uzatılabilir. Ayrıca ayva tüketimini 

attırılarak Pazar oluşturmada kamu spotu ve reklamlar ile topluma özendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca bölgede ayvanın hasat zamanında yeterince 

depolayacak tesis bulunmaması da bölgede ayva yetiştiriciliğine olan rağbeti 

düşürmektedir. Arazi çalışmalarında üretici ve bölgede arazisi bulunan kişilerden 
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toplanan bilgiler doğrultusunda bölgedeki ayvaların kendine has ekşilik ve şekli 

olduğu yönünde beyanları doğrultusunda, ayva ekşisi olarak işlenmesi ve 

ülkemizde gıda sektöründe kullanımı için çalışmalar yapılarak kullanımı arttırılıp, 

Karanlık Dere vadisinden üretilen ayvalar markalaştırılabilir. Bu şekilde 

ekonomik çekicilik arttırılarak bölgedeki dışa göç önlenerek bölgenin ülke 

ekonomisine katkısı ve çalışan iş gücü nüfusunda gençleştirme sağlanabilir. 

Alanda 600 hektarlık bir arazinin ayva yetiştiriciliği için en uygun olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu alanın tamamı için bir bahçe kurulması planlandığında 

300000 ağaçtan oluşan ve Yozgat ilinde mevcutta var olan bahçelerin 12 katına 

karşılık gelecektir. Böyle bir işletmeden elde edilecek ürünün muhafazası için 

depo ve işlenmesi için diğer yatırımlar gerekmektedir. Ancak teknolojiyi 

kullanarak makinalı tarımın etkin uygulanabileceği asgari büyüklük olan 200 

hektar yani 2000 dekar alanda kurulması düşünülen intensif bir ayva bahçesi için 

toplam ayva fidanı sayısı 4x5 m’lik dikimde yaklaşık 100000 ağaç edecektir. Bu 

sayı Yozgat İlindeki mevcut ayva ağacı sayısının 3 katına karşılık gelecek şekilde 

büyük bir rakamdır. Şefaatli ilçesi ayva verimi olan 12 kg/ağaç üzerinden yapılan 

rekolte hesabında ise bahçenin tam verime yattığı dönem yıllık üretim 1200 ton 

olacaktır. Bu rakam Yozgat’ta üretilen ayvanın 5 katına karşılık gelecektir. 

Üretilmesi planlanan ürünün iç pazarını ise nüfusuna göre üretimi daha az olan 

Kayseri, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir, Tokat, Çorum gibi iller oluşturabilecektir. 

Ayrıca bölgeye yakın olan Tokat, Amasya, Ankara ve Konya meyve suyu 

tesislerinde işlenmesi mümkün olacaktır. 

Üretilen ürünlerin kurutmalık olarak değerlendirilmesi alternatif olarak 

düşünülebilir. Günümüzde kurutulmuş meyve ihracatı1.2 milyar doların 

üzerindedir. Bunun tamamına yakınını kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir 

oluşturmakla birlikte ayva diğer ürünler olan elma, erik, kiraz, dut, armut ile 

birlikte büyük potansiyeli oluşturmaktadır. Dünya kuru meyve pazarının yıllık 

büyüklüğü 9 milyar dolar olarak hesaplanmakta ve Türkiye bu pazarda fındık 

hariç yüzde 13’lük paya sahiptir. Kurutulmuş ayva pazarı ihracata yönelik olması 

nedeniyle taze ayva pazarından daha avantajlı görünmektedir. Bu konuda yatırım 

imkânlarının değerlendirilmesi uygun olacaktır.  

Üretilmesi planlanan ürünün sofralık olması durumunda iç pazarını ise 

komşu ve yakın çevredeki iller oluşturacaktır. Ancak Kayseri, Sivas, nüfusuna 

göre üretimi daha az olan Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Tokat 

illerinde de üzüm yetiştiriciliği potansiyeli yüksektir. Ancak Ankara ili daha 

uygun iç pazar olarak düşünülebilir. Bu ürün kurutmalık olarak düşünüldüğünde 

ise Türkiye’nin kuru üzüm ihracatındaki eğilime uygun olarak değer bulması 

muhtemeldir. 

11.3.2. Kapasite ve İstihdam potansiyeli  

Çalışma alanında 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulması 

mümkündür. Toplamda 1,5 milyon omcalık bir bağ alanı oluşturacaktır. Bu değer 

Yozgat ilinde mevcut bulunan bağ alanlarının yaklaşık % 11’ine karşılık 

gelmektedir. Bu büyüklükte bir tarımsal üretim ilk kurulduğu günden itibaren yıl 

boyunca on iki ay süresinde teknik, idari ve işçi olmak üzere asgari 75 kişinin 

çalışması gerekecektir. Bu rakam yıllık % 10 kümülatif artışla 5. yılında 110 

kişiye ulaşacaktır. Ayva üretimi için uygun olan 600 hektarlık alanın oluşturacağı 

istihdam ise ilk kurulduğu yıl 120 kişi, 7. yılında 200 kişiye ulaşacaktır. Alanda 

potansiyel olarak uygunlukları yüksek bulunan badem 740 hektarlık alan için en 

uygun yetiştiriciliğe sahip ürün olmuştur. Bu alanın tamamında üretim yapıldığı 

takdirde 200 kişilik istihdam potansiyeli bulunmaktadır. Alanın 540 hektarı için 
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uygun olarak belirlenen elma üretiminin ise 250 kişilik istihdamı olacaktır. Böyle 

bir işletmenin üretimin yanında işleme ve paketleme tesisleri ile birlikte 

düşünülmesi gerekmektedir. 

