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ÖZET 

KİMİ TÜTÜN ÇEŞİTLERİNİN YETİŞTİRİLEBİLMESİNE 

UYGUN EKİM ALANLARININ UZAKTAN ALGILAMA 

TEKNİĞİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ ve BUNLARIN 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARI ORTAMINDA 

SORGULANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

 
DAŞDEMİR, Sultan 

 

Yüksek Lisans Tezi, Toprak Bölümü 
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ 

Ağustos 2006, 180 sayfa 
 

 
Bu araştırma, birbiri ile ilişkili iki bölümden oluşmuştur ve ilk 

bölümde Akhisar ilçesinde yaygın olarak tarımı yapılan ve ekonomik 

değeri yüksek olan tütün bitkisi ekim alanlarının 2005 yılı alansal 

genişliklerinin uzaktan algılama tekniği kullanılarak belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda Temmuz 2005 için ASTER uydu 

görüntüleri alınmış, Intergraph Image Analyst yazılımı kullanılarak 

görüntü işleme aşamaları yürütülmüştür. ASTER 342 (RGB) band 

kombinasyonları oluşturularak, daha önceden hazırlanan sayısal altlık 

harita yardımıyla görüntü gerçek kuzeyine yönlendirilmiş, contrast-

gaussian yöntemi ile zenginleştirilmiştir. Uydu görüntülerinin 

sınıflandırılmasında Para-ML yöntemi kullanılmıştır. ASTER uydu 

görüntüsü kullanılarak %89 (overall accuracy) doğruluk oranı ile tütün 

dikili alanların belirlenebileceği saptanmıştır.. Sınıflandırma sonuçlarının  
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doğruluk analizleri, yer kontrolleri ile yapılmıştır ve yer gerçeği 

kontrollerinde doğruluk oranı %62.82 olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın ikinci bölümü yöre için tütün yetiştiriciliğine uygun 

alanların coğrafi bilgi sistemi yazılımları ortamında sorgulanarak 

haritalanmasına yöneliktir. Bu amaçla 1/25.000 ölçekli topografik 

haritalar ve toprak haritaları kullanılmıştır. Tüm kartografik veriler 

coğrafi bilgi sistemi (CBS) kurallarına göre bilgisayar ortamına girilmiş 

ve ekran sayısallaştırması yöntemi ile sayısallaştırılmıştır. Çalışma alanı 

tematik haritaları üretilmiş, Oriental ve Virginia tütün çeşitlerinin toprak 

istekleri belirlenerek sorgulamalar yapılmış ve sonuç haritaları 

üretilmiştir. 

 

Anahtar sözcükler: Uzaktan algılama (UA), coğrafi bilgi sistemi (CBS), 

tütün, ASTER. 
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ABSTRACT 

 

A RESEARCH ON DETERMINATION OF SUITABLE 

GROWING SITES FOR PLANTING SOME TOBACCO SPECIES 

USING REMOTE SENSING TECHNIQUE AND QUERYING OF 

THESE IN A GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM 

ENVIRONMENT 

DAŞDEMİR, Sultan 
 

Msc. in Agriculture Eng.  

Supervisor: Prof. Ünal ALTINBAŞ 

August 2006, 180 pages 
 

The research was conducted in two parts. In the first part, the 

objective of the study was to determine the planted areas of tobacco plant 

which has a economic potential and also is a common plant produced in 

the region by using remote sensing technique in the growing season of 

2005. In this part, ASTER satellite images acquired in July, 2005 were 

received and image processing were carried out by using Intergraph 

Image Analyst Package. First 342 (RGB) band combination were 

constructed, images were oriented to the real north with the help of 

previously prepared digital base map, then enhanced by Contrast-

Gaussion method. Para_ML ( Parallelpipped- Maksimum Likelihood) 

classification method was used to classify the satellite images.  
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It is determined that the tobacco planted areas can be detected with the 

accuracy of 89 % (overall accuracy) using ASTER satellite images. 

Accuracy analysis of the classification results were checked by ground 

control points, and the accuracy percentage was determined as 62.82 %. 

In the second part, the objective of the study was to determine the 

suitable areas for tobacco farming using a Geographical Information 

System (GIS) consisted of queries of the relevant maps. For this purpose, 

1/25.000 scaled topographical and soil maps were used. All the 

cartographic data were entered to computer based on the rules of  GIS 

and digitized by screen digitizing method. Thematic maps of the study 

area were produced, query was made by the program according to the 

requirement of the plant need, and final maps were obtained. 

 

Keywords: Remote Sensing (RS), Geographical Information System 

(GIS), tobacco, ASTER. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

 

 

 

TEŞEKKÜR 

 

Tez konumun seçimi ile, yüksek lisans çalışmalarımı yöneten, 

tezimin hazırlanmasında sabır ve özveri ile beni yönlendiren, sahip 

olduğu bilgi birikimini paylaşarak değerli katkılarda bulunan Toprak 

Bölümü öğretim üyesi sayın hocam Prof. Dr. Ünal ALTINBAŞ’a, bölüm 

olanaklarını kullanmamı sağlayan Toprak Bölümü Başkanlığına, tez 

çalışmalarınım kimi aşamalarında yardımlarını esirgemeyen sayın 

hocalarım Prof. Dr. Yusuf KURUCU ve Yard. Doç. Dr. Mustafa BOLCA 

ile Zir. Yük. Müh. Tolga ESETLİLİ ve Arş. Gör. Fulsen ÖZEN’e 

teşekkür ederim.  

Ayrıca projede gerekli mali desteği sağlayan EBİLTEM Bilim 

Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne, araştırmalarım sürecinde 

bana burs vererek parasal destek sağlayan ve Torbalı’da sigara üretimi 

yapan Phillip Morris SA A.Ş.’e; yöre ile ilgili harita ve DSİ raporlarının 

sağlanmasında yardımcı olan Zir. Yük. Müh. Nilüfer Eryiğit’e tez yazım 

aşamasında bana desteklerini esirgemeyen sevgili aileme teşekkür 

ederim. 

 
 
 
 
 
 



 7 

 İÇİNDEKİLER 

 

 

Sayfa  

 ÖZET V 

 ABSTRACT VII 

 TEŞEKKÜR IX 

 İÇİNDEKİLER XI 

 ŞEKİLLER DİZİNİ XIV 

 ÇİZELGELER DİZİNİ XIX 

 KISALTMALAR DİZİNİ XXI 

1. GİRİŞ………………………………………………… 1 

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR…………………………… 3 

3. UZAKTAN ALGILAMA TEKNİĞİ ve KULLANIM 

ALANLARI………………………………………….. 

 

11 

4. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ve KULLANIM 

ALANLARI………………………………………….. 

 

20 

5. TÜTÜN BİTKİSİNİN FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

ve EKOLOJİK İSTEKLERİ…………………………. 

 

29 

5.1. Araştırma Yöresinde Yetiştirilen “Türk Tütünleri”nin 

Özellikleri……………………………………………. 

 

33 

5.2. Dünya ve Türkiye’de Tütünün Durumu……………... 40 

5.3.  Türkiye’deki Potansiyel Tütün Ekim Alanları ve Bu 

Bitkinin Ülke Ekonomisi İçin Önemi………………... 

 

44 

5.4. Tütün Bitkisinin İklim İstekleri……………………… 49 

5.5. Tütün Bitkisinin Toprak İstekleri……………………. 51 

 
 
 



 8 

İÇİNDEKİLER (devam) 
 
6. ARAŞTIRMA YERİ, ÖZDEK ve YÖNTEM……….. 54 

6.1.  Araştırma Yeri……………………………………….. 54 

6.1.1. Araştırma Yöresi Coğrafi Konumu………………….. 54 

6.1.2. Araştırma Yöresi Jeoloji ve Jeomorfolojisi………….. 56 

6.1.3.  Araştırma Yöresi İklim Özellikleri…………………... 59 

6.1.4. Araştırma Yöresi Toprak Özellikleri ve Büyük 

Toprak Grupları……………………………………… 

 

64 

6.1.5. Araştırma Yöresi Doğal Bitki Örtüsü………………... 71 

6.1.6. Araştırma Yöresinde Yetiştirilen Kültür Bitkileri…… 72 

6.2. Özdek………………………………………………… 72 

6.3. Yöntem………………………………………………. 95 

6.3.1. Veri girişi - Sayısallaştırma ve veri tabanı oluşturma.. 95 

6.3.2. Arazi Çalışmaları…………………………………….. 97 

6.3.3. Uydu Görüntülerinin İşleme Aşamaları……………… 100 

6.3.4. Çalışma alanın sayısal arazi modelinin oluşturulması.. 107 

7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA……... 114 

7.1. Uzaktan Algılama Tekniği Uygulamaları…………… 114 

7.1.1. Toprak Analiz Sonuçları ve Yorumlanması…………. 114 

7.1.2. Uzaktan Algılama Tekniği-Uydu Verileri 

Kullanılarak Doğal ve Kültürel Bitki Örtüsünün 

Belirlenmesi………………………………………….. 

 

 

118 

7.1.3. Tütün Bitkisinin Uydu Görüntülerinde Görülebilirliği 

Üzerine Etkili Faktörler ve Görülebilme Yüzdesi…… 

 

127 

 
 



 9 

İÇİNDEKİLER (devam) 
 
7.1.4. Sınıflandırma Sonuçları ve Ekili Alan Bilgileri……… 133 

7.1.5. Doğruluk Analizi…………………………………….. 142 

7.2. Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları…………………. 143 

7.2.1. Araştırma Yöresine Ait Tematik Haritalar ve 

Yorumlanması……………………………………….. 

 

143 

7.2.2. Tütün Dikili Alan Sorgulamalarında Ölçütlerin 

Belirlenmesi, Sorgulama Modeli Oluşturulması Ve 

Tütün Yetiştirilmesine Uygun Alanların 

Haritalanması Ve Yorumlanması…………………….. 

 

 

 

159 

8. SONUÇ……………………………………………… 164 

 KAYNAKLAR DİZİNİ……………………………… 168 

 ÖZGEÇMİŞ………………………………………….. 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

ŞEKİLLER DİZİNİ 
 

Şekil  Sayfa
 

Şekil 3.1. Uzaktan Algılama Tekniğinin 4 temel ilkesi………….. 12 

Şekil 3.2. Elektromanyetik enerjinin dalga boylarına göre 

dağılımları…………………………………………….. 13 

Şekil 3.3. Bir bitki yaprağına gelen ve yansıyan enerji özellikleri. 14 

Şekil 3.4. Ayrımlı elemanları tanımlayan değişik renk ve 

yansımaya sahip pikseller……………………………... 15 

Şekil 4.1. Coğrafi veri türleri…………………………………….. 21 

Şekil 4.2. Coğrafi bilgi sisteminin temel bileşenleri……………... 23 

Şekil 4.3. Coğrafi bilgi sistemlerinde verilerin saklanmasında 

uygulanan katman yöntemi…………………………… 24 

Şekil 5.1. Akhisar 97 tütün çeşidi……………………………….. 34 

Şekil 5.2. Sarıbağlar 407 tütün çeşidi……………………………. 35 

Şekil 5.3. Usturalı 97 tütün çeşidi………………………………... 36 

Şekil 5.4. Reşatbey tütün çeşidi………………………………….. 37 

Şekil 5.5. Otan 97 tütün çeşidi…………………………………… 38 

Şekil 5.6. İzmir Özbaş tütün çeşidi………………………………. 39 

Şekil 6.1. Araştırma yöresi yer bildirim haritası…………………. 55 

Şekil 6.2. Çalışma Alanı toprak taksonomik grupları haritası… 70 

Şekil 6.3. Çalışma alanını gösterir pafta mozaiği………………… 74 

Şekil 6.4. Pedon 6’nın tütün arazisi……………………………… 82 

Şekil 6.5. Pedon 9’un örneklendiği tütün arazisinin genel 

görünümü……………………………………………… 86 



 11 

 
ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) 

 
 

Şekil 
 

Sayfa 
 

Şekil 6.6. Pedon 9’un örneklendiği tütün arazisinin yakından 

görünümü …………………………………………… 86 

Şekil 6.7. Toprak örneklemesinin yapıldığı pedon 10 a ait 

arazide birkaç el kırımı yapılmış tütün bitkisinin 

görünümü……………………………………………. 

 

88 

Şekil 6.8. Pedon 15’in bulunduğu Fluventler üzerindeki tütün 

arazisi……………………………………………….. 94 

Şekil 6.9. 1/25.000 ölçekli çalışma alanı sayısal altlık haritası 96 

Şekil 6.10. Çeşitli verilerin coğrafi bilgi sistemi kuralları 

uyarınca katmanlar şeklinde veri tabanı oluşturulması 

 

97 

Şekil 6.11. Tütün bitkisinin toprağı örtme yüzdesi……………… 100 

Şekil 6.12. Araştırma yöresine ait ASTER (342) (RGB) uydu 

görüntüsü (Rektifikasyon öncesi ve sonrası)……….. 

 

102 

Şekil 6.13. ASTER 342 (2005) uydu görüntüsünün çalışma alanı 

sınırları……………………………………………… 102 

Şekil 6.14. Araştırma yöresine ait, zenginleştirilmemiş (üstteki 

görüntü) ve bitki desenine göre zenginleştirilmiş 

(alttaki görüntü) ASTER 342 uydu görüntüsü………. 

 

 

104 

Şekil 6.15. Kontrollü sınıflandırma sonucu elde edilen çalışma 

alanına ait arazi örtüsü haritası……………………….

 

106 

Şekil 6.16. Çalışma alanının eşyükselti eğrisi mozaik haritası….. 108 



 12 

 
ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) 

 
Şekil 6.17. Araştırma yöresine ait 90 m yersel çözünürlüklü 

sayısal yükseklik modeli…………………………..… 

 

109 

Şekil 6.18. Çalışma alanına ait sayısal arazi modeli üzerine 

yerleştirilmiş ASTER (342)uydu görüntüsü………… 

 

110 

Şekil 6.19. Çalışma alanına ait 3 boyutlu sayısal arazi modeli ve 

üzerine yerleştirilmiş uydu görüntüsü………………. 

 

111 

Şekil 6.20. Yöntem aşamaları akış diyagramı…………………… 113 

Şekil 7.1. Tütün bitki örtüsüne ait ASTER uydusu 2, 3 ve 4. 

bantlarına ait yansıma verileri frekansı……………… 
 

124 

Şekil 7.2. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait 

elektromanyetik yansıma verileri 3. band frekans 

grafiği……………………………………………….. 
 

125 

Şekil 7.3. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait 

elektromanyetik yansıma verileri 4. band frekans 

grafiği……………………………………………….. 
 

126 

Şekil 7.4. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait 

elektromanyetik yansıma verileri 2. band frekans 

grafiği……………………………………………….. 
 

126 

Şekil 7.5. İlk el kırımı ile tütün bitkisinin örtme yüzdesindeki 

değişimler…………………………………………… 130 

 
 
 
 



 13 

 
 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) 
 
Şekil 7.6. İlk ve 2. el kırımları yapılmış tütün bitkisinin 

görünümü…………………………………………… 130 

Şekil 7.7. Eğimli arazilerdeki küçük ve düzensiz parseller 

üzerinde tütün bitkisinin görünümü………………… 

 

131 

Şekil 7.8. Pamuk ve tütün bitkisinin uydu görüntülerinde ve 

sınıflandırma haritalarındaki görünümleri………….. 

 

132 

Şekil 7.9. Taban arazi üzerinde tütün bitkisine bir örnek……… 134 

Şekil 7.10. Akhisar ilçesi ve yakın çevresindeki tütün, toprak ve 

yerleşim alanı sınıfları………………………………. 

 

138 

Şekil 7.11. Çalışma alanı tütün-diğer sınıfları arasındaki karışım 

oranını gösterir sınıf saçılım grafiği………………… 

 

139 

Şekil 7.12. Çalışma alanı tütün –toprak-depresyon sınıfları 

arasındaki karışım oranını gösterir sınıf saçılım 

grafiği……………………………………………….. 
 

140 

Şekil 7.13. Çalışma alanı orman-maki/funda sınıfları arasındaki 

karışım oranını gösterir sınıf saçılım grafiği………… 

 

141 

Şekil 7.14. Toprak katmanı içerisinde yer alan öznitelik bilgileri. 144 

Şekil 7.15. Çalışma alanı içeriğindeki arazi kullanım yetenek 

sınıfları haritası…………………………………….. 149 

Şekil 7.16. Çalışma alanı topraklarının sınırlandırıcı alt faktörleri 

haritası………………………………………………. 150 

Şekil 7.17. Çalışma alanı toprak dokusu haritası……………….. 151 

 



 14 

 
 
 

ŞEKİLLER DİZİNİ (devam) 
 

Şekil 
 

Sayfa 
 

Şekil 7.18. Çalışma alanı toprak derinliği haritası………….……. 152 

Şekil 7.19. Çalışma alanı eğim haritası……………………..…… 153 

Şekil 7.20. Çalışma alanı erozyon haritası…………………..….. 154 

Şekil 7.21. Çalışma alanı kayalık haritası……………………..… 155 

Şekil 7.22. Çalışma alanı şimdiki arazi kullanımı haritası……..... 156 

Şekil 7.23. Çalışma alanı amenajman haritası…………………… 158 

Şekil 7.24. Araştırmada kullanılan veri katmanları……………… 159 

Şekil 7.25. Oriental ve Virginia tütünlerin yetiştirilmesine uygun 

ortamların sorgulanmasında kullanılan sorgulama 

modeli……………………………………………… 

 

160 

Şekil 7.26. Türk (Şark) tütünlerinin yetiştirilmesine uygun 

alanlar……………………………………………….. 

161 

Şekil 7.27. Virginia tütün çeşidinin yetiştirilmesine uygun 

alanlar……………………………………………….. 

162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

 ÇİZELGELER DİZİNİ  

Çizelge  Sayfa 

Çizelge 5.1. Tütün bitkisinin botanik özellikleri………… 29 

Çizelge 5.2. Tütünlerin sınıflandırılması………………….. 31 

Çizelge 5.3. Değişik yıllara göre dünya tütün üretimi, 

ihracatı, ithalatı, tüketimi ve stok durumu….... 

 

42 

Çizelge 5.4. Kimi ülkelerde tütün üretim niceliği…………. 43 

Çizelge 5.5. Dünya sigara üretimi……………………….... 43 

Çizelge 5.5. Türkiye Türk (Şark) tütünü üretim bölgeleri ve 

üretim verileri………………………….……. 

 

45 

Çizelge 5.6. Tütün çeşitleri itibariyle türkiye yabancı tütün 

üretimi genel durumu…………………….….. 

 

47 

Çizelge 6.2. İklim verileri………………………………… 62 

Çizelge 6.2. ASTER uydusunun genel özellikleri………… 73 

Çizelge 7.1. Araştırma yöresi Typic Xerofluventler’inin 

toprak analiz sonuçları………………………. 

 

116 

Çizelge 7.2. Araştırma yöresi Typic Xerorthentler’inin 

toprak analiz sonuçları………………………. 

 

117 

Çizelge 7.3. Araştırma yöresinde bulunan orman, maki-

funda, tütün ve diğer bitki örtüsünün ASTER 

342 band kombinasyonundaki yansıma verileri 

 

 

119 

Çizelge 7.4. Tütün bitkisinin ASTER uydusunun 2, 3 ve 4. 

bandlarındaki yansıma verilerine ait tanımlayıcı 

istatistiksel verileri………………. 

 

122 

 
 
 



 16 

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam) 
 
Çizelge 7.5. Kıyı Ege yöresinde başlıca bitki türlerinin 

örtme yüzdeleri………………………………. 

 

128 

Çizelge 7.6. Çalışma alanı bitkilerinin sınıflandırma hata 

matrisi sonuçları (kuzey görüntüsü)…………. 

 

136 

Çizelge 7.7. Çalışma alanı bitkilerinin sınıflandırma hata 

matrisi sonuçları (güney görüntüsü)…………. 

 

137 

Çizelge 7.8. Çalışma alanı içerisindeki sınıfların % sel ve 

alansal dağılımları……………………………. 

 

142 

Çizelge 7.9. Eğim grupları(%)……………………………. 145 

Çizelge 7.10. Derinlik sınıfları (cm)……………………….. 145 

Çizelge 7.11. Drenaj sınıfları………………………………. 145 

Çizelge 7.12. Toprak dokusu………………………………. 146 

Çizelge 7.13. Erozyon………………………………………. 146 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

 KISALTMALAR DİZİNİ 

 

ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer 

AKYS Arazi Kullanım Yetenek Sınıfı 

BTG Büyük Toprak Grubu 

CBS Coğrafi Bilgi Sistemi 

ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi 

DEM Digital Elevation Model 

DTM Digital Terrain Model 

EBDK Eğim-Bünye-Derinlik Kombinasyonu 

GPS Global Positioning System 

KT Killi Tın 

KuT Kumlu Tın 

KuKT Kumlu Killi Tın  

NPK Azot-Fosfor-Potasyum 

ŞAK Şimdiki Arazi Kullanımı 

VNIR Visible Near Infrared 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

1. GİRİŞ 

Bu araştırmada, tütün yetiştirilmesine uygun mevcut ve 

potansiyel ekim alanlarının uzaktan algılama tekniği ve coğrafi bilgi 

sistemi (CBS) kullanılarak, önceden sağlıklı ve doğru bir biçimde 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde tarımsal ürünler içerisinde 

ekonomik değeri yüksek olan ve çalışma alanında en yaygın üretimi 

yapılan ürünlerden bir diğeri de tütündür. Pek çok tütün üretici ailesini ve 

tütün sanayisini yakından ilgilendiren tütün bitkisinin üretim ve 

teknolojisi politikalarında, potansiyel ekim alanları ile güncel ekili alan 

bilgilerinin ve coğrafi dağılım sınırlarının belirlenmesi, tarımsal planlama 

girdilerinde temel veri özelliği taşımaktadır. Hazırlanan bu veri tabanının 

bölge için yapılması planlanan diğer çalışmalar için de bir başvuru 

kaynağı oluşturacağı şüphesizdir. Bu araştırma ile tütün örtü alanlarının 

uydu teknolojisi kullanılarak alansal dağılımlarının haritalanabilirliği 

üzerine çalışmalar yapmak ve bu amaca yönelik harita altlığı ile birlikte 

spektral özellikleri içeren bir veri tabanı oluşturulmasına yöneliktir. 

Buradan ulaşılacak sonuç ya da sonuçlara göre öncelikle yöre, bölge ve 

daha sonrada ülke genelinde mevcut ve potansiyel tütün dikili alanların 

haritalanması hedeflenmektedir. Bu tez projesi ile ASTER uydu 

görüntüleri ve bunları işlemeye yönelik yazılımlar yanında CBS 

mantığına göre hazırlanan veritabanı ve bu verilerin ilişkilendirilmesi ile 

oluşturulan karar destek sistemi, öncelikle bölgesel bazda ve genelde ise 

ülkesel bazda akılcı, üretken, sürekli ve sürdürülebilir yeni ve çağdaş bir 

teknolojinin tarımsal alanlara uyarlaması da sağlanmış olacaktır.   

Bu araştırma ile Akhisar ilçesine ait 1/25.000’lik topografik haritalar 

ve 1/25.000’lik toprak haritalarından oluşan veri tabanı kullanılarak, 
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uzaktan algılama tekniğinin duyarlılığı ortaya konulmuş, kullanılan 

ASTER uydu görüntüleri, Image Analyst uydu görüntüsü işleme ve GIS 

yazılımları ile değerlendirilmiştir. Yöreye ait “potansiyel tütün ekim 

alanları” sorgulanmış ve “mevcut ekim-dikim alanları” uydu görüntüleri 

sınıflandırılarak belirlenmiştir. Son yıllarda yörede tütün üretici sayısının 

azaldığı göz önünde bulundurularak, üreticinin yöneldiği ürünler 

araştırılmış ve yöre için seçenekli ürünler ortaya konularak arazi 

kullanım planlaması kararları önerileri getirilmiş ve böylece gerek veri 

tabanının duyarlı ve geniş içerikli olarak oluşturulması, gerekse de arazi 

kullanım planlaması kararlarının tarım politikasının temel taşı olması 

dolayısıyla, ileride değişik uygulamalarda da kullanılması sağlanmış 

olacaktır. 
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 
 
2.1. Araştırma Yöresi ve Çevresine Yönelik Çalışmalar: 

 

 Erlat (1997), Manisa-Akhisar ovalarını tarımsal klimatoloji 

yönünden incelediği çalışmasında, yörede yoğun olarak yetiştirilen tütün, 

çekirdeksiz üzüm, pamuk ve zeytin vb. tarımsal ürünlerin,, tropikal ve 

yarı-tropikal kökenli olmaları nedeniyle ayrımlı iklim elemanlarından en 

yüksek düzeyde etkilendiğini bildirmiş, ekim ve hasat dönemlerinde 

görülen don, dolu, kırağı gibi klimatik olaylar ve zaman zaman yaşanan 

kuraklıkların, alınan ürünün kalitesi ve niceliğini olumsuz yönde 

etkilediğini belirtmiştir. Yörede yetiştirilen her bir ürün için iklim ve 

toprak isteklerinin ayrıntılı olarak verildiği çalışmada, bu bitkilerin 

vejetasyon süreçleri boyunca süregelen ve klimatolojik özelliklerden 

kaynaklanan sorunları ve buna koşut olarak ta çözüm önerilerini ortaya 

koymuştur. 

 Temuçin (1991), Manisa-Akhisar ovalarındaki iklim ve çevresel 

ilişkileri araştırdığı çalışmada; radyasyon miktarı, sıcaklık dağılımı, başat 

rüzgar yönü, yağış niceliği, don olayı vb. klimatik elemanların yeryüzü 

şekilleri, jeoloji, toprak, bitki örtüsü ilişkilerini ayrı ayrı incelemiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; yörede kültür bitkileri üzerinde zararlara yol 

açan iki iklim faktörü don olayı ve dolu yağışı yanında, Manisa-Akhisar 

ovalarında dolaylı olarak en büyük sorunu rüzgar olarak belirtmiştir. 

