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Ö N S Ö Z 

Güneydogu Anadolu Bölgesi 'nin sul amaya aç ılmasıyla ortaya çıkacak tarımsal 
potansiyelin en iyi şekilde deQerlendirilnıesini temin etmek amacıyla GAP 
İdaresi Başkanlı9ı tarafından Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 'ne bir 
dizi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Çalı şmas ı yaptırılmıştır. 

Şan lıurfa-Akçakal e Koruklu mevkiinde tahsis edilen 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kurulmas ı, 31 adet projeden o l uşan araştırma çalışmalarının yürütül
mesi, GAP Bölgesi 'nde Tarımsal Konularda Veri Bankas ı Oluşturulması ve Uzaktan 
Algılama Merkezi Kurulması olmakOzere dört bileşenden oluşan proje çalışmal arı 
1987- 1992 yılları arasında yürütülmüştür. 

Planlanan proje çalışmaları üç aşamal ı olarak el e alınmış olup tamaml anan 
bölümü , biri nci aşamayı oluşturan Adaptasyon Çalı şmaları nı içermektedir. 

Proje paketinin araşt ırma çalı şmalarından bitkisel üretimle ilgili olanlar, 
Koruklu mevkiinde kurulan Araştırma İ stasyonu'nda hayvansal üretimle ilgili 
olanlar i se TİGEM Ceylanpınar Tarım işletınes i 'nde yOrütülmüştOr. 

Bu rapor, yürütülen alt projeler le ilgili ol arak saptanan ilk sonuçları ortaya 
koymaktadır. 

Söz konusu proje paketinin ikinci aşaması olan yetiştirme teknikl eri ile ilgil i 
araştırmal ar, ilk aşamada elde edilen . .verilere ba9lı ol arak ve adaptasyonu 
saptanmış tür ve çeş itlerl~ Harran Universitesi Ziraat Fakültesi 'nin de 
katkıları ile yine Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993- 1996 
yılları aras ında sürdürülecektir. 



ı. GİRİŞ 

Dünyada ve ülkemizde nüfu sun hızla art ı şı insan beslenmesi ile ilgil i sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Anılan sorunların çözümü için gerekli olan dogal 
kaynakların sınırl ılı g ı mevcut kaynakların daha iyi kullanımını zorunlu 
kılmaktadır. Dur um bu aşamada iken Güneydogu Anadolu Projesi (GAP) ile 
kaynaklarımız daha verimli kullanılacak ve insan beslenmesinde gerekl i olan 
temel besin maddeleri üret imi daha da artırılacaktı r . 

Hayvan s al yag ların üretimi oldukça zordur . Bitkisel ya9 üretiminde kullanı lan 
zeytin agaçlarının çok yı llı k olması ve periyodik UrUn veren bir bitki oluşu 
zeytinyağı üretimini sınırlamaktad ır. Dolay ısıyla tek yıll ık yağ bitkilerinden 
ayçiçeğinin yüksek yağ veri mine sahip olması ve üretim maliyet i nin düşilk oluşu 
ona olan tal ebi art ırmaktadı r . İnsan beslenmesinde vazgeçilmez bir yeri ol an 
yağ gereksi niminin büyük bir böl ümü bitki l erden karş ıl anmaktadır. Ülkemizde 
bitkisel yağ çoğunlukla çiftçinin yakından tan ı d ı 9 ı ayçiçeğ i nde n el de 
edilmektedir. Son y ıll arda ayçiçeği eki li ş alan l arında ve birim alandan elde 
ed ilen ürün miktarlarında önemli artışlar ol muştur. 

Ayç içeği aynı zamanda bitki sel ya9 sanayinin oldugu kadar kimya kozmetik ve 
sabun s anayil erinin de önemli hammaddesidir. Küspesi ortalama % 30 protein, % 
ıg karbonhidrat, % 8 yağ ve bol miktarda fosfor içermesi nedeniyle besl eyici 
bir hayvan yemidir. 

