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ÖNSÖZ 
 

Çeltik dünyanın insan beslenmesi açısından en önemli ürünlerinden biridir ve dünya nüfusunun yarıdan 

fazlasının temel besin maddesidir. Su içinde yetişen en önemli kültür bitkisi olma özelliğini taşımaktadır. Dünya 

çeltik üretiminin yaklaşık % 90’nı Asya ülkelerinde üretilip tüketilmektedir. Çeltik ekiliş alanında üçüncü, 

üretimde dördüncü sırada yer alan önemli bir kültür bitkisidir. İstatistiklere göre dünyada toplam 167 milyon 

hektarlık bir alanda, 769 milyon ton çeltik üretilmiş, ortalama verim 460 kg da-1 olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de giderek artan üretim trendi hakimdir, 1.200 bin da ekim alanı, 940 bin ton üretim ve 782 kg da-1 

ortalama verim gerçekleşmektedir. 

Çeltik Türkiye’de sürekli su altında bırakılarak yetiştirilmektedir. Yetişme sezonu boyunca, ihtiyaç 

duyulan su miktarı; yetişme süresinin uzunluğu ve toprak yapısına bağlı olarak, 1500 ile 2000 mm arasında 

değişmektedir. Tarımında fazla suya ihtiyaç duyulması ve çeltik sulamasında kullanılacak kaynağın sınırlı 

olması gibi nedenlerden dolayı, çeltik ülkemizde sınırlı alanlarda yetiştirilmektedir.  

Çeltik sulanmasında genellikle geleneksel tava sulama yöntemi kullanılmaktadır. Son yıllarda çeltik 

sulanmasında yağmurlama ve damla sulama sistemleride kullanılmaya başlanmıştır. 

Damla sulama yöntemi, bitkisel verimin artması, ürün niteliğinin yükselmesi, daha az enerji ve daha az su 

ile geniş alanların sulanması, yüksek düzeyde tuz içeren su ve topraklarda rahatlıkla kullanılması, yabancı ot 

gelişiminin olmaması ve düşük basınç gerektiğinden pompa giderlerinin az olması gibi çok sayıda yararlı 

özelliklere sahiptir.  

Günümüzde var olan sınırlı üretim kaynaklarına rağmen, tüketim ihtiyaçları gün geçtikçe artmakta ve 

insanoğlunun talebinin karşılanması zorlaşmaktadır. Bu problemin üstesinden gelebilmek amacıyla, insanlar 

ellerindeki kıt kaynaklarla daha fazla üretim yapabilmenin yollarını aramaktadırlar. İnsan ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir rolü olan su kaynaklarının optimum bir şekilde kullanılarak tüketimi karşılayabilmek 

amacıyla ülke ve yöre koşullarında tarıma ayrılan kısıtlı su kaynakları ile birim alandan daha yüksek verim 

alabilmek için gerekli verilerin elde edilmesi gerekmektedir. 

Özellikle çeltik ekim alanlarındaki sulamadan kaynaklı enerji tasarrufu konusunda ciddi önlemlerin 

alınması gerekliliğinin yanında, sulanan alanlarda yaşanan yabancı ot sorunları da dahil olmak üzere karşılaşılan 

sorunlar konusunda AR-GE çalışmalarının yapılması ve sonuçların olumlu çıkması durumunda ilgili birimlerce 

su kullanıcılarına yönelik teşvik çalışmalarının yapılması hususu gündeme gelmiştir. 

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü talebi ve Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce 

Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanılması ve yaygınlaştırılması kapsamında ülkesel bir proje programa 

alınmıştır.  Bu raporda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak bu bağlamda Tarsus koşullarında 

çeltikte yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama sistemlerinin kullanım olanakları araştırılmıştır. Araştırmanın 

yürütülmesinde ve raporun yazımında emeği geçen tüm Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

personeline teşekkür eder, elde edilen verilerin tüm uygulayıcılara yararlı olmasını dilerim. 

 

 

                Cengiz TÜRKAY 

Enstitü Müdürü 
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ÖZET 

Tarsus Koşullarında Çeltik Yetiştiriciliğinde Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemlerinin 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

 

Çalışma çeltik yetiştiriciliğinde yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama sistemlerinin kullanım olanaklarının 

araştırılması amacıyla 2019-2020 yıllarında Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus 

Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu’nda yürütülmüştür.  Deneme iki sulama yöntemi ana parselleri (yüzeyaltı 

(YA) ve yüzeyüstü (YÜ)), alt parselleri üç sulama düzeyi bitki pan katsayısı değerlerine göre (I1: Class A-pan Ep 

x 1.00; I2: Class A-pan Ep x 1.25 and I3: Class A-pan Ep x 1.50) ve kontrol parseli tava sulama (TS) yöntemi 

olarak oluşturulmuştur. Araştırma tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme deseninde üç yinelemeli olarak 

incelenmiştir. Sulama yöntemi ve katsayılarının verim, verim parametreleri üzerine etkisi istatistiksel olarak 

önemli bulunmuştur (P<0.01). YÜ sulama sisteminde YA sistemine göre daha yüksek verim elde edilmiştir. 

Damla sulamada öne çıkan konu YÜI3 ile tava sulama konusu arasındaki t-testi sonucu istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (P<0.01). Tava sulama yöntemi ile sulama yapılan konudan (891.5 kg da-1) YÜ ve YA sulama 

sistemlerine kıyasla daha çok verim alınmıştır. Damla sulama yöntemlerinde en yüksek verim değerleri YÜI3 

(760.5 kg da-1) ve YAI3 (721.2 kg da-1) konularında elde edilirken, en düşük verim YAI1 (504.5 kg da-1) 

konusundan alınmıştır. İki damla sulama sistemi ile tava sulama kıyaslandığında I1'de % 60.5, I2'de % 54.5 ve 

I3'te % 49 oranında ortalama su tasarrufu sağlanmıştır. Bununla birlikte, YÜ sistemi için I3'te % 15, I2'den % 20 

ve I1'den % 29'luk; YA sistemi için karşılık gelen değerler sırasıyla % 20, 28 ve 44 verim düşüşleri gözlenmiştir. 

Aerobik pirinç üretim sistemindeki damla sulama, uygulanan toplam sulama suyu (WPI) veya toplam su girişi 

(sulama + yağış) (WPI+P), kontrol sulama yöntemine (TS) kıyasla neredeyse iki kat daha fazla sulama suyu 

kullanım etkinliğine sahiptir. Araştırma yıllarında en yüksek WPI ve WPI+P değerlerinde sırasıyla en yüksek YÜ 

I1 sulama konununda (0.81-0.73 kg m-3) ve (0.85- 0.74 kg m-3) alınmıştır. Sonuç olarak, YÜI3, tava sulamaya 

kıyasla % 49 oranında su tasarrufu ve verimde % 15 azalma sağladığından, sürdürülebilir aerobik pirinç üretimi 

için YÜI3 konusu önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çeltik, aerobik pirinç üretimi, sulama suyu kullanım etkinliği, verim özellikleri 
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ABSTRACT 
 

Investigation of Subsurface and Surface Drip Irrigation Systems in Rice Under Tarsus Conditions 

 

It was conducted in the Tarsus Soil and Water Resources Location of Alata Horticultural Research 