Ayrıca yöreye düşen yağışlarının %49’unun erosif nitelikte olduğu 

bildirilmiştir. 
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 Tuncay vd. (1986), Akhisar-Manisa bölgesinde tütün yetiştirilen 

alanların toprak özelliklerini ve bu özelliklerin, tütün kalitesi üzerine olan 

etkilerini incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, tütün yetiştirilen 

arazilerin taban, kır taban ve kır araziler şeklinde klasik sınıflandırılması 

yerine, bu arazilerin, arazi kullanım yetenek sınıflarına göre 

sınıflandırılmasının daha bilimsel olacağı sonucuna varılmıştır. En 

kaliteli tütünlerin II ve III. sınıf araziler üzerinde yetiştiğinin ortaya 

konulduğu çalışmada; I. sınıf arazilerde kalitenin, IV. sınıf arazilerde 

tütün kalitesi yanında, verimin de azaldığı belirtmişlerdir. Çalışmada 

ayrıca, NPK ve organik madde içeriklerinin kalite ölçütleri arasındaki 

ilişkileri istatistiksel yönden önemli bulunmamış, buna karşın toprağın 

fiziksel özellikleri ile mikro besin element içeriklerinin tütün kalitesi 

üzerinde oldukça büyük bir öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. 

 DSİ II. Bölge Müdürlüğü (1966), Akhisar ovası drenaj etüt 

raporunda, etüt alanı topraklarının daha çok Alluviyal ve Kolluviyal 

arazilerden oluştuğu ve drenaj sorunu olan alanların ise, taban araziler 

üzerinde şekillenen ve kil dokulu Alluviyal toprakların yer aldığı 

Kayışlar-Mecidiye köyleri arası ile Dayıoğlu, Eroğlu, Sünnetçiler köyleri 

arasındaki araziler ile Medar köyü civarındaki alanlarda dağılım 

gösterdiğini ortaya koymuşlardır.  

 

2.2. Kullanılacak Yönteme Yönelik Çalışmalar: 

 

 Altınbaş vd. (2001), Landsat–5 TM ve Landsat–7 ETM uydu 

görüntülerinde 4-5-3 band kombinasyonunu kullanarak yaptıkları 

çalışmada, 2000 yılı için tüm Ege Bölgesinin pamuk ekili alanlarını ve 
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ürün rekoltesini belirlemişlerdir. Çalışmanın başarıya ulaşması 

sonucunda aynı çalışma 2000–2006 yılları arasında rutin olarak 

tekrarlanmış ve Ege bölgesi pamuk ürün rekoltesi belirlenmiştir. 

 Maji et al. (2001), Hindistan-Arunachal Pradesh eyaletinin toprak 

bilgi sistemini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, 1/250.000 lik 

topografik paftaları ARCINFO yazılımında sayısallaştırmışlardır. Arazi 

çalışmalarında, açılan her pedon için toprak örneklerinin çeşitli 

morfolojik ve fizyografya ile olan ilişkileri yanında, bunların kimyasal 

özellikleri analiz edilmiş ve belirlenen topraklar  haritalanmış ve 

sınıflandırılmıştır. Çalışmada kullanılan Landsat uydu görüntüleri, arazi 

şeklinin belirlenmesi, fizyografik tabanlı haritaların hazırlanması ve 

topografik paftaların transfer edilmesi ile yorumlanmıştır. Eğim haritası, 

arazi kullanımı ve toprak kaynağı bilgilerini içeren tematik haritalar 

oluşturulmuş ve sonuçta arazi şekli, toprak derinliği, toprak dokusu, 

erozyon ve toprak tepkimesi tematik haritaları coğrafi bilgi sisteminde 

yeniden sınıflandırma tekniği kullanılarak oluşturulmuştur. 

Altınbaş ve ark.(1997), Büyük Menderes Deltası (Aşağı Söke 

Ovası) Tuzlu ve Alkali Topraklarının (Halaquept) oluşum dinamiği 

yanında, Landsat 5 TM uydu görüntüleri ile Tuzlu-Alkali topraklarının 

sınırlarını belirleyip derecelendirilmesinin yanında haritalanmasını da 

gerçekleştirmişlerdir.  

Tapiador ve Casanova (2003), Segovia (Ispanya) bölgesinin arazi 

kullanım planlaması için uzaktan algılama tekniği bağlamında, 

LANDSAT-TM, IRS-ID Pan ve hava fotoğraflarını ve CORİNE 

yöntemini kullanmışlar ve elde ettikleri bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemine 

entegre etmişlerdir. Araştırmacılar 5 m yersel çözünürlüğe sahip uydu 
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görüntüleri ile diğer verilerin birlikte kullanımı ile çözünürlüğün 

arttırılabileceğini ve sınıflandırmanın kolaylaşacağını belirtmişlerdir. 

Çullu (2003), Harran Ovası’nda bulunan Arıcan köyü’nün tuzlu 

toprakları üzerinde uzaktan algılama tekniği ve coğrafi bilgi sistemi 

(CBS)yazılımları kullanarak, tuzluluğun ürün verimine olan etkisini 

belirlemiştir. Çalışma alanını simgeleyen toprak serilerinden alınan 

toprak örnekleri üzerinde fiziksel ve kimyasal analizler yapılarak, 

topraklara ait elektriksel iletkenlik (EC) haritası oluşturmuştur. Yer 

kontrol verileri temelinde, 2000 yılı temmuz ayı IRS LISS III uydu 

görüntülerini sınıflandırmış ve çalışma alanının arazi kullanım 

haritalarını oluşturmuştur. Çalışma sonucunda pamuk ve buğday 

üretiminde tuzluluk etkisinin belirlenmesinde, uzaktan algılama tekniği 

ve coğrafi bilgi sisteminin kullanımının uygun olduğunu belirlemiştir. 

Meijerink (1977), uzaktan algılama tekniğinin temelini, 

yeryüzünde dağılım gösteren elemanlarla, bunların çevrelerine yönelik 

bilgilerin hiçbir fiziksel ilişkiye girmeden belirli uzaklıklardan algılanan 

sayısal görüntülerin ölçülmesi, sayısallaştırılması ve yorumlanması 

ilkesine dayandığını belirtmiştir (Altınbaş vd., 2001). Uzaktan 

algılamanın temel kuralı, uzay boşluğundaki algılayıcının görüntü 

alanına giren yeryüzündeki ayrımlı cisimlerin yüzeyinden yansıyan 

elektromanyetik veya salınan termal enerjinin uydularca algılanıp kayıt 

edilmesidir. Bu çağımız tekniği ile daha kısa zamanda ve doğruya en 

yakın sonuçlar elde edilirken, yeryüzüne ait tüm doğal ve kültürel 

elemanların sağlıklı ve güncel bir şekilde belirlenmesi kolaylıkla 

yapılabilmektedir. 
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Dinç (1997), Uydu verileri ile uzaydan yapılan yeryüzü 

algılamalarının temeli, görünür bölge ve kızıl ötesi dalga boylarını 

görüntüleyen çok bantlı algılayıcıların işlerlik göstermesidir. Çünkü 

bunlar elektromanyetik spektrumun ayrımlı bölgelerinde ve özelliklede 

kızıl ötesi (IR) dilimlerinde çok bantlı sayısal algılama düzenekleri ile 

donatılmışlardır. Bu bağlamda kızıl ötesi dalga boylarında (0.7-3µm) 

yeryüzü örtü tipleri görünebilir bölgeye (0.4-0.7µm) göre ayırt edilmesi 

kolaylıkla mümkün olmakta ve sonuçta, toprak, bitki, su yüzeyi ve kaya 

hakkında daha doğru ve kesin bilgiler elde edilmektedir. 

Kurucu vd. (1991), Humilladero (İspanya)’ da yaptıkları 

araştırmada, zeytin ve bağ alanlarının Landsat uydu görüntülerinde 

görülebilirliğini araştırmışlardır. Zeytin plantasyonunun belirlenmesinde 

toprak renginin ve yeşil örtünün toprağı örtme yüzdesinin mutlak 

bilinmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Toprağı örtme oranının %17’den 

fazla olması ve toprak renginin bilinmesi durumunda, zeytin ve bağ 

bitkilerinin uydu görüntülerinde saptanabildiğini bildirmişlerdir. 

Türk ve Altınbaş (1998), Büyük Menderes Deltası kıyılarının 

jeomorfolojik konumunu ve oluşum şeklini araştırmış, 1986 ve 1995 

yıllarına ait Landsat-5 TM' in 1., 2., 3., 4., 5. ve 7. bandlarının tek tek ve 

üçlü kombinasyonları şeklinde inceleyerek, yöreyi denizden itibaren 

kumsallar, kumullar, lagün, marş ve tuzlu bataklık ile karasal alan 

şeklinde belirtmiş, ve bunların sınırlarını çizmiştir. Bu çalışmada güncel 

arazi kullanımı yanında doğal sulak alanların ortaya çıkarılması ile 

tarımsal sit arazileri ile doğal yaşama uygun alanların ekolojik dengeleri 

içindeki sürekliliği vurgulanmıştır.  
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Özden ve Altınbaş (2004), Uzaktan Algılama Tekniği kullanılarak 

ayrımlı toprak taksonomik gruplarının modellenmesi üzerine yaptığı 

çalışmada, Rhodoxeralf, Haplrendoll ve Xerofluvent büyük toprak 

gruplarına ait yansıma verileri ile toprak analiz verilerinin istatistiksel 

analizlerini SPSS yazılımını kullanarak yapmış; nemli ve ıslak 

koşullardaki spektroradyometrik yansıma verilerine göre bu toprak 

gruplarını Haplrendoll > Xerofluvent >Rhodoxeralf şeklinde sıralamıştır. 

Toprakların yansıma verilerinin; toprak rengi, kireç içeriği, toprak 

dokusu, % nem niceliği ve organik madde ile ilişkili olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Çullu ve Gündoğan (1997), Nisan ve Ağustos aylarına ait Landsat 

TM uydu verilerinin 3., 4. ve 5. band kombinasyonlarını kullanarak 

yaptıkları çalışmada, Şanlıurfa ili Bozova ilçesindeki mevcut arazi 

kullanım türlerini belirlemişler ve tarla, mera, nadas, bahçe ve orman 

olarak sınıflandırmışlardır. 

Gencer Güler (2002), Selçuk-Pamucak sulak alan örneğinde ÇED 

ve alan kullanım kararları üzerine bir araştırma yapmış, çalışmada, alanın 

potansiyeli doğrultusunda sınıflandırma yaparak, alan kullanım 

kararlarına yönelik ilkeler ve yöre için baskı unsurlarını belirlemiş ve her 

bir baskı unsuru için farklı modeller oluşturarak bunları Coğrafi Bilgi 

Sistemi yazılımları ortamında sorgulamıştır. Sonuçların harita ve rapor 

şeklinde verildiği çalışmada inceleme alanındaki ayrımlı bölgeler için 

kullanım planlaması önerileri verilmiştir. 

Ölgen (2002), Aşağı Bakırçay vadisi ve çevresinin jeomorfolojisi 

konulu çalışmasında, jeoloji, bitki örtüsü, iklim ve toprak özelliklerinin 

ayrıntılı olarak ele aldığı çalışmada, jeomorfolojik özellikler hava 
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fotoğrafları ve uydu görüntüleri kullanılarak belirlemiş, arazi kullanım 

tasarımı için planlayıcılar, halk ve akademisyenlerle anketler yapmış, 

verilen yanıtları doğal koşullar ile entegre olarak kullanarak oluşturduğu 

senaryolar doğrultusunda, CBS yardımıyla mekânsal analizler 

işlerliğinde sonuçları, harita ve raporlar şeklinde vermiştir.  

 

2.3. Araştırma Özdeği Tütün Bitkisine Yönelik Çalışmalar 

 

İncekara (1971), derin toprak profiline sahip, üretken, kil veya 

killi-kum dokuya sahip kırmızı ve sarı renkli, podzol toprakların başarılı 

bir tütün yetiştiriciliği için uygun olduğunu belirtirken, Geus (1967) ise, 

derin profilli, geçirgen, kum veya milli-kum dokulu toprakların daha 

uygun olduğunu bildirmiştir. 

Purseglove (1968), tütün bitkisinin topraktaki değişimlere karşı 

en duyarlı bitkilerden biri olduğunu vurgularken, elde edilecek tütün 

yaprağı tipinin ve kullanım şeklinin toprağın sahip olduğu özelliklere 

göre şekillendiğini bildirmiştir. Toprak özelliklerinin, tütün tat ve 

kokusuna çok fazla etki ettiğini savunan araştırmacı, aynı çeşidin ayrımlı 

topraklarda yetiştirilmesi konumunda, o tütünün sahip olduğu aromatik 

özelliklerinin tamamen değişebildiğini belirtmiştir.  

Usturalı (1995), Oriental (Türk) tütünleri ile bir karşılaştırma 

yaparak, Virginia (Flue-cured) tütünlerinin entansif tarım bitkisi 

olduğunu ve üzerinde yetiştirileceği toprak bakımından daha seçici olan 

bu tütünlerin, sulama, gübreleme ve kimyasal ilaç kullanımını 

gerektirdiğini belirtmiştir.  
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Tepecik (2002), Flue Cured tütün çeşidi üzerine yaptığı 

çalışmada, Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde ve çiftçi 

koşullarında yürütülen denemede, deneme parsellerine ayrımlı potasyum 

şekilleri uygulamış ve kaliteye olan etkilerini araştırmıştır. Sonuç olarak, 

verim açısından en yüksek değerin K2SO4 uygulaması ile elde edildiği ve 

bunu KNO3 uygulamasının izlediği bildirilen çalışmada, uygulamaların 

yaprak rengi vb. diğer kalite özelliklerine olan etkileri de açıklanmıştır. 

Peksüslü (1998), kimi Şark tipi tütün çeşitlerinin İzmir-Bornova 

koşullarında morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelliklerini 

araştırdığı çalışmada, kurduğu deneme parsellerinde ayrımlı üretim 

bölgelerine ait çeşitler ile Ege çeşitlerinden Karabağlar 6265, Ege 64, 

Akhisar 97 çeşitleri olmak üzere 16 Türk tütün çeşidinin ıslah hatları ve 

kalite özellikleri analizlenerek ayrı ayrı değerlendirmiştir.  
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3. UZAKTAN ALGILAMA (UA) TEKNİĞİ VE KULLANIM 

ALANLARI 

 

Uzaktan algılama tekniği; pasif (güneş enerjisi) veya aktif (radar) 

yöntem kullanılarak, yeryüzünde yansıyan elektromanyetik enerjinin 

uzaya yerleştirilmiş algılayıcılar (sensor) sayesinde, yansıyan enerjinin 

sayısal olarak algılanıp yeryüzündeki gözlem platformlarına 

gönderilmesi ve bunların radyometrik ve geometrik düzeltmeleri 

yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında renklere ve gri-renk 

tonlamasındaki parlaklık seviyelerine göre fotoğrafa benzeyecek şekilde 

görüntüye dönüştürülmesi ve yorumlanması temeline dayanır (Altınbaş 

vd., 2003). 

Uzaktan algılama tekniğinin uygulanması dört temel ilkeye 

dayanmaktadır (Altınbaş vd, 2003). Bunlar; radyasyon ya da 

elektromanyetik enerji, atmosferik geçiş koridoru, elektromanyetik 

enerjinin soğurulması ya da yansıtılmasını gerçekleştiren doğal elemanlar 

ve yansıyan ya da yayılan elektromanyetik enerjinin algılandığı algılama 

düzenekleri ile onları taşıyan platformlardır (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1. Uzaktan Algılama Tekniğinin 4 temel ilkesi  

(Altınbaş vd, 2003) 

Uzaktan algılamanın temel kuralı, uzay boşluğunun belirli 

yörüngelerine yerleştirilmiş algılayıcıların görüntü alanına giren doğal ve 

yapay yeryüzü elemanlarının yüzeyinden yansıyan veya yüzeyinden 

salınan elektromanyetik enerjinin algılanarak kayıt edilmesidir. Her 

cismin kendine özgü yansıma veya sıcaklık yayma özelliği vardır. 

Algılama düzenekleri, elektromanyetik tayfın değişik dilimlerinde (0.3-

15 µm), cisimlerin özelliklerine göre yansıyan enerjiyi ayrımlı dalga 

boylarında kayıt ederek çalışırlar. Uzaktan algılama tekniğinde 

elektromanyetik enerji kaynağı güneş ya da elektromanyetik dalga üreten 

yapay bir cihaz olabilir. Güneş enerjisi kullanımı pasif uzaktan algılama 

tekniği olarak isimlendirilirken, yapay enerji kaynağı kullanımı ise aktif 
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uzaktan algılama tekniği (radar) olarak tanımlanır. Alıcılar, 

elektromanyetik spektrumun görünebilir (0.4-0.5 µm mavi, 0.5-0.6 µm 

yeşil, 0.6-0.7 µm kırmızı) ve kızıl ötesi (0.7-1.35 µm yakın kızıl ötesi; 

1.35-3.00 µm orta kızıl ötesi; 3-15 µm uzak kızıl ötesi veya termal) 

bölgelerindeki enerjiyi algılamaktadırlar (Şekil 3.2).  İnsan gözü ancak 

0.4–0.7 µm dalga boyundaki elektromanyetik enerjiyi algılayabilmekte, 

bunun dışındaki dalga boylarındaki verileri algılayamamaktadır ( Esetlili, 

2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Elektromanyetik enerjinin dalga boylarına göre 

dağılımları (Dinç 1999) 

Yeryüzündeki her eleman, dokusal özelliklerine bağlı olarak 

güneş ışınlarını ayrımlı oranlarda absorbe eder, geçirir ya da yansıtır. 

Örneğin bitkiler elektromanyetik spektrumun değişik dalga boylarını 

kullanmaktadır. Uydu görüntülerinde, görünebilir (visible) bölge dışında 
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kalan spektral alanda bitkiler, mavi (0.4–0.5 µm) ve kırmızı (0.5–0.6 µm) 

dalgaboyunda yer alan enerjiyi bünyelerinde fotosentez için absorbe 

ederken yeşil (0.6–0.7 µm) ve yakın kızılötesi (0.7–0.9µm) dalga boyunu 

hemen hemen hiç kullanmadan yansıtırlar. İnsan gözü, yansıyan enerjinin 

sadece yeşil dalgaboyundaki bölümünü algılayabildiğinden bitki örtüsü 

bize yeşil olarak görünmektedir (Kurucu, 2002) (Şekil 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3. Bir bitki yaprağına gelen ve yansıyan enerji özellikleri 

(Kurucu, 2002b). 

 

Bitkilerin sahip olduğu bu özellik nedeniyle uydu görüntülerinde 

toprak, su, jeolojik özdek vb. diğer elemanlardan oldukça kolay şekilde 

ayırt edilirler. Bunun yanında bitkilerin yeryüzündeki konumları yani 

toprağa dik ya da koşut olma durumları, bitkinin boyutları, yaprak 
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şekilleri, hücre şekilleri, bitkideki su içeriği, toprağı örtme yüzdeleri gibi 

birçok faktör yansıma değerlerini etkiler ve her bitki ayrımlı bir yansıma 

değeri gösterir. Bu veriler değerlendirilerek bitki türlerini kendi içinde de 

sınıflandırmak mümkündür. 

 Uzaktan algılamada uyduların algılayabildiği en küçük 

birim piksel olarak tanımlanır. Görüntülerin piksellerden oluştuğu 

düşünülürse iyi bir görüntü için piksellerin yer gerçeğindeki 

yüzölçümlerinin küçük olması arzu edilir (Şekil 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Ayrımlı elemanları tanımlayan değişik renk ve yansımaya 
sahip pikseller (Esetlili, 2001). 

 
 
3.1. Uydu Verilerinin Yorumlanmasındaki Aşamalar 
 

Bilgisayar ortamında görüntü işleme yazılımları kullanılarak uydu 

görüntülerinin içerdiği her bir band, bilgisayar ortamında görünür şekle 

ve işlemeye hazır konuma getirilir. Uydu görüntülerinin işlenmesi ve 
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yorumlanması aşamaları Altınbaş vd. (2001)’ne göre aşağıda maddeler 

şeklinde açıklanmıştır. 

 Çalışma alanına ait 1/25.000 ölçekli standart topografik haritalardan 

yararlanılarak yol, yerleşim alanı, ırmak, göl, kıyı ve 50 m' lik eşyükselti 

eğrileri vb. bilinen ve gerekli elemanlar  sayısallaştırıcı (digitizer) veya 

ekran sayısallaştırılması (screen digitize) yöntemi ile çizilerek sayısal bir 

altlık harita oluşturulur. 

 Uydu görüntülerinin çekimi esnasında ortaya çıkan görüntü uzaması, 

sürüklenmesi vb. nedenlerle her köşesinde tekdüze bir ölçeğe sahip 

olmaması ve kuzey yönünün gerçek kuzeyden uzaklaşmış olarak 

algılanmaları nedeniyle görüntülerin kullanımları öncesinde bir düzeltme 

işleminden geçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle oluşturulan sayısal 

altlık harita kullanılarak uydu görüntülerinin “görüntü düzeltmesi 

(rektifikasyon)” yapılır ve koordinatlandırılması sağlanır. 

 Düzeltilmesi tamamlanmış uydu görüntülerinin, çalışılacak yeryüzü 

elemanının özelliğine göre gerekli bant kombinasyonları yapılır (pseudo 

color composite, false color composite, true color composite).  

 Elemanların ayrıntılı olarak vurgulanması için uydu görüntüleri 

üzerinde zenginleştirme işlemi (kontrast ve piksellerin sayısal yansıma 

verilerinin dağılım eğrisinin 0-255 arasında çan eğrisi oluşturacak şekilde 

yayılması (image enhancement) sağlanır. 

 Görüntüler arazi çalışmaları için hazır şekle getirilerek, test alanları 

seçilir. Arazi çalışmaları süresince yeryüzü elemanlarının uydu 

görüntüsündeki yerleri, görülme renkleri ve yansıma aralıkları saptanır. 

Küresel konumlama sistemi-GPS (global position system) kullanılarak 
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test alanlarının koordinatları belirlenir ve uydu görüntülerindeki yerleri 

kesinleştirilir. 

 Arazi çalışmaları süresince elde edilen veriler bağlamında görüntüler 

yeniden değerlendirilir. Çalışılacak elemanlara ait bilinen yansıma 

verilerine göre sınıflandırma aralıkları oluşturularak, görüntü kontrollü 

(supervised) olarak sınıflandırılır.  

 Daha önce sayısallaştırılmış olan haritalar, sınıflandırılmış 

görüntü üzerine çakıştırılır. Elde edilen veriler kenar bilgilerine (lejant) 

ilave edilerek sonuç haritası oluşturulur  
 
3.2. Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılması ve Sınıflandırma 

Yöntemleri 
 

Sınıflandırma, uydu görüntülerinin çeşidine, tanımladıkları 

elemana ve alınma zamanlarına bağlı olarak ayrımlı yansıma özelliği 

gösteren piksellerin gruplandırılmaları işlemidir. Sınıflandırma 

yöntemleri, kullanıcının sınıflandırmaya müdahale edip etmemesine bağlı 

olarak, “kontrolsüz (unsupervised)” ve kontrollü (supervised)” olmak 

üzere iki başlık altında incelenir (Shrestha, 1998). 

Kontrolsüz sınıflandırmada, kullanıcının veya araştırmacının 

sınırlı olarak yönlendirmesi ve belirli benzerlik uzaklıkları dikkate 

alınarak sadece bilgisayar tarafından spektral gruplar oluşturulur. Bu tip 

sınıflandırma, ilgili alan veya çalışma alanı hakkında daha önceden 

bilinen herhangi bir bilgi yoksa kullanılır. Kullanıcının bilgisi sadece 

bilgisayar tarafından oluşturulan grupların isimlendirilmesinde kullanılır 

(Esetlili, 2001). 
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 Kontrollü sınınıflandırmada ise, sınıflandırmayı yapan kişinin 

çalışma alanı hakkında daha önceden bilgi sahibi olması gereklidir. 

Kontrollü sınıflandırma iki aşamaya ayrılır: Bunlar, çalışma aşaması ve 

karar verme aşamasıdır. Çalışma aşamasında, sınıflandırmayı yapan kişi 

bilgisayara piksellerin sınırlarını, hangi sınıfta kabul edileceği ve 

piksellerin alt ve üst sayısal aralıklarını tanıtır. Daha sonra yazılımda 

işlem başlatılarak, görüntüyü oluşturan piksellerin hangi sınıf içerisine 

yerleştirileceği uygulanan sınıflandırma yöntemine göre “karar” verilerek 

gruplandırılır. Karar verme aşamasında bilgisayar hangi eğitim 

sınıfındaki piksellerin benzer olduklarını her bir pikseli inceleyerek 

saptar. Bundan sonra görüntüdeki bütün pikselleri sınıflara atama 

işlemini gerçekleştirir. Uzaktan algılama ile ilgili yazılımlarda yaygın 

olarak kullanılan kontrollü sınıflandırma yöntemlerinden kimileri 

“Parallelepiped veya Box” sınıflandırma, “Minumum Distance” 

sınıflandırma, “Maximum Likelihood” sınıflandırma ve “Mahalanobis 

Distance” dırlar (Shrestha, 1998). 

 

3.3. Uzaktan Algılama Tekniğinin Kullanım Alanları 
 

Dünyamızın en önemli doğal kaynağı olan toprakların, 

taksonomik birimlerinin ortaya konulması ve doğal sınırlarının çizimi, 

jeoloji ve jeomorfoloji, petrol ve madencilik, fay hatlarının belirlenmesi, 

haritacılık ve yeryüzü coğrafyası, meteoroloji, yeşil doku deseni, havza 

etütleri, sanayi alanları, kent yönetimi ve yeni yerleşim alanların tasarımı, 

pestisid ve insektisid’ten kaynaklanan bitkisel zararların saptanması, 

toprak ve su kirliliği, okyanus, deniz, göl, akarsular ve kar üzerinde 
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araştırmalar, jeotermal alanlar, doğal ve hızlandırılmış toprak aşınımı, 

ormancılık, doğal, tarihsel ve arkeolojik sit alanları, topoğrafik, askeri 

amaçlı etütler vb. doğal ve kültürel kaynakların ortaya konulması vb. 

geniş bir yelpazede kullanılmaktadır (Altınbaş vd., 2003). Ayrıca, 

Uzaktan Algılama Tekniği, zarar-ziyan saptanması ve tarım 

sigortacılığının uygulanması, yasal olmayan ürün uygulamalarının 

belirlenmesi, kuraklık etkilerinin izlenmesi, rekolte tahmini gibi 

uygulamalarda geniş alanlarda çalışılabilmesi ve ilgili bölgenin devamlı 

izlenebilmesi gibi olanakları sayesinde, tarımla ilgili kurumların ve 

yöneticilerin doğru kararlar vermesine yardımcı olacak güncel bir veri 

kaynağı özelliği taşımaktadır (Altınbaş vd., 2003). 
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4. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) VE KULLANIM 
ALANLARI 

 
Coğrafi bilgi sitemi kavramının temelini oluşturan, Bilgi, 

herhangi bir eleman hakkındaki tanımlayıcı bir özelliktir. Bilgiler 

çeşitlerine göre değerlendirilirler. Bir gözlem veya işlem sonucunda 

ortaya çıkan verilerin, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ile elde edilen 

sonuçlara bilgi adı verilir. Veri; bilgiyi oluşturan temel elemandır. 