Tarımsal yaşamda giderek daha da önem kazanan ayçiçe9i, kurağa dayanıkl ı 
olmakla birlikte, uygun dönemlerde sulama yapı l dıgında verimde büyük artışlar 
olmaktadır. Bitkinin gelişme dönemlerinde ortaya çıkan uzun süreli 
kuraklıkların, tablaların küçUlmesine, dane sayısın ın azalmasına ve bunun 
sonucu olarak veri min dü şmes i ne neden olduğu saptanmı ştır. 

Bu çalışma; Harran Ova s ı ko şullarında serbest su yüzeyinden oluşan buharlaşma 
ile gerçek su tüketimi aras ı ndaki i li şkilerden yararlanarak uygun sulama 
zamanı, aralığı ve bir s ulamada uygulanacak su miktarını belirl emek amacıyla 
yürütülmüştür. 

2 . MATERYAL VE YÖNTEM 

2 . ı. Materyal 

Araştırmanın ilk yılında Raymont, sonraki yı ll arda i se Türkay ı çeşidi materyal 
olarak kull anı lmı şt ı r . 

Araştırmanın yürütüldüğü Harran Ovası (Koruklu Araştı rma İ stasyonu) nın iklim 
ve toprak özellikleri belirl enmiş ve araşt ı rmad a kullanılan sulama suyu 
araştırma i stasyonunda aç ılan kuyudan sağlanmış tı r. 

Harran Ovası'nda kurak ikli m özellikleri baskındı r . Kışlar ıl ı k, yazlar ise 
sıcak ve ku rak geçmektedir . Ortalama hava sıcakl ı 9 ı 18.1 •c, yağış miktarı 470 
mm, oran s al nem kış mevsi minde % 70 c ivarında i ken yazın % 27'ye kadar 
düşmektedir. Toplam buharlaşma 2,050 mm ile çok yüksek de9erlere ulaşmaktadır. 

Harran Ovas ı; aluvi yal anamateryall i, düz ve düze yakın eğimli derin 
topraklardan olu şmaktadır. Tipik kırmızı renkli profi ll eri kill i 
tekstürlüdür . üs t toprak orta köşeli blok, sonra granüler; alt toprak i se iri 
prizmatik sonra kuvvetli orta köşeli blok yapıdadır. Aşağılara do9ru artan 
yoğunlukta sekonder kireç ceplerini içermekted ir ve tüm profil kireçlidir. 



2 . 2 . Yöntem 

Ayç i çe~i su tüket imi il e açık su yüzeyi buharlaşmas ı aras ı ndaki ili şki n in 
a raşt ı rı l dıgı bu çalı şmad a; Oç sulama aralı ~ ı ve dört Su Tüket i mi/Buharl aşma 
Oranı (Pan katsayı s ı) ele al ınmışt ı r . 

Sulama Aralıkl ar ı (S) Su Tüket i m/Buharl a şına Ora n ı 

(K=ET/ Eo ) 

sı 7 günde bi r sul ama Kl o. 70 

S2 14 günde bir s ul ama K2 0.90 

S3 21 günde bir su l ama K3 1.10 

K4 1.30 

Eki mde alt parsel l er 4 . 2ınxl0m= 42ın2 olarak düzenlenmiştir. Her parselde 6 bitki 
s ı ra s ı bul undurul muş t ur . Deneme parselleri ne ekim önces i kültüvatör çekil mi ş 
ve daha sonra 3- 4 defa t apanlama yapılmıştır. Tohumlar; sıra arası 70 cm, s ı ra 
üze r i 30 cm ol acak şekilde elle ekilmiş ve ekim öncesi toprak altı 
zararl ılarına ve hastalı klara karşı ilaçlanmıştır. 

Deneme parsellerini n t ümüne, ekimden hemen sonra saf madde olarak 12 kg/da 
azot, 6 kg jda fos for ve 6 kg/da potasyum gel ecek şekilde gübre verilmiş, ekim 
kuruya yapıldı ğınd a n , ç ı kış i çin t üm parseller yagmurl ama sulama ile 
sulanmı ş tı r. 