Institute in 2019-2020 in order to investigate the use of subsurface and surface drip irrigation systems in paddy 

cultivation. The experimental treatments consisted of two irrigation methods namely surface drip (DI) and 

subsurface drip systems (SDI), three irrigation levels designated as plant pan coefficients (I1: Class A-pan Ep x 

1.00; I2: Class A-pan Ep x 1.25 and I3: Class A-pan Ep x 1.50) and conventional flooding (CF) system as control 

plot. The experimental design was split-plots with three replications. The effects of drip irrigation systems and 

coefficients on yield and yield components were found to be statistically significant (P<0.01). DI produced 

higher yields than SDI. The difference between DI-I3, which is the prominent treatment in drip irrigation, and the 

t-test result between DI-I3 and CF was found to be statistically significant (P<0.01).  CF produced significantly 

greater yields than both DI and SDI systems. A yield of 891.5 kg da-1 was obtained in the CF. In drip irrigation 

methods, the highest efficiency values were obtained in DII3 (760.5 kg da-1) and SDII3 (721.2 kg da-1), while the 

lowest efficiency was obtained from SDII1 (504.5 kg da-1). With two drip systems, average water savings of 

60.5% in I1, 54.5% in I2 and 49% in I3 were achieved as compared to CF. However, yield reductions of 15% in 

I3, 20% in I2, 29% in I1 were observed for DI; corresponding values for SDI were 20, 28 and 44%, respectively. 

Drip irrigation in aerobic rice production system had almost twice the irrigation water use efficiency based on 

total irrigation water applied (WPI) or total water input (irrigation+ rainfall) (WPI+P) compared with control 

irrigation method (CF). In the study years, the highest WPI and WPI+P values were found in DI-I1 (0.81-0.73 kg 

m-3) and (0.85 and 0.74 kg m-3), respectively. In conclusion, DI-I3 treatment is recommended for sustainable 

aerobic rice production since DI-I3 resulted in water saving of 49% but yield decrease of 15% as compared to 

CF. 

 

Keywords: Rice, aerobic rice production, irrigation water use efficiency; yield attributes 
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1. GİRİŞ 
 

Çeltik, tüm dünyada en fazla sayıda insanın en yaygın temel gıda kaynağı olması nedeniyle gerek Dünya 

tarımında gerek Ülkemiz tarımında en önemli tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Artan dünya nüfusunun 

ihtiyaç duyulan gıda talebini karşılamak için önümüzdeki yıllarda da bu önemini sürdüreceği düşünülmektedir. 

Vejetasyon süreci boyunca sürekli suya ihtiyaç duyan bu bitkinin arttırılamayan su kaynakları ile birlikte üretim 

alanlarının arttırılması mümkün gözükmemektedir. Aksine mevcut üretim alanlarında daralmalar meydana 

gelmesi daha olası gözükmektedir. 

Ülkemizde 2020 yılı üretim sezonunda 1.25 milyon dekar alanda çeltik üretimi yapılmıştır. Tüm coğrafi 

bölgelerde yetiştiricilik yapılmasına rağmen toplam üretimin %41’i Edirne ilinde gerçekleşmektedir. Edirne, 

Samsun, Balıkesir ve Çanakkale illeri toplam çeltik üretimin yaklaşık %80’ini karşılamaktadır. Son on yıllık 

üretime bakıldığında her yıl ortalama 1.1 milyon dekar alanda üretim yapıldığı ve ortalama verimin 800 kg da-1 

olduğu görülmektedir (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1 2011-2020 yılları arası Türkiye çeltik ekim alanları  (da) ve ortalama verimler (kg da-1) 

 
Dünya yüzeyinde en fazla üretimin yapıldığı Asya kıtasında doğal yağışlarla sular altında kalan alanlarda 

çeltik yetiştiriciliğinin yapılması sürdürülebilir olmasına rağmen, ülkemiz gibi su zengini olmayan ülkelerde 

yaygın olarak kullanılan salma sulama yöntemiyle yetiştiriciliğinin yapılması sürdürülebilir değildir. 

Geleneksel yöntem olarak tabir edilen tava usulü çeltik yetiştiriciliğinde su, enerji ve işçilik giderleri 

artmaktadır. Sürekli su altında kalan toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı bozulmaktadır. Yüzey buharlaşması ve 

derine sızmalar sonucunda uygulanan sulama suyunun büyük bir kısmı kullanılmadan kaybolmaktadır. Tüm bu 

sebeplerden dolayı önemli bir tarla bitkisi olan çeltiğin daha az suya ihtiyaç duyulan, sürdürülebilir üretim 

teknikleri ile yetiştiriciliğinin yapılması zorunlu hale gelmektedir. 

Tüm bitkilerde olduğu gibi çeltik yetiştiriciliğinde de bitki besin elementlerine, ekonomik zarar eşiğine 

göre bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadeleye, ekolojik koşullardan sıcaklığa ve suya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bitki besin elementlerinin ve zirai mücadele ürünlerinin doğallarının yetersiz olduğu durumlarda sentetiklerinin 

kullanılması mümkün olduğu halde ekolojik koşulların sentetiğinin veya muadilinin kullanılması mümkün 

değildir. Bitkinin ihtiyaç duyduğu su, bitkinin ihtiyaç duyduğu anda verilmelidir. Bu yönüyle çeltik üretiminde 
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ülkemizde kısıtlayıcı en önemli faktör su kaynaklarının yetersiz olmasıdır.  

Birçok bölgemizde çeltik işleme fabrikalarının bulunması; üreticilerin çeltik yetiştiriciliği konusunda 

yeterli tecrübeye ve bilgi birikimine sahip olması; özellikle çeltik üretiminin büyük kısmının sağlandığı Trakya 

Bölgesinde lazerli tesviye makinesi, hububat kurutma makinası, biçerdöver ve traktör gibi çeltik üretimi için 

elzem olan mekanizasyon altyapısının çok güçlü olması; ürün pazarlamasında sorunun olmaması; pazar sıkıntısı 

olduğunda Toprak Mahsulleri Ofisi gibi devlet iştiraklerinin devreye girerek piyasayı dengeleyebilmesi; yerli 

çeşitlerimiz sayesinde tohumda dışa bağımlılığımız yok denecek kadar az olması, ülkemiz çeltik üretiminin 

güçlü yönlerini oluşturmaktadır. 

Çeltik üretiminde güçlü yönlerin çokluğu yanında dünya verim ortalamasının üzerinde ortalama verim 

alınmasını getirmektedir. Güçlü yönler ve zayıf yönler değerlendirildiğinde tün dünya ve ülkemiz için önemli 

tarımsal ürünlerden olan ve üretiminde büyük bir başarıya ve tecrübeye sahip olduğumuz çeltik üretiminin 

ülkemiz sınırları içerisinde artarak devam etmesi gerekmektedir. Fakat mevcut su varlığımız göz önünde 

bulundurulduğunda çeltik üretiminin geleneksel sulama yöntemleriyle arttırılmasının mümkün olmadığı gibi 

daha da azalacağı gerçeği öne çıkmaktadır. 