Bilgi Sistemi, genel olarak bilgi elde etmek için, verileri önceden 

belirlenmiş biçimlerde anlık yöntemlerle kullanılmak üzere saklayan bir 

sistemdir. 

 

4.1. Bilgi Çeşitleri:  

 

Coğrafik veriler yapılarına, içerdikleri verinin çeşidine bağlı 

olarak grafik ya da grafik olmayan veriler olmak üzere iki grupta 

incelenirler (Yomralıoğlu, 2000)(Şekil 4.1). 

Grafik bilgiler; verinin yeri, şekli ve sınırları gibi verileri içermektedir. 

Bulundukları yerlerin koordinat bilgileri, çizgi ya da poligonu oluşturan 

noktalar ile belirtilir. Böylece ölçek ve alan bilgilerinin de sunulması 

olanağı vardır. Örneğin kadastral bilgilerde parsel sınırları, yol ya da 

varsa su yolları birer grafik veridir. 

Grafik olmayan bilgiler; grafik bilgilere ilişkilendirilmesi gereken 

metin özellikli öznitelik tanımlamaları grafik olmayan bilgileri oluşturur. 

Genelde grafik bilgileri tamamlar ve veri analiz ve sorgulamaları 

çalışmalarında kullanılırlar ve coğrafik veri ile ilişkilendirilmelerine bağlı 

olarak sorgulama, ya da veri analizi sonucunda grafik veriye ulaşılmasını 
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sağlar. Örneğin kadastral bilgilerde parselasyon haritasının içerisindeki 

parsel numaraları, mülkiyet bilgileri ya da alan bilgileri grafik olmayan 

verileri oluşturur (Altınbaş vd., 2003). 

 

Şekil 4.1. Coğrafi veri türleri (Cingöz, 1999). 

 

 

 

 

 

COĞRAFİ COĞRAFİ VARLIK (DETAY) TÜRÜ 

VERİ TÜRÜ Nokta Çizgi Alan 

ŞEKİL VERİSİ

(Sembol) 

      
o

  

+Detay 

Etiket  Nok. 

 

+Detay 

Etiket  Nok. 

 

+Detay 

Etiket  Nok. 
GRAFİK

VERİ 
KONUM 

VERİSİ 

(Koordinat) 

Detay Koor. 

X,y 

Etiket Koor. 

xe, ye 

Detay Koor. 

xi,yi 

Etiket Koor. 

xe, ye 

Detay Koor. 

xi,yi 

Etiket Koor. 

xe, ye 

GRAFİK 

OLMAYAN VERİ  

(Öznitelik ) 

Detay Kodu: 1 

Rakım : 500 m 

Çeşidi : Ana 

No: 27111 

Detay Kodu:2 

Çeşidi : Cadde 

Kaplama: Asfalt 

Şerit : 2 

Detay Kodu:3 

Parsel No : 233 

Ada No : 45 Sahibi 

: Ali AK 
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4.2. Bilgilerin Sınıflandırılmaları 

 

Bilgiler içeriklerine göre; mevcut, üretilebilen ve planlanan bilgi 

olmak üzere üç grup altında incelenir (Yomralıoğlu, 2000). Mevcut 

Bilgiler, duragan bilgiler (özel isim vb.), değişken bilgiler (iklim 

özellikleri) ve birikimli bilgileri (nüfus bilgileri) içerir. Üretilebilen 

bilgiler, yorum, koordinat vb bilgileri ve planlanan bilgiler ise nazım 

plan, iş planı vb bilgiler olarak örneklenebilirler. 

Coğrafi bilgi sistemi (CBS) ; coğrafi konuma dayalı gözlemlerle 

elde edilen, grafik veya grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, 

işlenmesi ve kullanıcıya sunulması analizlerle yeni üretimlerin yapılması 

işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi olarak 

tanımlanmaktadır. Bir başka tanımlamaya göre de Coğrafi bilgi sistemi; 

özel bir amaç için gerçek dünyaya ait mekansal verileri toplayan, 

depolayan, dönüştüren, analiz eden ve görüntüleyen güçlü bir araçtır 

(Burrough ve McDonnell, 1998; Ölgen, 2002). 

CBS 5 temel bileşenden oluşmaktadır (Şekil 4.2). 

Bunlar; 

 Bilgi sisteminde kullanılan çeşitli formatlarda ve özelliklerdeki 

veriler, 

 Bilgilerin girileceği, analiz edileceği ve yazılımın kullanılacağı bir 

donanım, 

 Bilgilerin analiz edileceği ve diğer işlemlerin yapılacağı bir CBS 

özellikli yazılım, 

 Karar verme ve sistemi kullanacak uzman insan kaynağı, 
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 Kullanıcının ya da karar vericinin CBS uygulamalarında 

aşamalarını gerçekleştireceği bir yöntem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.2. Coğrafi bilgi sisteminin temel bileşenleri (Özen, 2005). 

 

 CBS’ nin tanım, içerik ve yetenekleri açısından konuya 

yaklaşıldığında geleneksel yöntemler ile yapılan çalışmalara göre bazı 

yararlarlar sağladığı görülmektedir. Bilgi toplama yöntemlerinin 

çeşitliliği ve güvenilirliği ilk avantajıdır. Aynı işlemlerin tekrar 

edilmediği, zaman ve emek tasarrufunun sağlandığı, hata payının en aza 

indirildiği, hataların çok kolay ve hızlı bir şekilde düzeltildiği, bir 

görüntü yaratma işlemi ile çaba harcanmaksızın o görüntüye ait sayısal 

ve grafik değerlere ulaşılması, CBS metodolojisini uygulayan yazılımın 

yeteneklerinin sağladığı analiz yöntemleri, hazırlanan dosyaların 

taşınması, kopyalanası, başka çalışmalara uyarlanması, diğer CBS 

VERİ 

DONANIM KULLANICI YAZILIM 

YÖNTEM 
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yazılımlarına çevirim olanağı vb. gibi avantajlar CBS tekniğinin tercih 

edilmesine neden olmaktadır (Turoğlu, 2000). 

 Coğrafi bilgi sisteminin başarısı, kullanılacak verilerin konunun 

uzmanları tarafından iyi analiz edilmiş olması ve doğruluk oranlarıyla 

doğrudan ilişkilidir. CBS, harita özellikleri arasındaki konumsal ilişkileri 

tanımlamaya olanak verir ve verileri coğrafi anlamda birbirleriyle 

ilişkilendirilmiş tematik harita katmanları şeklinde bir düzen içerisinde 

saklar (Şekil 4.3). Veritabanı kavramı CBS’ nin en temel elemanıdır. 

Ayrıca CBS veritabanında depolanmış verileri kullanarak, harita 

üzerindeki ayrıntılara ilişkin yeni bilgiler de hesaplar (Altınbaş ve vd, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.3. Coğrafi bilgi sistemlerinde verilerin saklanmasında uygulanan 

katman yöntemi (Özen, 2005) 
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TOPOĞRAFİK 

UYDU GÖRÜNTÜSÜ 
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Bilgi Sistemi konumsal ve konumsal olmayan şeklinde 2 ana başlık 

altında incelenir (Altınbaş, 2003); 

 Konumsal (Coğrafi) Bilgi Sistemi 

 Çevresel Bilgi Sistemi  

 Altyapı-Mühendislik Bilgi Sistemi 

 Kadastral Bilgi Sistemi  

 Sosyal-Ekonomik Bilgi Sistemi  

 Konumsal Olmayan Bilgi Sistemi 

 Veri İşleme Bilgi Sistemi 

 Yönetim Bilgi Sistemi 

 Karar-Destek Bilgi Sistemi 

 Ofis-Otomasyon Bilgi Sistemi 

 Yapay Zeka Bilgi Sistemi  

 Coğrafi Bilgi Sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması temel 

işlevlerin yerine getirilmesine bağlıdır (Yomralıoğlu, 2000). Bunlar ; 

 Veri toplama : Coğrafik veriler toplanarak, CBS’de kullanılmadan 

önce mutlaka sayısal yani dijital formata dönüştürülmelidir. Verilerin 

kağıt ya da harita ortamından bilgisayar ortamına dönüştürülmesi işlemi 

sayısallaştırma (digitizing) olarak bilinir. Modern CBS teknolojisinde bu 

tür işlemler büyük boyutlu projelerde tarama tekniği kullanılarak 

otomatik araçlarla gerçekleşir. Küçük boyutlu projelerde daha çok masa 

tipi sayısallaştırıcılar kullanılarak, elle sayısallaştırma yapılabilir.  

 Veri yönetimi : CBS projelerinde veri hacimlerinin geniş ve ayrıntılı 

olması, bunun yanında birden çok veri gruplarının kullanılması 

durumunda Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Data Base Management 

Systems) verilerin saklanması, organize edilmesi ve yönetilmesine 
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yardımcı olur. Veri tabanı yönetim sistemleri bir bilgisayar yazılımı olup, 

veri tabanlarını yönetir veya birleştirir. Bir çok yapıda tasarlanmış veri 

tabanı yönetim sistemleri varsada, CBS için en uygunu ilişkisel 

(relational) veri tabanı sistemidir. 

 Veri işleme : CBS projeleri için veri çeşitlerinin birbirine dönüşümü 

veya yorumlanması gerekebilir. Konumsal bilgiler ayrımlı ölçeklerde 

mevcut olabilir. Tüm bu bilgiler birleştirilmeden önce aynı ölçeğe 

dönüştürülmelidir. CBS teknolojisi konumsal verilerin sorgulanması ve 

analizinde birçok veri, her türlü geometrik ve mantıksal işleme tabi 

tutulabilir. 

 Veri sunumu : CBS teknolojisinde birçok coğrafik işlemin sonunda 

yapılanlar harita veya grafik gösterimlerle görsel hale getirilir. Haritalar, 

coğrafik bilgiler ile kullanıcı arasındaki en iyi iletişimi sağlayan 

araçlardır. Haritalar, yazılı raporlarla, üç boyutlu gösterimlerle, fotoğraf 

görüntüleri ve çok ortamlı (multimedia) ve diğer çıktı çeşitleriyle 

birleştirebilmektedir. 

 

4.2. Coğrafi Analizler 

 

"Coğrafi Bilgilerin Analizi" fonksiyonu, oluşturulan coğrafi veri 

tabanının, amaca ve uygulama alanına göre kullanılmasını ve böylece 

kullanıcıların CBS'den beklentilerinin karşılanmasını hedefler (Taştan, 

1991; Fisher vd., 1992; Bank vd., 1994; Taştan ve Bank, 1994). Analiz 

sonrası elde edilen sonuçlar, "Coğrafi Bilgilerin Sunuşu" fonksiyonu ile 

kullanıcılara ulaştırılır.  
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 Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili yazılımlarda verilere, sınıf, öznitelik 

gibi sıralamalarındaki düzeylerine bağlı olarak özel isimler verilir. Ayrıca 

veri tabanı da Tek ve Çok Katmanlı olarak ikiye ayrılır. Çalışılacak 

konuya göre hangisine gereksinim duyulacaksa ona göre çalışılır. 

 

   Tek Katman      Çok Katman  

   1. Sınıf (Feature Class)     1. Sınıf 

 --Alt Sınıf (Attributes)     1. Sınıfın Alt Sınıfları 

        2.Sınıf   

        3.Sınıf 

 

  Çok katmanlı veri tabanında, her bir veri sınıfı diğer veri ile 

katman mantığına göre veri tabanına girilir. Tek katmanlı verilerde ise 

tek “sınıf” ve bunun “öznitelik” leri yer alır. 
Tek katman veri tabanına bir örnek uygulama olarak toprak veri tabanı 

verilebilir. Bu veri tabanında toprak haritası (feature class) bir katmanı oluştururken her 

bir toprak grubu içerisindeki bilgiler öznitelik (attribute) bilgisini oluşturur (Altınbaş, 

2003). 

  Bir toprak haritası 
   B Toprak Grubunun Öz Nitelik Bilgileri 

 ▬Doku:  SL (Kumlu Tın) 

 ▬Eğim:  A 

 ▬Derinlik:  II 

 ▬Drenaj:  Yetersiz  

 ▬Taşlılık:  T1 

 ▬Kayalılık:  R1 

 ▬Erozyon:                  Yok 
 

4.3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları 

A B

C 

E 

D
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Coğrafi Bilgi Sistemleri, bir çok disiplinin kesişim noktasında yer 

almaktadır. Bugün, pazar araştırıcıları, doğal kaynak ve arazi yöneticileri, 

planlamacılar, vergi memurları, özel sektör ve kamu hizmetleri personeli 

arasında pek çok CBS kullanıcısını görmek mümkündür 

(http://www.tagem.gov.tr/gis/cbsveua.htm). 

 Orman Geliştirme Planlama 

 Kent Bilgi Sistemleri 

 Çevre Uygulamaları 

 Kent Planlamacılığı 

 Askeri Uygulamalar 

 Jeolojik Uygulamalar 

 Turizm Uygulamaları 

 Havacılık Uygulamaları 

 Ulaşım Planlamacılığı 

 Hidrolojik Uygulamalar 

 Telekomünikasyon Uygulamaları 

 Mühendislik Uygulamaları 

 Pazarlamacılık Uygulamaları 
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5. TÜTÜN BİTKİSİNİN TANIMI, FİZYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ VE EKOLOJİK İSTEKLERİ 

 
Tütün bitkisi, patlıcangiller familyasından tek yıllık bir 

bitkidir. Altmışın üzerinde çeşidi olan tütün üç alt gruba ayrılmakta ve 

bu gruplardan Nicotiana petunıodes’in dışında kalan Nicotiana 

tabacum ve Nicotiana rustica keyif verici özelliği dolayısıyla 

yetiştirilmektedir. Bunlardan, özellikle Nicotiana tabacum,  Nicotiana 

rustica, Nicotiana glauca büyük ekonomik değere sahipken, Nicotiana 

alata, Nicotiana sanderae, Nicotiana sylvestris türleri süs bitkisi olarak 

yetiştirilmektedir (İncekara, 1971). 

Çizelge 5.1. Tütün Bitkisinin Botanik Özellikleri: 

Kök Kazık köklüdür, bu ana kök etrafında lif kökler 

bulunur. 

Gövde Ana gövde dik ve 50–250 cm. boyunda, yan 

dallar otsu özelliktedir. 

Yapraklar Tütün bitkisinin asıl ticari önem taşıyan 

organıdır. Çok ayrımlı yaprak çeşitleri vardır. 

Çiçekler Çiçekler boru şeklinde, renkleri kırmızı veya 

beyazdır. 

Tohum Tütün tohumları kahverenginden siyaha kadar 

değişen renklerde, böbrek şeklinde ve üzeri 

pürüzsüzdür. Bin-dane ağırlıkları 0.07-0.09 

gr.dır. Tohumdaki yağ oranı % 32-42’dir. 
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Tütün, bugün 56 derece Kuzey ve 38 derece Güney enlemleri 

arasında yetiştirilebilen ve vejetasyon süreci iklime bağlı olarak 80–

100 gün arasında değişebilen bir bitkidir. Anavatanı Amerika olan 

tütün 1492’de Christopher Columbus’un kıtayı keşfi ile tanınmış ve 

daha sonra Avrupa kanalıyla Dünya’ya yayılmıştır. Önceleri dini 

törenlerde tütsü olarak, sonra süs bitkisi ve ilaç olarak kullanılan tütün 

bitkisi yaprakları daha sonraları pipo, puro, enfiye, çiğneme tütünü, 

nargile ve sigara şeklinde tüketilmeye başlanmıştır. Bugün 

yapraklarından nikotin, saplarından selüloz, tohumlarından yağ, 

çiçeklerinden esans, küllerinden potasyum karbonat gibi maddeler de 

elde edilen tütün, yoğun tepkilere rağmen kimi ülkeler için son derece 

önemli bir tarım ürünüdür. Dışsatımdan elde edilen dövizin dışında 

dışalım ve tüketiminden alınan vergilerle birçok ülkenin vazgeçilmez 

gelir kaynakları arasında yer almaktadır (www.yapraktutun.gov.tr). 

Tütünlerin sınıflandırılmasında; kurutma yöntemi, tütünün tipi, 

kullanım alanları, yaprak rengi vb. ölçüt olarak alınabilir. Ancak 

tütünler genelde kurutma şekli temel alınarak, aşağıdaki şekilde 

gruplandırılmaktadır. 
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Çizelge 5.2. Tütünlerin sınıflandırılması 

KURUTMA YÖNTEMİ  TÜTÜN TİPİ  

1. FLUE-CURED VIRGINIA  

2. AIR CURED      

2.1. Light-Air Cured  
BURLEY  
MARYLAND   

2.2. Dark Air Cured      

2.2.1. Sigara ve diğer amaçlar için 
kullanılanlar  

ONE SUCKER  
GREEN RIVER 
VIRGINIA SUN CURED   

2.2.2. Puroluklar 

KÜBA TÜTÜNLERİ  
BREZİLYA TÜTÜNLERİ 
SUMATRA TÜTÜNLERİ 
FİLİPİN TÜTÜNLERİ 
AMERİKAN TÜTÜNLERİ  

3. SUN CURED      

3.1. Oriental  
TÜRKİYE TÜTÜNLERİ 
YUNANİSTAN TÜTÜNLERİ  
BULGARİSTAN TÜTÜNLERİ  

3.2. Semi Oriental ORIENTAL ORİJİNLİ TÜTÜNLER  

3.3. Light-Sun Cured LOKAL TİPLER  

3.4. Dark Sun Cured LOKAL TİPLER  

4. FIRE CURED 

DARK-AIR CURED ORİJİNLİ 
TÜTÜNLER  
FLUE-CURED ORİJİNLİ 
TÜTÜNLER  
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Bunların dışında, Perique, Black-Fat, Hasankeyf ve Tömbeki 

tütünleri sınıflandırma dışı tütünler olarak isimlendirilirler. 

Dünyada tütün ekim alanları yaklaşık 4.000.000 hektar iken, 

tütün üretimi ise 5.785.000 ton civarındadır. Türkiye tütün üreticisi 

ülkeler içerisinde yaklaşık % 2,5 ve tütün dışsatımı yapan ülkeler 

içerisinde ise yaklaşık % 5,2’lik bir paya sahiptir. 

II. Dünya savaşına kadar, tiryakiler arasında Türk 

tütünlerinden yapılmış sigaralar tercih edilirken, daha sonra Virginia 

ve Burley tütünlerinden yapılmış sigaraların tüketimi yaygınlaşmış ve 

isim yapmıştır. Bugün Dünya sigara endüstrisinde Amerikan tipi, 

İngiliz tipi, Fransız tipi ve Oriental tip olmak üzere dört harman sigara 

tipinden söz etmek mümkündür. Dünya sigara pazarlarının mutlak 

hakimi ve tüketimi en fazla olanı Amerikan tipidir (American Blend) 

ve bunu sırasıyla İngiliz ve Fransız tip sigaralar izlemektedir. 

Amerikan tipi sigaraların üretiminde tatlandırma ve kokulandırma 

işlemleri için Oriental tip tütün kullanılır. Amerikan tipi sigaralarda 

kullanılan Oriental tip tütün oranı % 5–20 arasında değişmektedir. 

Oriental tip tütünler, birçok harmanda yer aldığından dünya 

piyasalarında vazgeçilmezdir ve ülkemizde yetiştirilen Oriental 

tütünlerin kalitesinin oldukça yüksek olması bizi önemli dışsatımcı 

ülkelerden biri konumuna getirmiştir. 
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5.1. Araştırma Yöresinde Yetiştirilen “Türk Tütünleri”Nin 

Özellikleri 

 

Tütün, çevre koşullarından en yüksek düzeyde etkilenen 

bitkilerden biri olduğundan, özellikleri yetiştiği iklim ve topografyaya 

göre değişir. 

Ege bölgesi için geliştirilmiş maviküfe dayanıklı İzmir Özbaş ve 

Akhisar 97 ile maviküfe dayanıksız Sarıbağlar 97 tütün çeşitleri kır ve kır 

taban tarla toprağında istenilen kalite özelliklerini vermektedir.  
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Bölgede yetiştirilen kimi tütün çeşitlerini tanımlarsak; 

AKHİSAR 97 

Çeşit Özellikleri: Uzun boylu ve yaprak boyu kısadır, sık yapraklı (30–

55, ort. 44), yaprak rengi açık yeşil ve yaşmaklıdır (Şekil 5.1). Maviküfe 

ve kuraklığa oldukça dayanıklı, orta geççi, verim ve kalitesi iyidir. 

Toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak 85–150 kg/da arasında ürün 

alınır. 

İklim ve Toprak İstekleri: Özellikle kırtaban arazide gelişimi çok iyidir. 

Maviküfe dayanıklı olduğu için erken dikimde yarar vardır. Geç dikimde 

ve yağışsız iklim koşullarında ilk dönemde bir kez sulama yapılması 

gerekebilir. Hasatta olgunlaşan yaprakları uzun süre yanmadan tarlada 

kalabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.1. Akhisar 97 tütün çeşidi 
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SARIBAĞLAR 407 

Çeşit Özellikleri: Sarıbağlar tütün popülasyonundan seleksiyonla 

geliştirilmiş, maviküfe ve küllemeye duyarlı ancak, verim ve kalite 

yönünden çok iyi bir çeşittir. Yaprakları sık (30-50), küçük, karınlı ve 

açık yeşildir (Şekil 5.2). 

İklim ve Toprak İstekleri: Orta erkencidir. Ayrımlı toprak tiplerine ve 

iklimlere adaptasyon özelliği diğer çeşitlerle karşılaştırıldığında daha 

iyidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Şekil 5.2. Sarıbağlar 407 tütün çeşidi 
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USTURALI 97 

Çeşit Özellikleri: Ege 64 grubu tütünlerdendir. Orta boylu, yaprak sayısı 

orta (standartlardan fazla), karınlı; yaprak boyutları standartla aynı ve 

açık yeşil renklidir (Şekil 5.3). 

İklim ve Toprak İstekleri: Maviküfe dayanıklı, kuraklığa oldukça 

dayanıklı ve erkenci bir çeşittir. Verim yönünden standartlardan üstün 

(85–125 kg/da), yaprak kalitesi çok iyidir. Karabağlar grubu tütünlere 

göre ekspertiz (uzman incelemesi) kaliteleri daha iyi olduğundan, kaliteli 

tütün alınamayan üretim alanlarında yetiştirilmesi önerilebilinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Resim 5.3. Usturalı 97 tütün çeşidi 
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REŞATBEY 97 

Çeşit Özellikleri: Ege 64 grubu tütünlerdendir. Orta boylu, yaprak sayısı 

orta (standarttan fazla), karınlı, yaprak boyutları standartla aynı ve yeşil 

renklidir (Şekil 5.4). 

İklim ve Toprak İstekleri: Maviküfe dayanıklı, kuraklığa oldukça 

dayanıklı, erkenci bir çeşittir. Verim yönünden standartlardan üstün (85–

125 kg/da), yaprak kalitesi iyidir. Karabağlar grubu tütünlere göre 

ekspertiz (uzman incelemesi) kalitesi daha iyi olduğundan kaliteli tütün 

alınamayan üretim alanlarında yetiştirilmesi önerilebilinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Resim 5.4. Reşatbey tütün çeşidi 
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OTAN 97 

Çeşit Özellikleri: Orta-uzun boylu, sık yapraklı (30–54), yaprak rengi 

yeşil ve yaşmaklıdır (Şekil 5.5). 

İklim ve Toprak İstekleri: Maviküfe ve kuraklığa oldukça dayanıklı ve 

orta erkenci bir çeşittir. Verim ve kalitesi iyidir. Verimi, toprak ve iklim 

koşullarına göre 85-145kg/da arasında değişebilir. Agronomik özellikleri 

Akhisar 97 çeşidi ile benzerlik gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Şekil 5.5. Otan 97 tütün çeşidi 
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İZMİR-ÖZBAŞ 

Çeşit Özellikleri: Orta uzun boylu, sık yapraklı (26–50 adet, ort.42), 

yaprak rengi yeşil, yaşmaklı, karınlı ve yaprak dokusu Karabağlar 

çeşidine göre daha kalındır (Şekil 5.6). Maviküfe ve kuraklığa oldukça 

dayanıklı ve orta erkencidir. Verim ve kalitesi iyi, verimi toprak ve iklim 

koşullarına koşut olarak 80–150 kg/da arasında değişir. 

İklim ve Toprak İstekleri: Özellikle kırtaban alanlardaki tınlı-kum 

dokulu arazilerde çok iyi gelişim göstermekte, ancak kök gelişimini 

engelleyen kil dokulu topraklarda verim düşük olmaktadır. Maviküfe 

dayanıklı olduğundan, dikimin erken yapılması daha iyi sonuç verir. Geç 

dikimde ve yağışsız iklim koşullarında ilk dönemde bir kez sulama 

yapılması gerekebilir. Hasatta olgunlaşan yaprakları uzun süre yanmadan 

tarlada kalabilmektedir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Şekil 5.6. İzmir Özbaş tütün çeşidi 
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Oriental tipi tütünler morfolojik özellikleri yönünden 

incelendiğinde, yaprak dizilişleri ve yaprağın gövde ile yaptığı açının 

ayrımlılıklar gösterdiği kolaylıkla gözlenebilir. Uydu görüntüleri 

üzerinde bitki örtüsü sınıflandırması yapılırken; bitki yansımaları 

arasındaki ayrımlılıklardan yararlanılır. Sayısal yansıma verilerindeki bu 

ayrımlılıklar, bitkinin örtme yüzdesi ve yaprakların gözde üzerindeki 

diziliş şekli ile doğrudan ilişkilidir. Yukarıdaki resimlerde de görüldüğü 

gibi, Oriental tipi tütünler kendi aralarında yaprakların dizilişi, yaprak 

sıklığı ve yaprak renkleri yönünden ayrımlılıklar göstermektedir ancak 

bu ayrımlılık çeşit bazında bir sınıflandırma yapılması için yeterli 

değildir. Uydu görüntüleri üzerinde çeşit bazında bir sınıflandırma 

yapmak optik görüntülerle olanaksız görülmektedir. Öyle ki, bu 

ayrımlılıkların tez projesinde kullanılan ASTER uydu görüntüleri ile 

saptanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Diğer taraftan, tütün üreticilerinin tarladaki üründen tohumluk 

aldığı ve bir sonraki yıl içinde bu tohumları kullanarak alçak tünel altında 

fide yetiştirdiği ve kendi yetiştirdikleri, fideleri tarlaya şaşırtma yoluyla 

üretim yaptıkları bilinmektedir. Bu durum yıllar içerisinde tohumlarda 

açılmalara ve çeşit özelliklerinin kaybolmasına neden olmuştur. Tüm bu 

olumsuzluklar tütün bitkisi ile çeşit bazında bir çalışma yapılmasını şu 

aşamada neredeyse olanaksız konuma getirmiştir.  