Araşt ı rmada uygul anacak su miktarl arı sulanıalar aras ı dönemde Cl ass A Pan'dan 
elde edilen bi ri km i ş buh arl aşma miktarına göre hesapl anmıştır. Birikmiş 
buharlaşma değerl er i, denenınesi istenen katsayılarla (0.70- 0 . 90-1.10-1.30) 
ça rpılarak,parse l e veril ecek su miktarı bulunmuştur . 

Çalı şmada el e al ınan uyg ul ama larda, 0-120 cm derinl ikteki toprak profil inin 30 
cm' li k katınanl ar ı nda nem beli rlemeleri yapı l mıştır. Öl çünılere ekimle birlikte 
baş l anmış, sulamal ardan önce yapı l an örnekl emel erl e devam edi lmiş ve hasatta 
sona erdi ril mi ş tir. 

Su t üketimi ve buharl aşma miktarl arının bulunması iç i n, nem azalma yöntemi 
uygulanmıştır; 

Et= I + P ± Rf ±tıM- Dp eşit l iği kullanılmıştır. 

Bu e ş itl i kte; 

Et Dönemsel bitki su tüketimi (mm), 
I Sul ama suyu (mm) , 
P Yağ ı ş (mm) , 
Rf Yüzey akış ı( mrn ) , 
AM Nem değiş i m i (nım ) , 
Dp Deri ne s ı zma 'y ı ifade etmekted i r. 

Uygulanan sulama suyu, yağ ı ş ve bitkinin topraktan kaldırdığı nem miktarları 
gözönüne a l ınarak , su tü ket im eğri l eri ç i z il miş, bunlardan yararlanı l arak ayl ı k 
su tüketim miktarl arı bul unınuştur. 



Bitki çıkışından itibaren çeşitl erde bitki yüksekli~i, bitkiyle örtülü alan 
miktarı, kuru madde miktarı ve yaprak a l anı'nın tespiti il e ilgili gözlem ve 
ölçmeler yapılmı ş tır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Sulamalarda göllendirmeli karık yöntemi kullan ı lmıştır. Araştırmanın 
yUrütüldü~O Oç yılda da en f azla sulama s uyu sı uygulamasında denenmişt ir . 

Aynı sulama aralıgında, evapotranspi rasyon miktarları, küçük katsayıdan (Kl) 
başlayarak en yüksek kat sayıya (K4) dogru artış gösterm iştir. 

Bitkiye ili şkin aylara göre en yüksek su tüketiml eri; 1989 ve 1990 yıllarında 
genel olarak Haziran ayında, 1991 yıl ında i se Temmuz ayında gerçekleşmiştir. 
Aylık maksimum su tüketimleri Oç yılda da su l amanın en sık ve katsay ın ın en 
büyük oldugu S1K4 uygulamasında meydana gelmiştir. 

Sulama Aralıkları; 

- Verim yönünden incelendi ~inde; sulama aralıg ı azal dıkça verimde artış oldugu 
ancak aynı sulama aral ıkları içinde katsayıların büyümes i ile ver imde aynı 
dogrultuda bir artış olmadıgı, 

- Bitki boy geli ş imine olan etkisi aç ısından i ncelendig inde; 
azaldıkça en yüksek bitki boyuna ulaşıldı{p gözlemlenmiş 
bitki boy geli ş imine etki si nin sulama aral ı klarının sık 
önemsiz oldugu, 

sul ama aralıgı 
ve katsayıların 

oldugu konularda 

- Bitki tacı geni ş l igine olan etkisi yönünden incelendiginde; sulama aralıgı 
açıldıkça, bitki gelişiminin yavaşl adıgı ve gel işim süres in in uzadıgı, 

- Kuru madde üzerine olan etki si yönünden incelendiginde; sul ama aralıgı 
aç ıl d ıkça kuru madde miktarı nda düşme oldugu ve katsayı la ra göre kuru madde 
miktarlarında düzenli bir degişim olmadıgı, 

- Yaprak alan indeksi yönünden incelendi ginde i se; en yüksek 
indeksi degerlerinin en sık sulanan Sl uygulamalarından e l de 
katsayıların etki sinin önemsiz ol dugu göz l emlenmi şt ir. 

