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ÖN S Ö Z 

Güneydoğu Anadol u Bölgesi ' nin sul amaya aç ıl masıyla ortaya ç ı kacak tarımsal 
pot ans iyeli n en iyi şekil de değerlend i r il mes i n i temin etmek amac ıy l a GAP 
İdares i Başkanl ı ğ ı tarafından Çukurova Ün i ver s ites i Zi raa t Fakültes i 'ne bir 
dizi Tarıms al Araştırma ve Gel iştirme Çalı şmas ı yapt ır ı l m ı şt ı r. 

Şanlıurfa-Akçakale Koruklu mevkii nde t ah s i s edilen 276 dekarl ık bi r Araştı rma 
Is tasyonu kurul mas ı, 31 adet projeden o l uşan araştı rma çalışmalar ının yürütül 
mesi , GAP Bölgesi ' nde Tarımsal Konularda Veri Bankası Ol u şturu l ma s ı ve Uzaktan 
Algılama Me r kezi Kurulmas ı ol mak üzere dört b i l eşenden oluşan proje çalı şmal a rı 
1987- 1992 yılları arasında yürütülmüştür . 

Planlanan proje çalışmaları üç aş amalı olarak el e alı nm ı ş olup tamamlanan 
bölümü, bi r inci a şamayı olu şturan Adapt asyon Çal ışmal arını i çer mekted i r . 

Proje paketinin araştırma ç al ı şmalarından bitkisel üretiml e i l gi li olanl ar, 
Koruklu mevkiinde kurulan Araştı rma i s tasyonu 'nda hayvansal üret iml e il gi li 
olanlar i se TIGEM Ceylanpınar Tarım I şletmes i 'nde yürütül müştür . 

Bu rapor, yürütülen alt projelerle ilgili olarak saptanan il k sonuçlar ı ortaya 
koymaktadır. 

Söz konusu proje paketinin ikinci aşaması olan yeti ş ti rme t ekni kl eri ile i lgili 
araştırmalar, ilk aşamada elde edilen verilere bağlı ol arak ve adaptasyonu 
saptanmı ş tür ve çeşitler le Harran Üniversites i Ziraat Fakültes i' ni n de 
katkıları ile yine Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültes i taraf ı nd an 1993- 1996 
yılları arasında sürdürülecektir. 



1. GİRİŞ 

Bugün dünya ülkelerinin en önemli problemi olan açlık sorununun çözümü, tarı mda 
modern teknol oji kullan ı mı ve birim alandan elde edilecek ürün miktarın ı n 
artırılması ile gerçekleşebilecektir . Ancak, birim alandan alınabilecek ürün 
miktarı ne kadar artırılırsa artırılsın bilinçli bir tarımsal mücadele 
yapılmadı~ı sürece ürünün önemli bir kısm ı hastalı k , yabancı ot ve zararlılar 
yüzünden kayba ugramaktadır. 

Bu ürün kap ı ylarını önlemek amacıyla kültürel önlemler, fiziks el , biyolojik, 
biyoteknik, kimyasal ve integre savaş gibi birçok mücadele yöntemi 
kull an ı lmaktad ı r. Bun l ar içerisinde özellikle gelişmekte olan ül kelerde 
ki my asa 1 savaş uygul amaları a~ı rlı k kazanmı ş hatta tek mücadele yöntemi o 1 ara k 
uygul arnaya gi rm iştir. Fakat bunun sonucu o 1 ar ak, bir taraftan çevre 
ki rlenme kt e, do~al denge bozulmakta, sa~ l ık sorunları ve benzeri olumsuzluklar 
ortaya çıkarken diğer taraftan da önemli ekonomi k kayıplar meydana gelmektedir. 

