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Ö N S Ö Z 

Güneydo~u Anadolu Bölgesi 'nin sulamaya açılmasıyla ortaya ç ı kacak tarımsal 
potansiyelin en iyi şekilde değerl endirilmesini temin etmek amacıyla GAP 
I?aı:es i Ba şkanı ıgı tarafından Çukurova Ün iversitesi Ziraat Fakültesi 'ne bir 
dızı Tarımsal Araştırma ve Geli ştirme Çalışması yaptırılmıştır . 

Şanlı urfa-Akçakale Koruklu mevkiinde tahsis edilen 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kuru l ması, 31 adet projeden oluşan araştırma çalışmal arının yürütül
mesi, GAP Bölgesi 'nde Tarımsal Konu larda Veri Bankası Oluşturulmas ı ve Uzaktan 
Algıl ama Merkezi Kurulması olmak üzere dört bileşenden oluşan proje çalışmaları 
1987-1992 yılları arasında yürütülmüştür. 

Pl anlanan proje çalışmaları üç aşamalı olarak ele alınmış olup tamamlanan 
bölümü, birinci aşamay ı oluşturan Adaptasyon Çalışmalarını içermektedir. 

Proje paketinin araştırma ça l ışmalarından bitkisel üretimle ilg ili olanlar, 
Koruklu mevkiinde kurulan Araştırma İstasyonu'nda hayvansal üretimle i lgili 
olanl ar ise TİGEM Ceylanpınar Tar ı m İ şletmesi 'nde yurütülmüştür. 

Bu rapor, yürütülen alt projelerl e i ı gi ı i o 1 ara k saptanan il k sonuç ları ortaya 
koymaktadır . 

Söz konusu proje paketinin ikinci a şaması olan yetiştirme teknikl eri ile ilgili 
araştırmalar, i lk aşamada elde edilen veril ere bağlı ol arak ve adaptasyonu 
saptanmış t ür ve çeşit l erı e Harran Üniversitesi Zi raat Fakültes i 'nin de 
katkıl arı ile yine Çukurova Ün iversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993-1996 
yı ll arı aras ı nda sürdürü 1 ecektir. 



ı. GİRİ Ş 

~p . B~l~esi 'nde sulu tarımın başlaması ile bu bölgede ikinci. ürün mısır 
uretımı nın önemli oranda ~rtması bekl enmekted ir. 1982 yılında Türkiye ' de sulu 
~arım_. ala~larında Ikinci Ürün Tarımı Araştırma ve Yay ı n Projes i 'nin ba şlama s ı 
ıl e ozellıkle Çukurova gibi kıyı böl geler inde ikinci ürün mısır ve soya gibi 
~arla. bitkileri üretiminde önemli gelişmeler olmu ş ve pamuk üretim alanlarını 
oneml ı derecede azaltmıştır. 

Ikinci ürün mı sır üretiminin yaygın olarak yapıldığı Çukurova Bölgesi 'nde, 
toprak işleme ve tohum yatağı h az ı rlığı nd a; pullukla toprak i şlemenin devreden 
çıkartıldığı azaltılmı ş toprak i ş leme tekniği uygulanmaktadır . Bu üretim 
tekniği nde daha fazla enerji tüketilmekte, ayrıca toprak üzer indeki makina 
tra~iğ inin fazlalığı nedeniyl e de toprağın fiziksel yap ıs ı olums uz yönde 
etkıl enmektedir. · 

Bu nedenle 
sağl ayacak, 
denenerek, 

tohum yatağının daha k ı sa sürede hazı rl anarak zaman tasarrufu 
toprağ ın fiziksel yapısını bozmayacak i şleme yöntemlerinin 

GAP Bölgesi için uygun tekniğin saptanması önem kazanmaktadır. 