Bu gerçek tüm tarım sektöründe olduğu gibi çeltik üretim sektöründe de doğru planlanmış ve doğru 

yönetilen sulama sistemlerinin kullanılmasını zaruri hale getirmiştir. Gelişen sulama teknolojileri, tarımda 

kullanılan her damla suyun hesaplanabildiği, yönetilebildiği ve yönlendirilebildiği sistemlerin tarım alanlarında 

kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Sulama suyunun kaynağından alınıp bitki kök bölgesine getirilinceye kadar 

sulama kayıplarının en aza indirildiği basınçlı sulama sistemleri ülkemizde de son yıllarda yoğun olarak 

kullanılmaktadır.  

Yürütülen bu çalışmada, geleneksel sulama yöntemi ile yetiştiriciliğinde çok fazla su kullanılan çeltik 

bitkisinin yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama yöntemlerinin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bununla birlikte, 

çeltik yetiştiriciliğinde damla sulama yöntemlerinin kullanılması, yabancı ot sorununu da beraberinde 

getirdiğinden, projede damla sulama yöntemlerinin yanı sıra, yabancı ot mücadelesi de kontrollü bir şekilde 

yapılmış, yabancı ot sorununa çözüm getirilmeye çalışılmıştır.  

Çeltik yetiştiriciliğinde alternatif yüzaltı ve yüzeyüstü damla sulama yöntemleri ile sulama programları 

oluşturulmuş ve oluşturulan bu programlar ile bölgedeki su ve toprak kaynaklarının korunmasının sağlandığı 

gibi, tasarruf edilen su ile daha fazla alan sulanabileceği ortaya çıkmıştır.  

Proje çıktılarının uygulamaya aktarılması ile çiftçi ekonomisine katkı, bölge kalkınmasına ve dolayısıyla 

ülke ekonomisine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

2.1 Genel Bilgiler 

Toprak ve su kaynakları geçmişte olduğu gibi günümüzde sınırlı ve kıt doğal kaynaklardandır. İnsanoğlu 

için günümüzde diğer bir sorunda beslenme ve barınma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kıt ve sınırlı 

olan bu doğal kaynakların insanoğlunun besleme gereksinimlerinin karşılanmasında sürdürülebilir bir şekilde 

yönetilmesi gerekmektedir. Ülkemiz tarımsal arazi varlığını ve mevcut su kaynaklarının artırılabilmesi mümkün 

değildir. Bu durumun çözülmesinde var olan arazi ve su kaynakları ile kaliteli tohum kullanımı, uygun 

gübreleme miktar ve stratejileri, uygun toprak işleme ve kültürel faaliyetlerin yanında bilinçli ve teknik açıdan 

uygun sulama yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olabilecektir.    

Çeltik en eski kültür bitkilerinden biridir. Gen merkezinin Güneydoğu Asya, Hindistan ve Çin olduğu 

tahmin edilmektedir. Tahıllar içerisinde çeltik, Dünya’da ekim alanı yönünden buğdaydan, üretimde ise mısırdan 

sonra ikinci sırada gelmekte olup dünya nüfusunun yarısından fazlasının temel besinidir (Sürek ve ark., 2016). 

Bazı verilere göre, 1990 ve 2025 yılları arasında, dünya çeltik üretiminin, artan dünya nüfusunu besleyebilmesi 

için yılda % 1.7 oranında artması gerekmektedir.  

Bir başka kaynağa göre ise: Dünya genelindeki nüfus artış hızı bu oranda devam ettiği takdirde 2030 

yılında talebi karşılamak için çeltik üretiminin tüm Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de % 50 oranında 

artırılması gerekmektedir (FAO, 2002). 

Tarım ve Orman Bakanlığı, TAGEM, Tarım Ekonomisi ve Politika Geliştirme Enstitüsü tarafından her yıl 

hazırlanan tarım ürünleri piyasaları yayınlarında, “Çeltik” ile ilgili verilere göre; 2016/2017 pazarlama yılında 

Türkiye’de çeltik üretimi 116 bin hektar alanda, 2017/2018 sezonunda 110 bin hektar alanda, 2018/2019 üretim 

sezonunda 120 bin hektar ve 2019/2020 üretim sezonunda 126 bin ha alanda gerçekleştirilmiştir. Çeltik ekimi 

yapılan bu alanların yaklaşık %71’i Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır. Marmara Bölgesini %26’lık payla 

Karadeniz Bölgesi izlemektedir. Kaynağa göre, 2017/2018 üretim sezonunda Trakya’da barajlarda su seviyesinin 

düşük olması, bir önceki sezona göre ekiliş alanlarında meydana gelen azalmada etken olduğu belirtilmektedir. 

Aynı kaynağa göre 2015-2019 yılları arasında Türkiye’de da çeltik verimi ortalama 788 kg’dır (Anonim, 2018; 

Anonim, 2019; Anonim, 2020). 

Çeltik tarımında en önemli etmenlerin başında sulama suyunun sağlanması ve yönetimi gelmektedir. 

Ülkemizde çeltiğin bitki su tüketiminin çeşitli bölgelerdeki iklime göre 810-1625 mm arasında değiştiği tahmin 

edilmektedir. Bununla beraber uygulamada su tüketimi çeşitli kayıplardan ötürü tahmin edilen miktardan çok 

daha fazla olmaktadır. Ayrıca, çeltik tarımında 1 kg çeltik elde etmek için 1000-1200 litre suyun yeterli olacağı 

fakat uygulamada bu miktarın 4000-5000 litreye ulaştığı belirtilmiştir (Özgenç ve Erdoğan, 1988). 

  Çeltik Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetiştirilmesine rağmen, ağırlıklı olarak Marmara ve Karadeniz 

Bölgelerinde yetiştirilmektedir. Yoğun olarak çeltik üretiminin yapıldığı iller sırasıyla Edirne, Samsun, Balıkesir, 

Çanakkale ve Çorum’dur. Bu illerde, ekilen çeltik alanı bakımından Türkiye’nin toplam çeltik ekim alanının 

%81.4’ünü oluştururken, bu illerin toplam üretimi ise Türkiye çeltik üretiminin %82.0’ını oluşturmaktadır 

(Uzundumlu ve ark., 2014; Anonim, 2018). 

Peşkircioğlu ve ark. (2013) tarafından yürütülen çalışmada, Türkiye’de çeltik bitkisinin yetiştirilmesinde 

anlamlı bulunan iklim parametresi ile yükselti faktörü ele alınmış ve ArcGis yazılımı kullanılarak 

yetiştirilmesine uygun potansiyel alanlar belirlenmiştir. Sıcaklık ve gün uzunluğu çeltik bitkisinin gelişmesini 

etkileyen iki önemli faktördür. Bu nedenle sulamanın sorun olmadığı kabul edilerek ağırlıklı olarak çeltiğin 
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sıcaklık isteği üzerinden sorgulamalar yapılmıştır ve çeltik tarımına potansiyel uygun alanların haritası 

çıkarılmıştır (Şekil 2.1). 

   

 

Şekil 2.1. Çeltik tarımına potansiyel uygun alanlar haritası (Peşkircioğlu ve ark., 2013) 

Çeltik için çimlenme ve fide devresinde en uygun sıcaklık 18-35oC’dir. Çeltik ekimi yapılması için su 

sıcaklığının en az 12 oC olması gerekir. Düşük sıcaklığın etkisinde kalındığında büyüme ve gelişmesinde önemli 

aksamalar görülür. Tohumların çimlenme oranında aksamalar görülür, fide büyümesi yavaşlar. Bitkilerde 

cüceleşme ve az kardeşlenme meydana gelir. Salkım çıkışı gecikir. Salkımlarda çıkış bozukluklarından 

kaynaklanan morfolojik deformasyonlar görülür. Düşük sıcaklık nedeniyle normal olmayan tane oluşumu 

fazlalaşır (Tülücü, 2003). 