 

5.2. Dünya Ve Türkiye’de Tütünün Durumu 

 

 Ülkemiz dışsatımında önemli bir yere sahip olan tütün, yaklaşık 

550 bin üreticinin geçim kaynağını oluşturmaktadır. 2000 yılı 6 aylık 
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dönem verileri incelendiğinde tütünün genel dışsatımdaki yerinin %1.36; 

tarım ürünleri dışsatımındaki dağılımının ise %19.92 olduğu 

görülmektedir (Tuğ, 2002). 

Dünyada, her yıl ortalama 6–7 milyon ton civarında tütün 

üretilmektedir. Ülkemiz üretimi ise yaklaşık olarak 350 bin tonu 

bulmaktadır. Dünya sigara piyasalarında genellikle harmanlanmış 

sigaraları kullanılmakta ve bu harmanlarda belli oranlarda şark tipi tütün 

kullanılması gerekmektedir. Ülkemizde üretilen tütünler büyük oranda 

şark tipi olup, bu ürün ülkemiz dışında Yunanistan, Bulgaristan ve Yeni 

Yugoslavya Cumhuriyeti'nde yetiştirilmektedir. Söz konusu oriental 

tütün niceliğinin yaklaşık %65i Türkiye’de üretilmektedir. 

Ülkemizde yabancı tütün üretimine başlanılmasının geçmişi 

oldukça yenidir ve üretim miktarımız henüz kurulu sanayinin ihtiyacını 

karşılamaktan uzaktır. Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 

de blended sigara tüketimine eğilim giderek artmaktadır. Bu nedenle de 

yabancı tütün üretimimizi artırabilmek amacıyla çalışmalara devam 

edilmektedir. Ancak üretimi ve teknolojisi Türk tipi tütüne göre oldukça 

değişiklik gösteren bu tütünler entansif ziraatı gerektirmektedir. 

Üretimleri taban arazide gerçekleştirilmekte olup kurutulmaları oldukça 

masraflı yatırımları gerektirmektedir (Tuğ, 2002). 

Yerli tütün üretimimiz ise 1994 yılına kadar hızla artış 

kaydetmiştir. Tütün üretiminin fiyata oldukça duyarlı olması ve 

uygulanan yüksek fiyat politikaları nedeniyle ürün zamanla normal 

ekolojisini aşarak taban arazilere de yerleşmiş ve tütün üretimimiz diğer 

ürünler aleyhine artarak tütün üretim bölgelerindeki bitki paterninin 

bozulmasına neden olmuştur. Kimi yıllarda çok yüksek miktarlarda stok 
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varlığı maliyetin artmasına neden olmuş, çözüm olarak zaman zaman 

fazla ürünlerin imhası yoluna gidilmiştir. 

Ülkemizde, tütüne olan iç ve dış talepte yıllar içerisinde çok 

büyük değişiklikler olmamıştır. Ülkemiz iç tüketimi yıllık 70–80 bin ton, 

yıllık dışsatım hacmi ise yaklaşık 100–125 bin ton civarındadır. Bu 

rakamlar dikkate alındığında rasyonel tütün üretimimizin stok ihtiyacı da 

göz önüne alınarak 200–225 bin ton civarında olması gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır (Tuğ, 2002). 

Dünya tütün ekim alanları Asya kıtasında yoğunlaşmıştır. Başlıca 

üretici ülkeler; Çin, Hindistan, A.B.D, Brezilya ve Zimbabwe şeklinde 

sıralanabilir. Çin, A.B.D,  Hindistan, Brezilya, Türkiye, Zimbabwe, 

Endonezya, Yunanistan vb. ülkeler Dünya işlenmemiş tütün üretiminin 

yaklaşık 3/4 ünü oluşturmaktadır.  

 

Çizelge 5.3. Değişik Yıllara Göre Dünya Tütün Üretimi, Dışsatımı, 
Dışalımı Tüketimi ve Stok Durumu 
 

TÜTÜN 
DURUMU 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 

Ekim Alanı 
(Hektar) 4.609.806 5.351.292 4.349.249 4.214.625 4.182.920 3.950.561 3.944.184 

Tütün Üretimi 
(Ton) 7.456.296 7.722.327 6.872.450 6.924.275 6.918.885 6.482.257 6.472.293 

Tütün İthalatı 
(Ton) 1.927.639 1.992.939 1.913.011 2.025.813 1.969.678 2.050.298 2.080.642 

Tütün İhracatı 
(Ton) 2.037.769 2.004.455 1.928.650 2.070.601 1.961.535 2.026.736 2.006.599 

TütünTüketimi 
(Ton) 6.469.040 6.511.187 6.358.984 5.468.736 6.440.110 6.437.318 6.488.121 

Yılbaşı Tütün 
Stoku (Ton) 5.883.621 7.234.803 7.166.843 6.719.003 7.177.194 6.732.710 5.910.242 

Kaynak: Tobacco: World Markets And Trade.F.T  2-2002 (*) Tahmin 
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2002 yılında dünya tütün ekim alanlarında, üretim, dışalım, 

dışsatım ve stok niceliğinde bir önceki yıla göre azalış, tüketimde ise bir 

önceki yıla göre artış kaydedildiği belirlenmiştir (Çizelge 5.3). 

 

Çizelge 5.4. Kimi ülkelerde tütün üretim niceliği 
ÜLKELER 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 

Dünya 7.456.296 7.722.327 5.848.455 6.924.275 6.918.885 6.482.257 6.472.293 

Çin 3.234.000 3.613.350 2.010.250 2.478.295 2.563.854 2.303.000 2.270.000 

A.B.D 688.258 729.138 604.131 586.360 477.630 449.745 418.439 

Hindistan 562.750 561.330 572.200 736.200 606.000 610.000 635.500 

Brezilya 365.900 485.100 373.150 629.525 578.451 565.317  

Zimbabwe 207.767 165.271 192.384 193.183 227.726 175.335  

Kaynak: U.S.D.A.FT.Tobacco World  Markets and Trade  (*) Tahmini  

 

Yukarıdaki veriler ışığında Dünya tütün üretimi her yıl ortalama 6–8 

milyon ton arasında değişmektedir (Çizelge 5.4). 

 

Çizelge 5.5. Dünya Sigara Üretimi (1000 Ton) 
ÜLKELER 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001* 

Dünya 5.477 5.598 5679 5.565 5.476 5.492 5.573 5.583 

Çin 1.710 1.735 1.700 1.684 1.643 1.670 1.699 1.685 

ABD 726 747 758 720 680 635 595 580 

Brezilya 164 174 182 183 170 111 105 110 

Kaynak: : U.S.D.A.FT. 

(*) Tahmini verilere göre 
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  5.3. Türkiye’deki Potansiyel Tütün Ekim Alanları ve Bu 

Bitkinin Ülke Ekonomisindeki Önemi 

 

 Türkiye’de tütün ekim alanları, iklim ve toprak özelliklerine bağlı 

olarak Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine 

dağılmış olup, üretilen tütünlerin yaklaşık % 96’lık bölümü Türk (Şark) 

tütünü, kalanı ise Virginia, Burley, Tömbeki ve Hasankeyf tütünleridir 

(Çizelge 5.6, 5.7). Tütün üretimindeki değişmeler, tütün ekim alanlarına, 

alım fiyatlarına, dışsatım hacmine, dış talebe ve hava koşullarına 

bağlıdır. Uluslararası piyasalarda Türk tütünleri olarak isim yapmış 

tütünlerimiz, başta Ege Bölgesi olmak üzere Karadeniz Bölgesinde 

üretilmekte olan kimi çeşitleri içermektedir. Genelde küçük kıtalı, yavaş 

içimli, tatlı, tok, yüksek aromalı ve düşük nikotinli olan tütünlerimiz, 

dünya sigara üreticileri tarafından aranmaktadır. Dışsatım yeteneği çok 

yüksek olan İzmir orijinli tütünlerimiz Ege Bölgesinde üretilmektedir. 

Bölge içerisinde üretimin en yoğun olduğu yöre, araştırma alanımızı da 

içine alan Akhisar ilçesidir (www.yapraktutun.gov.tr). 

 Yabancı orijinli olan Virginia tütünleri ise; yoğunlukla Düzce 

yöresinde yetiştirilmektedir. Bu tütünler çok büyük ekim alanlarına sahip 

olmamakla birlikte, ülke içerisindeki sigara fabrikalarında kullanılmakta 

ve dışsatımı yapılmamaktadır.  
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Çizelge 5.6. Türkiye Türk (Şark) Tütünü Üretim Bölgeleri ve Üretim 
Verileri 

    Tütün   Tütün   Ortalama 
Tütün    Ekilen Tütün Ekilen Tütün 1 Hektar 
Üretim  Ürün Köy Ekicisi Alan Üretimi Verimi 

Bölgeleri Yılları Sayısı Sayısı (Hektar) (Kilo) (Kilo) 
       

  1998        2.097 
        

334.117        158.060        132.610.326          839    

 Ege 1999        2.012 
        

296.251        164.806        130.827.306          794    

 Bölgesi 2000        2.003 
        

301.177        146.785        114.170.660          778    

  2001        1.977 
        

246.166        134.733          92.801.897          689    

  2002        1.813 
        

193.691        135.780         104.561.068          770    

       

  1998           262 
         

11.747             4.202            3.983.196          948    

 Marmara 1999           240 
         

10.880             4.272            3.774.646          884    

 Bölgesi 2000           228 
         

10.728             4.496            4.030.536          896    

  2001           216 
         

9.421             4.156            3.244.801          781    

  2002           200 
         

11.779             8.040            2.331.509          290    

       

  1998        1.040 
         

97.472           40.908          34.901.558          853    

 Karadeniz 1999        1.018 
         

90.800           38.984          36.222.189          929    

 Bölgesi 2000        1.003 
         

90.128           36.161          32.523.471          899    

  2001           989 
         

77.911           33.017           23.034.269          698    

  2002           954 
         

74.623           28.080          24.584.968          876    
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  1998           229 
         

28.634             6.921            9.915.727       1.433     

 Doğu 1999           238 
         

29.298             7.208          10.159.213       1.409     

 Bölgesi 2000           204 
         

27.252             8.139            6.729.972          827     

  2001           198 
         

23.928             3.537            3.881.462       1.097     

  2002           199 
         

23.182             4.110            4.623.119       1.125     

       

  1998        1.209 
        

145.352          65.142          69.697.843       1.070     

 Güneydoğu 1999        1.235 
        

135.531          52.195          61.928.727       1.186     

 Bölgesi 2000        1.238 
        

148.934          38.864          42.203.734       1.086     

  2001        1.196 
        

116.114          20.517          21.749.574       1.060     

  2002        1.206 
        

102.607          15.190          19.000.086       1.251     

       

 TÜRK 1998       4.837 
      

617.322      275.233      251.108.650           912     

 (ŞARK) 1999       4.743 
      

562.760      267.465      242.912.081           908     

 TÜTÜNÜ 2000       4.676 
      

578.219      234.445      199.658.373           852     

 TOPLAMI 2001       4.576 
      

473.540       195.960      144.712.003           738     

  2002       4.372 
      

405.882      191.200      155.100.750           811     
KAYNAK : Tekel Kayıtları                 

 

 

 

 

 

 



 64 

Çizelge 5.7. Tütün Çeşitleri İtibariyle Türkiye Yabancı Tütün Üretimi 

Genel Durumu 

    Tütün   Tütün   Ortalama 
    Ekilen Tütün Ekilen Tütün 1 Hektar 

Yabancı Ürün Köy Ekicisi Alan Üretimi Verimi 
Tütünler Yılları Sayısı Sayısı (Hektar) (Kilo) (Kilo) 

       

  1998  
        

138    
         

2.703              1.980            4.948.890        2.499    

 Virginia  1999  
        

151    
         

3.026             2.139            5.683.274        2.657    

  2000  
        

146    
         

2.618             2.026             5.160.727        2.547    

  2001  
        

112    
         

2.298             1.671            4.782.571        2.862    

  2002  
        

108    
         

2.009             1.548            4.332.846        2.799    

       

  1998  
        

94     
         

1.436                985            2.462.069        2.500    

 Burley 1999  
        

105    
         

1.615                869            1.897.830        2.184    

  2000  
        

106    
         

1.493                847            2.442.950        2.884    

  2001  
        

91     
         

1.260                742            2.229.036        3.004    

  2002  
        

91     
         

1.182                762            2.047.453        2.687    

       

  1998  
        

3     
         

10                     1                      493           493    

 Puroluk 1999  
        

3     
         

9                     1                      351           351    

  2000                -
         

-                       -                            -               -    

  2001                -
         

-                       -                            -               -    

  2002                -
         

-                       -                            -               -    
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  1998  
         

2     
         

538                   96               152.852       1.592    

 Tömbeki 1999  
         

2     
         

582                 135               220.944       1.637    

  2000  
         

2     
         

659                   93               117.828       1.267    

  2001  
         

2     
         

478                   38                 73.533       1.935    

  2002  
         

2     
         

546                 152                 85.773          564    

       

  1998  
         

2     
         

54                   55               138.630       2.521    

 Hasankeyf 1999  
         

2     
         

129                 142                355.560       2.504    

  2000  
         

32     
         

485                 311               621.690       1.999    

  2001  
         

57     
         

446                 416               773.689        1.860    

  2002  
         

83     
         

941              1.021            2.015.564       1.974    

       

 YABANCI 1998           239 
         

4.741            3.117          7.702.934       2.471     

 TÜTÜNLER 1999           263 
         

5.361            3.286          8.157.959       2.483     

 TOPLAMI 2000           286 
         

5.255            3.277          8.343.195       2.546     

  2001           262 
         

4.482            2.867          7.858.829       2.741     

  2002           284 
         

4.678            3.483          8.481.636       2.435     
KAYNAK : Tekel Kayıtları                    
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Ülkemizde uygulanan yüksek fiyat politikaları nedeniyle, 1987 

yılından itibaren üretim niceliğimiz hızla artış göstermiş, tütün üretimi 

optimal alanların dışına çıkarak taban arazilere doğru dağılım 

göstermiştir. Biriken stokların, yıllar itibariyle maliyeti yükseltmesi 

yanında taban arazideki tütünün kalitesiz ve veriminin yüksek olması 

nedeniyle ulusal kaynak israfı giderek büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Yukarıda tanımlanan olumsuzluğun en düşük seviyeye 

düşürülmesi bağlamında, 26.11.1993 günlü resmi gazetede yayınlanan 

93/4988 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tütün üretimi ve 

fiyatlandırılması, Avrupa Birliği’nce uygulanan sisteme benzer bir 

yapıya ulaştırılmıştır. Tütünle ilgili Bakanlıkların katılımıyla 1177 sayılı 

kanun gereğince oluşturulan Bakanlıklar arası Tütün Kurulu Kararı ile 

ülkemiz tütün gereksinmesi göz önüne alınarak her yıl için ayrı ayrı tütün 

kotası belirlenmektedir. 1995 yılı için belirlenen ülke tütün üretim kotası 

220 bin ton iken 1996 yılında belirlenen tütün üretim kotası 235 bin ton 

olmuştur. 

 
5.4. Tütün Bitkisinin İklim İsteği 
 
5.4.1. Şark (Oriental=Türk) Tütünlerinin İklim İstekleri 
 
Tütün bitkisinin gelişme döneminde gereksinme gösterdiği 

sıcaklıklar; en düşük 13-15oC, en yüksek 35-38oC ve ortalama ise 26-

27oC ‘dir.  

 Tütünlerin gelişme süreleri, çevrenin özelliklerine ve iklime bağlı 

olarak 80–120 gün olmakla beraber normal sıcaklık koşullarında gelişme 

süresi ortalama 90–100 gündür. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde 
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gelişme süresi 80–90 gün, sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde ise gelişme 

süresi 100–120 gün arasında değişim gösterir. 

 Tütün tohumlarının çimlenebilmesi için toprak sıcaklığının en az 

11 oC olması gerekir. Toprak sıcaklığı, 12–14 oC ye ulaştıktan sonra 

fidelik yastıkları hazırlanarak tohum ekimi yapılır. Tütün bitkisinin 

güneşlenme ve ışık isteği yüksektir. 

 Şark tipi tütünler, yalnızca tarlaya şaşırtılma döneminde suya 

gereksinim gösterir. Bundan sonra yapılan sulamalar ya da yağan 

yağmurlar kalite özellikleri üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Bu 

nedenle yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz İklimi etkisi altındaki 

yörelerde yoğun olarak üretilmektedir. 

 
5.4.2. Flue-Cured (Virginia) Tütünlerin İklim İstekleri  
 
 Flue-Cured tütünleri, dünyada en yaygın üretim alanına sahip 

tütün tipidirler ve bunlar Güney yarımküredeki Yeni Zelanda’dan, Kuzey 

yarımküredeki Almanya’ya kadar yaklaşık 75 ülkeyi içeren büyük bir 

coğrafyada ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir (Gür, 1986). 

 Virginia tütünleri, ekolojik koşulların uygun olması nedeniyle 

ülkemizin Gönen-Bolu-Manyas-Düzce yörelerinde yetiştirilmektedir 

(Anonim, 1992). Bu yörede, dağların kıyıdan iç bölümlere doğru 

yükseltisinin artması nedeniyle, kıyı ile iç bölümler arasında yıl içinde 

sıcaklık ayrımlılığının fazla olmaması yanında iklimin; yazları sıcak, 

kışların ise ılık, ve her mevsim yağışlı olması sonucu bu bölgeler 

Virginia tütünleri için uygun ortam oluştururlar. Benzer şekilde bu 

yöreler, Karadeniz ikliminin etkisi altında kaldığından, yıllık yağış 
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yeterlidir ve hava nemi de istenilen kalitede tütün yetiştirilmesine 

uygundur (www.duzce-bld.gov.tr). 

 

5.5. Tütün Bitkisinin Toprak İstekleri 
 
5.5.1. Şark Tütünlerinin Toprak İstekleri 
 
Yüzeysel köklü olan tütün bitkisi, drenajı iyi olan ve iyi 

havalanan topraklara gereksinim duyar. Tütün çeşitlerine göre, toprak 

istekleri de ayrımlılık gösterir. Kaliteli türk (oriental=şark tipi) tütünleri; 

aşağıdaki toprak koşullarında sağlıklı bir yaşam ortamı bulur.  

• Azotça fakir 

• Potasyum ve diğer mineral besin maddelerince zengin 

• Hafif asit veya nötr  

• Yüzeysel 

• Killi-kum ve tın dokulu topraklar 

• Kireçli topraklar (Dimon Tütün). 

 Tütün bitkisinin, yüzeysel ve bitki besin maddelerince fakir 

topraklarda daha kaliteli üretildiği bilinmekte ve bununla orantılı olarak 

azot veya fosforun toprakta yoğun bir şekilde birikiminin tütünde 

kalitenin düşmesine neden olduğu kimi yazınsal kaynaklarda 

açıklanmaktadır. Ancak kır ve kırtaban arazilerde organik madde 

içeriğinin %1 ve altında olması ve bunun yanısıra tütün tarlalarında 

yıllarca münavebe yapılmaksızın tek yönlü üretim yapılmasına bağlı 

olarak, topraklar mineral besin maddelerince düşük seviye gösterirler ve 

sonuçta tütün üretiminde verim azalmasına neden olduğu da bir gerçektir.  
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Tütün ekim ve dikimi yapılan alanlarda toprak analizleri yapılarak 

elde edilen analiz veri sonuçlarına göre, topraktan kaldırılan miktar kadar 

gübreleme yapılması önerilir. Bu bağlamda yapılabilecek bir diğer 

uygulama da, 3-4 yıl tütün üretiminin ardından, 1 yıl buğday veya arpa 

ekimi ile münavebe sisteminin uygulanmasıdır (Dimon Tütün). 

Ülkemizde tütün yetiştirilen topraklar; taban, kır taban ve kır olmak üzere 

3’e ayrılır; 

1. Taban: Derin, verimliliği yüksek ve geçirgen olmayan topraklardır ve 

eğimi %2’den düşüktür. Genel olarak tütün tarımı yapılmaz. Eğer 

yapılıyor ise, buralarda yetişen tütünlerin içim kaliteleri düşüktür. 

2. Kır taban: Oldukça iyi kalitede tütünlerin yetiştirilebildiği, %2-6 

eğimli ve az geçirgen topraklardır. 

3. Kır: Çok iyi kalitede tütün yetiştirilebilen, %6-12 eğimli, mineral bitki 

besin maddeleri bakımından yetersiz dağ yamaçlarındaki topraklardır. 

Genel olarak 400m.den sonra tütün tarımı yapılmaz. Böyle 

alanlar; alt bölümlerinde zeytin dikili alanlar ile, daha üst bölümlerde ise 

orman ya da maki-orman şeklinde vejetasyon dağılımı görülür.  

Yazınsal kaynaklarda, tütün toprakları yukarıdaki gibi 

sınıflandırılmakla beraber taban, kır taban ve kır araziler için “kesin ve 

sabit” bir eğim derecesi ortaya konulmamıştır. Bu nedenle arazi ve 

laborotuvar ortamı çalışmalarında; taban araziler %0–2 eğim derecesini 

“A”eğim sınıfı; kır taban araziler %2–6 eğim derecesi ve buna karşılık 

gelen “B” eğim sınıfı, kır araziler ise %6–12 eğim derecesi ve bu eğimi 

ifade eden “C” eğim sınıfı olarak belirtilen simgeler ile tanımlanmış ve 

sorgulanmıştır (Altınbaş, 1996).  
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5.5.2. Flue-cured (Virginia) Tütünlerinin Toprak İstekleri 
 

Kaliteli Flue-cured tütünleri; aşağıdaki toprak koşullarında 

sağlıklı bir yaşam ortamı bulurlar.  

• Orta veya derin topraklar, 

• Su tutma sigası yüksek, 

• Potasyum ve diğer mineral besin maddelerince zengin 

• Sulanabilir düz ve düze yakın araziler. 

Virginia tütünleri, Şark tipi tütünlerin aksine entansif tarım 

bitkisidir. Üzerinde yetiştirileceği toprak bakımından seçici özelliği 

yanında, sulama, gübreleme ve ayrımlı kimyasalların kullanımı 

bakımından yoğun istekleri olan bir bitkidir. Bu bağlamda, üretimin her 

aşamasında titiz ve dikkatli olmayı gerektirir (Tepecik, 2002). 

Ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı Düzce ovası; 

I. Sınıf Alüvyal toprakları içermektedir. Bu topraklar düz veya düze 

yakın eğimli, derin profilli ve organik madde içeriğince yoğun olan yöre 

topraklarında ekonomik ve sağlıklı olarak yetiştirilebilmektedir 

(www.duzce-bld.gov.tr). 

Virginia tütünlerin kurutulmaları da, Şark tipi tütünlerin aksine; 

özel kurutma sistemleri ve odalarına gereksinme duyduğundan oldukça 

masraflıdır, 
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6. ARAŞTIRMA YERİ, ÖZDEK VE YÖNTEM 
 

6.1. Araştırma Yeri 
 
6.1.1. Araştırma Yöresi Coğrafik Konumu 
 
Araştırma yöresi, Türkiye’nin batısında Ege Bölgesi’nin Ege ve İç 

Batı Anadolu bölümü içerisinde ve aynı zamanda “Aşağı Gediz Yöresi” 

olarak isimlendirilen alan içerisinde yer almaktadır ve Akhisar ilçe 

sınırları içerisindeki 562,8 km2 lik bir alanı kapsamaktadır. Denize kıyısı 

olmayan alt havzaya adını veren ve aynı zamanda Manisa ilinin bir ilçesi 

olan Akhisar, kent merkezi, Batı Anadolu'da Ege Denizi kıyısından 

yaklaşık 50 km. içeride konumlanır (www.akhisar.com)(Şekil 6.1). 
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Şekil 6.1. Araştırma yöresi yer bildirim haritası 

 

Akhisar alt havzası, kuzeyinde yer alan Doğu-Batı doğrultulu 

Bakırçay vadisi (oluğu) ile güneyinde yer alan doğu-batı doğrultulu 
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Gediz vadisi arasında NE-SW yönünde gelişmiş bir alt havza 

görünümündedir. Akhisar alt havzası, birbirinden alçak eşiklerle ayrılan 

Akhisar, Mecidiye, Selçikli, Büknüş ve Akselendi ovalarının yeraldığı bir 

havza tabanı ve ovaları çevreleyen dağ, tepe ve platolardan oluşur 

(Hoşgören, 1983).  

Araştırma yöresi ana rölyef şekillerinin dağ, tepe, plato ve 

ovalardan oluştuğu bilinen alt havzanın en yüksek yeri doğudaki Görenez 

dağı Yaylatepe doruğu (1280 m), en alçak yeri ise Kumçayı boğazı’nın 

tabanı (60 m) dır (Hoşgören, 1983). 

Ege Bölgesinin üretken tarımsal alanlarından birisi olan ve büyük 

ölçüde sulu tarımın yapıldığı Manisa-Akhisar ovalarının en önemli 

akarsuyu Gediz ırmağıdır. Bu ırmak Gediz ilçesinin 26 km. doğusunda 

bulunan Murat dağından kaynaklanır ve sularını Ege denizine boşaltır. 

Ova tabanında genişliği 150-200 m., derinliği 3-5 m. olan bu nehrin, 

yıllık ortalama debisi 55.1 m3/sn. dir (Temuçin, 1991). Araştırma yöresi 

için büyük önem taşıyan iki çay, Kumçayı ve Gördük Çaylarıdır. 