Bu çal ı şma ile, ikinci urun 
hazırlama yöntemine ek olarak , 
üretim sağlayacağı düşünülere k 
kıyaslaması yapılmıştır . 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

olarak mısır üretiminde, klas ik tohum yatağı 
özelli kle GAP tarım alanlarında ekonomik bi r 

iki yeni yöntemin teknik ve ekonomi k yönlü bir 

Araşt ırma, Harran Ovası içinde kurulmuş Koruklu Araştırma İstasyonu deneme 
tarlalarında 1gsg- 1991 yıllarında olmak üzere 3 yıl yürütül müştür. 

Denemede LG-55 hibrit mısır tohumluğu bitkisel materyal ol arak kullanılmı ştır. 

LG-55 hibrit mısır tohumluğunun 1000 tane ağırlığı ortalama 390 gr, tane 
boyut ı arı da; uzun ı uk x geni ş li k x kal ı nı ı k olarak, 12 .3 x 8 . 5 x 5.0 mm 
ölçülerindedir. 

2 . 2 . Yöntem 

Araştırmalarda birbirinden farklı 3 yöntem ele alınmıştır. Bu yöntemlerde 
kull anılan makinalar ve yapılan işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir ; 

Klas ik Tohum Yatağı Hazırlama (Yöntem I) 

Anı z yakma+ Tav Suyu + Toprak İşleme (2 kez goble diskharrow ile) + Bast ı rma 
(2 kez tapan ile)+ Sıraya Hassas Ekim ve Gübreleme (Kombi ne pnömatik ekim 
makinası ile) 

Azaltı lmış Toprak İşlemeli Yöntem (Yöntem II) 

Tav suyu +Toprak İşleme ve Bastırma (1 kez rotatiller +merdane kombinasyonu 
ile) + Sıraya Hassas Ekim ve Gübreleme (Kombine pnömat ik eki m makinası ile) 



Toprak İşlemesiz Doğrudan Anıza Ekim (Yöntem III) 

Tav Suyu + Herbisit Uygulama (Tarla pülverizatörü ile) +Doğrudan Anıza Hassas 
Ekim ve Gübreleme (Kombine pnömatik ekim makinası ile) 

Araştırma, 3 yıl süreyle tesadüf parselleri deneme deseninde 4 tekrarlı ve 
parseller sabit (çakılı deneme) olarak yürütülmüştür . Her bir parsel 80 m 
uzunluğunda , 8 sıradan oluşturulmuş olup yaklaşık 450 m2'lik alana sahiptir. 70 
cm sıra aralığında yapılan ekim sırasında sıra üzeri tohum aralığı 15- 16 cm 
olacak şekilde ayarlanmış ve yaklaşık 3 kg/da'lık ekim normu uygulanmı şt ır . 
Ekimle birlikte; 40 kg/da olacak şekilde 20 x 20 x O kompoze gübre uygulamas ı 
da yapılmışt ır. 

Ele alınan üç yöntemde, toprak i ş leme veya tohum yatağ ı hazırlama yönteminin 
tekni k ve ekonomik yönden kıyaslanabilmesi amacıyla; 

-Ürün verimi ve mısır bitkisin in bazı bitkisel özelli klerinin değişimi, 

- Yakıt tüketi mi , makina ve i şg ücü zaman gereksi ni mleri nin değişimi, 

-Makina giderlerinin ve gelir-gider oranlarının değişimi, 

- Toprağın bazı fiziksel özelliklerindeki deği şi m, gibi dört ana konu 
üstünde duru l muştur. 

Bu konuların incelenmesinde ve yöntemlerin mısır bitkisinin özellikleri ne olan 
etkilerini n belirlenmesinde varyans anal izi yap ılmı ş ve ortalamaların 
karşı laştırılmasında Asgari Önemli Fark Tekniği kullanılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Buğdaydan sonra ikinci urun tane mısır yetiştirmede ele alınan üç farklı toprak 
işleme ve tohum yatağı hazırlama yönteminin 3 yıllık ortalama değerleri dikkate 
alındığında ürün verimi ve ele alınan bitkisel özelliklere tane nemi(% y.a), 
bitki boyu (cm), koçan yüksekli ği (cm) , bitki sıklığı (adetjha), tane ve rimi 
(kg/ha) üzerine istatistiksel açıdan bir etkisi olmamıştır. Ancak özellikle tek 
yıllık üretimlerde doğrudan anıza ekim tekniğinin diğer yöntemlere göre daha 
fazl a ürün ve rimi sağladığı söylenebilirse de ayn ı tarlaya üst üste ekim 
yap ıl d ı ğı nda bu fark kapanmaktadır. 