Çeltik, insan beslenmesinde önemli yeri olan, su içinde çimlenen, kökleri suda erimiş oksijenden 

yararlanabilen tek tahıl cinsidir. Bir kültür bitkisi olarak; uzun kök, dar yapraklar, birleşik salkımlar ve her 

birinde sadece tek bir çeltik tanesi bulunan başakçıklardan oluşur. Yüksek dallanma kapasitesi olan bu bitkinin 

salkımlarında ortalama 200 adet çeltik tanesi bulunur. Bu taneler işlemden geçtikten sonra insan tüketimine 

uygun olan pirinç halini alır. Pirinç, dünyada en çok tüketilen ikinci tahıldır. Dünya nüfusunun yarısının günlük 

kalori ihtiyacının yüzde ellisini karşılayan pirinç; magnezyum, B vitamini, niasin, fosfor, B6 vitamini, çinko ve 

bakır deposudur. Ancak, protein açısından oldukça düşük değerlere sahiptir (Özer, 2018). 

Çeltik üzerine yapılan araştırmalar azotlu gübrelemenin bitki gelişimi ve verimi olumlu etkilediğini 

göstermektedir. Bu araştırmalarda en uygun gübre formunun Amonyum Sülfat olduğu ve dekara 15-18 kg saf 

azotun yüksek verim ve kaliteli ürün için yeterli olduğu ortaya konulmuştur. Azotlu gübre uygulamasının ekimle 

birlikte, kardeşlenme döneminde ve salkım oluşumunda olmak üzere 3’e bölünmesinin olumlu sonuçlar verdiği 

görülmüştür (Belder ve ark., 2005; Fageria ve ark., 2005).  

Çeltik sulamasında kullanılan sulama suyunun kalitesi elde edilecek verim üzerine etkilidir. Çok sık 

karşılaşılan sorunlar; tuzluluk, çinko ve fosfor eksikliği ile sodyum ve klor fazlalığıdır. Bu parametrelere ilişkin 

maksimum değerler ve çeltik bitkisine olan etkileri Dobermann (2000) tarafından açıklanmıştır. Kalsiyum 
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miktarının 60 ppm, bikarbonat miktarının 305 ppm’ in üzerinde olması topraklarda pH değerinin yükselmesine 

ve sonuç olarak çinko ve fosfor eksikliğine neden olmaktadır. Tuzluluğun 4.8 dS m-1’ yi aşması halinde ise %50 

ve üzerinde verim azalmaları ile karşılaşılmaktadır. 

Çeltik bitkisinin sulanması sezonun tamamında su altında veya doygun koşullarda yetiştirilmesi nedeniyle 

diğer bitkilerden ayrı bir öneme sahiptir. Sürekli su yükü koşullarında derine sızma kayıplarının artması, yer altı 

suyu seviyesinin yükselmesine veya kirlenmesine neden olmaktadır (Meral ve Temizel, 2006). 

2.2 Sulama Çalışmaları 

Çeltik, büyüme döneminin önemli bir bölümünde sürekli su altında veya doygun toprak koşullarında 

yetiştirildiğinden kültür bitkileri arasında en çok sulama suyu uygulanan bitkilerden birisidir.  

Yağmurlama sulama ve damla sulama uygulamada sulama suyunun daha az kullanılması nedeni ile tava 

sulama yöntemine alternatif yöntemler olarak görülmekte ve bu yöntemlerin kullanımına yönelik araştırmalar 

yapılmaktadır. Bazı araştırmacılara göre çeltik Zimbabwe (Oosterhuis, 1978) ve ABD (Talbert ve ark., 1982; 

Blackwel ve ark., 1985) gibi ülkelerde yağmurlama sulama ile yetiştirilmektedir. Avustralya’da Inthapan ve 

Fukai  (1988) tarafından yapılan yağmurlama sulama çalışmasında Shinhakaburi çeşidi bitkilerine mevsimlik 

olarak 500-600 mm sulama suyu uygulanmış ve 6.84 t ha-1 gibi yüksek verimler elde edilmiştir. Diğer taraftan 

ülkemizde ve yurtdışında yapılan araştırmalarda, yağmurlama sulama uygulamalarının önemli ölçülerde su 

tasarrufu sağladığı, ancak geleneksel çeltik yetiştiriciliğinin söz konusu olduğu koşullara göre %20 ile %50 

arasında dane verimi azalışlarına neden olduğu belirlenmiştir (Dabney ve Hoff, 1989; Muirhead ve ark., 1989; 

McCauley, 1990; Sürek ve ark., 1996; Çakır ve ark., 1998a). Birim alandan elde edilen verimdeki düşüşlerin her 

şeyden önce az su uygulanan yağmurlama koşullarında oluşan stresten dolayı salkımdaki dane sayısının 

(Muirhead ve ark., 1989; McCauley, 1990; Çakır ve ark., 1998b) ve 1000 dane ağırlığının azalmasına (Dabney 

ve Hoff, 1989) bağlı olduğu bildirilmiştir. 

Demirel ve ark. (2020), tarafından yürütülen çalışmada 2017 yılında Edirne İli, Enez İlçesinde su tutma 

bariyeri ve toprakaltı damla sulama yöntemlerinin hem ayrı ayrı hem de birlikte kullanımının; çeltik bitkisinde su 

kullanımına, gelişimine, verime ve bazı verim parametrelerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada; Göllendirme (kontrol), toprakaltı damla sulama sistemi (SDI), göllendirme+su tutma bariyeri 

(kontrol+STB) ve SDI+STB olmak üzere 4 farklı konu oluşturulmuştur. SDI toprak yüzeyinden 10 cm, STB ise 

30 cm derinliğe yerleştirilmiştir. Sulamalar kontrol ve kontrol+STB konularında toprak üzerinde sürekli 10-15 

cm su yüksekliği bulunacak şekilde, SDI ve SDI+STB konularında ise su stresine maruz bırakmadan toprakta 

kullanılabilir su tutma kapasitesinin %20±5’i tüketildiğinde, tarla kapasitesine tamamlanması şeklinde 

yapılmıştır. STB ve SDI uygulamalarının çeltik bitkisinde sulama suyu, verim ve verim parametrelerini önemli 

düzeyde etkilediği görülmüştür. Konulara göre verim ve sulama suyu miktarları ile WP sırasıyla 321-715 kg da-1 

ve 751-2444 mm ile 0.26 ile 0.49 kg m-3 arasında değişmiştir. Kontrol konularına oranla kontrol+STB, SDI ve 

SDI+STB konularında sırasıyla %27, %50, %69 oranında su tasarrufu sağlanmıştır. Belirtilen su tasarrufu 

oranlarının karşılığında; kontrol+STB konusunda pazarlanabilir verimi değerinin %10.8 artmış, SDI ve 

SDI+STB konularında ise sırasıyla %48.8 ve %40.7 azalmıştır. Salkım sayısı 312 ile 632 adet, salkım uzunluğu 

15.0 ile 17.0 cm, salkımda dane sayısı 63 ile 75 adet, bin dane ağırlığı 16.3 ile 20.7 g, bitki boyu 43.4 ile 53.9 cm 

ve kırıksız randıman %56.1 ile 61.1 arasında bulunmuştur. Çalışmada kullanılan su tutma bariyeri ve yüzeyaltı 

damla sulama uygulamalarının, çeltik alanlarında sulama suyu kullanımını azalttığını göstermiş ve bu 

yöntemlerin, özellikle suyun sınırlı veya yetersiz olduğu kurak ve yarı kurak bölgelerde kullanılma potansiyeli 
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olduğu vurgulanmıştır. 