Kumçayı, Akhisar ovasında Medar, Gördes ve Kapaklı çaylarının 

birleşmesiyle oluşmuştur ve Manisa’nın kuzeyinden Gediz ırmağına 

boşalmaktadır.  

 
6.1.2. Araştırma Yöresinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi 
 
Araştırma yöresi jeolojisinin temelini, Paleozoik ve Mesozoik’e 

ait çeşitli kayaçlar oluşturur. Bu formasyonlar, yer yer volkanik ara 

tabakalı olan karasal Neojen formasyonları ile uyumsuz (diskordant) 

olarak örtülüdürler. Bütün bu kayaçlar tektonik hareketler sonucu 
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kıvrılmış, kırılmış ve çeşitli yönlere doğru eğim kazanmıştır. Çalışma 

alanında çok sayıda aktif ve ölü faylara rastlanılmaktadır. 

Çalışma alanı, içinde bulunduğu bölgenin temelini oluşturan 

Prekambriyen-Alt Paleozoik yaşta ve genellikle gnayslarla, metamorfik 

şistlerden oluşan Menderes Masifinin kuzeybatı kenarında yer 

almaktadır. Burası, aynı zamanda, “Üst Paleozoik Kuşak” ismi verilen ve 

Menderes Masifinin üzerinde uyumsuz (diskordant) olarak yer alan, az 

metamorfik kayaçlarla ofiolitlerden oluşmuş alanın güneydoğu 

kenarındadır. Böylece Akhisar alt havzası, ayrımlı jeolojik yaş ve 

litolojideki iki zon arasında bir geçiş zonu olarak nitelendirilebilir. 

Benzer şekilde, çalışma alanın kuzeydoğusunun çok küçük bir 

bölümünde, bu Paleozoik temel üzerinde, uyumsuz (diskordant) olarak 

Eosen kalkerler görülür. Bütün bu oluşumlar,  karasal Neojen 

formasyonları ve Kuaterner dolgularıyla örtülü bulunmaktadırlar 

(Hoşgören, 1983). 

Çalışma alanının temelini oluşturan en eski formasyonların başat 

kayaç tipleri; metamorfik ve metamorfik olmayan çeşitli şistlerle, 

kristalize kalker ve mermerlerdir. Ayrıca bu kayaçlarla birlikte, 

kuvarsitler, grovaklar ve kumtaşları da bulunmaktadır. Daha çok 

havzanın kenar bölgelerini oluşturan yüksek bölümler ile merkezi 

bölümlerinde geniş alanları örten mesozoik formasyonları ise; az önce 

sözü edilen Paleozoik yaştaki seri üzerinde uyumsuz (diskordant) olarak 

yer alırlar, ve kalkerler ile kristalize kalkerlerin başatlığı yanında 

mermer, marn, kumtaşı, grovak, radyolarit ve bunlarla birlikte bulunan 

ofiolitlerden oluşmuşlardır. Havzanın kuzeydoğu yöresinde küçük bir 

alanı örten Eosen formasyonları ise genellikle açık gri, sarımsı beyaz ve 
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sarı renkli olan kalker, marn ve konglomeralardan oluşmuştur. Neojen 

örtü formasyonları ise, çalışma alanının özellikle NE-SW doğrultulu 

Gördük Çayı’nın batı bölümündeki çok geniş bir alanı örter ve kalker, 

marn, kiltaşı, kumtaşı, konglomera, traverten, linyit, çakıl, kum, kil vb. 

tortul kayaçlarla bazalt, andezit, tüf vb. volkanik kayaçlardan 

oluşmuşlardır. Çalışma alanındaki ovalar, Kuvarterner dolguların dışında, 

ovadan daha yükseklerde konuşlanmış çakıl taşı birikimleri (depoları) 

bulunmaktadır. Bu çakıl taşı birikimleri, tütün yetiştiriciliğinin en yoğun 

olduğu ve sonuçta bu çalışmanın en önemli bölgelerini oluşturan Selçikli 

Köyü ve bunun yanında, Muştular, Musaca, Karaköy çizgisinin batısında 

kalan bölgede yoğun olarak bulunmaktadır. Çakıl türlerini Selçikli’de, 

radyolarit, kuvars, kuvarsit, ofiolit, metamorfik şist, kalker, andezit ve 

dasitler; Muştular, Musaca, Karaköy hattında ise andezit, diyabaz, bazalt, 

gabro, radyolarit, kristalize kalker ve mermer vb. kayaçlara ait çakıllar 

oluşturur. Kuarterner dolguları olarak bilinen aluviyal dolgular ise, 

Akhisar, Selendi, Mecidiye, Selçikli, Büknüş ovalarını oluşturmuştur ve 

alanın oldukça büyük bir bölümünü örtmektedir ve bunlar kil, mil, kum, 

çakıl ve blok boyutundaki elemanlardan oluşmuşlardır (Hoşgören, 1983). 

Bölgenin dağlık olan Kuzey, Kuzey-Doğu bölümleri daha çok 

volkanik yapıdadır. Bu bölümde bulunan dağlar, orta derecede yerel 

depremlere yol açan bir kırılma (fay) çizgisi içerirler.  

Akhisar, çayların getirdiği birikinti konileri üzerinde kurulmuştur. 

İlçenin güneyinde Mesozoik yaşlı kireçtaşları bulunmaktadır. Düz alanlar 

ise tarım toprakları alüvyon ana özdekten oluşmuştur. Yeraltı suyu ovada 

3–4 m. derinliktedir. 
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6.1.3. Araştırma Yöresi İklim Özellikleri 
 
Araştırma yöresinin iklim koşulları “Akdeniz İklim Tipi”nin 

özelliklerini göstermekle beraber rölyefin doğu-batı doğrultulu olması, 

Ege denizinin ılık hava hareketlerinin iç bölümlere kadar hareketine 

olanak vermiştir. Ancak yükseltisi 30–120 m. civarındaki ova tabanları 

ile bu ovaları çevreleyen ve yer yer 1500 m.ye kadar yükselen dağlık 

alanlar arasında, iklim koşulları, özellikle iklimin sıcaklık ve yağış 

elemanları bakımından kimi ayrımlılıklar göstermektedir (Temuçin, 

1991). 

Akhisar ovasında yıllık yağış niceliği yaklaşık 600 mm. civarında 

olmakla beraber, yükseltisi 750 m. yi geçen alanlarda yağış niceliği 900 

mm. civarına ulaşmaktadır. Yağışın yıl içindeki dağılımında önemli 

ayrımlılıklar görülmektedir. Yıl içinde yağışın %75-80’i 28 Ekim ile 26 

Mart tarihleri arasında düşmekte, bu dönemin dışında, yüksek sıcaklık ve 

yağış azlığına bağlı olarak kurak koşullar egemen olmaktadır. Araştırma 

alanında yükseltisi 30–120 m. arasında değişen ova tabanlarının yıllık 

ortalama sıcaklık değeri 16-17oC civarında olup, yıl içinde donlu 

günlerin ortalama sayısı 35 günü geçmemektedir (Çizelge 6.1). 

Toprak sıcaklık verileri dikkate alındığında, kış mevsiminde 6oC 

civarında olan toprak sıcaklığının yaz aylarında 34oC’ye yükseldiği 

görülmektedir. Yıl içinde 0oC’nin altındaki sıcaklıklar ise, sadece 5 cm. 

derinliğe kadar olan toprak yüzeyinde etkili olmakta, yaz mevsiminde ise 

bu derinlikte, sıcaklık verileri kimi günlerde 65oC’ye kadar 

yükselebilmektedir. 

Yer şekillerinin oluşum ve gelişimindeki en önemli etkenlerden 

biri morfolojik süreçtir. Öyleki, yeryüzünde iklim ayrımlılıklarından 
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oluşan topografya ayrımlılıkları ile ayrılan morfojenetik ve 

morfoklimatik bölgeler bulunmaktadır (Erinç,1982). Bugünkü iklim 

özellikleri ve morfolojik süreçlerin nitelikleri incelendiğinde, araştırma 

alanında akarsu aşındırma ve biriktirmesinin başat olduğu söylenebilir. 

Ayrışma ve aşındırma üzerine iklimin etkisi incelendiğinde, 

araştırma yöresi için mekanik aşınma az, kimyasal ayrışmanın ise orta 

derecede olduğu belirlenmiştir. Yaz-kış mevsimi arasındaki sıcaklık 

farklarının 20oC civarında olduğu, günlük sıcaklık farklarının 10-15oC’yi 

geçmediği bu alanda mekanik aşınım sınırlı kalmaktadır. Tüm bu veriler, 

alanda mekanik aşınmanın önemsiz derecede az olduğunu göstermekte; 

yüksekliği 1000m. yi geçen ve bitki örtüsünün bulunmadığı alanlarda ise 

mekanik çözünmenin kuvvetleneceği düşünülmektedir (Temuçin, 1991). 

Yıl içinde düşen yağışların %49.13’ünün erosif (aşındırıcı) 

nitelikte olduğu Manisa ili ve çevresi, Türkiye’nin en fazla erozyona 

uğrayan bölgeleri arasında bulunmaktadır. Araştırma alanında, yağıştan 

sonra etkili olan bir diğer aşınma şekli ise rüzgar erozyonudur. Akhisar 

ovasında hızı 8–13,8 m/sn. arasında değişen orta ve kuvvetli rüzgarların 

yıl içindeki toplam frekansları %44’ü bulmaktadır. Akhisar ovasında 

başat rüzgar yönünü oluşturan kuzey yönünden esen bu rüzgarların 

frekansı, kış aylarında %50 iken, bu oran yaz aylarında %70-75’e 

ulaşmaktadır. Bu durum Selendi ovasının güneybatısında en geniş yeri 

1.5 km.yi, uzunluğu 7.5 km.yi bulan bir kumul alanın oluşumuna neden 

olmuştur. Oldukça yoğun tarımsal etkinliklerin yürütüldüğü ve toprağın 

kapalılık (örtme yüzdesi) oranını azaltan tütün dikili alanlar ile bağ 

arazilerinin geniş alanlar örttüğü ova tabanlarında, mekanik aşınım ve 

rüzgar taşınımı (deflasyonu) artış göstermektedir (Temuçin, 1991). 
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 Araştırma alanının yer aldığı 38oN enleminde, güneş ışınları yıl 

içinde 27o (21 Aralık) ile 74 o (21 Haziran) arasında değişen bir açıyla 

gelmektedir. Güneş ışınlarının geliş açısı ve bulutluluk oranının yıl içinde 

gösterdiği değişimlere bağlı olarak yeryüzüne ulaşan güneş radyasyonu 

niceliği Aralık ayında 129 cal/cm2-gün iken, bu sayısal değer Temmuz 

ayında 600 cal/cm2-gün’e ulaşmaktadır. 

 Akhisar ilçesinde %20 don olasılığının bulunduğu efektif 

vejetasyon süresi, 10 Nisan–27 Ekim tarihleri arasında olmak üzere 

toplam 199 gündür. Don olasılığının %10 olduğu efektif vejetasyon 

dönemi ise 16 Nisan–22 Ekim tarihleri arasındaki 188 günü içerir. Don 

olayının görülmediği veya oluşma olasılığının çok düşük olduğu 

dönemin ise yaklaşık 5,5–6 ay sürmesi, bu alanda birçok kültür bitkisinin 

başarıyla yetiştirilebileceğini göstermektedir. 
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Çizelge 6.2. İklim Verileri 

Aylık Ortalama Nem (%) (Higrograf) 
 

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
2000 67.9 64.9 62.9 65.7 50.8 46.1 40.4 50.6 52.2 64.4 64.0 67.1 
2001 68.3 62.5 56.4 59.4 54.1 42.9 45.3 46.8 51.1 52.3 69.0 69.9 
2002 68.1 63.9 61.9 61.1 50.5 45.0 47.1 51.4 58.1 64.8 71.5 69.7 
2003 71.7 67.6 57.2 65.6 49.9 37.4 39.3 44.6 56.2 58.9 70.2 73.6 
2004 69.6 63.7 53.0 50.5 47.9 42.5 41.2 44.3 46.2 53.5 65.0 69.5 
2005 66.8 62.4 59.7 50.2 52.2 41.8 40.2 44.5 45.7 56.6 66.9 65.3 

 

Aylık Ortalama Toprak Sıcaklıgı (20 Cm) (Øc) 
 

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
2000 4.0 6.9 10.2 18.7 25.4 31.5 35.1 33.3 28.4 19.7 14.0 8.0 
2001 8.2 8.7 15.1 17.2 23.3 30.4 34.6 33.6 27.2 21.2 11.9 6.4 
2002 4.8 9.3 12.5 16.4 24.2 30.5 34.5 33.1 25.7 19.0 12.2 6.7 
2003 9.0 5.3 8.7 13.9 25.2 30.7 33.3 32.9 25.6 19.9 11.6 7.4 
2004 5.9 6.6 11.1 16.0 23.0 30.6 34.2 33.5 28.6 21.5 12.8 7.7 
2005 7.2 7.8 11.7 17.9 24.2 29.2 34.2 34.0 27.8 18.2 11.5 8.6 
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Çizelge 6.2. (devam) 
 

Aylık Ortalama Sıcaklık (Øc) 
 

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
2000 3.6 6.4 9.5 16.7 20.3 25.3 29.3 27.3 23.4 17.1 13.3 8.2 
2001 8.3 8.8 14.9 15.1 19.6 25.6 29.3 28.6 23.4 18.5 10.9 6.3 
2002 4.8 10.0 11.6 14.1 20.3 25.8 28.8 27.3 22.3 17.0 11.3 5.9 
2003 9.6 3.7 7.2 12.2 22.2 26.5 27.9 28.0 21.8 18.2 10.6 7.2 
2004 5.8 6.8 10.7 15.0 19.6 25.5 27.5 27.0 23.4 19.3 11.6 8.1 
2005 7.5 7.1 10.5 15.5 20.5 23.9 28.4 28.3 23.5 15.9 10.9 8.9 
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6.1.4. Araştırma Yöresi Toprak Özellikleri ve Büyük Toprak 
Grupları 
 
 Araştırma alanının değişik jeolojik yapıları ve eğim dereceleri 

üzerinde dağılım gösteren topraklar, arazi gözlemleri yanında ve daha 

önce var olan Toprak-Su Genel Müdürlüğü bağlamında sınırları çizilen 

büyük toprak grupları şeklinde tanımlanmışlardır. Arazi etüdlerinde ve 

bürolardaki toprak etüd raporları ile toprak haritaları üzerindeyapılan 

çalışma ve yorumlamalarda bu bölgede dağılım gösteren ayrımlı büyük 

toprak grupları yeni toprak sınıflaması olan toprak taksonomik birimleri 

içerisinde yeniden tanımlanmışlardır. 

Araştırma yöresi sınırları içerisinde yer alan topraklar; Alluviyal 

topraklar (Typic Xerofluvent), Kolluviyal topraklar (Typic Xerorthent), 

Regosoller (Typic Xerochrept), Kırmızı Akdeniz toprakları (Typic 

Rhodoxeralf), Kırmızı Kahverengi Akdeniz toprakları (Typic 

Rhodoxeralf), Kahverengi Orman toprakları (Typic Haploxerept), 

Rendzina (Typic Haplrendoll), Kırmızı Kestane topraklar (Typic 

Argiustoll), Kestane rengi topraklar (Calcic Argixeroll), Kireçsiz 

Kahverengi topraklar (Typic Haploxeralf), Kireçsiz Kahverengi Orman 

toprakları (Typic Haploxeralf)’dır (Şekil 6.2). 

Typic Xerofluvent 

 Çalışma alanında tütün yetiştiriciliğinde ikinci alansal arazi olarak 

kullanılan Typic Xerofluventler 542.3 hektar yüzölçümüne sahip 

topraklardır ve bunların alansal dağılımı %1 ile sınırlıdır. Bu topraklar 

genç ve üretkendirler ve henüz genetiksel horizonlar içermezler. Bunlar 

dere, yan dere ve kuru derelerin taşımış oldukları ve dispers şekildeki 

inorganik elemanların suyun taşıma gücünün ortadan kalkması ile 
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birikimi sonucunda ve içinde bulunduğumuz dördüncü zaman jeolojik 

süreçte oluşmuşlardır. Üretkenlikleri fazla olan bu topraklar genelde 

Typic Xerorthentlerle çevrelenmiş konumdadır.  

 Typic Xerofluventlere genç alüvyonlar üzerinde rastlanılır ve 

bunların dokuları tın özellik gösterirken, ırmak taşkın yatakları ve yan 

dere yelpazelerinde rastlanılan aynı toprakların dokuları ise kum ve kuma 

doğru bir eğilim gösterir.  

 Bu tip toprakların kimilerinde drenajı yetersizdir ve zaman zaman 

tuzluluk ve alkalilik sorunlarına rastlanılmaktadır.  

Typic Xerorthent 

 Çalışma alanının %21 ini örten Typic Xerorthentler, 15402.4 

hektar yüzölçümüne sahiptir. Tepelik ve dağlık arazilerin etek 

bölümlerinde büyük alanlar şeklinde bulunur. Bu topraklar, benzer 

oluşuma sahip olmaları nedeniyle Typic Xerofluventler ile yan yana yer 

alır. Eğimin çok azaldığı alanlarda bu iki toprak grubu birbirine geçiş 

oluştururlar.  

 Bu toprakların ana özdekleri dördüncü zaman kökenli Koluviyum 

dur ve ana özdeğe bağlı olarak kireçli veya kireçsiz olabilirler. A ve C 

horizonlarına sahip genç topraklardır.  

 Typic Xerorthentlerin büyük bir bölümünde kuru tarım 

yapılmakla birlikte, bunun yanısıra, bağ-bahçe, sulu tarım ve zeytinlik 

olarak ta kullanılmaktadır. Geçmişten bu yana bölge için büyük 

ekonomik değere sahip olan tütün bitkisi, yoğunlukla Typic Xerorthentler 

üzerinde üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda tütün politikasındaki 

yetersizlik ve fiyat politikalarındaki istikrarsızlık sonucu, yöre halkı tütün 

yetiştiriciliğini bırakıp zeytinciliğe doğru yoğun bir eğilim 
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içerisindedirler. Arazi gözlemlerinde de saptandığı gibi, yöredeki zeytin 

üretim etkinlikleri özellikle Typic Xerorthentler ile ormandan açılan 

araziler üzerinde yoğunlaşmıştır.   

Typic Xerochrept 

 Çalışma alanının %1 ini örten ve 106.9 hektarlık alana sahip olan 

Typic Xerochreptler genel olarak Typic Xerorthentler ile birlikte 

bulunurlar.  

 Bu topraklar gevşek ve bağlantısız birikintiler üzerinde oluşan 

kaba dokulu, fazla geçirgen ve yüzeysel topraklardır. Doğal bitki örtüsü 

genel olarak bodur meşe ve palamut meşesidir. 

 Ana özdeklerini mikaşist, çakıl, çert ve molozların oluşturduğu 

Typic Xerochreptler, su erozyonu ile kolayca aşınıp taşınırlar. Bu 

topraklar, yalnızca A ve C horizonlarına sahip olduklarından profil 

yapıları oldukça zayıftır.  

Typic Rhodoxeralf 

 Çalışma alanında %13 oranlarında dağılım gösteren Typic 

Rhodoxeralfler 3808.7 hektar yüzölçümüne sahiptirler ve bunlar 

Akhisar’ın doğu ve kuzeybatısında yaygın olarak bulunurlar. Daha çok 

Typic Haploxereptler ile beraber iç içedirler. 

 Doğal bitki örtüleri bodur meşe ve çalılardan oluşmuş fundadır.  

 Typic Rhodoxeralfler, üçüncü zamana ait kristalin kalker kayası 

üzerinde oluşmuşlardır. Topografya dağlıktır ve arazi eğimi  buna koşut 

olarak çok dik veya sarptır.  

 A, B ve C horizonlarına sahip topraklar yörede eğimlerinin çok 

fazla ve ana özdeklerinin de sert olması sonucu, taşlı arazi özelliği 

içerirler. Kalker ana özdekleri üzerinde oluşan Typic Rhodoxeralflerlerin 
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profil yapılarında kireç yıkanmasına rastlanılır ve fakat bunların niceliği 

oldukça azdır. 

Typic Haploxerept 

 Typic Haploxereptler, 15897.2 hektar yüzölçümü ile çalışma 

alanı içerisinde %28 lik bir alan üzerinde dağılım gösterirler. Alanın 

özellikle dağlık yöreleri olan doğu ve kuzeydoğusunda daha dar alanlar 

şeklinde ve Typic Haplrendoller ile beraber bulunurlar. 

 Doğal bitki örtüsü karaçam, kızılçam, meşe, palamut meşesi ve 

ardıç olarak görülmektedir.  

 Typic Haploxereptlerin oluştuğu ana özdek, neojen yaşlı marn 

veya kireçli kil taşlarıdır. Çoğunlukla dalgalı, tepelik ve dağlık 

topografyaya sahip alanlarda dağılım gösterirler. ABC horizon sıralaması 

içeren topraklardır ve yüksek nicelikte kireç içeren ana özdekler üzerinde 

oluştuklarından profillerinde az da olsa kireç birikimlerine rastlanılır. 

Eğimin ve buna bağlı olarak toprak derinliğinin uygun olduğu alanlarda 

funda ve orman açılarak kuru tarım kültürü yapılmasına rağmen, bu 

toprakların büyük bir bölümü orman ve funda örtüsü altında 

bulunmaktadır.  

Typic Haplrendoll 

Çalışma alanının %15 ini oluşturan Typic Haplrendoll’er, 9425,8 

hektarlık bir alanda dağılım gösterirler ve genellikle Typic Haploxerept 

ve Calcic Argixeraoll toprakları ile beraber bulunur.  

 Doğal bitki örtüsü ise palamut meşesi, meşe, karaçam ve 

kızılçamdır.  

 Typic Haplrendoll’erin ana özdeği neojen yaşlı marnlardır. Marn 

genellikle yumuşaktır ve topografyası dalgalı ve tepelik bir görünüme 
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sahiptir. Büyük bir bölümü orman ve funda örtüsü altında bulunan bu 

toprakların 1/3 lik bir bölümü zeytinlik ve mer’a olarak kullanılmaktadır.  

 Bu topraklar genelde doğal özelliklerini ana özdekten almışlardır, 

ve bu topraklar yüksek derecede kireç içerirler.  

Typic Haploxeralf 

 Çalışma alanının %13 ünü örten ve 7922.0 hektar yüzölçümü ile 

alansal bir dağılım gösteren Typic Haploxeralfler, özellikle yörenin 

dağlık bölümleri olan kuzey ve doğusunda dağılım gösterirler ve bunlar o 

yörede bulunan Typic Haploxerept ve Typic Haplrendoll ile birliktelik 

oluştururlar. 

 Meşe, palamut meşesi, karaçam ve kızılçam orman örtüsü altında 

bulunurlar.  

 Bu toprakları oluşturan ana özdekler, üçüncü zamanın 

volkaniklerinden olan andezit, bazalt, peridotit ve dasit yanında 

metamorfik bir taş olan serpantinlerden oluşurlar. Topografya genellikle 

tepelik ve dağlık, eğimi ise %12-30 arasındadır. Eğimin fazlalığı ve buna 

bağlı olarak toprak derinliğinin azlığı, kültürel uygulamalar için 

uygunsuzdur ve bunlar orman ve funda örtüsü altında bulunmaktadır.  

 Bu topraklar A, B ve C horizonlarına sahip olmakla birlikte 

profillerinde CaCO3’a hemen hemen hiç rastlanılmaz ve sonuçta bu 

topraklar kireçsiz topraklar olarak tanımlanırlar. Orman örtüsünün çok 

yoğun olduğu alanlar hariç organik horizonlara pek rastlanılmaz. 

Calcic Argiustoll 

 Çalışma alanının % 5 ini oluşturan Calcic Argiustoll toprakları, 

1086.4 hektarlık bir alanı örteler ve  daha çok Akhisar’ın güneybatısında 
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dağılım gösterir ve Typic Haploxerept ve Typic Haplrendoll toprakları ile 

beraber bulunur.  

 Ot ve ot-çalı karışığı seyrek fundalıklar veya seyrek orman örtüsü 

altında dağılım gösterirler.  

 Ana özdekleri marn olan Calcic Argiustoll topraklarının 

bulunduğu alanlarda, topografya dalgalı ve tepelik ve eğim derecesi %3–

20 arasında değişmektedir. Bu topraklar, eğim ve buna bağlı olarak 

toprak derinliğine bağlı olarak kuru tarımda kullanılabilirler.  

 A, B ve C horizonları içeren topraklarda kireç birikimi B 

horizonunun alt bölümlerinde bulunur ve kimi zaman sertleşerek kireç 

konkresyonlarını oluşturabilirler. 

 Çalışma alanı içerisinde bulunan 11 büyük toprak grubunun genel 

özellikleri yukarıdaki gibi olup, bu veriler sorgulamaların ayrımlı 

aşamalarında kullanılmıştır. Özellikle, bir toprak grubunun altında 

şekillendiği doğal bitki örtüsünü bilmek sınıflandırmada kolaylık 

sağlamıştır. Bunun yanında, kireçli topraklarda daha iyi gelişim 

gösterdiği bilinen Şark tipi tütünlerin yetiştirilebileceği alanlar 

sorgulanırken, profilin kireçli olup olmadığı da bir ölçüt olarak dikkate 

alınmıştır.  
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Şekil 6.2. Çalışma Alanı Toprak Taksonomik Grupları Haritası  
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6.1.5. Araştırma Yöresi Doğal Bitki Örtüsü 
 
Araştırma alanının iklim koşullarına bağımlı olarak, çevrede 

bulunan doğal bitki örtüsü de Akdeniz ikliminin özelliklerini gösterir. 

Doğal vejetasyonun bozulmadığı alanlarda başta kızılçam, yükseklerde 

karaçamlardan oluşan orman toplulukları görülmektedir. Tarımsal alanlar 

ile yamaçlardaki ormanlar arasında, maki vejetasyonu bulunmaktadır.  

 Her bitkinin yetişebilmesi için, ayrımlı ortam koşullarının 

bulunmasının gerekliliği bilinmektedir ve bu koşullar; ışık, sıcaklık, 

yağış gibi iklim faktörleri, ana materyalin fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

toprak türü ve toprakta bulunan mineral bitki besin elementleri ile 

yükselti, bakı, eğim vb. özelliklerdir. 