Bölgede mıs ı r verimi yıllara göre kısmen deği şmekle birlikte; klasik yöntemde 
ortalama 8,359 kg/ha, azaltılmış toprak i şlemeli yöntemde 7,461 kg/ha, direk 
anıza ekim yönteminde 8,299 kg / ha olarak elde edilmiştir. Ikinci ürün mı s ır 
üreti minden beklenen verim ve yararının sağlanab i lmesi için ekim zamanın ın 
iyi seçilmesi gerekmektedir. Bölgede en uygun ekim zamanının Mayıs sonu ile 
Haziran ayı ba şl arı olduğu söylenebilir. 

Kull anılan 3 farklı yöntemi, yakıt tüketimi ve zaman gereks inimi açısından 
incelendiğimizde; özellikle geniş alanlardaki üretimlerde ikinci ürün 
yetiştiriciliğinde doğrudan anıza ekim ve azaltılmış toprak işlemeli üretim 
yöntemlerinin önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyacağı aşa~ıda tabloda 
görülmektedir. 



Tablo 1: Yönteml erin Yakıt Tüketimi ve Zaman Gereksinimleri 

Yakıt Zaman Gereksinimi 
Mak i na ve İşlem Tüket i mi Makina İşgücü 

Yöntem sayısı (lt/ha) (h/ ha) (h/ha) 

Klas i k Anı z Yakma (l) - - 2.0 (*) 
Gobl e di skharrow (2) 15.6 2. 22 2 . 22 
Tapan (2) 3 . 8 0.76 0.76 
Ek im Makinası (1) 5.6 1.11 3.33 

TOPLAM 25.0 4.09 8.31 

Azalt ı lmış Rototiller+merdane 13.0 1.33 ı. 33 
Ekim Makinası (1) 5.0 1.11 3.33 

TOPLAM 18 . 0 2.44 4.66 

Direkt Pülverizatör (1) 1.4 0.35 0.70 
Ekim Makinası (1) 5 . 6 1.1ı 3.33 

TOPLAM 7 .0 1. 46 4.03 

* : 2 k i şin i n ı h 'lik sürede ı ha'lık alanı yakabileceği dikkate 
alı nmıştır . 

Aşağı da Tabl o 2 ' de i se; söz konusu yöntemlerin maliyet ve birim alan başına 
gelirlerine i li ş kin değer l er verilmektedir. 

Tabl o 2: Makinalarl a ç alı şmada Birim Alan Başına Kira Bedelleri; Yöntemlerin 
Mal iyetleri ve Ge l irleri 

Ki ra Bedel i Maliyet ($ / ha) 
(*) -------------------------

Makina ($/ha ) Klasik Azalt ı ımı ş Direkt 

Goble Oiskharrow 12.23 24.46 - -
Tapan 6.63 13.26 - -
Rototot i l l er+Merdane 21.88 - 21 .88 -
Tarla Pül ver i zatörü 4.10 - - 4.10 
Ekim Makinası 29.49 29.49 29.49 29.49 
Herbi s it 5.0 S/ L - - 25 . 0 

İ şgücü (+) 
- An ız yı k ama 1. 0 S/h 2 . 0 - -
- Diğerleri (-) 1. 0 S/h 2. 22 2.22 2.22+0 .35 

TOPLAM 71. 43 53 .59 61.16 

GELİR (x) 1671 .8 1492 . 2 1659.8 

Gelir/Maliyet Oranı 23. 40 27.84 27.14 

(*) Kira bedell eri (traktör+maki na+sür ücü gi deri) 1988 değerleridir. 
(- ) Qiğer i şgücü bedelleri , sürücü d ı ş ındak i işçi giderl erin i i çerir. 
(+) I şgücü gider i olarak 1 S/ h ' lı k değer dikkate al ınmı ştır . 
(x ) Geli r değerlerinin hesapl anmas ında , 3 yı llık ort alama verim 

değerleri ve ürün satı ş bedeli (1400 TL/kg= 0. 2 S/ kg) dikkate alınmışt ı r. 