Natarajan ve ark. (2020), Hindistan’da damla sulama sisteminde farklı sulama seviyelerinin ve gübre 

dozlarının etkisini araştırdıkları çalışmada dört sulama konusu (günlük % 100, % 125, % 150 PE'de sulama ve 

geleneksel sulama) ve üç farklı gübre dozu (100, 150, 200 kg N ha-1) uygulamışlardır. Çalışma sonucunda % 150 

PE'de sulama ile kaydedilen aerobik pirincin tane veriminin (5069 kg ha-1) diğer üç sulama seviyesinden (% 100 

PE,% 125 ve geleneksel sulama) önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Farklı nitrojen seviyesinde 

ise en yüksek verim 150 kg N ha-1 konusunda 4146 kg ha-1 almışlardır.  Sulama uygulamalarında WUE 

değerlerinin sırasıyla %100 için 0.673 kg m-3, %125 için 6.98 ve %150 için 0.737 kg m-3 olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Özer (2018), Trakya koşullarında çeltik (Oryza sativa L.) yetiştiriciliğinde bitki su tüketimi bileşenleri ile 

su-üretim fonksiyonlarının farklı sulama yöntemleri altında belirlenmesi konusunda yaptığı çalışmada 4 sulama 

yöntemini (D: Damla sulama, Y: Yağmurlama sulama, AWD: Tavalarda ıslatma ve kurutma ve Geleneksel tava 

sulama) karşılaştırmıştır. Geleneksel tava yönteminde 1899 mm sulama suyuna karşın 7.95 t ha-1 verim elde 

edilmiştir. AWD konusunda 1281 sulama suyuna karşın 7.60 t ha-1 verim, yağmurlama sulama yönteminde 1231 

mm sulama suyuna karşın 5.32 t ha-1 verim ve damla sulama yönteminde 1217 mm sulama suyuna karşın 6.39 t 

ha-1 verim elde edilmiştir (toprak nemi tarla kapasitesi civarında iken doyma noktası ile tarla kapasitesi 

arasındaki suyun %25’i kadar su uygulanan konu). Damla sulama ve yağmurlama sulama yöntemlerinde %36-56 

arasında su tasarrufu sağlamışlardır. 

Sarkar ve ark. (2018), Hindistan'da yaptıkları çalışmada geleneksel tava yöntemi ile damla sulama 

yöntemleri karşılaştırılmıştır ve damla sulama uygulamalarında Epan kullanılmıştır. Epan katsayıları: 0.8; 1.0 ve 

1.2 olarak alınmıştır ve sulamalar 3 gün arayla yapılmıştır. 0.8 Epan uygulamasında 258 mm, 1.2 Epan 

uygulamasında 365 mm ve geleneksel tava yönteminde 600 mm su uygulanmuştır. Çalışmada en yüksek verim 

3.10 t ha-1 ile 0.8 Epan katsayının uygulandığı konuda bulunmuştur. Geleneksel tava (5 cm su yüksekliği) 

konusundan 2.29 t ha-1, 1.0 Epan katsayısından 2.44 t ha-1, 1.2 Epan katsayısının uygulandığı konudan da 2.54 t 

ha-1 verim elde edilmiştir.  

Hindistan'da yapılan bir çalışmada, farklı sulama yöntemleri karşılaştırılmıştır (Bansal ve ark., 2018). 

Damla sulama uygulanan konulardan 6950 kg ha-1 ile en yüksek verim elde edilirken, geleneksel yöntemde 6225 

kg ha-1 verim elde edilmiştir.  En düşük verim yağmurlama sulama uygulamasından elde edilmiştir. Su kullanım 

etkinliği damla sulamada 1.71 kg m-3, yağmurlama sulamada 1.15 kg m-3 olarak belirlenmiştir. 

Singh ve ark. (2018), doğrudan tohum olarak ekilen çeltikde damla sulamanın büyüme ve verim üzerine 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada sertifikalı HKR-47 tohumları 40 kg ha-1 miktarında kullanılmıştır. Damla 

sulama sisteminde 20 cm damlatıcı aralıklı inline lateraller kullanılmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme 

deseninde dört tekerrürlü olacak şekilde tasarlanmış ve parsel boyutları 6.5 m x 20 m= 130 m2 olarak 

belirlenmiştir. Toplamda sekiz farklı uygulama gerçekleştirilmiştir. T1 konusu, geleneksel yetiştirilen çeltik, T2: 

yüzey suyu yok olduktan 5 gün sonra tava sulama, T3: yüzey suyu yok olduktan 7 gün sonra tava sulama, T4: 1 

gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının %20’sinin uygulandığı damla sulama, T5: 2 gün aralıkla kümülatif 

pan buharlaşmasının %30’nun uygulandığı damla sulama, T6: 3 gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının 

%40’nın uygulandığı damla sulama, T7: 4 gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının %50’nin uygulandığı 

damla sulama ve T8: 5 gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının %60’nın uygulandığı damla sulama olacak 

şekilde tasarlanmıştır. Sonuçta 1 gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının %20’sinin damla sulama ile 
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uygulandığı T4 konusundan en yüksek tane verimi (8076.3 kg ha-1) ve en yüksek saman verimi (8651.9 kg ha-1) 

elde edilmiştir. En düşük tane verimi ise T8 konusundan (3844.3 kg ha-1) elde edilmiştir.  

Padmaja and Reddy (2018), aerobik pirincin yarı kurak koşullarda damla sulama ve azot gübrelemesine 

tepkisini incelemek için 2011 ve 2012 yıllarında Warangal’ın Telangana eyaletinde kumlu killi bir toprakta tarla 

denemesi yapmıştır. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekerrürlü olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Damla sulamada üç farklı sulama programı (pan buharlaşmasının %100’ü, %150 ve %200 

olacak şekilde) ve üç farklı azot seviyesi (90, 120 ve 150 kg ha-1) alt konu olarak seçilmiştir. Damla sulama ve 

azot gübrelemesinin, aerobik pirincin büyüme parametrelerini önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Elde 

edilen veriler yaprak alan indeksi, SPAD klorofil metre okuması, m2’deki salkım sayısı ve kuru madde birikimi 

gibi aerobik pirinç büyüme parametrelerinin %200 pan buharlaşmasında, %100 pan buharlaşmasına göre anlamlı 

derecede yüksek olduğu, ancak kuru madde birikimi hariç %150 pan buharlaşması ile karşılaştırılabilir olduğunu 

göstermiştir. Sulama programına bakılmaksızın büyüme parametreleri (bitki boyu, YAİ, kuru madde birikimi 

gibi) ve verim özellikleri (m2’de salkım sayısı, salkım uzunluğu ve dolu başak/salkım) 90’dan 120 kg ha-1 azot 

uygulamalarının seviyesi ile artarken 150 kg N ha-1’da daha yüksek kuru ağırlık ve kök hacmi elde edilmiştir. Su 

kullanımı etkinliği, pan buharlaşmasının %100’ünden %200’üne su miktarı arttıkça kademeli olarak azalmış, 

ancak her iki yıl boyunca N seviyesindeki artış 90'dan 150 kg N ha-1'da doğru yükselmiştir. 