 Araştırma yöresinde güneşlenme süresi yıllık ortalaması; günlük 7 

saat civarında olup, yaz aylarında 11-12 saate ulaşmakta ve sonuçta ışık 

gereksinmesi yoğun olan bitki türleri bu alanlarda yetişebilme özelliği 

göstermektedirler. Yörede ışıklanma süresine bağlı olarak dağılım 

gösteren doğal bitki örtüsünü oluşturan türler; Pinus brutia (kızılçam), 

maki elemanlarından Nerium oleander (zakkum), garig elemanlarından 

Sarcopoterium spinosum (abdest bozan), ışık gereksinmesi fazla olan 

(heliofit) bitki türleridir. Yarı ışık gereksinmesi gösteren Quercus’lar 

(meşe türleri) ve Pinus nigra (karaçam) ağaçları ise daha çok kuzeye 

bakan yamaçlarda yoğunlaşırlar. 

 İklim koşullarının bitki türleri dağılımı üzerine olan etkisi, 

yükseltiye bağlı olarak doğal bitki örtüsünde görülen zonlaşmadan daha 

iyi anlaşılmaktadır. Yörede yükseltiye bağlı olarak dağılım gösteren 

doğal bitki örtüsü, ova tabanı ile yükseltisi 750 yer yer 1000 m.ye kadar 

olan alanlarda sıcaklık isteği fazla olan Pinus brutia (kızılçam), Quercus 
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coccifera (kermez meşesi) ve diğer sert yapraklı maki formasyonuna ait 

türler, 1000 m.den sonra ise düşük sıcaklıklara karşı daha toleranslı olan 

kimi meşe türleri ve karaçamlar daha yaygındır.  

 
6.1.6. Araştırma Yöresinde Yetiştirilen Kültür Bitkileri 
 
Tarımsal üretim; iklim, toprak, bitkilerin genetik özellikleri, 

hastalıklar ve insan faktörü arasındaki karşılıklı ilişkilerin sonucu 

belirlenmektedir. Bir bölgedeki yağış niceliği, yağışın vejetasyon 

dönemindeki dağılımı, sıcaklık, sıcaklık-yağış arasındaki ilişkiler, don, 

dolu, kuraklık, şiddetli yağış ve rüzgarlar ile ışıklanma süresi ve niceliği, 

yetiştirilecek bitki türleri ve uygulanacak tarımsal sistemleri 

belirlemektedir. Araştırma alanı bu özellikler yönünden ele alındığında, 

oldukça uygun koşullara sahip olduğu görülmektedir. Yörede ekonomik 

değeri yüksek olan tütün, pamuk, üzüm ve zeytinin yanısıra susam, 

buğday, arpa, yulaf ve birçok sebze türünün üretimi yapılabilmektedir. 

 
6.2. Özdek  

 
Araştırma özdeğini; Akhisar ilçesi ve çevresinde tütün yetiştirilen 

alanlarda dağılım gösteren ayrımlı büyük toprak grupları ile Akhisar 

ilçesinin akarsu, yol, sulama kanalı, demiryolu, ve yerleşim merkezleri 

vb. elemanlarını içeren, arazi şeklinin ve topoğrafyanın 

değerlendirilebilmesi için kullanılan 1/25.000 ölçekli topografik haritalar; 

arazilerin toprak özelliklerini (arazi kullanım yetenek sınıfı, büyük toprak 

grubu, arazi kullanımı, erozyon, taşlılık, eğim, derinlik, kayalık, diğer 

toprak özellikleri) gösteren 1/25.000’lik toprak haritaları ile bitki örtüsü 

katmanının ve şimdiki arazi kullanımının belirlenmesi için kullanılan 
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Temmuz 2005 tarihli ASTER uydusuna ait görüntüler oluşturmaktadır. 

Terra (Aster-Modis) uydusu 1999 yılında, Van Der Berg Hava 

Üssü’nden (Kalifornia) fırlatılmış bir uydudur ve üzerinde beş değişik 

modül bulunmaktadır. Bunlar; ASTER, MODIS, CERES, MOPITT ve 

MISR modülleridir ve bu çalışmada ASTER (Advanced Spaceborne 

Thermal Emission and Reflection Radiometer) verileri kullanılmıştır. 14 

banta sahip olan uydunun çzünürlüğü 15-90m/piksel arasında 

değişmektedir. ASTER uydusuna ait genel özellikler aşağıdaki çizelgede 

özetlenmiştir (www.nik.com.tr). 

 

Çizelge 6.3. ASTER uydusunun genel özellikleri 
Alt 

Sistem 
 

Band 
No 

 

Spektral Menzil 
(um) 

 

Uzaysal 
Çözünürlük 

(m) 

Radyometrik 
Çözünürlük 

 
1 0.54-0.60 
2 0.63-0.69 

3N 0.78-0.86 
VNIR 

3B 0.78-0.86 

15 8 Bit 

4 1.60-1.70 
5 2.145-2.185 
6 2.185-2.225 
7 2.235-2.285 
8 2.295-2.365 

SWIR 

9 2.360-2.430 

30 8 Bit 

10 8.125-8.475 
11 8.475-8.825 
12 8.895-9.275 
13 10.25-10.95 

TIR 

14 10.95-11.65 

90 11 Bit 

 

Araştırma yöresi; pafta numaraları, Balıkesir J19-d3, Balıkesir 

J19-c4, Balıkesir J19-c3, İzmir K19-a2, İzmir K19-b1, İzmir K19-b2 

olmak üzere 6 adet 1/25.000 lik paftayı içermektedir. Araştırma yöresi 
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koordinatları ve her pafta içerisinde yer alan köyler, aşağıdaki şekilde 

açıkça görülmektedir. Bu mozaik üzerinden havza sınırına göre çizilerek 

çalışma alanı sınırları belirlenmiştir. Çalışma alanı Akhisar-Merkez ve 

etrafında yerleşmiş küçüklü-büyüklü yaklaşık 36 köyü içermektedir.  

 

27o:38’:12’’.71E                    27o:59’:29’’.62E 
39o:07’:30’’.05N                    39o:07’:30’’.01N 

 
27o:38’:11’’.29E                     27o:59’:23’’.89E 
38o:50’:39’’.01N                     38o:50’:31’’.79N 

 
Şekil 6.3. Çalışma alanını gösterir pafta mozaiği 

 

Akhisar ilçesi, Kuzeyde Kırkağaç ve Sındırgı; Kuzeybatıda Soma 

ve Kınık; Doğuda Gördes; Güneydoğuda Gölmarmara ve Güneybatıda 

Saruhanlı ilçeleri çevrelemiş olup, araştırma alanı içerisinde, sınırları 
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içerisinde Akhisar Merkez ile 30 adet köy bulunmaktadır. Bu köyler; 

Yukarı Dolma, Aşağı Dolma, Selçikli, Başlamış, Muştular, Musaca, 

Karaköy, Yeniceköy, Karabörklü, Karasonya (Çamönü), Hasköy, 

Hacıosmanlar, Musalar, Kadıdağ, Gökçeahmet, Yatağanköy, 

Çobanhasan, Sindelli, Erdelli, Dereköy, Mecidiye, Süleymanlı, 

Sünnetçiler, Bünyanosmaniye, Ballıca, Eroğlu, Medar, Hamidiye, 

Dayıoğlu, Bekirler olarak belirlenmiştir. 

Çalışmada, Intergraph-Image Analyst, Microstation ve GeoMedia 

yanında, ArcGIS ve ERmapper yazılımları destekleyici olarak 

kullanılmıştır.  

Akhisar yöresine ait sayısal amenajman haritası İzmir İl Çevre ve 

Orman Müdürlüğü’nden; yöreye ait 1/25.000 lik jeoloji haritaları ise 

MTA İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

Akhisar merkez ve köylerine ait uzun yıllar iklim verileri İzmir 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

Örnekleme sürecinde, arazide doğrudan gözlenen ve saptanan 

toprağa ait, doku (tekstür), yapı (stürüktür) ile örnekleme yeri, denizden 

yükseklik, arazi tipi, rölyef, arazi şekli, ana özdek, erozyon, taşlılık, 

kayalık sınıfı, drenaj durumu, şimdiki arazi kullanım şekli, doğal bitki 

deseni ve yoğunluğu, arazi kullanım yetenek sınıfı vb. kimi çevresel 

özellikler aşağıdaki şekilde saptanıp tanımlanmıştır: 

Kimi toprak özelliklerinin saptanmasında, çalışma alanında dağılım 

gösteren toprak taksonomik birimleri, örnekleme amacıyla kullanılmıştır. 

örneklemenin yapıldığı noktalar ve çevresel alana ait kimi bilgiler 

aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. 
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1 ARAZİ GÖZLEM FORMLARI 
 
Pedon No    :1 

Coğrafi Yeri    :Kapaklı 

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :563201E, 4302887N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova 

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1-2 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru+sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :1 

Kayalık sınıfı    :1 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   : Vertic Xerofluvent 
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Pedon No    :2 

Coğrafi Yeri    :Kapaklı-Mecidiye arası 

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :560145E, 4304674N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova  

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%2-3 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :II 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   : Vertic Xerofluvent 
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Pedon No    :3 

Coğrafi Yeri    :Mecidiye çıkışı yolun solu 

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :557919E, 4304683N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova  

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   : Typic Xerofluvent 
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Pedon No    :4 

Coğrafi Yeri    :Kapaklı-Mecidiye arası 

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :556267E, 4305151N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova  

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Vertic Xerofluvent 
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Pedon No    :5 

Coğrafi Yeri    :Işıkköy-Sakarya yol ayrımı  

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :554105E, 4305439N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :etek 

Arazi şekli    :hafif eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%3 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :II 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 
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Pedon No    :6 

Coğrafi Yeri    :Zeytinliova-Akhisar yolu, sağ 

Örnekleme Tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :565945E, 4310873N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova  

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerofluvent 
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Şekil 6.4. Pedon 6’nın tütün arazisi 
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Pedon No    :7 

Coğrafi yeri    :Zeytinliova-Akhisar yolu 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :574618E, 4314724N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova  

Arazi şekli    :düz-düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerofluvent 

 
 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
Pedon No    :8 

Coğrafi yeri    :Karabörklü köyü girişi, sağ  

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :575171E, 4316155N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :etek 

Arazi şekli    :hafif eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%2 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :2 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :III 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 
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Pedon No    :9 

Coğrafi yeri    :Karabörklü köyü 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :575323E, 4315906N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :etek 

Arazi şekli    :hafif eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%1 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :II 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 
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Şekil 6.5. Pedon 9’un örneklendiği tütün arazisinin genel görünümü 
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Şekil 6.6. Pedon 9’un örneklendiği tütün arazisinin yakından görünümü  
 
Pedon No    :10 

Coğrafi yeri    :Gökçeahmet 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :578529E, 4320073N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova 

Arazi şekli    :düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%1-2 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :3 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :II 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   : Typic Xerofluvent 
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Şekil 6.7. Toprak örneklemesinin yapıldığı pedon 10 a ait arazide birkaç 

el tütün kırımı yapılmış tütün bitkisinin görünümü 
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Pedon No    :11 

Coğrafi yeri    :Gökçeahmet 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :580697E, 4322286N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova 

Arazi şekli    :düze yakın 

Ana özdek    :Alluvium 

Eğim     :%2-3 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :II 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerofluvent 
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Pedon No    :12 

Coğrafi yeri    :Karaköy 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :582278E, 4323445N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :etek 

Arazi şekli    :hafif eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%3-4 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :4 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :III 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 

 
 
 
 
 
 



 115 

 
 
 
Pedon No    :13 

Coğrafi yeri    :Gökçeahmet 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :582737E, 4323893N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :etek  

Arazi şekli    :hafif eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%4-5 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :3  

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :III 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 
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Pedon No    :14 

Coğrafi yeri    :Selçikli 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :574366E, 4319727N 

Arazi tipi    :dağlık 

Rölyef     :tepe 

Arazi şekli    :hafif doğrusal eğim 

Ana özdek    :Kolluvium 

Eğim     :%3-4 

Toprak yapısı   :zayıf blok 

Arazi kullanım şekli   :kuru tarım 

Drenaj özelliği   :iyi 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :3 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :III 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Kolluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerorthent 

 
 
 
 
 



 117 

 
 
 
Pedon No    :15 

Coğrafi yeri    :Selçikli Ovası 

Örnekleme tarihi   :01.09.2005 

Coğrafi Koordinatı   :575885E, 4322696N 

Arazi tipi    :vadi 

Rölyef     :ova 

Arazi şekli    :düz-düze yakın eğim 

Ana özdek    :Alluviyum 

Eğim     :%2 

Toprak yapısı   :orta blok 

Arazi kullanım şekli   :sulu tarım 

Drenaj özelliği   :orta 

Tuzluluk özelliği   :yok 

Taşlılık sınıfı    :yok 

Kayalık sınıfı    :yok 

Arazi kullanım yetenek sınıfı :I 

Eski Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Alluviyal 

Yeni Toprak Sınıflama  

Sistemindeki Yeri   :Typic Xerofluvent 
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Şekil 6.8. Pedon 15’in bulunduğu Fluventler üzerindeki tütün arazisi  
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6.3.Yöntem 
 
6.3.1. Veri girişi - Sayısallaştırma ve Veritabanı Oluşturma 

Uydu görüntülerinin işlenmesi ve veri tabanının coğrafi bir 

temele dayalı yapıya uygun oluşturulabilmesi için bir altlık haritaya 

gereksinim duyulmuş ve bu nedenle yöre ile ilgili tüm verilerin 

ilişkilendirilebileceği 1/25.000 ölçekli bir sayısal altlık harita 

oluşturulmuştur. Yöreye ait topoğrafik bilgileri içeren, 1/25 000 ölçekli 6 

adet pafta, tarayıcı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Daha 

sonra Geomedia yazılımı kullanılarak ölçek ve koordinat bilgileri girilen 

(registration) ve Geotiff formatlı şekle dönüşen paftalar, yine aynı 

yazılım kullanılarak mozaikleri oluşturulmuştur. CBS özellikli bu 

yazılım ile paftalar üzerinde yer alan yol, kanal, ırmak ve dere yatakları, 

yerleşim alanları ve kimi tarla yolları, ekran sayısallaştırması (screen 

digitize) yöntemi ile çizilerek altlık harita oluşturulmuştur (Şekil 6.9). 

Veriler coğrafi bilgi sistemi kurallarına göre ve her bir eleman için 

katmanlar şeklinde sayısallaştırılmıştır (Şekil 6.10) 

Eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen toprak 

haritaları da yukarıda belirtilen yöntem ile sayısallaştırılmıştır. Toprak 

katmanında (layer), büyük toprak grubu, yeni taksonomisi, eğim-bünye-

derinlik kombinasyonu (EBDK), taşlılık, erozyon, şimdiki arazi 

kullanımı (ŞAK), arazi kullanım yetenek sınıfı (AKYS), toprak 

sınırlayıcı faktörleri (alt sınıf özellikleri), tuzluluk-alkalilik, eğim, toprak 

dokusu, drenaj, toprak derinliği ve kayalık özelliklerine ait öznitelik 

bilgileri (attributes) girilmiştir. 

 

 



 120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6.9. 1/25.000 ölçekli çalışma alanı sayısal altlık haritası 
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Şekil 6.10. Çeşitli verilerin coğrafi bilgi sistemi kuralları uyarınca 

katmanlar şeklinde veri tabanı oluşturulması  

 

6.3.2. Arazi Çalışmaları 

 

Bu araştırma projesinde, arazi çalışmaları -ön arazi çalışması, 

toprak örneklerinin alınması ve yer kontrollerinin yapılması- olmak üzere 

3 ayrımlı amaçla yürütülmüştür. Ön arazi çalışmalarında, yörede 

yetiştirilen ayrımlı bitki çeşitleri tanımlanmış ve tütün yetiştirilen 

noktalardan GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile koordinatlar 

alınmıştır. Alınan bu koordinat bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış ve 

Image Analyst yazılımı formatı olan dgn file formatına 
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dönüştürülmüştür. Uydu görüntüsü üzerine atılan noktalar referans 

alınarak tütün bitkisinin kontrollü sınıflandırılması yapılmıştır. 

Çalışma yöresine ait ve özellikle tütün yetiştirilen toprakların 

kimi fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, 15 adet 

toprak örneği alınmıştır. Temelde, yörede dağılım gösteren her bir toprak 

grubundan belli sayıda örnek alınarak karşılaştırılması düşünülmüş, 

ancak arazi çalışmalarında, tütün bitkisinin genel olarak Typic Xerorthent 

ve yer yer de Typic Xerofluvent’ler üzerinde yoğunlaştığı gözlenmiştir. 

Bunun üzerine, örneklemeler belirtilen topraklar üzerinden yapılmıştır. 
Araziden alınan ve laboratuvara getirilen toprak örnekleri asit ve baz buharları 

içermeyen laboratuar koşullarında normal oda sıcaklığına kadar kurutulup, ezilerek 

2mm.lik eleklerden geçirilmiştir (Soil Survey Staff, 1951; Jackson, 1967). Toprak renk 

tayini kuru ve ıslak koşullarda Munsell Renk Iskalası kullanılarak (Munsell Color 

Company, Inc.; 1954), toprak dokusu içeriğindeki %kum, %mil ve % kil kümelerinin 

niceliği Hidrometre yöntemi (Bouyoucos, 1962) ile saptanarak ortaya konulan % veriler 

doku analiz üçgenine uyarlanarak toprak dokusu saptanmıştır (Black, 1957). Organik 

madde Rauterberg ve Kremkus’un yaş yakma yöntemiyle saptanan % organik karbon 

nicelikleri 1.724 duragan sayısıyla çarpılarak hesaplama yoluyla (Rauterberg ve 

Kremkus, 1951; Black, 1965), toprak tepkimesi (pH), damıtık su ile doyurulmuş toprak 

örneğinde cam elektrotlu Beckman pH metresi kullanılarak (Jackson, 1967), kireç 

(CaCO3),  Scheibler kalsimetresi ile (Çağlar, 1949), suda çözünebilir % toplam tuz 

içeriği ise, su ile doygun toprak örneğinin direnci, geçirgenlik köprüsü aleti ile ortaya 

konulurken, su ile doygun toprak ısısı (oF), elektriksel direnci (ohm) ve doygunluk 

yüzdesi (SP)’e göre hazırlanmış nomogram kullanılarak belirlenmiştir (Soil Survey 

Staff, 1951).  

Arazi çalışmalarında ayrıca, tütün bitkisinin sıra üzeri ve sıra 

arası mesafeleri ölçülmüş ve sıra arası mesafenin ortalama 37 cm ve bitki 

çapının ortalama 18 cm. olduğu belirlenmiştir. Sıra üzeri mesafenin, elle 

ya da makineli dikim yapılmasına bağlı olarak değişim gösterdiği, bu 
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nedenle homojen bir değere sahip olmadığı gözlenmiştir. Bu değişkenliğe 

bağlı olarak metrekaredeki bitki sayısının 21–36 bitki arasında 

değişebildiği belirlenmiştir. 

Elde edilen verilere göre tütün bitkisinin toprağı örtme 

yüzdesinin, bitkinin en yoğun olduğu dönemde (Temmuz ortası), %45–

55 arasında dağılım gösterdiği ve ortalama %48.64 örtme yüzdesine 

sahip olduğu hesaplanmıştır (Şekil 6.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6.11. Tütün bitkisinin toprağı örtme yüzdesi 

 

 

 

 

 

37 cm 37 cm

18 cm

Bitki çapı

Sıra arası
37 cm 37 cm

18 cm

Bitki çapı

Sıra arası
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6.3.3. Uydu Görüntülerinin İşleme Aşamaları 

 

Görüntü işleme aşamalarında Image Analyst (Intergraph) yazılımı 

kullanılmıştır. 15 m x 15 m konumsal çözünürlüklü olan ASTER uydu 

görüntülerinin 3N (VNIR), 2 (VNIR) ve 4 (SWIR) bantları kullanılarak 

342 band kombinasyonu oluşturulmuştur. Bitkilerin kızılötesi ışığı iyi 

yansıtmaları nedeniyle, uydu görüntülerinde diğer objelerden ayırt 

edilebilmeleri prensibine uygun olarak, genelde ASTER uydu 

görüntülerinde bitki örtüsü sınıflandırması yapılırken 321 ya da 342 bant 

kombinasyonlarının kullanılmasının uygun olduğu söylenebilir. Bu 

çalışmada, tütün bitkisinin en iyi görülebildiği 342 (RGB) band 

kombinasyonu kullanılmıştır. 

Çalışma alanını örten iki frame uydu görüntüsü, sayısallaştırma 

(screen digitize) ile elde edilen ve dgn formatına dönüştürülen sayısal 

altlık harita (Şekil 6.9) ile çakıştırılarak yönlendirme (rektifikasyon) 

aşaması tamamlanmıştır (Şekil 6.12) 

Rektifiye edilen uydu görüntüleri mozaik haline getirilmiş ve 

çalışma alanı sınırına göre çok bantlı (multiband) olarak kesilmiştir 

(Şekil 6.13).  
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Resim 6.12. Araştırma yöresine ait ASTER (342) (RGB) uydu görüntüsü 

(Rektifikasyon öncesi (a) ve sonrası(b)) 

a b 
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Şekil 6.13. ASTER 342 (2005) uydu görüntüsünün çalışma alanı sınırları 

Çalışma alanı sınırlarına göre kesilen uydu görüntüsünün 

zenginleştirilmesinde Gaussion yöntemi kullanılmıştır. Zenginleştirme 

işlemi, çalışmada hedef bitki olan tütün baz alınarak yapılmıştır. Tütün 

olması muhtemel alanlar üzerine poligon atılarak histogram verileri 

toplatılmış ve RGB bantlarının her biri için histogram değerlerinin 0-255 

arasında homojen dağılımı (image streching) sağlanmıştır (Şekil 6.14). 
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Şekil 6.14. Araştırma yöresine ait, zenginleştirilmemiş (a) ve bitki desenine göre zenginleştirilmiş (b) ASTER 342 uydu görüntüsü 

b

a
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Zenginleştirme işleminden sonra görüntü işleme aşamalarının en önemlisi olan 

sınıflandırma aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada tütün bitkisinin gelişmesi dikkate 

alınmış ve özellikle kızıl ötesi (infrared–3. bant) banttaki yansıtma şiddetlerine göre 

tütün ekili alanlar kontrollü sınıflandırma yöntemi kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

Sınıflandırmada tütün bitkisi için daha yüksek doğruluk oranına sahip olan Para ML 

yöntemi kullanılmış ve filtreleme (LFP ve Median yöntemleri ile) işlemi yapılarak 

görüntü işleme aşamaları sonlandırılmıştır (Şekil 6.15). 

Her bir test alanına ait görüntülerin, A3 ve A0 ebatlı printer ve plotter çıktıları 

alınarak, yapılan sınıflandırma işlemi yer gerçeği ile karşılaştırılmıştır. Bu aşamayı 

takiben sınıflandırmada gerekli görülen düzeltmeler yapılmış, kimi gruplar tekrar 

sınıflandırılmış ve sınıflandırma işleminin istatistik sonuçları ile tütün ekili alanlarına 

ait sayısal veriler elde edilmiştir.  
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Şekil 6.15. 

Kontrollü sınıflandırma 

sonucu elde edilen çalışma alanına ait arazi örtüsü haritası 
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 6.3.4. Çalışma Alanın Sayısal Arazi Modelinin Oluşturulması 

 

 Araştırma alanı arazilerinin jeomorfolojik özellikleri 

yanında, toprak özellileri ve arazi kullanım şekillerinin eğim özellikleri 

de dikkate alınarak, yorumlanabilmesine olanak sağlamak amacıyla 

yörenin sayısal arazi modeli oluşturulmuştur. Sayısal yükseklik modeli 

(DEM) oluşturulması üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşamada, Harita Genel Komutanlığı’ ndan alınan 1/25.000 

ölçekli yükseklik verilerini de içeren sayısal haritalar ArcGIS yazılımının 

ArcTool modülü kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve arazinin 

eşyükselti eğrileri “merge” işlemi sonucu mozaik şekline getirilmiştir 

(Şekil 6.16).  

İkinci aşamada, ERMapper yazılımı kullanılarak bilgisayar 

ortamında üç boyutlu sayısal yükseklik modeli oluşturulmuş (Şekil 6.17) 

ve bunun üzerine Akhisar yöresine ait ASTER (342) uydu görüntüsü 

çakıştırılarak özellikle doğal bitki örtüsü ile tütün ve zeytin alanlarının 

sınırları; yöredeki ayrımlı topraklar ile jeomorfolojik yapılar 

gözlenmiştir. (Şekil 6.18). 

 Üçüncü aşamada, arazinin sayısal arazi modeli (DTM) 

oluşturulmuş ve bilgisayar ortamında isometrik şekle çevrilmiştir (Şekil 

6.19). 
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Şekil 6.16. Çalışma alanının eşyükselti eğrisi mozaik haritası 
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Şekil 6.17. Araştırma yöresine ait 90 m yersel çözünürlüklü sayısal yükseklik modeli 
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Resim 6.18. Çalışma alanına ait sayısal arazi modeli üzerine yerleştirilmiş ASTER (342) uydu görüntüsü 
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Resim 6.19. Çalışma alanına ait 3 boyutlu sayısal arazi modeli ve üzerine yerleştirilmiş uydu görüntüsü 

 

KK
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 Çalışmanın coğrafi bilgi sistemi uygulamaları başlığındaki 

yöntemi, verilerin katman mantığına göre girilmesi ve depolanması, 

sorgulama modeli oluşturulması ve sonuç haritalarının üretilmesi 

aşamalarını içermektedir ve tekrarlamalardan kaçınmak amacı ile 

araştırma bulguları ve tartışma bölümü içeriğinde coğrafi bilgi sistemi alt 

başlığı altında verilmiştir.  