!ablo 2 ' nin incelenmesi ile de görülece9i gibi; en ekonomik yöntemin rotatiller 
,e mer~ane kombinasyonu ile tek geçişte tohum yata9ı hazırlığı azaltılmış 
toprak ışlemeli yöntem olduğu söylenebilir. 

1. SONUÇ 

Halen Çukurova Bölgesi 'nde uygulanan klasik tohum yata9 ı hazırlama yöntemine ek 
o~arak; azaltı lmış toprak işlemeli ve direk anıza ekim yöntemlerinin de 3 yı l 
sureyle e l e alındı9ı bu çalışmada, ülkemize yeni girmeye başlayan bu iki yen i 
yöntemi n özellikle GAP Bölgesi için uygun ve ekonomik yöntemler olduğu sonucuna 
var ı 1 m ı ştı r. 

~p alanlarında sulu tarıma baş lanması ile sözkonusu yeni yöntemlerin, klasik 
yonteme göre öneml i ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sa91 adı9ı, orta 1 ama ürün 
veri mleri aç ısından yöntemler arasında önemli bir fark olmamasına ra9men, 
ekonomi k olarak gelir/maliyet oranlarında önemli farklılıklar oldu9u 
~özleml~nmektedi r. Bu açıdan de9erlendirme yapıldı9ında; azaltılmış topra~ 
ısl emelı ve direk anıza ekim yöntemlerinin klasik yönteme göre daha ekonomi 
olacağı söyleneETTir. 

Ancak, ülkemize henüz girmekte olan bu yöntemlerin gerçekleştirilmes i içi n, 
işletmelerin bu tür alet kombinasyonlarına ve doğrudan anıza ekim yapabilecek 
ekim makinalarına sahip olmaları, ya da bu işlemleri kira karşılı9ı veya 
ortakl aşa kullanımlayapabil ecek uygulamaların yaygınlaşması gerekmektedir . 
Di9er yandan, bu yeni i ki yöntemde de toprak üzer indeki bu9day anızı nı n 
yakılmamış ol ması, özellikle topraktaki mikroorganizmaların canlı kalmasına ve 
topra9ın organ ik madde i çer i ğinin artmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca bu 
yöntemleri n zaman ve yakıt tasar rufu da sa9ladığı gözönüne alınırsa, GAP 
Bölgesi'nde bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemli yararlar 
olacaktır. 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJE ÇERÇEVESiNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

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

2. GAP Bölgesinde Oe~işik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu 

3. Ülkemizde Yetiştiriciligi Yapılan Çilek Çeşitlerinin GAP Bölgesine 
Adaptasyonu 