4. SONUÇ 

yaprak al an 
edildigi ve 

Sulama programlarının oluşturulmas ında açık su(Cl ass A Pan) değerlerinin 
kullanılabileceği, sulamalar ın sık aralıklarla (7 gün) yapılması gerektiğ i 
saptanmıştır. Katsayılar arasınd a üç yılda da kararlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Tüm yıllar birlikte incelendiginde genelde K4 katsayının yüksek 
verim potansiyeli ne sahip olduğu görülme ktedir . Böylece sulama suyunun 
hesaplanması için aynı süredeki aç ı k su yüzeyi buharl aşma degerlerinin K=l. 3 
katsayısı ile çarpılması gerektigi söylenebilir. 

Bu durumda; Harran Ova s ı koşull arı nda ayçi çeğ i yetişme mevsimi boyunca 9 kez 
sulanmalı ve her sulanıada yakla ş ık 100-120 mm sulama suyu uygulanmalıdır.- -

Sulamalara alt yaprakların sararmaya başlamas ı ile son verilebil eceg i 
gözlemlenmiştir. 



Deneme konularına göre elde edilen dane verimleriyle, uygulanan toplam sulama 
suyu ve mevsimlik su tüketimi arasında önemli bir ilişki saptanmamıştır. 

Sulama aralıkları uzadıkça bitki yüksekli~inin azaldı9ı, katsayının artmasıyla 
(su miktarının artmasıyl a) bitki boyunun arttı~ı gözlemlenmiştir. 

Sulama aralıkları ve katsayılarının ( s u miktarının) örtü geli ş imine belirgin 
etkileri olmamakla birlikte, örtü gelişiminin sulama başlangıcı tarihinin 
saptanmasında önemli bi r veri oldu9u , ayrıca uygulanan sulama programlarının 
kuru maddedeki azot, ham ya9 ve protein miktarları üzerine bir etki si 
bulunmadı9ı belirlenmiştir. 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİ ŞTİ RME PROJ E ÇERÇEVESiNDE YÜRÜTÜL EN ÇALI ŞMALAR 

ı. GAP Bölges ine Adapte Ol abil ecek Şeftal i , Kayısı , Badem ve Nektarin 
Çeşitlerini n Saptanmas ı 

2 . GAP Böl ges inde De~i ş i k Nar Çeş i t l er i nin Adaptasyonu 

3 . Ülkemizde Yeti ş t i r icil i ~ i Yapıl an Çil ek Çeş i t l e ri n i n GAP Bölges i ne 
Adaptasyonu 

4. GAP Bölgesine Uygun Pikan Cevi zi Çeşit l erinin Saptanmas ı 

5 . Do~al Olarak Yeti şen Çok Y ı llık So~anlı-Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin 
Tarlada üretim Olana klar ı 

6 . Sulamanın GAP Alan ında Yüksek Ver i mli Sofral ı k ve Şaraplık Üzüm 
Çeş itlerinin Verim ve Kal iteleri ne Etkisi 

7 . GAP Böl gesinde Sebze Yetiştirici l i~inin Geliştirilmesi 

8. GAP Böl gesinde Yüksek Veriml i Lif Teknolojik Özellikleri üstün Pamu{ 
Çeşitler ini n Saptanmas ı 

9. GAP Bölgesinde Sul u Koşu ll ara Uygu n Yemli k ve Bi ral ı k Arpa Çeşitleri ni;: 
Saptanmas ı 

10 . GAP Bölgesine Uyg un Kol za Çeş it l erinin S aptanması 

ll . GA P Bölgesine Uygun Ayçiçe~i Çeş itler in in S aptanmas ı 

12 . GAP Bölgesi nde Sulu Koşullara Uygun Ekmeklik ve Nakarn al ı k Buğday Çeşitle
ı erinin Saptanması 