Yeni anaç ve çeşitler ile yapılacak üretim bölgede verimi artırması beklenir. 

Seçilen anaç ve çeşitlere bağlı olarak verim üzüm için 600 kg/dekar, ayva 2200 

kg/dekar, elma 3500 kg/dekar ve badem için 2000 kg/dekar yaş badem 200 

kg/dekar iç badem alt sınırları oluşturmaktadır. Üzüm için 605 hektar, ayva için 

600 hektar, elma için 540 hektar ve badem için 740 hektar alanda hesaplanan 

yıllık rekolte değerleri; 3 bin 600 ton üzüm, 13 bin ton ayva, 20 bin ton elma ve 

14 bin sekiz yüz ton (148 ton iç badem) bulunur. Üretilen ürünlerin piyasa değeri 

ortalama yirmi milyondur. Depolama, paketleme, gübre, ilaç, tarım makinaları ve 

diğer tarımsal girdilerle birlikte daha yüksek bir piyasa hacmi oluşturacaktır. Bu 

miktar Yozgat ili tarımsal üretiminin gayrisafi milli hasılaya olan oranının 

yaklaşık % 2’sine karşılık gelecektir. 2014 yılı rakamlarına göre Yozgat ilinin 

Türkiye tarımsal üretim GSMH ya %1.23 olan katkısını %1.43’e yükseltecektir. 

12. SONUÇ 

12.1 Çalışma Alanı Topraklarının Oluşu 

Çalışma alanında yer alan topraklar granitik kayaçlar ve alüviyaller olmak 

üzere temelde iki farklı ana materyaller üzerinde oluşmuş ve bu ana materyaller 

alanın genel jeolojisi ile uyum göstermektedir. Bölgede yer aldığı belirtilen jipsli 

materyaller ise daha derinlerde bulunmakta olup toprakların özellikleri üzerine 

etkisi görülmemektedir. Bu yapılar üzerinde iki farklı oluşum tespit edilmiştir. 

Bunlardan ilki yaygın formasyonları oluşturan granit ve diorit kayaçların 

oluşturduğu ana kayanın aşınmasıyla şekillenen dar vadilerde Delice Çayı ile 

birleşen dar nehir bantları üzerinde oluşan topraklar, diğeri ise yine Delice 

Çayı’nın oluşturduğu mendereslerde biriken, daha geniş alanlarda ve değişik 

orijinli alüviyal dolgu materyalleri üzerinde oluşan topraklardır.  

Bu ana materyallerde oluşan toprakların hafif kireçli olduğu görülmektedir. 

Ayrıca çalışma alanı topraklarının büyük çoğunluğu orta-kaba bünyededir. 

Çalışma alanı İç Anadolu iklimine sahip olması nedeniyle ana materyalden gelen 

ve miktarı çok az olan kirecin profilden tamamen uzaklaşmamış olduğu görülür. 

Bir genelleme ile ana materyalin etkisi; granit üzerinde zayıf ayrışma ve 

parçalanma sürecinin işlediği kaba-çok kaba bünyeli topraklar, alüviyal alanlarda 

çeşitli orijinli ana materyalden gelen orta bünyeli toprakların semi-arid iklim 

koşullarında oluşması şeklinde açıklanabilir.  

Çalışma alanında iki farklı fizyoğrafyada konumlanmıştır. Alüviyal vadi 

tabanı ve çevresindeki dağ etekleridir. Dağ etekleri yer yer Delice Çayı’na kadar 

uzanmıştır. Başka bir ifadeyle Delice Çayı dar alanlarda dağ eteklerini aşındırarak 

kendine yol bulmuştur. Buna göre toprakların oluşumunda ana materyal ve 

topoğrafya baskın faktör olarak görülmüştür.  

Oluşum sürecinin doğal uzantısı olarak Delice Çayı’nın aşındırma 

faaliyetlerinin devam edeceği, şiddetli yağışlar sonrasında zaman zaman çayın 

yükselebileceği, geçici olarakda olsa taban suyunu yükseltebileceği ve taşkınlar 

oluşturabileceği muhtemeldir. Bu nedenle yatak eğimini tamamlamış olan vadide 

sürdürülebilir bağ ve bahçe tarımı yapabilmek için çay yatağının ıslah edilmesi 

gerekmektedir. 