Yukarıda, ayrıntılı olarak verilen yöntemin aşamaları, sistemin 

topluca takip edilebilmesine olanak sağlamak amacı ile bir akış 

diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 6.20). 
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Literatür çalışması

Veri toplama (raster ve 
vektör veriler)

Veri girişi

Veri analizi- Veri temizliği

Sayısallaştırma ve 
veri tabanı oluşturma

Rektifikasyon

Uydu görüntüsünün kesilmesi

Zenginleştirme

Sınıflandırma 

Filtreleme

Yörede yetiştirilen tütün çeşitlerinin 
ve bunların toprak isteklerinin 

belirlenmesi

Çalışma alanı tematik haritalarının 
oluşturulması

Tütün yetiştirilmesine uygun alanların 
belirlenmesine yönelik sorgulamalar 

yapılması ve haritalanması

YÖNTEM AŞAMALARI AKIŞ DİYAGRAMI

Sonuçların yer gerçeği kontrolleri ile 
karşılaştırılması ve doğruluk analizi

Arazi
Çalışmaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

Literatür çalışması

Veri toplama (raster ve 
vektör veriler)

Veri girişi

Veri analizi- Veri temizliği

Sayısallaştırma ve 
veri tabanı oluşturma

Rektifikasyon

Uydu görüntüsünün kesilmesi

Zenginleştirme

Sınıflandırma 

Filtreleme

Yörede yetiştirilen tütün çeşitlerinin 
ve bunların toprak isteklerinin 

belirlenmesi

Çalışma alanı tematik haritalarının 
oluşturulması

Tütün yetiştirilmesine uygun alanların 
belirlenmesine yönelik sorgulamalar 

yapılması ve haritalanması

YÖNTEM AŞAMALARI AKIŞ DİYAGRAMI

Sonuçların yer gerçeği kontrolleri ile 
karşılaştırılması ve doğruluk analizi

Arazi
Çalışmaları

Uzaktan Algılama Uygulamaları Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

 
Şekil 6.20. Yöntem aşamaları akış diyagramı 
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7. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 
 

7.1. Uzaktan Algılama Tekniği Uygulamaları 

 

Bu araştırmanın sonuçları ve tartışmaları içeriğinde, Akhisar 

ilçesi ve yöresinde tütün dikili alanların ilk aşamada, arazi eğimi ve 

toprak özelliklerinin ortaya konulmasına koşut olarak Uzaktan Algılama 

Tekniği-Uydu görüntüleri kullanılarak tütün dikili alanların alansal 

dağılımlarının sayısal olarak belirlenmesi yanında, elde edilen sayısal 

verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında sorgulanması şeklinde üç 

aşama içermektedir. 

 

7.1.1. Toprak Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

 Araştırma yöresi Akhisar ilçesi ve çevresinde tütün yetiştirilen 

alanlardaki toprakların toprak taksonomik dizgesine göre, Typic 

Xerofluvent ile Typic Xerorthent olmak üzere iki ayrımlı toprak alt grubu 

seviyesinde olduğu belirlenirken, tütün üretiminin temelde Typic 

Xerorthentler üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür.  

 Bu iki ayrımlı toprak grubunun yoğun dağılım gösterdiği alanların 

15 ayrımlı yerel noktalarından alınan toprak örneklerinin analiz sonuçları 

Çizelge 7.1 ve 7.2’de verilmiştir. 

 Typic Xerofluventlerin toprak dokuları, killi tın, kumlu tın ve tın 

özelliktedirler ve organik madde içerikleri de % 1.37-2.97 sınırlarında 

değişmektedir. Toprak tepkimesi (pH)’nin 6.82-7.42 arasında dağılım 

gösterdiği  Fluventlerin, kireç içeriği (CaCO3) % 0.80-2.10 sınırlarında 

ve suda çözünebilir toplam tuz niceliği ise genel olarak % 0.030 dan 
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küçük ve en yüksek sayısal verisi de % 0.058 sınırlarına ulaşmaktadır 

(Çizelge 7.1). 

Typic Xerorthentler’in toprak dokuları, kil, killi tın, tın, kumlu tın 

ve kumlu killi tın özelliktedir ve organik madde içerikleri de % 1.28-3.40 

sınırlarında değişmektedir. Toprak tepkimesi (pH)’nin 6.58-7.59 arasında 

dağılım gösterdiği Typic Xerorthentler’in kireç içerikleri (CaCO3) % 

0.78-5.89 sınırlarında ve suda çözünebilir toplam tuz niceliği ise  < % 

0.030-0.078 sınırları arasındadır. Yörede dağılım gösteren Typic 

Xerorthentler, çizelgelerde verilen toprak özellikleri, arazi fizyografik 

konumu ve iklim koşullarına göre tütün bitkisi tarımı için uygun bir 

ortam oluşturmaktadırlar(Çizelge 7.2). 
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Çizelge 7.1. Araştırma yöresi Typic Xerofluventler’inin toprak analiz sonuçları 

 

 

 
 

    Toprak Mekanik Analizi     
  Toprak Rengi 
Pedon no ve 

horizon 
Derinlik 

(cm) Kuru Islak  
Kum 
(%) 

Mil 
(%) 

Kil 
(%) Doku pH 

Suda Çöz. Toplam 
Tuz (%) 

CaCO3 
(%) 

Org. 
Madde 

(%) 

P1  Ap 0-29 
10YR 

3/3 
10YR 

2/2 42,56 22,00 35,44 KT 7,13 <0,030 3,21 2,97 

P2  Ap 0-27 
10YR 

4/4 
10YR 

2/2 38,56 28,00 33,44 KT 6,82 0,037 1,03 1,40 

P3  Ap 0-31 
10YR 

4/4 
10YR 

2/4 63,56 24,00 12,44 KuT 7,10 <0,030 0,97 1,23 

P4  Ap 0-28 
7,5YR 

4/4 
7,5YR 
2,5/3 41,28 38,00 20,72 Tın 7,23 0,058 2,10 2,00 

P6  Ap 0-29 
10YR 

5/3 
10YR 

3/3 51,28 38,00 10,72 Tın 7,42 <0,030 1,28 1,39 

P7  Ap 0-31 
7,5YR 

4/4 
7,5YR 
2,5/3 54,56 30,00 15,44 KuT 7,22 <0,030 0,80 1,37 

P15  Ap 0-28 
5YR 
4/4 

5YR 
2,5/2 53,28 32,00 14,72 Tın 6,83 <0,030 0,90 1,92 
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Çizelge 7.2. Araştırma yöresi Typic Xerorthentler’inin toprak analiz sonuçları 

    Toprak Mekanik Analizi     
  Toprak Rengi 

Pedon no ve 
horizon 

Derinlik 
(cm) Kuru Islak  

Kum 
(%) 

Mil 
(%) 

Kil 
(%) Doku pH 

Suda Çöz. Toplam 
Tuz (%) 

CaCO3 
(%) 

Org. 
Madde (%) 

P5  Ap 0-23 
5YR 
4/4 

5YR 
2,5/2 53,28 30,00 16,72 Tın 7,43 <0,030 0,82 1,30 

P8  Ap 0-22 
10YR 

4/4 
10YR 

2/2 29,28 24,00 46,72 Kil 6,58 0,070 0,78 3,40 

P9  Ap 0-19 
7,5YR 

5/4 
7,5YR 

3/4 54,56 20,00 25,44 KuKT 7,30 0,057 5,89 1,28 

P10  Ap 0-21 
7,5YR 

4/4 
7,5YR 
2,5/3 57,28 26,00 16,72 KuT 7,00 <0,030 3,17 1,60 

P11  Ap 0-22 
2,5YR 

4/3 
2,5YR 
2,5/3 51,28 36,00 12,72 Tın 7,45 0,078 7,05 2,40 

P12  Ap 0-17 
7,5YR 

4/3 
7,5YR 
2,5/3 34,56 34,00 31,40 KT 7,30 0,032 0,95 2,80 

P13  Ap 0-21 
5YR 
4/4 

5YR 
2,5/2 58,56 22,00 19,44 KuT 7,22 0,052 4,47 1,50 

P14  Ap 0-20 
7,5YR 

4/4 
7,5YR 
2,5/3 45,28 24,00 30,72 KT 7,59 0,060 4,52 2,80 



 119 

7.1.2. Uzaktan Algılama Tekniği-Uydu Verileri Kullanılarak 

Doğal ve Kültürel Bitki Örtüsünün Belirlenmesi 

 

Çalışma alanı sınırlarına göre kesilmiş ve bitki desenine göre 

zenginleştirilmiş ASTER 1A0 uydu görüntülerinin 342 (RGB) bant 

kombinasyonu ile yansıma verileri elde edilmiş ve aşağıda çizelge 

şeklinde verilmiştir (Çizelge 7.3). Elde edilen yansıma verileri 

yorumlanarak kontrollü sınıflandırma yanında, yer kontrolleri ile de 

doğruluk analizleri yapılmıştır. 

Tütün bitkisinin 3. bant yansıma aralığı 92-115; orman örtüsünün 

yansıma aralığı 60-78; maki-funda bitki örtüsünün yansıma aralığı ise 81-

108 sayısal aralıklarda belirlenmiştir. Yansıma verilerinden de 

anlaşılacağı gibi maki-funda sınıfı, yer yer tütün sınıfı ile benzer yansıma 

özelliklerine gösterebilmektedir. Bunun nedeni bozuk maki örtüsü içeren 

alanların, eğim özellikleri ve örtme yüzdesi açısından tütün ekili alanlarla 

oldukça yakın bir görünümde olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla 

beraber yörede geniş bir alana sahip olan ve gün geçtikçe dikili alansal 

dağılımları artan zeytinlikler de tütün tarlaları ile en çok karışan alanlar 

şeklinde bulunduklarından, bu çalışmada yukarıdaki nedenlerle zeytin 

bitkisi için somut bir yansıma aralığı ortaya konulamamıştır (Şekil 7.7).  
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Çizelge 7.3. Araştırma yöresinde bulunan orman, maki-funda, tütün ve diğer bitki örtüsünün ASTER 342 

band kombinasyonundaki yansıma verileri  

 

orman maki-funda tütün diger 
3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 

67 43 46 93 51 48 104 74 131 108 55 67 
68 43 46 87 52 49 101 69 111 104 57 57 
67 43 46 97 50 49 101 70 101 100 54 65 
66 41 45 84 55 57 102 68 102 99 58 71 
68 43 46 102 56 52 106 69 90 101 54 63 
64 42 44 98 55 50 106 70 113 95 55 64 
69 42 44 97 50 44 107 73 113 101 56 64 
67 43 44 96 47 44 103 71 118 98 56 71 
65 43 47 98 49 47 102 64 111 100 59 77 
73 44 44 88 47 49 108 71 116 102 57 60 
69 43 45 108 48 47 110 77 129 102 58 64 
69 43 45 92 53 47 103 71 117 114 58 65 
70 44 43 102 51 48 92 63 99 101 55 60 
71 45 49 97 47 43 100 69 107 99 56 63 
68 47 48 94 47 46 105 77 125 120 63 64 
66 46 47 94 54 48 105 74 117 119 50 42 
68 43 46 94 52 50 107 73 114 134 64 44 
68 42 44 85 43 42 103 72 112 120 51 43 
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Çizelge 7.3. (devam) 

 
68 44 47 84 44 43 101 70 107 133 53 43 
68 44 45 88 46 43 100 68 114 125 53 42 
67 43 44 97 55 51 101 76 104 136 58 46 
63 41 42 87 69 55 106 77 120 116 51 42 
62 46 43 91 54 58 95 76 83 111 51 46 
64 44 43 94 66 62 99 72 121 119 53 45 
70 43 45 93 68 61 108 73 112 127 54 42 
65 43 45 98 68 72 105 74 124 113 53 47 
68 45 46 96 62 58 102 75 115 132 56 43 
69 43 43 97 60 53 111 75 118 129 53 44 
71 44 44 96 62 58 101 69 111 168 74 48 
69 46 47 102 65 56 93 73 103 136 58 43 
71 46 48 99 62 53 92 74 101 115 59 49 
71 50 49 92 65 69 100 77 116 133 57 44 
66 43 44 101 65 52 109 81 128 119 59 48 
69 47 51 97 62 51 112 82 140 124 58 48 
71 44 43 103 63 53 94 76 110 128 61 50 
69 44 45 101 62 55 101 78 113 128 59 48 
71 45 47 103 66 58 108 85 128 123 60 52 
69 46 47 108 63 55 97 72 105 139 57 43 
66 46 48 107 67 57 92 69 100 129 57 47 
66 41 43 102 62 55 106 76 108 115 62 50 
69 45 46 99 64 57 93 74 102 118 53 41 



 122 
Çizelge 7.3. (devam) 

 
69 43 44 100 63 56 101 77 109 127 55 44 
65 42 43 80 49 59 97 74 105 127 57 42 
67 41 44 89 60 71 99 75 114 119 60 45 
67 44 44 99 60 50 101 76 114 124 59 49 
70 44 45 93 62 61 99 75 103 112 61 65 
68 42 44 97 64 60 103 79 119 121 56 45 
69 41 43 98 63 51 100 78 112 121 60 44 
67 45 42 98 69 69 96 77 101 121 63 56 
68 41 44 97 68 68 101 78 111 120 66 51 
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 Yukarıda verilen çizelgede (Çizelge 7.3) tanımlanan tütün bitkisine ait yansıma 

verileri kullanılarak, tanımlayıcı istatistiki (descriptive statistics) analizleri yapılmış ve 

her band için frekans grafikleri oluşturulmuştur (Çizelge 7.4; Şekil 7.1). 

 

Çizelge 7.4. Tütün bitkisinin ASTER uydusunun 2, 3 ve 4. bandlarındaki yansıma 

verilerine ait tanımlayıcı istatistiksel verileri 

 

 Band_3 Band_4 Band_2 

Gözlem Sayısı 50 50 50 

Aritmetik Ortalama 101.76 73.72 111.94 

Standart Sapma 5.07 4.26 10.34 

1.1.1.1 Minimum 
92 

63 83 

Maksimum 112 85 140 
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Şekil 7.1. Tütün bitki örtüsüne ait ASTER uydusu 2, 3 ve 4. bantlarına ait yansıma 

verileri frekansı 
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Akhisar ilçesi ve çevresindeki doğal bitki örtüsü ile çalışma alanı içerisinde 

yoğun tarımı yapılan tütün ve diğer kimi tarımsal bitkilerin elektromanyetik enerjiyi 

yansıtma özellikleri arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak analiz edilmiş ve aşağıdaki 

şekillerde gösterilmiştir (Şekil 7.2, 7.3, 7.4). 
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Şekil 7.2. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait elektromanyetik yansıma 

verileri 3. band frekans grafiği 
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Şekil 7.3. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait elektromanyetik yansıma 

verileri 4. band frekans grafiği 
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Şekil 7.4. Orman, maki-funda, tütün ve diğer bitkilere ait elektromanyetik yansıma 

verileri 2. band frekans grafiği 
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7.1.3. Tütün Bitkisinin Uydu Görüntülerinde Görülebilirliği 

Üzerine Etkili Faktörler ve Görülebilme Yüzdesi 

 

Yeryüzünde dağılım gösteren bitki örtüsünün uydu görüntülerinde 

görülebilirliğini ve buna bağlı olarak da sınıflandırmanın doğruluğunu 

etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler; parsel büyüklüğü, parsel 

şekli, parselin komşu parsellerle arasındaki radyometrik ve spektral 

kontrastlar, sınıflandırmada kullanılacak sınıf sayıları, sınıfların 

düzenlenmesi, her sınıf için örnekleme sayısı vb. özelliklerdir (Campbell, 

2002). Bu faktörler dışında üzerinde çalışılan bitkinin toprağı örtme 

yüzdesi, arazi eğimi, bakı, mikrorölyef, toprak rengi, toprak nemi ve 

çevrede benzer örtme yüzdesine sahip bitki örtüsü bulunup bulunmaması 

vb özellikler de görülebilirliği etkilemektedir.  

Araştırma yöresi sınırları içerisindeki arazilerde kültürel olarak 

tarımı yapılan, bağ, pamuk, kurutmalık domates, yer yer buğday ve en 

yoğun olarak ta tütün ve zeytin bitkileri dağılım göstermektedir. Tütün 

bitkisinin toprağı örtme yüzdesi %45–55 sınırları arasında değişmektedir 

ve bu nedenle ASTER uydu görüntülerinde görülebilirliği oldukça 

düşüktür. Örtme yüzdesi ortalama %42 olan zeytin alanları tütün bitkisi 

ile bir benzerlik gösterdiklerinden sınıflandırmada tütün alanları ile yer 

yer karışmaktadır.  

Altınbaş vd (2004), Torbalı ilçesinin bitki envanterinin 

çıkarılmasına yönelik olarak yaptıkları çalışmada; pamuk bitki örtüsünün 

%87 ve buğday bitki örtüsünün %89 luk ortalama örtme yüzdeleri nedeni 

ile bu bitkilerin yüksek doğruluk oranlarında sınıflandırılabildiğini 

belirtmişlerdir (Çizelge 7.5). Tütünün dağılım alanlarının belirlenmesi ile 
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ilgili bu çalışmada ise, uydu görüntüleri üzerinde hedef bitki türü olan 

tütün ile pamuk ve buğday gibi toprağı örtme yüzdeleri yüksek bitki 

örtülerinin sınırları yüksek doğruluk oranı ile belirlenmiştir. Benzer 

şekilde, bağ dikili alanlar, çalışma alanı içerisinde yerel alanlarda ve 

genellikle düzgün parselizasyona sahip düz ve düze yakın arazilerde 

dağılım gösterdikleri için sınıflandırma sonuçlarında tütün bitkisi ile 

karışmadığı belirlenmiştir. 

Çizelge 7.5. Kıyı Ege yöresinde başlıca bitki türlerinin örtme 

yüzdeleri (Altınbaş vd, 2004) 

  Örtme Oranları (%) 

Bitki Türü Minimum Maksimum Ortalama 

Bağ 0,50 0.75 0,62 

Zeytin 0,25 0,59 0,42 

Doğal bitki 0,15 0,80 0,48 

Çam 0,25 0,85 0,55 

Sebzeler+Bostan 0,35 0,80 0,58 

Pamuk 0,75 0,99 0,87 

Buğday 0,80 0,97 0,89 

Yonca 0,95 0,99 0,97 

 

Bitki örtüsünün toprağı örtme oranları, bunların genel özellikleri 

yanında bitkinin vejetatif gelişme takvimi de dikkate alınarak 

değerlendirilmelisinin daha akılcı ve bu bağlamda da gerekli olduğu arazi 

etüdleri ve laboratuar çalışmalarında belirlenmiştir. Özellikle kültür 

bitkilerinde, hızla gelişen bitki örtüsünün toprağı örtme oranları da hızlı 

bir değişim verirler ve her bir bitki örtüsünün uydu görüntülerinde 

görünebilirlik zamanları da doğal olarak ayrımlılık gösterirler. 
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Altınbaş vd.. (2000), Söke ilçesi ve çevresinde yapmış oldukları 

bir araştırmada, pamuğun ekiminden hasadına kadar olan gelişim 

sürecinde toprağı örtme oranlarının zamana bağlı olarak değişimlerini 

incelemişler ve 20 Haziran tarihine kadar %25’in altında bir örtme 

oranına sahip olan pamuk bitkisinin, 31 Temmuz tarihinden 20 Ağustos 

tarihleri arasında bu oranın %93-%97 arasında değiştiğini ve Eylül 

ayında hasat ile birlikte yaprakların kuruyarak dökülmeye başladığını ve 

örtme oranın da hızla düştüğünü belirlemişlerdir. 

 Tütün bitkisinin toprağı örtme yüzdesinin en yoğun olduğu zaman 

aralığı, çiçeklenmeden hemen önceki dönem olmakla beraber, çalışma 

alanı için bu süreç 1–30 Temmuz tarihleri arasında dağılım 

göstermektedir. Çalışma alanının kuzey ve kuzeydoğu bölümlerinde arazi 

yükseltisinin artması nedeniyle, iklim karasallaşmakta ve bunun 

sonucunda tütün bitkisinin toprak sıcaklık isteği daha geç süreçte 

gerçekleşmekte ve tütün fidelerinin dikimi de, güney yörelerine göre 15–

25 gün daha geç olmaktadır. Tütün bitkisinin fidelenmesindeki bu 

ayrımlılık, görüntü alma zamanının belirlenmesinde güçlüklere yol açmış 

ve görüntüler uydunun bölge üzerinden geçme zamanına göre 

belirlenebilecek en uygun zamanda alınmış olsada, bu süreçte güney 

yörelerdeki tütünlerin hasat dönemine geldiği için ilk el kırımlarının 

yapıldığı belirlenmiştir. Konik şekilli olan tütün bitkisinin, en büyük 

yaprakları en altta bulunmakta ve ilk kırımda bu yapraklar hasat 

edilmektedir. İlk el kırımlarıyla birlikte örtme yüzdesi oldukça düşük 

olan tütün bitkisinin, toprağı örtme yüzdesi %10–15 oranında 

azalmaktadır (Şekil 7.5; 7.6). 
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Şekil 7.5. İlk el kırımı ile tütün bitkisinin örtme yüzdesindeki değişimler 

 

       Şekil 7.6. İlk ve 2. el kırımları yapılmış tütün bitkisinin görünümü 

İlk el kırımıİlk el kırımı
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Tütün bitkisinin görülebilirliğini olumsuz etkileyen bir diğer 

faktör de, bu bitkinin içim kalitesi nedeniyle daha çok eğimli alanlarda 

dikim alanı bulmasıdır. Düz ve düze yakın arazilerde sulu tarım 

uygulandığından bu arazilerdeki parseller büyük ve düzgün şekilli 

olmaktadır. Ancak tütün yetiştiriciliğinin yapıldığı kır ve kırtaban 

arazilerde parseller küçük, şekilsiz olmakla beraber bakıdan 

kaynaklanan yansıma ayrımlılıklarına da sahip olması nedeniyle zaten 

düşük olan görülebilirlik oranı daha da azalmaktadır (Şekil 7.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.7. Eğimli arazilerdeki küçük ve düzensiz parseller 

üzerinde tütün bitkisinin görünümü 

 

Örneğin, düz ve düze yakın eğimli arazilerde yetiştirilen pamuk 

bitkisi ile çalışmanın hedef bitkisi olan tütün bitkisinin uydu 
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görüntülerinde oldukça ayrımlı şekillerde görülebildiği (Şekil 7.8) 

belirlenirken, bu ayrımlılık sınıflandırma haritalarına da yansımaktadır. 

Uydu görüntüsünde (a) düzgün parseller şeklinde görülen pamuk 

bitkisinin, sınıflandırma haritasında (b) da düzgün kümeler şeklinde 

sınıflara ayrılabildiği gözlemlenirken; uydu görüntüsünde parsel 

sınırları gözlemlenemeyen (c) tütün bitkisinin sınıflandırma haritasında 

(d) da; tütün (sarı), toprak (mavi), yerleşim (pembe) ve diğer bitki 

örtüsü (kırmızı) sınıflarının belirli oranlarda birbirine karıştığı 

görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7.8. Pamuk ve tütün bitkisinin uydu görüntülerinde ve 

sınıflandırma haritalarındaki görünümleri 

a c

b d
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Küçük ve düzensiz parseller üzerinde dağılım gösteren tütünlerin 

algılanmasında kullanılan uydu görüntüsünün, yersel çözünürlük 

özellikleri de önem taşımaktadır. Bu çalışmada kullanılan ASTER uydu 

görüntüsünün 15x15 m. çözünürlüğe sahip olması; görüntüdeki 1 

pikselin 225 m2 lik bir alanı simgelediği anlamına gelmektedir. Bu 

durumda çok küçük tarımsal alanlar görüntü üzerinde ancak 4-5 

piksellik bir yansıma verisine sahip olabileceğinden sonuçta 

görülebilirlik özelliği de iyice düşmektedir. 

 

7.1.4. Sınıflandırma Sonuçları ve Ekili Alan Bilgileri 
 
Tütün bitki örtüsü, uydu görüntülerinde görülebilme zorluğu olan 

özelliklere sahiptir. Uydu görüntülerinde ayırt edilebilmeyi etkileyen en 

önemli faktör, yeşil dokunun toprağı örtme oranıdır. Ancak, tütün 

bitkisi, toprağı örtme yüzdesinin en yoğun olduğu zaman sürecinde bile 

%45–55 örtme oranlarına sahip olabilmektedir. Temelde, tütün 

bitkisinin sınıflandırılmasında, sıra aralarında yer alan açık alanların, 

elektromanyetik enerjiyi yansıtma özelliğinin çok etkili bir parametre 

olduğu belirlenmiştir. Toprak rengi ve toprak nemi, yansıtma 

özeliklerini etkileyen iki önemli faktördür. Ancak araştırma yöresinde 

yapılan arazi çalışmaları ve örneklemeler sonucunda tütün ekili 

alanların, büyük çoğunlukla taşınmış topraklar olan Orthentler, 

Orthent-Fluvent geçişleri yanında Fluventler üzerinde dağılım 

gösterdiği belirlenmiştir (Şekil 7.9). Bu toprakların kuru ve nemli 

koşullarda, toprak renklerine bakıldığında çok büyük bir ayrımlılık 

belirlenememiş ve sonuçta toprak rengi özelliklerine istatistiki 

analizlerde yer verilmemiştir. Bunun yanında tütün bitkisi yalnızca 
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fidelerin tarlaya şaşırtıldığı ilk dönemde su gereksinmesi duyduğu için, 

uydularla, uydu görüntüsünün alım sürecinde toprak yüzeyinin nemli 

olduğu zaman süreci bulunmamakta ve sonuçta bu özellik de yansıma 

üzerine önemli düzeyde bir etki yapamamaktadır. 

 

Şekil 7.9. Taban arazi üzerinde tütün bitkisine bir örnek 

 

Kontrollü (supervised) sınıflandırma aşamasında, sınıflandırma 

hata matrisini en aza indirgemek için, çalışma alanı içerisindeki her bir 

eleman göz önünde bulundurulmuş ve buna göre sınıflar 

oluşturulmuştur. Oluşturulan sınıflar, tütün, orman, maki-funda, 

yerleşim alanı, toprak, depresyon, çıplak kaya, anız, drenaj desenleri ve 

diğer olarak belirlenmiştir. 
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Sınıflandırmadaki “diğer” kategorisi, yörede yetiştirilen pamuk, 

mısır, bağ, domates vb. kültür bitkileri ile 10 yaşından büyük kapama 

zeytinlikleri içermektedir. Sınıflandırmada tütün sınıfı (sarı) ile diğer 

(kırmız) sınıfın karışma oranı, çalışma alanının kuzey bölümü için alınan 

görüntüde %4.24, güney bölümü için alınan görüntüde ise %1 den azdır 

(Şekil 7.11). 