13. GAP Bölgesinde Sulu Ko şullara Uygun Çelti k Çeş itl er i n i n Saptanması 

14. GAP Böl ges inde Yem Bi tkiler i Adaptasyonu 

15 . GAP Bölgesi nde Sulu Ko ş ullarda Yet i ştiri lebilecek Yo nca Çeşitl erini n 
Saptanmas ı 

16. GAP Bölgesi nde I. Ürün veya Il. Ürün Olarak Yetişti r i l ebilecek Sorghum Tü~ 
ve Çeşi tl er i nin Saptanması 

17. GAP Böl gesi nde I. veya ! !.Ürün Ol arak Yetiştiri lebilecek t~ıs ı r 
Çe şitlerin i n Saptanmas ı 

18. Harran Ovas ı Ko şull arında Pamuk 
Tüketimin i n Belirlenmes inde Aç ı k Su 
Olanakl arı 

19. Harran Ovası Ko şulları nda Ayç i çe~ i 
Tüket iminin Belirl enmes inde Aç ı k Su 
Ol an akl arı 

Sulamasında Sulama Aral ı~ ı ve S!.l 
Yüzeyi Buharl aşmas ı ndan Yararl an~a 

Sulamasında Sulama Aral ı~ı ve Su 
Yüzeyi Buharl a şmas ı ndan Yararlanma 



20. Harran Ovası Koşu~_ l arında Su Yüzeyi (Class-A Pan) Buharlaşmasından 
Yararlanarak İkinci Urün Soya Için Sulama Programlarının Gel i ştirilmesi 

21. GAP Bölgesinde Pilot Bitki Koruma Klini klerinin Kurul mas ı 

22. GAP Bölges inde Zirai MücadelePolitikas ına Esas Teşkil Edecek Hasta l ı k, 
Zararlı ve Yabanc ı Otların Saptanması 

23. Mardin-Ceyl anpı nar Ovaları Toprak Kaynaklarının Temel Özellik ve Dağılı mla
rının Belirlenmesi ve İdeal Arazi Kullanım Planları nın Hazırlanması 

24 . Harran Ovasında öneml i ve Yaygın Toprak Serilerin i n Sul ama Başlamadan 
Önceki Strüktür ve İnfiltrasyon özellikl eri ve Alka l i l eşme Ol asılıklarının 
Belirlenmesi 

25. GAP Bölgesinde Entansif Süt Sığırcı lı ğı nı Gel iştirmek İçin Uygulanabilecek 
Islah Organizasyon Modelleri 

26. Kilis Tipi Güney Sarı Kırmızı Sığ ı rların Yayılış Alanları, Performansları 
ve GAP Bölgesi i çin Bu Sığırlardan Yararlanma Olanakları 

27 . GAP Bölgesinde Yetiş t iri l en İvesileri n Süt, Döl ve Et Verimlerinin 
I s lahı nda Egzot ik I r klardan Yararlanma Olanakları 

28. GAP Bölgesinde Çeşitli Bal Arısı Irklarının Performanslarının Saptanması 
ve Böl gede Mevcut Ar ı Irkların ın Islahı Olanakları 

29. GAP Bölgesinde En tansi f ve Yarı Entans if Koşullarda H indi Yeti ştiriciliği 

30. GAP Bölges inde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri 

31. İ kinci Ürün Dane Mı s ır Yetiştirmede Farkl ı Toprak İ ş leme Yöntemlerinin 
Tekn ik ve Ekonomik Yö nden Karş ı laşt ı rılması 

32. Pl as tik ö~tül ü Seralarda Bitki Yet i ştirme Ortamı n ın Sağlanması İçin Isı 
Örtüleri Il e Neml endirme Sistemlerinin Kullanılması ve Enerji Dengesinin 
Be 1 i r 1 en me s i 

33. GAP Bölges inde Tah ıllar ve Baklagiller Pazarlama Yap ı s ı ve Geliştiri l mesi 

34. GAP Bölgesinde Endüstri Bitkileri Pazarlama Yapısı ve Geli ştirilmesi 

35. GAP Bölgesinde Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

36. GAP Bölgesinde Hayvans al Ürünler Pazarlama Yapısı ve Gel iştirilmesi 
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