12.2. Çalışma Alanı Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 

Çalışma alanı topraklarının pH içerikleri 8.0-9.0 arasında değişmekle 

birlikte çoğunluğu 8.0-8.5 arasında yoğunlaşmaktadır. Çalışma alanı toprakları 

hafif bazik reaksiyondadır. Alanda topraklarında tuzluluk problemi 
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bulunmamıştır. Jips içeriği çok düşük bulunmuştur. Çalışma alanında yer alan 

topraklar tuzluluk yönünden bitkisel üretimi olumsuz etkileyebilecek bir sorun 

görünmemekte, pH özelliği nedeniyle alkaliliğe karşı toleransı düşük bitkiler için 

kısıtlayıcı olacağı düşünülmektedir. Ancak menengiç gibi alkali toprakları seven 

bitkiler için ise bir avantaj sağlamaktadır.  

Çalışma alanında tespit edilen ağır bünyeli üst toprak tekstürüne sahip 

topraklar ile tanımlanan serilerde özellikle toprak işlemesine ait problemlerden 

bahsetmek mümkündür. Bu topraklar alan olarak oldukça azdır. Bu serilerde 

toprağın tava gelmesi geç olmakta ve tav süresi daha kısa sürmektedir. Bu sebeple 

ağır bünyeye sahip topraklarda ekim zamanı toprak tavının sürekli kontrolü 

gerekmektedir.  

Çalışma alanında erozyon durumu hafif ve orta şiddetli olarak tanımlanan 

arazilerin aynı zamanda orta-dik-çok dik eğim özelliğine sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca bu toprakların bir bölümünde ise halen orta derinlikte 

toprak bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle orta erozyonlu olarak belirtilen 

alanların potansiyel olarakta aşınabilirliği bulunmaktadır. Bu toprakların üzerinde 

yer alan doğal bitki örtüsünün kaldırılması durumunda ise erozyonun 

şiddetleneceği hatta toprak kaymalarının oluşabileceği unutulmamalıdır. 

Çalışma alanı toprakları organik madde içeriği yönünden yoğun tarım 

yapılan serilerde fakir iken doğal olarak değerlendirilen serilerde orta olarak 

bulunmuştur. Çalışma alanında tanımlanan serilerde organik madde içeriği % 0.3-

3.9 arasında değişmekle birlikte ortalama % 1 civarındadır. Çalışma alanı 

topraklarının çiftlik gübreleri ile desteklenmesi organik madde miktarını artıracağı 

gibi toprağın fiziksel özelliklerinin de olumlu yönde gelişeceği, böylece 

toprakların sürdürülebilir tarım açısından geliştirilebileceği düşünülmektedir.  

Çalışma alanı topraklarında kireç içeriği % 1.6-7.9 arasında değişmektedir 

En düşük kireç içeriği Şefaatli serisinin A horizonunda, en yüksek kireç içeriği ise 

Yerköy serisinin C3 horizonundadır. Alan toprakları kireç içeriğine göre az kireçli 

olarak nitelendirilmiştir. Kireçli toprakları seven bitki türlerinin tercih edilmesi 

tavsiye edilmemektedir.  

Çalışma alanının genelinde etkili toprak derinliği ve arazinin eğimi bitki 

gelişimi için yeterli seviyede ve uygun sınırlar içerisinde değerlendirilmiştir. 

Çalışma alanının 2/3’ü bahçe, 4/5’i ise bağ yetiştiriciliği, hemen hemen tamamı 

ise tahıl ve sebze yetiştiriciliği için uygun derinliğe sahip topraklardan 

oluşmuştur.  

12.3. Bitki-Toprak-Su İlişkileri  

Karanlıkdere Vadisi su varlığı yönüyle değerli bir alandır. Su kaynağı ise 

alanın ortasından geçen ve alüviyon toprakları oluşturan Delice Çayı’dır. Ancak 

bu suyun sulama suyu olarak kullanılabilirliği tartışmalıdır. Bazı literatürlerde 

Delice Çayı ile ilgili olarak sodyum sülfat, bor, mangan ve elektriki 

kondaktivitenin yüksek bulunduğuna dair bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Delice 

çayı bölgede yer alan birçok yerleşim biriminin kanalizasyonunun bağlı olduğu 

deşarj görevini görmektedir. Her ne kadar belli büyüklüğe sahip yerleşim 

birimlerinin filtreleme sistemleri bulunsa da suyun ağır metal içeriğinin 

belirlenmesi ve sulama suyu olarak emniyetle kullanılabilir olduğunun ortaya 

konması gerekmektedir. 

Çalışma alanı toprakları yaygın olarak orta-kaba bünyelidir. Bu nedenle 

sulama yada yağış ile toprağa verilen suyun büyük bölümü drene olarak hızla 

uzaklaşmaktadır. Sonuçta bitkinin kullanabileceği su miktarı düşük olmakta ve 

özellikle kurak dönemlerde sık sık sulama ihtiyacı ortaya çıkmakta, sulama 
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aralığını kısaltmaktadır. Bu nedenle alanda entansif bağ ve bahçe tarım için damla 

sulama sistemlerinin kurulması verimlilik ve ekonomik işletmecilik için gerekli 

görülmektedir. Toprakların bitki besin içerikleri yönüyle zayıf olması ve Katyon 

Değiştirme Kapasitesinin yüksek olasılıkla düşük olma gerçeği de göz önüne 

alındığında sulama sistemlerine gübre tanklarının da birleştirilerek fertigasyon 

şeklinde uygulanması zorunlu görünmektedir.  