GAP Bölgesi sulamaya aç ı ldı ~ında, pol i kültür tarıma geçilecek, ekolojik 
koşullar değişecek ve buna ba~lı olarak şu anda mevcut olan ha s talık, zararlı 
ve yaban c ı ot 1 ar ı n po pul asyon yoğun 1 ukl arı de~ i ş ebi 1 ecek, ayrı ca yeni hasta 1 ı k, 
zararlı ve yabancı ot türleri bölgeye girebilecektir. Yürütülen bu çalışma ile 
GAP Bö 1 ge s i ' nd eki tar ı m al anları nda hasta l ı k, zararlı ve yaban c ı ot türleri, 
yayılış alan l arı ve yo~unluklarını ortaya çıkararak, sulama ile ortaya 
çı kabilecek de~işimlerin neler olabilece~ini beli rlemek hedeflenmiştir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araşt ırma; 

- Entomolojik çalışmalar 

- Mikolajik ve Bakteriyolajik çalı şmalar 

- Virolojik çalışmalar 

- Herbolojik çalışmalar 

olmak üzere 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. 

Entomolojik çalışmalar yürütülürken , zararlı ve yararlı türlerin GAP 
Bölgesi'ndeki yayılış alanları ve bolluk durumunu saptamak amacıyla 1988-1991 
yılları arasında bölgede her yıl 12 ay süreyle araziye çıkılmı ştır . Arazi 
çalışmalarındaki örneklemeler özellikle kültür bitkileri ekim alanları ve 
civarında yürütülmüş olup bölgede mevcut tüm kültür bitkileri incelenmeye 
çalışılmıştır. Toplama işlemleri kültür bitkisi ve zararlının türüne göre gözle 
kontrol, atrap, 0-Vac yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. 

Araziden toplanıp tak ı ml ara ayrılmış olarak getirilen örnekler 1 aboratuvarlarda 
makro ve mikro preparantları yapılarak teşhis için hazırlanmı ştır. 

Mikolajik ve Bakteriyolajik çalışmalar için, tarım alanları 1988-1991 tarihleri 
arasında incelenerek çeşitli ürünlerdeki hastalıkların tespitine çalışılmı ştır. 



Bu alanlardaki ekili ürün adı, alanı, ürünün çeşidi, her hangi bir ilaçl ama 
yapılıp yapılmadı9ı, gübre uygulaması türü ve miktarı, ekim tarihi vb. bilgiler 
kaydedi 1 miştir. 

Teşhis edilebilen hastalık simptoml arının etmen l eri hemen kaydedilirken, teşhis 
iç in etmenin izol asyonu gereken durumlarda hasta bitki örnekleri 1 aboratuvarda 
normal mi kolaj i k ve bakteriyolaji k izolasyon yön temleri kull an ılarak 
izolasyonları yapılmı şt ır. Bazı durumlarda patojenite çalışmaları da 
gerekmiştir. 

Virolojik çalı şmalarda , bölgede değiş i k zamanl arda ve yönlerde yapılan arazi 
çalı şmalarında vi rüs ve vi rüs benzeri hastalık belirt ilerinden şüphelen il en 
örnekler materyal olarak kullanılmıştır . Örneklerin toplanması s ırasında genel 
virüs simptomları dikkate alı nmıştır. örnekler, alındığı yer, tür, tarih, 
vejetasyon dönemi ve görülen be 1 i rt il er kaydedilerek, buz kutusu i ç i nde 
laboratuvara getirilmiş, simptomolojik olarak tekrar incelenmiş ve arazi 
gözlemler i il e beraber de9erlendirilip, mevcut literatüre de ba9lı kal ı narak 
tan ıya gidilmiştir. 

Mekanik inekulasyon ve s imptomolojik tanı çalı şmaları yanında, antiserumlar 
kullanılarak daha kesin ve duyarlı olan serolojik tanı yöntemlerinden ELISA 
test i çalışmaları da şüpheli örneklerdeki virüs hastalıklarını saptamak 
amacıyla CLARK ve ADAMS' ın yöntemlerine göre yapılmı ştır. 

Herbolojik çalı şmalarda GAP alan ı na giren illerde 1988-1991 yılları arasında 
bölgede tarımı yapılan kültür bitkileri materyal olarak kullanılmı ştır . Bu 
i llerde yılın tüm vejetasyon mevsimlerinde periyodik olarak yabancı ot 
vejet asyon ölçümü yapılmı şt ır. önemli türlerin saptanabilmesi için % Kaplama 
Alanı Metodu' na göre yabancı ot populasyonları her tür için saptanmıştır. % 
Kaplama Alanından giderek yabancı ot türünün bölgedeki önemini saptamak için; 
rastlama s ıklı ğı, genel kaplama alanı , özel kaplama alanı, daminans 
parametreleri kullanılmıştır . 