4. GAP Bölgesine Uygun Pikan Cevizi Çeşitlerinin Saptanması 

5. Dogal Ol~rak Yetişen Çok Yıllık So~anlı-Yumrulu ve Rizomlu Süs Bitkilerinin 
Tarlada Uretim Olanakları 

6. Sul amanın GAP Al anında Yüksek Veri ml i Sofralık ve Şaraplık Üzüm 
Çeşitlerinin Verim ve Kalitelerine Etkisi 

7. GAP Bölgesinde Sebze Yetiştiricili~inin Geliştirilmes i 

8. GAP Bölgesinde Yüksek Verimli Lif Teknolojik özellikleri üstün Pamuk 
Çeşitlerinin Saptanması 

9. GAP Bölgesinde Sulu Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Arpa Çeşitlerinin 
Saptanması 

10. GAP Bölgesine Uygun Kolza Çeşitlerinin Saptanması 

ll. GAP Bölgesine Uygun Ayçiçe~i Çeşitlerinin Saptanması 

12. GAP Bölgesinde Sulu Koşullara Uygun Ekmeklik ve Makarnalık Bugday Çeşitle-
lerinin Saptanması 

13. GAP Bölgesinde Sulu Koşullara Uygun Çeltik Çeşit l erinin Saptanması 

14. GAP Bölgesinde Yem Bitkileri Adaptasyonu 

15. GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Yetiştirilebilecek Yonca Çeşitlerinin 
Saptanması 

16. GAP Bölgesinde I. Ürün veya II. Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Sorghum TUr 
ve Çeşitlerini n Saptanması 

17. GAP Bölgesinde ı. veya II.Orün Olarak Yetiştirilebilecek Mısır 
Çeşitlerinin Saptanması 

18 . Harran Ovası Koşullarında Pamuk Sulamasında Sulama Aralı~ı ve Su 
Tüketiminin Belirlenmesinde Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanma 
Olanakl arı 

19. Harran Ovası Koşullarında Ayçiçegi 
Tüketiminin Bel i rl enmesinde Açı k Su 
Ol an akl arı 

Sulamasında Sulama Aralı~ı ve Su 
Yüzeyi Buharlaşmasından Yararı anma 



20. Harran Ovas ı Koşullarında s
1
u. YSüze

1
yi p(Class-A

1 
Pan) G B1 ~hta~l~ş1 masından Yararlanarak ikinc i ürün Soya çı n u ama rogram arının e ış ırı mesi 

21. GAP Bölgesinde Pil ot Bitki Koruma Kliniklerinin Kurulması 

22 . GAP Bölgesinde Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Hastalık, 
Zararlı ve Yabanc ı Otların Saptanması 

23 . Mardin-Ceylanpınar Ova1arı Topra~ Kaynaklarının Temel Özellik ve Da~ılımla
rının Belirlenmesi ve Ideal Arazı Kullanım Planlarının Hazırlanması 

24. Harran Ovasında Öneml i ve Yaygın Toprak Serilerinin Sulama Başlamadan 
önceki Strüktür ve Infiltrasyon üzellikleri ve Alkal i leşme Olasılıklarının 
Belirlenmesi 

25. GAP Bölgesinde Entansif Süt Sıgırcılı~ını Geliştirmek İçin Uygulanabilecek 
I s ı ah Organizasyon Mo de ll eri 

26. Kilis Tipi Güney Sarı Kırmızı Sıgırların Yayılış Alanları, Performansları 
ve GAP Bölgesi için Bu Sıgırlardan Yararlanma Olanakları 

27. GAP Bölgesinde Yetiştirilen İvesilerin Süt, Döl ve Et Verimlerinin 
Islahında Egzotik Irklardan Yararlanma Olanakları 

28. GAP Bölgesi nde Çeşitli Bal Arısı Irklarının Performanslarının Saptanması 
ve Bölgede Mevcut Arı Irklarının Islahı Olanakları 

29. GAP Bölgesinde Entansif ve Yarı Entansif KoşullardaHindi Yetiştiricili~i 

30. GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri 

31. İkinci Ürün Dane Mı sır Yetiştirmede Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin 
Teknik ve Ekonomik Yönden Karşı l aştırılması 

32 . P.lastik Örtülü Seralarda Bitki Yetiştirme Ortamının Sa!')lanması İçin Isı 
Ortüleri Ile Nemlendirme Sistemlerinin Kullanılması ve Enerji Dengesinin 
Be 1 ir 1 en me s i 

33. GAP Bölgesi nde Tahıllar ve Baklagiller Pazarlama Yap ı s ı ve Geliştirilmesi 

34 . GAP Böl gesi nde Endüstri Bitkileri Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

35. GAP Bölgesinde Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

36 . GAP Böl gesi nde Hayvansal Ürünler Pazarlama Yapısı ve Gel iştirilmesi 
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