12.4. Verimlilik Durumu  

Çalışma alanı genelinde topraklar, potasyum, kalsiyum, demir ve bakır 

içeriği yönüyle yeterli bulunmuştur. Azot ve mangan besin elementleri yönüyle 

ise bazı alanlarda düşük değerler elde edilmiştir. Fosfor ve magnezyum içerikleri 

bazı bölgelerde düşük iken bazı bölgelerde ise yüksek bulunmuştur. Demir içeriği 

alanın tamamında yüksektir. Bitkisel üretim düşünüldüğünde toprakların azot, 

fosfor, magnezyum, çinko ve mangan gübrelemesi zorunlu görünmektedir. Ayrıca 

bitki besin elementlerinin dengesi açısından Ca/Mg = 6, Ca / K = 12, Mg / K = 2 

olması sağlanmalıdır. Topraklarının tamamında çinko kapsamları yönünden en 

düşük değerler elde edilmiştir. Bu nedenle çinkolu ve çinko katkılı gübrelemeye 

özellikle gereksinimleri vardır. Ayrıca topraklarının pH içerikleri 8.0’in üzerinde 

olması nedeniyle fosfor, demir, bakır, çinko, magnezyum ve bor yarayışlılığı için 

risk görülmektedir. Uygulanacak gübre çeşidi ve gübreleme programında bu 

durum göz önünde bulundurulmalıdır. Farklı bitki çeşitlerinin besin ihtiyaçları ve 

buna bağlı olarak uygulanması gereken gübre çeşit ve miktarı toprakların besin 

gücünün zayıf olduğu göz önüne alınarak bir hesaplama yapılmalıdır. 

12.5. Arazi Değerlendirme 

Çalışma alanı topraklarında en fazla uygunluk gösteren ürün deseni bahçe 

bitkileri için erik, şeftali, kayısı, bağ, badem, elma ve ayva, tarla bitkileri için 

ayçiçeği, şekerpancarı, mısır, buğday, arpa, çavdar, fiğ ve korunga, sebzelerden 

lahana grubu, domates, bamya, ıspanak, barbunya, karnabahar, bakla ve kuru 

tarım düşünüldüğünde ise buğday, arpa, yulaf, çavdar, fiğ, badem ve bağ 

olmuştur. Bu ürün deseninin tamamı alanın % 45’inde tercih edilebilir niteliktedir. 

Çalışma alanında bitkisel üretim planlandığında sayılan bitki deseninin seçilmesi 

tarımsal faaliyetler ve işletme maliyetleri açısından fayda sağlayacaktır.  

Alanda alternatif ürün deseni olarak elma ve badem yetiştiriciliği de 

gündeme alınmalıdır. Özellikle toprakların verim gücünün düşüklüğü diğer 

meyvelere göre daha yüksek direnç gösterebilen ve daha zor koşullarda ekonomik 

verim alınabilen badem alan için büyük potansiyel göstermektedir. Nitekim arazi 

değerlendirme çalışmalarında uygunluk yönünden en yüksek değerler badem 

yetiştiriciliği için belirlenmiştir.  

12.6. Bağ Yetiştiriciliği 

Çalışma alanı topraklarının yarısından fazlası bağ yetiştiriciliği için en 

uygun olarak tanımlanmıştır. Üzüm bitkisinin toprak istekleri çalışma alanında 

yeterince karşılanmaktadır. Ancak anaç seçimi en öncelikli konuların başında 

gelmektedir. Alanda hali hazırda bulunan anaçlar yerli çeşitlerden 

oluşturulmuştur. Yerli üzüm anaçlarımız topraktaki kirece oldukça toleraslı 

olması nedeniyle tercih edilmiştir. Fakat yerli anaçlarda filoksera riski çok 

yüksektir. Nitekim arazi etüdlerinde gerek filoksera gerekse nematod zararı 

belirtisi yaygın olarak görülmektedir. Çalışma alanı topraklarında yüksek kireç 

içeriğinin bulunmayışı yerli anaç yerine Amerikan anaçlarından tercih 

yapılmasına imkan sağlamaktadır.  