Araziden t ür teşhisi için toplanan numunel erin herbaryumu uluslararas ı 
kurallara göre yapılmıştır. Teşhis esnasında yeterince morfolojik özellik 
oluşturmamış numuneler klima odalarında saksılara alınarak yetiştirilmiş ve 
teşhis edilebilir hale getirilmiştir . 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇ 

GAP Bölgesi 'nde 1988-1991 yıllarında bu proje ile saptanan ve ayrıca 
1 iteratürden yararı anarak ortaya çı kar ıl an zararlı -yararlı, hasta lı k ve yabancı 
ot türlerinin kültür bitkilerine göre dağılımı aşa9ıdaki tablo'da 
veri 1 mektedi r : 



Tablo: GAP Bölgesi'nde 1988-1991 Y ıll arında Proje Çalı şmal arı İ le Saptanan Ve 
Ayrıca Literatürde Bildi r ilen Zararlı-Yararlı, Hast alı k Ve Yabancı Ot 
Türlerinin Kül tür Bitkil er ine Göre Sayıları 

Kültür Bitkisi Zararlı Yararl ı Hastalı k Yabanc ı ot 

Antep Fıstığı 26 22 4 48 
Armut 5 - - 50 
Badem 27 ı ı 50 
Bağ 23 ı 4 56 
Çilek 2 - - 29 
Elma ll - 3 50 
Eri k 2 - 3 50 
Kayıs ı 3 2 4 50 
Nar 3ı 35 - 34 
Kiraz ı 2 2 50 
Şeftali 5 4 2 so 
Turunçgi 1 2 ı - 50 
Bamya 3 8 2 29 
Biber ll 4 9 30 
Domates 19 6 14 47 
Havuç 6 4 - 30 
Karpuz 18 2 ll 33 
Kavun ll 3 ı o 19 
Hıyar 8 4 9 29 
Kabak 7 5 7 30 
Patl ı can ll 6 7 30 
Tu rp 5 6 - 8 
Lahana 2 - ı 8 
Marul ı - ı 30 
Bakla 6 2 3 29 
Bezelye 3 2 ı 29 
Fasulye 6 3 ı o 30 
Mercimek 37 23 - 16 
Nohut 29 ı8 6 79 
Arpa 2 2 3 257 
Buğday 34 18 14 257 
Çe lt i k 25 6 2 8 
Mısır 50 ll 7 24 
Pamuk 38 43 o 131 
Ayçiçeği 17 7 3 32 
Kol z a 3 2 - 14 
Soya 7 2 3 13 
Susam ll 8 4 26 
Tütün 5ı 44 8 36 
Şeker pancarı 6 2 - 12 
Sor gum 4 3 - 12 
Yonca ı7 14 2 36 

TOPLAM 585 326 170 1929 



Yukarıdaki tablo incelendi9inde 42 de9işik kültür 'bitkisinde toplam 585 adet 
zararlı , 326 adet yararlı , 170 adet hasta lı k ve 1929 adet yabancı ot türünün 
bulundu9u görül mektedir. Özellikl e antep fıstı9ı , bag, nar, mercimek, bugday, 
pamuk , t ütün vb. bölgede yaygın olarak ekimi di kimi yapı lan kültür bitkiler inde 
oldukça yüksek sayıda zararı ı, hasta ı ık ve yabanc ı ot türü yer almaktad ır. 

Bazı kültür bitkilerinde i se; örne9in çilek, 1 ah ana, marul, şeker pancarı, 
sorgum'da fazla sayıda zararl ı , hastalık ve yabancı ot a rastlanmamaktadır . 
Bunun nedeni ise; bu gibi kültür bitkileri nin ek im alanların ı n azlıgına 
ba91 anabi 1 ir. 