 Tütün sınıfının (sarı) toprak sınıfına (mavi) karışma yüzdesi ise; 

kuzey görüntüsü için %3.14, güney görüntüsü için ise %3.96 civarındadır 

(Çizelge 7.6, 7.7). Arazi gözlemlerinde de belirlendiği gibi, bu alanların; 

geçmişte tütün tarımının yapıldığı ancak son yıllarda yöre halkının 

zeytine yönelmesiyle yoğunlaşan yeni tesis zeytinliklerin bulunduğu 

alanlar olduğu söylenebilir( Şekil 7.12).  
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Çizelge 7.6. Çalışma alanı bitkilerinin sınıflandırma hata matrisi sonuçları (kuzey görüntüsü) 

  Tütün Orman 
Maki-
Funda Diğer Depresyon Toprak Çıplak kaya Anız Null 

Tütün 91.82% 00.00% 00.00% 01.30% 00.56% 03.91% 00.00% 00.25% 02.17% 
Orman 00.05% 92.83% 02.39% 00.13% 01.05% 00.01% 02.56% 00.00% 00.98% 
Maki-Funda 00.07% 02.54% 88.68% 08.11% 00.03% 00.00% 00.02% 00.00% 00.55% 
Diğer 04.24% 00.00% 08.26% 81.32% 00.00% 01.12% 01.65% 00.00% 03.41% 
Depresyon 00.04% 05.56% 00.00% 00.04% 84.48% 00.93% 07.24% 00.00% 01.70% 
Toprak 03.14% 00.00% 00.00% 00.97% 01.71% 92.56% 00.28% 00.18% 01.16% 
Çıplak kaya 00.02% 08.10% 00.52% 00.77% 07.85% 01.89% 79.16% 00.00% 01.69% 
Anız 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 98.38% 01.62% 
Average Accuracy: %88.65        
Overall Accuracy: %90.00        
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Çizelge 7.7. Çalışma alanı bitkilerinin sınıflandırma hata matrisi sonuçları (güney görüntüsü) 

  Tütün Diğer Orman Maki_funda Yerleşim Toprak Depresyon
Çıplak 
kaya Anız Drenaj Null 

Tütün 94.04% 00.10% 00.00% 00.00% 00.20% 01.66% 00.00% 00.00% 01.17% 00.68% 02.15% 
Diğer 00.69% 79.66% 00.00% 07.55% 00.00% 00.00% 00.39% 00.00% 00.00% 07.36% 04.35% 
Orman 00.00% 00.04% 91.94% 04.17% 00.00% 00.00% 00.00% 00.21% 00.00% 00.53% 03.10% 
Maki-Funda 00.00% 05.61% 05.83% 87.06% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.57% 00.92% 
Yerleşim 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 92.86% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 07.14% 
Toprak 03.96% 00.00% 00.00% 00.00% 06.83% 83.02% 02.28% 01.68% 00.00% 01.40% 00.83% 
Depresyon 00.00% 00.09% 00.00% 00.00% 00.00% 03.78% 84.62% 00.97% 00.00% 09.71% 00.82% 
Çıplak kaya 00.00% 00.90% 00.00% 00.01% 01.55% 00.70% 02.26% 93.14% 00.01% 00.33% 01.10% 
Anız 00.48% 00.00% 00.00% 00.00% 00.96% 00.00% 00.00% 00.00% 88.94% 00.00% 09.62% 
Drenaj 00.41% 00.41% 00.00% 00.27% 00.00% 06.10% 12.06% 00.00% 00.41% 77.91% 02.44% 
Average Accuracy: %87.32          
Overall Accuracy: %88.84          
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Tütün bitkisi dışındaki diğer sınıfların etkileşimlerini 

incelediğimizde; orman sınıfının (koyu yeşil) kuzey görüntüsü için 

%2.54 ve güney görüntüsü için %5.83 oranında maki-funda sınıfıyla 

(açık yeşil) karıştığı (Şekil 7.13); toprak, yerleşim alanı ve tütün 

sınıflarının da büyük yerleşim alanları ve çevresinde hata oranının 

yükselmesine neden olduğu belirlenmiştir (Şekil 7.9). 

 

Şekil 7.10. Akhisar ilçesi ve yakın çevresindeki tütün (sarı), toprak 

(mavi) ve yerleşim alanı (pembe) sınıfları 
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Şekil 7.11. Çalışma alanı tütün-diğer sınıfları arasındaki karışım oranını gösterir sınıf saçılım grafiği 

Tütün

Diğer
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Şekil 7.12. Çalışma alanı tütün –toprak-depresyon sınıfları arasındaki karışım oranını gösterir sınıf saçılım grafiği 

 

Tütün 

Toprak 

Depresyon 
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Şekil 7.13. Çalışma alanı orman-maki/funda sınıfları arasındaki karışım oranını gösterir sınıf saçılım grafiği 

Maki-funda

Orman
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7.1.5. Doğruluk Analizi 

 

 Bu çalışmada, tütün dikili alanların dağılım alanlarının 

ASTER uydu görüntüleri kullanılarak ortaya konulması yanında, 

tütün bitkisinin sınıflandırılmasında Image Analyst yazılımı 

kullanılmış, ve tütün bitkisinin sınıflandırılmasında en iyi sonucu 

veren yöntemin Para-ML yöntemi olduğu belirlenmiştir. Buna 

göre iki çerçeve görüntüden oluşan çalışma yöresi için 

sınıflandırma doğruluk oranı; kuzey görüntüsü için %90.00 

(overall accuracy) ve güney görüntüsü için %88.84 olarak 

belirlenmiştir. Araştırma alanı yöresinde tütün dikili alanlar, uydu 

görüntülerinin bilgisayar ortamında uygun yazılımlar kullanılarak  

918700.906 hektar veya bir başka anlatımla yaklaşık 918701 

hektar olarak belirlenmiştir. Çalışma alanı içerisindeki diğer 

sınıfların % dağılımları ile kapladıkları yüzölçümleri ise aşağıdaki 

gibidir. 

Çizelge 7.8. Çalışma alanı içerisindeki sınıfların % sel ve alansal 

dağılımları 

Sınıflandırma Alanı İstatistik Raporu 

SINIFLAR 
% 
(kuzey) 

% 
(güney) 

% 
(toplam) ha (kuzey) ha (güney) ha (toplam) 

Tütün 1.94% 11.55% 13.49% 142229,620 776471,286 918700,906 
Orman 4.68% 13.15% 17.83% 342617,874 884021,044 1226638,918 
Maki-
Funda 2.94% 3.61% 6.55% 215664,468 242530,187 458194,655 
Depresyon 1.93% 4.71% 6.64% 141824,176 317026,684 458850,860 
Toprak 4.03% 3.86% 7.89% 295392,703 259341,662 554734,365 
Diğer 5.06% 2.14% 7.20% 370652,047 144417,462 515069,509 
Çıplak 
kaya 3.20% 9.58% 12.78% 234441,013 643850,679 878291,692 
Anız 0.64% 4.45% 5.09% 47060,741 299508,163 346568,904 
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 Laboratuar çalışmaları bağlamında ortaya konulan 

sınıflandırma sonuç verileri, yer kontrol gözlemleri ile kontrol 

edilmiş ve arazide tütün olarak belirlenen 78 noktanın 49 adetinin, 

sınıflandırma haritası üzerinde gerçekten tütün olarak belirlenen 

sınıflar üzerinde dağılım gösterdiği belirlenmiş ve basit orantı ile 

hesaplandığında doğruluk oranı % 62.82 olarak bulunmuştur. Öte 

yandan toplamdan geriye kalan 29 kontrol noktasının ise çeşitli 

nedenlerle sapmalar gösterdiği belirlenmiştir. GPS’ten 

kaynaklanan sapmalar, bakı, arazi eğimi, toprak örtme yüzdesinin 

düşük olması nedeniyle tütün bitkisinin zeytin ve boş toprak 

sınıfları ile karışması bu sapmaların nedenlerinden en 

önemlilerindendir ve burada  sapma gösteren noktaların tamamına 

yakınının toprak-tütün girişiminin olduğu noktalarda yoğunlaştığı 

belirlenmiştir.  
 

7.2. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları 

 

7.2.1. Araştırma Yöresine Ait Tematik Haritaların 

Oluşturulması 

  

Çalışma alanına ait tematik haritaların hazırlanmasında, 

toprak katmanı içerisine girilen öznitelik bilgilerinden 

yararlanılmıştır (Şekil 7.14) 
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Şekil 7.14. Toprak katmanı içerisinde yer alan öznitelik bilgileri 
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Veritabanı oluşturulurken, simgeler şeklinde girilen 

öznitelik bilgileri (attributes) simgelerine ait sembol dizini 

aşağıdaki çizelgelerdeki (Çizelge 7.9; 7.10; 7.11; 7.12; 7.13) 

gibidir (Altınbaş, 1996). 

Çizelge 7.9. Eğim Grupları(%)  

A 0-2 

B 2-6 

C 6-12 

D 12-20 

E 20-30 

F >30 

 

Çizelge 7.10. Derinlik (cm) Sınıfları 

1 Derin veya çok derin >90 

2 Orta derin 50-90 

3 Yüzeysel 20-50 

4 Çok yüzeysel 0-20 

 

Çizelge 7.11. Drenaj Sınıfları 

1 İyi veya çok iyi drenaj 

2 Yetersiz veya orta drenaj 

3 Zayıf-kötü drenaj 

4 Fena-çok kötü drenaj 
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Çizelge 7.12. Toprak Dokusu  

F İnce 

M Orta 

C Kaba 

VC Çok kaba 

 

Çizelge 7.13. Erozyon 

1 Hiç veya pek az 

2 Orta 

3 Şiddetli 

4 Çok şiddetli 

 

Toprak katmanı içerisindeki arazi kullanım yetenek sınıfı 

verileri değerlendirildiğinde, %34 lük bir oranla VII. sınıf 

arazileri, % 19 ile I. sınıf arazileri,  % 16 lık bir oranla da  III. 

sınıf arazilerin izlediği belirlenmiştir (Şekil 7.15). 

 Veritabanına girilen bu verilere göre; araştırma yöresi 

toprak sınırlandırıcı alt faktörleri incelendiğinde, tüm arazinin 

yaklaşık %65’inin erozyondan kaynaklanan toprak yüzeyselliği, 

verimli üst toprak yüzeyinin kaybı vb. olumsuzlukları tanımlayan 

ve “es” ile simgelenen özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bunu 

toprak haritasında %7 ile “se” ve %6 ile “e” ile simgelenen 

özellikler izler. Daha çok ıslaklık sorununu tanımlayan ve “sw” 

ile simgelenen alanlar yörede %1 lik oranla, yok denecek kadar 

azdır. Hiçbir toprak sınırlandırıcı özelliği içermeyen ve yörenin 

iklimsel özelliklerinin uygunluğu oranında kimi kültür bitkilerinin 
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yetiştirilebilmesine olanak sağlayabilecek alanlar ise toplam 

çalışma alanının yalnızca %19’unu oluşturmaktadır (Şekil 7.16). 

 Çalışma alanı içerisinde, toprak haritalarından elde edilen 

verilere göre genel olarak tın dokulu toprakların başat olduğu 

(%82), ve bunu kil dokulu toprakların (%17) izlediği 

belirlenmiştir (Şekil 7.17). 

Çalışma alanı topraklarının %46’sı yüzeysel ve %28’i çok 

yüzeysel topraklardan oluşmaktadır. Bunun temel nedeni 

arazilerin eğimli olması ve yüzey akışla üst toprağın aşınarak 

aşağılara taşınmasıdır. Bu durum normal koşullarda büyük bir 

olumsuzluk olmasına rağmen, Türk tütünleri derin olmayan, su 

tutma kapasitesi düşük ve bitki besin maddelerince fakir 

topraklarda daha iyi yaşam bulduğundan yörede tütün tarımı için 

bir şans konumuna gelmiştir. Bilinmektedir ki, Akhisar 

tütünlerinin kalite özellikleri yönünden Türk tütünleri içerisinde 

önemli bir yeri vardır. Derin ve orta derin topraklar ise, tüm 

çalışma alanı topraklarının  %26’sını oluşturmaktadır (Şekil 

7.18). 

 Çalışma alanı arazileri, eğim özellikleri yönünden 

incelendiklerinde  %20-30 eğime sahip olan alanların toplam 

alanın %25’ini oluşturduğu ve bunu %12-20 ve %0-2 eğimli 

arazilerin izlediği görülmüştür (Şekil 7.19). 

Araştırma yöresi iklim özellikleri ve son 5 yılın iklim 

verilerinin yer aldığı bölümden de görüldüğü gibi yörede yağış 

rejimi düzensiz ve erozyonu arttırıcı yöndedir. Bunun yanında 

toprak örtme yüzdesi düşük olan ve buna bağlı olarak da 
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erozyonu önleme gücü yüksek olmayan tütün bitkisinin, yörede 

kaliteli tütün olarak % 10 civarındaki eğimlerde yaygın olarak 

yapılıyor olması erozyondan kaynaklanan toprak sorunlarının ön 

plana çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca, tarımsal etkinlikler 

sürdürülürken, kontur sürüm teknikleri, teraslama vb. önlemlerin 

ihmal ediliyor olması da yöre tütüncülüğü için erozyondan 

kaynaklanan önemli sorunlardandır (Şekil 7.20).  

Çalışma alanının % 97 lik, yani tamamına yakın bir 

bölümünde kayalık sorunu gözlenmemektedir (Şekil 7.21). 

Araştırma alanına ait şimdiki arazi kullanımı (ŞAK) 

haritasında; nadaslı kurum tarım (K), nadassız kuru tarım (N), 

sulu tarım (S), bağ-bahçe (B), çayır (Ç), mer’a (M), orman (O), 

funda (F), yerleşim yeri (Y) ve terk araziler (T) yer almaktadır. 

Oluşturulan tematik haritaya göre, fundalıklar %23 lük alansal 

dağılım ile ilk sıradadır ve onu %19 luk dağılımlarıyla orman 

arazileri izlemektedir. Maki-funda sınırının hemen altında da 

zeytin sınırı bulunmaktadır (Şekil 7.7). Bu çalışmada amenajman 

haritası destekleyici veri olarak kullanılmış, amenajman haritası 

sınırları dgn file formatına dönüştürülüp, uydu görüntüsü üzerine 

açılarak gerçek sınırlar ile sınıflandırma haritası tekrardan kontrol 

edilmiştir (Şekil 7.22). 
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Şekil 7.15. Çalışma alanı içeriğindeki arazi kullanım yetenek sınıfları haritası 
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Şekil 7.16. Çalışma alanı topraklarının sınırlandırıcı alt faktörleri haritası 
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Şekil 7.17. Çalışma alanı toprak dokusu haritası 
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Şekil 7.18. Çalışma alanı toprak derinliği haritası 
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Şekil 7.19. Çalışma alanı eğim haritası 
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Şekil 7.20. Çalışma alanı erozyon haritası 
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Şekil 7.21. Çalışma alanı kayalık haritası 
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Şekil 7.22. Çalışma alanı şimdiki arazi kullanımı haritası 
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 Yukarıda verilen ve araştırma alanına ait tematik haritalar, 

toprak haritalarından üretilirken, yöreye ait amenajman haritası İl 

Orman Müdürlüğü’nden sağlanan amenajman haritasından 

üretilmiştir. İl Orman Müdürlüğü’nde ArcGIS yazılımı ile 

üretilmiş olan amenajman haritası; ağaç çeşitleri, gövde bozukluk 

şekilleri, kapalılık vb elemanlar, bu çalışmanın amacına göre çok 

ayrıntılı verileri içerdiğinden, belirli gruplar birleştirilerek, 

Geomedia yazılımında yeni bir amenajman haritası 

oluşturulmuştur (Şekil 7.23). 
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Şekil 7.23. Çalışma alanı amenajman haritası 
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7.2.2. Tütün Dikili Alan Sorgulamalarında Ölçütlerin 

Belirlenmesi, Sorgulama Modeli Oluşturulması Ve 

Tütün Yetiştirilmesine Uygun Alanların Haritalanması 

Ve Yorumlanması 

 

Araştırmanın sorgulama aşamasında, daha önceki 

bölümlerde verilen “türk tütünlerinin ve yabancı tütünlerin toprak 

istekleri” analiz edilmiş ve sorgulamada kullanılması mutlak 

gerekli olan ölçütlere karar verilmiştir (Şekil 7.24). Daha sonra bu 

ölçütler toprak haritalarından elde edilen verilere uyarlanmış ve 

sorgulama modeli oluşturulmuştur (Şekil 7.25). 

 

Poligon

Çizgi

Poligon

Çizgi

Poligon

Çizgi
IRMAK

YERLEŞİM

YOL

AMENAJMAN

KANAL

TOPRAK

VERİ KATMANLARI AYRINTI SINIFI ÖZNİTELİKLER

Drenaj kanalı, besleme 
kanalı, 

Mescere tipi, kapalılık

Yol adi

Yerleşim adı, nüfus

Irmak adı, debisi

AKYS, BTG, taşlılık, erozyon, 
ŞAK, eğim, toprak dokusu, 
drenaj, toprak derinliği, kayalık

Poligon

Çizgi

Poligon

Çizgi

Poligon

Çizgi
IRMAK

YERLEŞİM

YOL

AMENAJMAN

KANAL

TOPRAK

VERİ KATMANLARI AYRINTI SINIFI ÖZNİTELİKLER

Drenaj kanalı, besleme 
kanalı, 

Mescere tipi, kapalılık

Yol adi

Yerleşim adı, nüfus

Irmak adı, debisi

AKYS, BTG, taşlılık, erozyon, 
ŞAK, eğim, toprak dokusu, 
drenaj, toprak derinliği, kayalık

 
Şekil 7.24. Araştırmada kullanılan veri katmanları 
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Şekil 7.25. Oriental ve Virginia tütünlerin yetiştirilmesine uygun ortamların sorgulanmasında kullanılan 

sorgulama modeli 

TOPRAK 
DERİNLİĞİAKYS BTG TAŞLILIK EĞİM

TOPRAK 
DOKUSU DRENAJ

TOPRAK 
KATMANI

II, III, IV Typic 0 B, C, D M 1, 2 3, 4

Xerorthent

ORİENTAL (TÜRK) TÜTÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE UYGUN ALANLAR

I,II Typic 0 A, B M 1, 2 2, 3

Xerofluvent

VİRGİNİA TÜTÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE UYGUN ALANLAR

TOPRAK 
DERİNLİĞİAKYS BTG TAŞLILIK EĞİM

TOPRAK 
DOKUSU DRENAJ

TOPRAK 
KATMANI

II, III, IV Typic 0 B, C, D M 1, 2 3, 4

Xerorthent

ORİENTAL (TÜRK) TÜTÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE UYGUN ALANLAR

I,II Typic 0 A, B M 1, 2 2, 3

Xerofluvent

VİRGİNİA TÜTÜNLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE UYGUN ALANLAR
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Şekil 7.26. Türk (Şark) tütünlerinin yetiştirilmesine uygun alanlar 
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Şekil 7.27. Virginia tütün çeşidinin yetiştirilmesine uygun alanlar 
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Yukarıdaki sorgulama sonuç haritaları birbirleri ile 

karşılaştırıldıklarında, toprak istekleri birbirinden oldukça ayrımlı olan 

bu tütün çeşitlerinin dikimine uygun olan alanlarında kontrastlar 

gösterdiği açıkça görülebilmektedir.  

 Virginia tütün çeşidinin yöreye uygunluğunun araştırılması ise, 

yöredeki tütün kurumu tarafından istenilmiştir. Elde edilen sorgulama 

haritasında her ne kadar Virginia tütünlerinin yetiştirilmesine uygun 

toprak özelliklerine sahip alanlar var ise de, Akhisar ilçesi ve çevresinin 

iklim özellikleri Virginia tütün çeşidinin yetiştirilebilmesi için uygun 

değildir ve önerilmemektedir. Literatürlerde, Akhisar ilçesi ve çevresi ile 

benzer iklim koşullarına sahip alanlarda Virginia tütünlerinin 

yetişmesinde morfolojik olarak herhangi bir ayrımlılık belirlenemezken, 

tütün içim kalitesinin düştüğü ve bu olumsuzluğun da büyük oranda hava 

nemi ve yağış özelliklerinden kaynaklandığı ortaya konulmuştur. 
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8. SONUÇ 

1/25.000 ölçekli topografik ve toprak haritaları ile 2005 

yılına ait ASTER uydu görüntüleri ile uzaktan algılama tekniği ve 

coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarına dayanılarak yapılan bu 

araştırmada, Akhisar ilçesi mevcut ekili alanlarının ASTER uydu 

görüntüleri ile belirlenebilmesi ve tütün yetiştirilmesine en uygun 

alanların coğrafi bilgi sistemi yazılımları ile sorgulanmasını 

amaçlamıştır.  

Uzaktan algılama verileri, arazi gözlemleri ve coğrafi bilgi 

sistemleri analizlerine göre aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır.  

1. Çalışma alanında 11 ayrımlı toprak grubunun bulunduğu ve 

fakat tütün yetiştirilen alanların genel olarak Typic Xerorthent 

ve Typic Xerofluvent toprakları üzerinde dağılım gösterdiği 

saptanmıştır. 

2. Çalışmada hedef bitki olan tütünün ASTER uydusu 2, 3 ve 4. 

band yansıma aralıkları belirlenmiştir. Bu veriler 2. band için 

83-140, 3. band için 92-112 ve 4. band için 63-85 sayısal 

veriler arasındadır ve yapılan kontrollü sınıflandırmada, 

yansıma verileri baz alınmıştır. 

3. Tütün bitkisinin toprağı örtme yüzdesi, yapılan arazi 

çalışmalarından elde edilen sıra arası, sıra üzeri ve bitki çapı 

yanında, m2 ye düşen tütün bitkisi sayısı verileri kullanılarak 

hesaplanmış ve %45-55 arasında bir örtme yüzdesine sahip 

olduğu belirlenmiştir. 

4. Çalışma alanında yaygın olarak üretimi yapılan ve yöre 

ekonomisine katkısı olan bir diğer bitki zeytin olmakla 
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beraber, son yıllarda yörenin iklim özelliklerinin de çok uygun 

olması nedeniyle zeytine bir yönelme olmuş ve tütün 

alanlarının önemli bir bölümü zeytinlik şekline getirilmiştir. 

Daha çok eğimli arazilere kurulan zeytinliklerin tütün 

yetiştirilen alanlarla içi içe bulunduğu ve ortalama % 42 örtme 

yüzdesine sahip olan zeytin bitkisinin, uydu görüntüleri 

üzerinde tütün bitkisiyle karıştığı saptanmıştır. Yeni tesis 

zeytinliklerde örtme yüzdesinin daha da az olması ve eski 

zeytinliklerin düzgün parselizasyona sahip olmayan alanlarda 

yoğunluk göstermeleri ve eğim faktörü nedeniyle zeytin 

bitkisinin yansıma aralığı bu yöre için belirlenememiştir. 

5. Uydu görüntüleri ile çalışırken bitki takvimi çok iyi bilinmeli 

ve takip edilmelidir.Uydu görüntüleri, bitkinin toprağı örtme 

yüzdesinin en fazla olduğu zaman sürecinde alınmalıdır. Bu 

çalışmada tütün bitkisinin toprağı örtme yüzdesinin en fazla 

olduğu dönem, çiçeklenmeden hemen önceki dönem olarak 

belirlenmiş ve uydu görüntüleri bu zaman sürecinde 

sağlanmıştır. Ancak yörenin kuzey bölgelerinde iklimin 

karasallaşması ile toprak ısınma sürecinin gecikmesi bu 

yörelerde tütün dikimini geciktirmiş ve iki önemli dönem olan 

çiçeklenme ve kırım zamanlarında tekdüzelik görülememiştir. 

Bu durum sınıflandırma aşamasında olumsuzluklara yol açmış 

ve doğruluk oranını düşürmüştür. 

6. Araştırmada; çalışma alanının kuzeyini örten görüntü için 

%94.04 olan tütün sınıfı doğruluk oranı; güneyi örten görüntü 

için 91.82 olarak saptanmış; yalnızca yansıma aralığı ve 
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görüntü üzerindeki örnekleme (signiture) lere göre yazılım 

tarafından hesaplanmış olan bu doğruluk oranının, yer gerçeği 

kontrolleri sonrasında % 62 ye kadar düştüğü belirlenmiştir.  

7. Sınıflandırma hata matrisi verilerine göre; tütün kuzey 

görüntüsünde % 3.96 oranında toprak sınıfı ile karışırken; 

güney görüntüsünde toprak sınıfı ile %3.14 ve bu bölgede 

ürün çeşitliliğinin artması nedeni ile diğer bitkiler sınıfı ile de 

% 4.24 oranında karıştığı belirlenmiştir. 

8. Sınıflandırma işlemi sonrasında çalışma alanı için tütün 

bitkisinin alansal dağılımlarının 918700,906 hektar olduğu 

ove çalışma alanının %13.49 unu oluşturdukları belirlenmiştir. 

9. 1/25.000 ölçekli toprak haritaları kullanılarak üretilen tematik 

haritalara göre; yöre topraklarının % 34 ünün VII. sınıf 

arazilerden oluştuğu; yine yöre topraklarının %65inde 

erozyondan kaynaklanan toprak yüzeyselliği ve verimli üst 

toprak kaybı sorunlarının bulunduğu belirlenmiştir.  

10. Oriental (Şark) ve Virgina tütünlerinin toprak isteklerine göre 

bir sorgulama modeli oluşturulmuş ve sonuç haritaları 

üretilmiştir. Çalışma alanı içerisinde, toprak özellikleri 

açısından Virginia tütünlerinin yetiştirilmesini uygun alanların 

olduğu görülmüştür. Ancak bu alanlarda vejetatif gelişimini 

sorunsuz tamamlayabilen Virginia tütünleri Akhisar ilçesini 

sahip olduğu iklim özelliklerinde tüm içim kalite özelliklerini 

yitirmekte ve ekonomik bir anlam ifade etmemektedir. 

11. Yörede Oriental tütünlerin yetiştirilmesine en uygun alanların 

belirlenmesi ile yörede tütün yetiştirciliği için bir planlama 
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modeli oluşturulmuştur. Bu önerinin uygulamaya 

aktarılmasıyla hem gereğinden fazla tütün üretiminin 

önlenmesi hem de yalnızca en uygun olan alanlarda 

yetiştiricilik yapılması ile kalitenin arttırılması sağlanabilir. 

12. Yöredeki mevcut ekim alanları ile sorgulamalar sonucu ortaya 

konulan potansiyel ekim alanları karşılaştırılmış ve sonuç 

haritalarının birbirleriyle büyük oranda örtüştüğü görülmüştür.  
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