Bu tespitlere dayanarak öncelikle filoksera ve nematoda karşı direnci 

yüksek anaçlar tercih edilmelidir. Alanda çinko noksanlığı kritik önem 
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taşımaktadır. Çinko noksanlığı ise asmada tane tutma verimini ve büyüklüğünü 

etkileyen en önemli besin olmaktadır. Çalışma alanının toprak özellikleri göz 

önünde bulundurularak orta ve hafif bünyede iyi gelişim gösteren aşı tutma oranı 

yüksek anaçlar ikinci bir tercih sebebi olacaktır. İklim istekleri göz önünde 

bulundurulduğunda ise kuraklık ve soğuk hava şartlarına dayanabilen soğuklanma 

ve döllenme dönemleri dikkate alınarak yöre için en uygun olan anaç çeşitleri 

seçilmektedir. Buna göre Rupestris Du Lot, 110 R, 1103 Paulsen, 41 B ve 

Harmony’inanaç olarak önerilebilir olduğu, çeşit olarak ise Alfons 

(AlphonseLavallée), Çavuş, Razaki, Hamburg Misketi ve Mevlana tercih 

edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bağcılık tüm dünyada önemi fark edilen bir alan haline gelmiştir ve Türkiye 

için de önemli bir yer taşımaktadır. Ancak, ürünün üretiminden pazarlanmasına 

kadar ki süreçte birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların içerisinde 

öncelikli olarak karşımıza verim düşüklüğünden ileri gelen kalite kayıpları 

çıkmaktadır. Bu nedenle tesis kurumunda ve toprak işleme, hastalık ve zararlılarla 

mücadele, büyümeyi düzenleyici maddelerin kullanımı, sulama, gübreleme, çeşit, 

anaç, budama vb.gibi işlemler verim ve kalite üzerine etkili olan başlıca etmenler 

konusunda daha özenli olunması gerekmektedir. 

12.7. Ayva Yetiştiriciliği 

Çalışma alanında ayva yetiştiriciliği düşünüldüğünde; ayvanın veriminin 

gerek Yozgat ili gerekse Türkiye ortalamasının altında kaldığı bilinmelidir. Anaç 

çeşitlerinden Quince A ya da Fox 11, çeşit olarak ise yerli çeşitlerden Ekmek ve 

Şekergevrek ayva yabancı çeşitler Bereczcki tercih edilebilir olduğu görülmüştür. 

Alanda yer alan mevcut ayvaların hastalıklara karşı dayanıklı olmadığı bu nedenle 

öncelikle alanda mevcut bulunan yerel çeşitlerin ıslahı düşünülmelidir. Ayrıca 

yukarıda belirtilen anaçlara aşı yapılarak üretilecek fidanlar ile yeni bahçelerin 

kurulması gerekmektedir. Toprakların kaba bünyeli olması nedeniyle kurulacak 

ayva bahçelerinin ortalamadan daha kısa ömürlü olacağı literatürlerde 

belirtilmektedir. Toprakların pH aralığı ayvanın istekleri dışında kaldığı ve 

toprakların besin içerikleri de göz önüne alındığında beslenmede ayva için özel 

önlemlerin gerektiği ortaya çıkmaktadır. Kuraklığa karşı hassasiyeti yüksek olan 

ayvanın alanda özellikle yaz dönemlerde sık sulanarak verim alınabileceği 

değerlendirilmiştir. Bu önlemlerin üretimde girdileri artıracağı ve maliyete 

yansıyacağı hesaba katılmalıdır. 

12.8. İstihdam, Kapasite Tahmini ve Pazar Durumunun 

Değerlendirmesi  

Oluşturulacak bir bağ yada ayva tarım işletmesinin ekonomik açıdan rekabet 

edebilir ve bölgede ihracatçıyı ve yatırımcıyı çekebilir olması için asgari işletme 

büyüklüğünün 2000 dekar bahçe kapsayacak şekilde olması uygun olacaktır. 

Ayva tarımında böyle bir işletmenin yalnızca üretim safhasında 80 kişilik daimi 

istihdam oluşturması ve istihdamın 20 yıl süreklilik sağlaması beklenmektedir. 

Aynı büyüklükteki bir bağ ise 45 kişilik bir istihdam sağlayacaktır. İstihdam 

süresi ise 35 yıl olarak tahmin edilmektedir. Toplam istihdam kişi/yıl olarak 

hesaplandığında her iki tarımsal üretim tercihinin de bölge için aynı miktarda 

istihdamı sağlayacağı görülmektedir.  

Bir ayva işletmesinde bu büyüklükte bir bahçeden tam verimde elde dilecek 

ürünün değerlendirileceği pazarın çevre iller ve yeni ihracat ülkeleri olabileceği 

daha kesin pazar oluşturabilmek için ise kurutarak ihracatının yapılabileceği 

kanaati oluşmuştur. Son dönemlerde yaygınlaşan meyve cipslerinin yeni pazar 

oluşturduğu bilinmektedir.  
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Ayva tüketimi ülkemizde düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Ayvanın 

alternatif tüketim şekillerinin araştırılması, işlenerek saklanması ve raf ömrünün 

uzatılmasına yönelik ar-ge çalışmalarının planlama dahiline alınması ürünün 

pazarlanmasında ve tüketimin artırılmasında önemli olmaktadır. Bölgede 

yetiştiricilik yapan ayva üreticileri ve bölge halkının beyanları doğrultusunda 

mevcut yetiştirilen ayvanın tatlı ekşi bir tadı olduğu bu nedenle ayva ekşisi olarak 

üretim tesislerinde işlenilerek yeni bir pazar kazandırılabileceği düşünülmektedir. 