Bu araştırmada; ekonomik zarar ol uşturan hastal ık, zararlı ve yabancı ot 
türleri tür bazında ayrı ayrı, ekonomik zarar ol uşturmayanlar i se gruplar 
halinde entomolojik, mi kolojik, bakteriyolojik, virolojik ve herboloj ik 
sonuçlar olarak ayrı ayrı ele alınmış ve ince l enmiştir . 

GAP Böl ges i ' nin sulamaya açılmas ı ile, sulanan bölgelerdeki ürün deseni 
de9işecek ve buna ba9lı olarak da yabancı ot sorunu çeşitleşecektir . Bölgede 
herbis it kullanımı oranı artacak ve artan herbisit kullanım hataları 
nedeniyl e topraktaki mikroorganizmalar, yaban hayat ı ve yararı ı böcekl er 
olumsuz etkilenecektir. Do9al dengenin bozulması sonucu daha fazla pestisit 
kull an ılacak ve yakın bir gelecekte ekonomik olan birçok kültür bitkisi 
ekonomik ol maktan çıkacaktır. 

nu nedenl erle GAP Bölgesi 'nde ileride oluşabilecek bu olumsuzlukların ortaya 
çıkmasını engellemek için aşa9ıdaki hususların irdelenmesinde fayda vardır: 

-Tarımı yapılan bitkilerin köklerine saldıran özellikle toprak kökenli 
hastalık ve nematodların geli şmeleri ve yayılmaları drenajsız alanlarda da ha 
da artacağından, bu alanlarda öncelikle tarla içi drenaj ve tesviye sorunları 
ortadan kaldırılmalıdır, 

- Bölgeye sokul acak yeni tohum, fide, fidan gibi üretim ma teryall eri hasta lı k 
ve zararlılar açısından karantina önlemlerine tabi tutulmalıdır, 

-Üreti cilere hastalık ve zararlılara dayanıklı bitkilerin dağ ıtılması 
sa91 anınalıdır, 

-Hastal ık, zararlı ve yabanc ı atların biyolojileri , ekolojileri ve ekonomik 
zarar eş ikleri incelenerek bunların mücadelesi ile ilgili bilgiler üreticiye 
öğreti lmelidir, 

-Hastalık , zararlı ve yabancı atların baskı altına alınmas ında en önemli 
yöntemlerden biri de ekim nöbeti oldu9undan, bölge için seçeneksel münavebe 
programları geliştirilmelidir, 

-Şu anda bölgede hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde a9 ırlıklı 
olarak kullanılan kimyasal mücadalede, kimyasalın seçiminden uygulanmasına 
kadar uzman olan kişi ve kuruluşlara görev verilerek, gerek ürünlerin 
korunmas ı ve gereks e çevren i n ol um s uz et k i 1 en meme s i sa gl anma lı d ır. 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJE ÇERÇEVESiNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

1. GAP Bölgesine Adapte Olabilecek Şeftali, Kayısı, Badem ve Nektarin 
Çeşitlerinin Saptanması 

2. GAP Bölgesinde De~işik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu 

3. Ülkemizde Yet i ştiriciliği Yapılan Çilek Çe şitlerini n GAP Bölges ine 
Adapt asyonu 

4. GAP Bölgesine Uygun Pikan Cevizi Çeşitleri nin Saptanması 

5. Doğal Olarak Yeti şen Çok Yıllık So~anlı-Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin 
Tarlada Üretim Olanakları 

6. Sulamanın GAP Alanında Yüksek Verimli Sofralık ve Şaraplık Üzüm 
Çeşitlerinin Verim ve Kal i teler ine Etki si 

7. GAP Bölgesinde Sebze Yeti ştiric iliğinin Gelişt irilmesi 

8. GAP Bölgesi nde Yüksek Veriml i Lif Teknolojik Özellikleri üstün Pamuk 
Çeşitlerinin Saptanması 

9 . GAP Bölgesinde Sul u Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Arpa Çeşitler i nin 
Saptanmas ı 