Parthasarathi ve ark. (2018), Hindistan’da farklı damla sulama uygulamalarının  (farklı lateral aralıkları: 

0.6, 0.8 ve 1.0 m; damlatıcı debileri: 0.6 ve1.0 L h-1 ve sulama yöntemleri: yüzey ve yüzeyaltı damla) ve aerobik 

pirinç üretim sisteminin (kontrol) çeltik fizyolojisi ve su verimliliği üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada en 

yüksek verimi 0.8 lateral aralığı 1.0 L h-1 debisi yüzeyaltı damla sulama yönteminde 5389 kg ha-1 alınmıştır. 

Kontrol konusuyla karşılaştırma yapılmış ve 4181 kg ha– 1 verim alınmıştır. En yüksek verimin alındığı konu 

(0.8 m, 1.0 L h-1, yüzeyaltı damla) ile kontrol konusu kıyaslandığında damla sulama konusunun ekonomik 

olduğu ve sudan %27 oranında tasarruf sağladığı belirtilmiştir. 

Rao ve ark. (2017), hem suyun verimli kullanımı hem de çeltik üretimini arttırmak için Hindistan’ın 

Bhopal bölgesinde Ziraat Mühendisliği merkez enstitüsünde çeltikte diğer kültürel uygulamalar ve çeltik 

geometrisindeki modifikasyonlar ile birlikte damla sulamanın kullanımını değerlendirmek için araştırma 

yürütmüşlerdir. Denemede beş alternatif konu çalışılmıştır. Bunlar: T1: geleneksel tava sulama, T2: Alternatif 

ıslanma ve kurutmayı içeren Yoğunlaştırılmış Çeltik Sistemi (SRI), T3: 20 cm damlatıcı aralıklı damla sulama ile 

SRI yöntemi, T4: 30 cm damlatıcı aralığı ile SRI yöntemi ve T5: 40 cm damlatıcı aralığı ile SRI yöntemidir. En 

yüksek bitki boyu (73.5 ile 76.5 cm) ve kök uzunluğu 20 cm damlatıcı aralıklı T3 konusundan elde edilmiştir. 

Hasat indeksi değerleri %40.73-61.93 arasında değişmiştir. Verim ve verim arttırıcı parametreler, geleneksel 

uygulamalara (T1) kıyasla T3 konusunda anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Çalışmada T3 ve T4 damla 

sulama uygulamaları arasında tane veriminde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamış; bu durumda damla 

sulama sisteminin kurulum maliyetini düşürmek için 30 cm aralıklı damlatıcıların önerilebileceği belirtilmiştir.  

Sharda ve ark. (2017), Güney Asya’da kuruya ekim yaparak (DSR-tohum ıslatılmadan ekim yapılmakta) 

damla sulamanın performansını araştırmışlardır. Çalışma iki yıl boyunca (2013 ve 2014) dört farklı sulama 

konusu (pan buharlaşmasının 1.5, 2.5 ve 3.0 katı ve tava sulama) ve üç farklı azot seviyesi (120, 150 ve 180 kg 

ha-1) olacak şekilde ve bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Damla 

sulama yönteminde % 40'tan fazla su tasarrufu sağlanırken, tava sulama yöntemi ile sulama yapılan konulardan 

(2014 yılında 6.63– 2013 yılında 7.60 t ha-1) daha yüksek (2014 yılında 7.34-2013 yılında 8.01 t ha−1) verim elde 
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edilmiştir. Damla sulama yöntemi ile sulama yapılan konularda su kullanım etkinliği (0.81-0.88 kg m−3), tava 

sulama yapılan konulara (0.42-0.52 kg m−3) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca en yüksek su 

kullanım etkinliği 1.5 × Epan'da konusunda belirlenmiştir. Bitki kök yoğunluğu toprağın 15–30 cm’lik 

derinliğinde incelenmiş olup, tava konularında 0.76 ile 0.080 kg m-3 olarak, damla sulama yöntemiyle sulama 

yapılan konularda 0.86 ile 1.05 mg cm-3 arasında bulunmuştur. Bu çalışma, su kıtlığı senaryosunda, damla 

sulama ile sulanan ve kuru tohum şeklinde ekim yapılan pirincin karlı, su ve enerji tasarrufu sağlayan bir 

teknoloji olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, damla sulama sistemini benimseyerek azaltılmış küresel 

ısınma potansiyeli ile pirinç verimliliğini, üretimini ve su kaynağı kullanım verimliliğini artırmanın mümkün 

olduğu; bununla birlikte, pirinç çeşitlerinin ve uygun üretim teknolojilerinin, damla sulama sistemine uyarlanmış 

kuru tohumlu çeltik için değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Alternatif ıslatma ve kurutma (AWD), pirinçte su girişlerini azaltabilen bir sulama uygulamasıdır 

(büyüme mevsimi boyunca doymamış toprak koşullarının eklenmesi), ancak kısmen verim düşme potansiyeli 

nedeniyle yaygın olarak kabul edilmemiştir. Carrijo ve ark. (2017), Amerika’da 1) AWD'nin çeltik verimi ve su 

kullanımı üzerindeki etkisini ölçmeyi ve 2) AWD verimini destekleyen toprak özelliklerini ve yönetim 

uygulamalarını belirlemek ve sürekli su baskınlarına karşı düşük su kullanımı teşvik etmeyi (CF-kontrol) 

amaçlayan bir çalışma yürütmüşlerdir. Bunun için AWD ve CF uygulamalarının birlikte çalışıldığı 56 çalışma 

analiz edilmiştir. Genel olarak AWD yönteminin çeltik verimini %5.4 oranında azalttığı, bununla birlikte hafif 

AWD uygulaması yapılan çalışmalarda yani toprak su potansiyelinin ≥20 kPa ve su seviyesinin toprak 

yüzeyinden 15 cm altına düşmeyen yöntemin birçok çalışmada çeltik veriminde düşüşler meydana getirmediği 

tespit edilmiştir.  Buna karşılık, Şiddetli AWD (topraklar−20 kPa'nın ötesinde kuruduğunda) CF'ye göre % 22.6 

verim kaybıyla sonuçlanmıştır. Bu verim kayıpları en çok pH≥7 veya karbon <% 1 olan ya da mevsim boyunca 

AWD uygulandığında ortaya çıkan topraklardır. Şiddetli AWD altında su kullanımı en düşük iken, Hafif AWD 

altında su kullanımı CF'’ ye göre% 23.4 azalmıştır. 

Ramulu ve ark. (2016), Hindistan'ın yarı kurak bölgesinde değişken iklim tabanlı programlar ve N-

gübreleme seviyelerinde aerobik çeltiğin büyümesi ve verimi üzerinde yüzey damla sulama yönteminin 

potansiyelini değerlendirmek için bir alan çalışması yapmışlardır. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine 

göre 3 yıl boyunca tekrarlanmıştır. Ana konular 3 farklı damla sulama programı (pan buharlaşmasının %100, 

%150 ve %200’ü) ve alt konular ise 4 farklı N gübreleme seviyesinden (0, 60, 120 ve 180 kg N ha-1) oluşmuştur. 