Ülkemizde son yıllarda geniş bir pazar bulan fabrikasyon çiğ köfte sektöründe nar 

ekşisine benzer bir kullanıma uygunluk çalışmalarının yapılarak ayvanın iç 

pazarda değerlendirilebileceği bir örnek olarak verilebilir.  

Ayvanın hasat döneminde il genelinde depolama imkânları kısıtlıdır. Bu 

nedenle bölgede bu alanda da tesis ihtiyacı bulunmaktadır. Komşu illerde bulunan 

depoların kullanılma eğilimi ise maliyeti ortalama % 15 artıracaktır.  

Bağ için ise durum kısmen farklılık göstermektedir. Sofralık ürünlerde 

üretimin az nüfusun fazla olduğu yakın iller potansiyel pazarı oluşturacaktır. 

Kurutmalık üzümlerde ise Türkiye’nin ihracatındaki gelişmeye bağlı olarak 

şekillenecektir. 

Alanda geleneksel olarak bağ ve ayva tarımı yapılmaktadır. Ancak bağ ve 

bahçelerin terkedildiği bilinmektedir. Terk edilen bağ ve bahçe sayısı ve toplam 

alanı halen verim alınan bağ ve bahçe sayısından daha fazla bulunmuştur. Bağ ve 

bahçelerin terkedilmesinde fiziksel faktörler; toprakların veriminin düşüklüğü, su 

tutma kapasitesinin düşüklüğü, arazi parçalılığı, ulaşım problemleri, makinalı 

tarımın kullanılamaması, işgücü yetersizliği, verimsiz çeşitler, hastalığa dayanıklı 

olmayan anaçlar temel faktörleri oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle mevcut hali 

ile ekonomik tarım yapılması ve verim alınması mümkün görülmemektedir. 

Alanın tamamı için bir planlama ile alt yapının güçlendirilmesi, alanın 

temizlenmesi ve yeni anaç ve çeşitler ile makinalı tarıma uygun işletme yapısına 

dönüştürülmesi gerekmektedir.  

12.9. Alanın Sosyo-ekonomik Değerlendirmesi 

Bölgede yaygın tarım kültürü nadaslı kuru tarımdır. Şefaatli ilçesinde ise bu 

tarım tercihinin dışında geleneksel bağ yetiştiriciliği ile yaygın olarak ayva ve yer 

yer elma ile erikten oluşan karışık meyve bahçeleri yer almaktadır. Ayrıca küçük 

parseller halinde yazlık sebze yetiştirilmektedir. Çalışma alanı sınırları içerisinde 

anılan meyve yetiştiriciliğinin bu günkü hali adeta pazar oluşturmadan ziyade zati 

ihtiyaçları karşılama hedefli hale gelmiştir. 

Çalışma alanının 2016 yılı adrese dayalı nüfus kayıt bilgileri incelendiğinde 

Şefaatli Belediyesine kayıtlı nüfus 8953 kişidir. Nüfusun 4425 kişi ile % 49.43’ü 

erkek ve 4528 kişi ile %50.58’i kadınlar oluşmaktadır. Şefaatli ilçesine bağlı 20 

yaş üstü nüfus 11028 kişidir. Bunların 45 yaş ve üstü nüfus 6293 kişidir. Buda 

Şefaatli ilçesinin nüfusunun %57,1’i yaşlı nüfustan oluştuğunu göstermektedir. 

Çalışma alının Yerköy Belediyesine kayıtlı 28386 kişidir. Nüfusun 13932 

kişi ile %49,1’i erkek ve 14454 kişi ile %51’ini kadınlar oluşturmaktadır. Yerköy 

ilçesine bağlı 20 yaş üstü nüfus 25559 kişidir. Bunların 45 yaş ve üstü nüfus 

13520 kişidir. Buda Yerköy ilçesinin nüfusunun %53’ü yaşlı nüfustan oluştuğunu 

göstermektedir. 

Bu sonuçlar doğrultusunda Yozgat ilinin 2016 yılında verdiği dış göç 

miktarı 21825 kişidir. Ayrıca ilin büyük bir kısmı geçimini tarımdan 

sağlamaktadır. Karanlık Dere vadisinde planlandığı gibi tarımsal teknolojiler 

kullanılarak ve bölge halkının sosyo ekonomik ihtiyaçları karşılanarak cazibesi 
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attırılabilir görülmektedir. Bu sayede bölgedeki nüfusun gençleşmesi sağlanarak 

iş gücü arttırılabileceği tahmin edilmektedir.  

Çalışma alanında yer alan parsel büyüklüklerine göre alanın çok parçalı ve 

küçük parsellerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca alanın ortasından geçen Delice 

Çayı ve tali kollar ile demiryolu alanın doğal bütünlüğünü bozmakta, parçalı olan 

parselleri daha küçük parçalara bölünmesine neden olmakta ve parsellere ulaşımı 

da güçleştirmektedir. Bu nedenle alanın bir bütün halinde planlanması için altyapı 

yatırımlarına gereksinim duyulmaktadır. 