10 . GAP Bölgesine Uyg un Kolza Çeşi tlerinin Saptanmas ı 

ll. GAP Bölgesine Uygun Ayçiçeğ i Çeş itlerinin Saptanması 

12. GAP Bölgesinde Sulu Ko ş ull ara Uygun Ekmeklik ve ~lakarnal ık Buğday Çeşitle
lerin in Saptanmas ı 

13. GAP Bölgesinde Sulu Ko ş ull ara Uygun Çeltik Çeşitlerinin Saptanması 

14 . GAP Bölgesinde Yem Bitkileri Adaptasyonu 

15. GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Yet iştiri l ebi l ecek Yonca Çeşitlerinin 
Saptanmas ı 

16. GAP Bölgesinde I. Ürün veya II. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Sorghum Tür 
ve Çeş i tlerinin Saptanması 

17. GAP Bölgesinde I. veya II.Ürün Olarak Yeti ştirilebilecek Mısır 
Çeşitlerinin Saptanması 

18. Harran Ovas ı Koşullarında Pamuk Su l amasında Sulama Aralığı ve Su 
Tüketimin in Belirlenmesinde Açı k Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanma 
Ol an akl ar ı 

19. Harran Ovas ı Koş ullarında Ayçi çe~ i Su l amasında Sulama Aralı ~ı ve Su 
Tüketiminin Bel irlenmes inde Açık Su- Yüzey i Buharlaşmasından Yararlanma 
Ol an akl ar ı 



20. Harran Ova s ı Koş ul. ı arı nda Su Yüzeyi (Cl as s-A Pan) Buhar 1 aşma s ı ndan 
Yar ar lanarak Ikinci Ürün Soya İ ç in Sulama Programlarını n Geli şt i r ilmes i 

21. GAP Bölgesinde Pilot Bitki Koruma Klinikl erinin Kurul ma s ı 

22. GAP Bölgesi nde Zirai Mücadele Politikası na Esas Te ş k il Edecek Hastalı k , 
Zararl ı ve Yabancı Otların Saptanmas ı 

23. Mardi n-Ceylanpınar Ovalar ı Toprak Kaynaklarının Temel özellik ve Oag ılıml a
rın ın Belirl enmesi ve İdeal Arazi Kullanım Pl an l arının Hazırlanmas ı 

24 . ~arran Ovas ında Öneml i ve Yaygın Toprak Seril er inin Sul ama Başl amadan 
Onceki Str üktür ve Infiltrasyon özelli kl eri ve Alkalileşme Ol as ılı kl arının 
Bel i rlenmes i 

25. GAP Bölges inde Entans if Süt S ı gı rcılıgını Gel işt i rmek İ ç in Uygul anabilecek 
I s lah Or gani zasyon Modelleri 

26 . Kil is Tipi Güney Sarı Kırmızı Sığırların Yayı l ış Alanları, Performansları 
ve GAP Bölges i için Bu Sığırlardan Yararlanma Ol anakları 

27 . GA P Bölgesinde Yeti ştirilen İves ilerin Süt, Döl ve Et Ver imlerinin 
Isl ah ında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 

28 . GAP Bö l ge sinde Çeş itli Bal Arı s ı Irklarının Performanslarını n Saptanması 
ve Bölgede Mevcut Arı Irklarının Islahı Olana kl arı 

29 . GAP Bölgesinde Entansif ve Yarı Entansif Koş ullarda Hindi Yet i ş tiri ci li gi 

30 . GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Eki m Nöbeti Si st eml eri 

31. İ kinci Ürün Dane Mısır Yeti ştirmedeFarklı Toprak İ ş l eme Yöntemleri ni n 
Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması 

32. Plastik örtülü Seralarda Bitki Yetiştirme Ortamının Sağl anmas ı İ ç in I s ı 
örtüleri İle Nemlendirme Sistemlerinin Kullanılması ve Enerj i Denges inin 
Belirlenmesi 

33. GAP BölgesindeTahıllar ve Baklagiller PazarlamaYapı sı ve Gel işt i rilmesi 

34. GAP Bölgesinde Endüstri Bitkileri Pazarlama Yapı s ı ve Geli şti ril mes i 

35. GAP Bölges inde Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geli ştiril mesi 

36 . GAP Bölgesinde Hayvansal Ürünler Pazarlama Yapı s ı ve Geli ştir il mesi 
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