Çeltik verimi 2012 ve 2013 sonbahar sezonunda damla sulama programları ve N gübreleme seviyelerinden 

önemli derecede etkilenmiştir. Bunun yanında 2014 sonbaharında ise N gübreleme seviyeleri sadece aerobik 

çeltik verimini önemli derecede etkilemiştir. Pan buharlaşmasının %150’sinin uygulandığı konuda %100’ün 

uygulandığı konuya göre daha yüksek ürün verimi elde edilmiştir. Damla sulamada aerobik pirinçte mevsimsel 

su kullanımı (ETc), 2012, 2013 ve 2014 tarihlerinde sırasıyla 729 ile 979, 617 ile 1108 ve 504 ile 1008 mm 

arasında değişmiş ve farklı damla sulama programlarına göre, damla sulama konuları arasında ortalama su 

verimi değerleri 0,35 ile 0,49 kg m-3 arasında değişmiştir. Üç yıllık çalışmanın sonuçlarına göre; damla sulama 

yönteminin kullanılması ve N gübrelemesinin aerobik pirinç tanesi verimini önemli ölçüde arttırdığını açıkça 

ortaya koymuştur. Aerobik pirinç teknolojisinin, daha az sera gazı (GHG) emisyonu olan kuraklık koşullarında 

gelecekteki iklim değişikliği için daha iyi bir çözüm olacağı bildirilmiştir. 

Edirne ilinde, çeltikte damla sulama uygulaması ve en uygun lateral aralığının belirlenmesi üzerine 

yürütülen çalışmada, 20 cm ara ile yapılan ekinde lateral aralığı 80 cm olarak belirlenmiştir. Uygulamada 
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damlatıcı debisi 2 L s-1 olarak alınmış ve damla sulama yöntemi ile sulanan konudan 7.24 t ha-1 verim elde 

edilmiştir. Geleneksel tava yönteminde 8.03 t ha-1 verim elde edilirken, damla sulama uygulamasında %56 

oranında su tasarrufu sağlanmıştır. Tava sulama konusunda WP değeri 0.444 kg m-3, damla sulama konusunda 

0.885 kg m-3 olarak bulunmuştur. Bin dane ağırlığı değerleri tava sulama konusunda 30.71 g, damla sulama 

uygulaması yapılan konularda 30.21 ile 29.22 g arasında, bitki boyu tava konusunda 99.53 cm, damla sulama 

konuları arasında en uygun lateral aralığı olarak belirlenen konuda 82.10 cm, hasat indeksi tava konusunda 

%43.53, damla sulama konusunda %46.12 olarak bulunmuştur (Beşer ve ark., 2016).  

İki farklı toprak tipi (killi- kumlu tınlı) ve tavalarda devamlı sulama, sature koşullar (2-5 cm su 

yüksekliğinin oluşturulması) ve aerobik koşullardan (ekimin 3. haftasından itibaren toprak neminin tarla 

kapasitesi civarında tutulması) oluşturulan bir araştırmanın çeltik bitkisinin verim parametrelerine, su kullanım 

randımanlarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, çeltik veriminin killi topraklarda %46 daha yüksek 

olduğunu ve aerobik koşullar ile kumlu-tınlı toprakta salkım sayısının düştüğünü bildirmişlerdir (Dou ve ark. 

2016). 

Çeltik tarımında su kısıtı uygulamalarının verim ve verim parametrelerine etkilerini araştırmak amacıyla 

yürütülen araştırmada 4 farklı su rejimi uygulanmıştır (T1: tavalarda devamlı sulama-5 cm su yüksekliği, T2: 

tavalarda devamlı sulama-1-3 cm su yüksekliği, T3: sature halde bırakma, T4: Alternatif ıslatma kurutma). En 

yüksek su tasarrufu % 46 ile T4 ve T3 konularından, en yüksek su kullanım randımanı T3 konusundan elde 

edilmiştir. T1, T2, T3 konularında verim açısından önemli bir fark bulunmazken, T4 konusunda verimde %10’luk 

bir düşüş olduğu belirtilmiştir (Khari ve ark., 2015). 

Padmaja (2014) çeltik yetiştiriciliği için 3 farklı buharlaşma miktarı (%100, %150 ve %200) ve 3 farklı 

azot uygulamasını (90, 120, 150 kg ha-1) damla sulama ve geleneksel tava sulama yöntemi ile ekonomik açıdan 

değerlendirmiştir. Damla sulama yönteminde sulama suyu miktarı 748.7-1224.4 mm arasında değişmiştir. 

Buharlaşmanın %150’sinin verildiği ve 150 kg ha-1 azot uygulaması yapıldığı konuda ekonomik açıdan en karlı 

konu olarak belirlenmiştir. 

Kato ve Katsura (2014), aerobik topraklarda çeltik adaptasyonunu araştırdıkları çalışmada, aerobik 

kültürün doğrudan tohumlanmış pirinç yetiştiriciliği için su tasarrufu sağlayan bir teknik olduğunu 

belirtmişlerdir.  Sürekli doymamış toprak koşulları altındaki pirinç, su kullanım verimliliğini en üst düzeye 

çıkarabildiğini ve hem işgücü gereksinimlerini hem de sera gazı emisyonlarını en aza indirebildiklerini 

belirtmişlerdir.  Ilıman iklim şartları altında özellikle orta Japonya'da, aerobik kültür ile 9 t ha–1'dan fazla (11.4 t 

ha-1) pirinç verimi sağlayabilmişlerdir. 

Tilahun-Tadesse ve ark. (2013), Etiopya’nın kuzeybatısında çeltik yetiştiriciliğinde en iyi su yönetimi 

uygulamalarını bulmak amacıyla yaptıkları çalışmada; üç tekrarlı on farklı sulama uygulaması kullanmışlardır. 

Konular; kesintisiz sulama, kesikli sulamalar 15 günde bir tavaların boşaltılması ve sırasıyla, bir gün sonra, iki 

gün sonra, üç gün sonra tavaların doldurulması, ayda bir boşaltılan tavaların bir gün, iki gün ve üç gün aradan 

sonra tekrar doldurulmaları. YAİ, bitki büyümesi, net asimilasyon oranı, bin dane ağırlığı, hasat indeksi, bitki 

ağırlığı ve verim üzerinde değişik su uygulamalarının etkisini araştırmışlardır. Deneme sonucunda en yüksek 

bitki gelişimi ve verimi, her ay tavalardaki suyun boşaltılıp, 3 gün havalandırılıp tekrar su ile doldurulduğu 

uygulamadan 3.5 t ha-1 olarak elde etmişlerdir. 

Borojeni ve Salehi (2013), İran’da çeltik bitkisinde farklı sulama aralıklarını (I1: her gün; I2: 2 gün; I3: 4 

gün; I4: 6 gün) araştırdıkları çalışmada en yüksek verimi I2: 2 gün konusunda 5655.6 kg ha-1, en düşük verimi de 
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I4: 6 gün konusunda 3421.3 kg ha-1 elde etmişlerdir. 