Bölge halkının ekonomik güçleri değerlendirildiğinde bu ölçekte büyük bir 

çalışmanın ilgili fonlardan destek almadan gerçekleştirilmesi zor görünmektedir. 

Fonlar ile desteklenen ve başarıya ulaşan bir yatırım ise kırsal kalkınma 

modellerine örnek nitelikte olacaktır. 

12.10. Avantaj ve Dezavantaj Karşılaştırması 

Elde edilen, üretilen ve işlenen veriler doğrultusunda Karanlık Dere 

vadisindeki yapılan çalışma alanı ile ilişkilendirildiğinde, alanın dağlar tarafından 

korunaklı bir yapıda olması ve içinde devamlı olarak su akan Delice Çayı ile 

iklimsel değerler ile göre yumuşak geçmektedir. İklim koşullarında ani yükselme 

ve düşmelerde yapay müdahaleler ile olumsuz etkilerini azalmak daha kolay 

olmasına imkan vermektedir. İklim dışında alanın avantaj ve dezavantajları 

Çizelge 33’de belirtilmiştir. 

 

Çizelge 47. Durum Karşılaştırması 

Avantaj Dezavantaj 

Kaba bünyeli (Süzek) toprak 

geçirgenliği iyidir. 

Alanda arazilerde parçalılık çoktur. 

Tarımsal üretimin ekonomik değeri 

düşüktür. Bu nedenle araziler atıldır. 

Drenaj problemi yoktur. pH değeri yüksektir. Bu nedenle toprağı 

düzenleyici gübreler uygulanmalıdır ve 

pH değerleri düşük gübre kullanımı 

gerekir. 

Derin toprakları ile tarımsal işletime 

uygundur. 

Az ama sık sulama gerektirir. 

Düz arazilerdir. Delice çayının taşkın riski vardır. 

Sulama suyu alanın içinden 

geçmektedir. 

Yağış durumundaki fazlalık alanda 

taban suyunu geçici olarak 

yükseltebilir. 

Gübre uygulanmadığı için bakir 

topraklardır. 

Genç nüfus oranı azdır. 

Zirai ilaç kullanılmamıştır. Demir yolu alanı bölmektedir. Bu 

nedenle birçok tarım parseline ulaşım 

kesilmiştir. 

Kimyasal mücadelesi olan; Hastalık ve 

Zararlılar ile mücadele kolaydır. 

Oransal nem miktarındaki değişimin 

düzenli takip edilmesi hastalık kontrolü 

için önemlidir. Bu nedenle bölgelerde 

iklim ve meteoroloji istasyonları 

kurulmalıdır. 

Bölge halkının geçim kaynağı 

tarımdır. 

Çayın sulama suyu uygunluğu ve ıslah 

çalışmalarını gerektirmektedir. 

Tarımsal uygulamaların benimsenmesi 

hızlıdır. 
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Alana bağlı bölgelerin refah seviyesini 

yükseltecek kapasiteye sahiptir. 

 

 

13. ÖNERİLER 

Çalışma alanı mikro klimatik bir avantaja sahip olmakla birlikte genç toprak 

yapısı nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bu 

dezavantajları ortadan kaldırmak için gerek üzüm gerekse ayva yetiştiriciliğinde 

fertigasyon ile sulama ve gübreleme yapılması zorunlu görünmektedir.  

Toprakların fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesi için iyi yanmış hayvan 

gübresi ile sürekli desteklenmesi gerekmektedir. Hayvan gübresinin sterilizasyonu 

ise mutlaka yapılmalıdır. Her 3 yılda bir defa dekara 5 ton yanmış organik madde 

uygulaması yapılarak, toprağın su tutma kapasitesini artırılması gerekmektedir. 

Besin elementinin yıkanması ve toprak tavı sorunları bu uygulama ile azaltılabilir. 

Tava süresi kısa olan bu toprakların tav süresinin yakalanma zamanı bu şekilde 

arttırılmış olacaktır. Bu şekilde arazinin genç toprak yapısına zarar vermeden 

pulluk katmanının oluşması önlenebilecektir. 

Toprakların yılda iki defa, bitkilerin ise bir defa örneklenip analizi yapılarak 

gübreleme programı geliştirilmelidir. Bu sayede bitki ve topraktaki besin 

noksanlıklarının önüne geçilebilir ve yetiştiriciliği yapılan ürünlerin verimden 

düşmesinin önüne geçilerek kurulan tesisin sürdürülebilirliği arttırılabilir. 

Alanda bağ ve ayvada belirlenen hastalıklar nedeniyle tüm alan için diri örtü 

temizliği yapılıp, toprakların ilaçlanması, belirtilen anaç ve çeşitler ile yeniden 

dikim yapılması en uygun uygulama olacaktır. Bölge temizlenirken arazi tesviyesi 

yapılması, tesviye esnasında üst toprağın korunması gerekmektedir.  

Bölgede yetiştirilecek ayvaların korunması, muhafazası ve işlenmesi için 

kullanılacak tesisler planlamaya dahil edilmelidir. Ayvanın tüketimini artırmaya, 

depolama şeklini geliştirmeye ve pazara ulaşması için gerekli raf ömrünü 

uzatmaya yönelik ar-ge çalışmaları için kaynakların ayrılması bölgede üretilen 

ayvaların markalaşması açısından önem arz etmektedir.  

Oluşturulacak bahçede parsellerin tesisinde Delice çayı ve yan kolları ile 

demiryolu nedeniyle yatırım maliyetlerini artıracaktır. Bunun için kurulan 

parsellere erişimi kolaylaştırıcı ve belirtilen nedenlerden dolayı oluşan kısıtlayıcı 

nedenlerin en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.  

Sulama suyu olarak Delice çayının kullanılabilirliği belirlenmelidir. 

Taşkınları önlemek için çayın yatağının ıslah edilmesi ve kapalı sisteme geçilmesi 

en uygun önlem olacaktır. Kapalı sistem yol ve parsel planlamasını 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca yatak eğimine ulaşan çayın mevsimsel taşkınlarla yatak 

değiştirmesinin önüne geçilebilecektir. Planlanan tesisin yapmış olduğu 

yatırımlarda ekonomik kayıp yaşamaması sağlanmış olacaktır. Ayrıca kapalı 

sisteme geçirilen çayın içine ufak çaplı su tribünleri hesaplanarak işletmenin 

ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi üretilmesine yönelik alternatifler düşünülmelidir.  

Planlama yapılan alana komşu yamaçlarda erozyon koruma projelerinin 

yapılıp uygulanması gerekmektedir. Bunun için planlama alanına giren kısımdaki 

tesviye işleri başladığında bu işlerinde planlanması gerekmektedir. Ayrıca demir 

yolu geçen kısımlarda toprak kayması ile demir yolundaki değiştirilen malzemeler 

için tepe yada yamaçlar gibi tarımsal potansiyeli olmayan alanlar ayrılmalıdır. 

Çalışma alanında tarımsal potansiyeli yüksek olan topraklar Yerköy, Delice 

ve Karanlık serileri ile haritalanmıştır. Yapılması düşünülen planlamalarda 

tarımsal üretim için bu serilere ait toprakların bulunduğu lokasyonlara 

odaklanılması, işletme binası, depo, tesis, makine parkuru ve diğer üretim dışı 
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faaliyetler için ise yer seçiminde Şefaatli ve Kale serilerinin tercih edilmesi uygun 

olacaktır. 

Alanda badem yetiştiriciliği bir alternatif olarak değerlendirilmelidir. 

Depolama yada işlemesi daha kolay ve ucuz olan bu bitki deseni alan için bir 

fırsat oluşturabilir. Ülkemizde tüketim alışkanlığı hızla artan bademin üretimi 

sınırlı kalmakta ve kabuklu yada iç badem ithalatı yapılmaktadır. İç pazarda 

büyük açık bulunan bademin geç çiçek açıp ilkbahar erken donlarından zarar 

görmeyecek çeşitleri bulunmaktadır. Ticari değeri yüksek ve geniş bir tüketim 

pazarına sahip badem çalışma alanında kurulması bölgede alternatif bir yatırım 

modeli için öncü olabilecektir. Bir badem ağacı çok uzun yıllar 

yaşayabilmektedir. Ticari ömür olarak optimum verim 60 yıl olarak 

hesaplanmaktadır. Ülkemizde hızla gelişen badem yetiştiriciliği ve artan pazar 

ihtiyacı sayesinde yapılan çalışmalar ile verime yatma zamanı kısa bodur çeşitler 

geliştirilmiş ve Türkiye şartlarında yetiştiriciliği yapılmaktadır. Buda planlama 

alanında yapılacak tarımsal işletmenin ticari katma değerini arttıracak ve yapılan 

ilk yatırım maliyetlerini geri döndürmede bir emniyet oluşturacaktır.  

Alanda elma yetiştiriciliği de diğer bir ürün kalemi olarak düşünülebilir. Bu 

da gerekli alt yapı tesisleri ile ekonomik değeri olan bir üründür. Ayrıca raf ömrü 

düzgün saklama koşulları ile 8-9 ay saklanabilmesi ve tüketim alışkanlığının fazla 

olması bu üründe pazar sorunu yaşamadan yetiştirilerek bölgenin ekonomik 

kalkınmasında faydalı olacaktır.  

Çalışma alanının yaklaşık 600 hektarı seçilen ürün çeşitleri için uygun 

olarak belirlenmiştir. Yapılan ekonomik analizler belirlenen toplam alan için 

hesaplanmıştır. Proje alanının net olarak belirlenmesi ve ekonomik 

değerlendirmelerin proje alanına göre yapılması daha detaylı yaklaşımların elde 

edilmesine imkan sağlayacaktır.  
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