Tuna (2012), Trakya koşullarında yüzey ve damla sulama yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmada; yüzey 

sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarı 1840-4355 mm arasında, su tüketimi değerleri 2158-4639 mm 

arasında, damla sulama konularına uygulanan sulama suyu miktarı 723-1446 mm, mevsimlil su tüketimleri de 

1066-1806 mm arasında değiştiğini belirlemiştir. Su kısıtı uygulanmayan, su yüksekliğinin 10 cm tutulduğu tava 

konusunda 7.97 t ha-1, tava yüksekliğinin 20 cm tutulduğu konuda 8.14 t ha-1 verim elde edilmiştir. Damla 

sulama uygulamasında en yüksek verim buharlaşmanın %150’sinin uygulandığı (sulama suyu=1084 mm) 

konuda elde edilmiştir (7.11 t ha-1). 

Mahajan ve ark. (2012), 15 cm toprak derinliğindeki 2 farklı nem tansiyonuna (-10 kPa ve -20 kPa) göre 

yaptıkları sulamalarda uygulanan sulama suyu miktarlarının 874-1679 mm arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Uygulamalardaki bitki boylarının 86-96 cm arasında değiştiğini, farklı uygulamalarda çiçeklenme gün 

sayılarının 90-93 gün arasında gerçekleştiğini bulmuşlardır. Tane verimi değerleri ise 3.77-7.50 t ha-1 arasında 

değişmiştir. 

Yan ve ark. (2010), Çin’de çeltikte kullanılan sudan tasarruf sağlamak amacı ile bir çalışma yapmışlardır. 

Çalışmada 3 farklı çeltik çeşidi kullanılmış ve 2 farklı su (tavalarda devamlı sulama ve alternatif ıslatma kurutma 

(AWD)) uygulanmıştır. AWD uygulamasında 15 cm toprak derinliğindeki nem tansiyonunu tansiyometreler ile 

ölçerek sulamalar gerçekleştirmiştir. Farklı çeltik çeşitlerinde sulama yöntemlerine göre verim 3.6-5.4 t ha-1, 

hasat indeksi değerlerinin % 42-61, bin tane ağırlıklarının 23-30 g arasında değiştiği belirlenmiştir.  

Vijaykumar (2009), damla sulama ile sulanan hibrit çeltik çeşitlerinde A sınıfı kaptan olan buharlaşmanın 

%150’sinin uygulandığı konudan en yüksek bitki boyu 104.8 cm, hasat indeksi %45, en iyi salkım sayısı, YAİ ve 

kök gelişiminin olduğunu bildirmiştir. 

Ottis ve ark. (2006), 2005 ve 2006 yıllarında yeraltı damla sulama sistemi ile üç çeltik çeşidi ve dört azot 

dozunu araştırmışlardır. 2005 yılı sonuçlarına göre toprak altı damla sulama sistemi su kullanımını %80 

düştüğünü, olgunlaşmayı geleneksel sulamaya göre iki hafta geciktiğini bildirmişlerdir 

Dunn ve ark. (2004), Avustralya’da değişik sulama yöntemlerinin çeltik üzerine etkilerini araştırmışlardır. 

Denemede 10-20 cm yükseklikte devamlı su bulundurarak yapılan geleneksel sulama yöntemi en yüksek verimi 

(12.7 t ha-1) vermiş, bunu karık sulama (9.4 t ha-1) ve toprağın 17 cm altına döşenmiş borularla damla sulama 

(8.3 t ha-1) izlemiştir. Geleneksel sulamada 18.400 m3 ha-1 su kullanılırken, karık sulamada 17.200 m3 ha-1, 

yüzeyaltı damla sulamada ise 15.100 m3 ha-1 sulama suyu kullanılmıştır. 

Bouman ve ark. (2002), su sıkıntısının yükselmesi nedeniyle, aerobik çeltik yetiştiriciliğini, tarlada 

birikmiş su bulundurmadan sulama ve gübreleme yapılarak yüksek verimli çeşitlerin yetiştirildiği yeni bir 

kavram olarak değerlendirmişlerdir. Bu sistemde başarılı olmak için yeni çeşitler ve yöntemler geliştirilmesi 

gerektiğini vurgulamışlardır. Bu amaçla kuzey Çin’de yeni geliştirilen aerobik çeşitler yüksek verimli geleneksel 

sulamaya uygun çeşitlerle kıyaslamışlardır. En yüksek aerobik çeltik çeşidi verimi 4.7-6.6 t ha-1 olurken yüksek 

verimli geleneksel sulamaya uygun çeşitlerden 8.0-8.8 t ha-1 verim alınmıştır. Han Dao502 en ümit var çeşit 

olarak hem geleneksel hem de aerobik şartlarda yüksek verimi vermiş aynı zamanda kalitesi de iyi olmuştur. 

Aerobik koşullarda uygulanan su miktarı geleneksel sulamaya göre % 50 den daha az (yalnızca 470-650 mm), su 

verimliliği % 64-88 daha fazla, işçilik % 55 daha az olmuştur. 

Castaneda ve ark. (2002), IRRI’de yaptıkları bir araştırmada değişik aerobik koşullara uygun çeltik 

çeşitleri ile bir hibrit çeltik çeşidini aerobik ve geleneksel sürekli salma sulama koşullarında denemişlerdir. 
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Aerobik koşullarda verim 2.4-4.4 t ha-1 ile geleneksel salma sulamanın % 14-40 altında olmuştur. Verilen su 

miktarı fidelemeden hasada kadar aerobik koşullarda 650- 830 mm olurken geleneksel salma sulamada 1350 mm 

olmuştur. 

Vories ve ark. (2002), çeltik yetiştiriciliğinde geleneksel sulama ile karık sulama yöntemini 

karşılaştırmışlardır. Geleneksel tava sulamada 1680-3310 mm, karık sulamada 630-840 mm su uygulaması 

yapmışlardır. Bunun yanında geleneksel tava sulamada verim 7.04 t ha-1, karık sulamada ise 6.02 t ha-1 elde 

etmişlerdir. Geleneksel tava sulamada su üretkenliği, hasat indeksi sırasıyla 0.207-0.481 kg m-3 ve %48.1 

olduğunu, karık sulamada ise sırasıyla 0.588-1.041 kg m-3 ve %47.8 olarak belirlemişlerdir. 

Çakır ve ark. (1998a), tarafından Edirne’de yürütülen çalışmada geleneksel tava yöntemi ile yağmurlama 

sulama yöntemleri karşılaştırılmıştır. Yağmurlama sulama uygulamaları 4 ve 8 gün aralıklarla uygulanmış olup, 

sulama suyu miktarının belirlenmesinde A sınıfı buharlaşma kabı kullanılmıştır. Sulama miktarı 

uygulamalarında kaptan meydana gelen buharlaşmanın 1.0, 1.5 ve 2.0 katı alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 

tava sulama yöntemi ile sulama yapılan konulardan elde edilen verimler yağmurlama sulama yöntemiyle sulama 

yapılan konulara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Yağmurlama sulama uygulamalarında en yüksek verim 4 

gün arayla ve buharlaşma miktarının 2.0 katının alındığı konudan elde edilmiştir. Yağmurlama sulama 

konularında 1.5 ve 2.0 Epan katsayıları uygulamalarında % 24 verim azalışı, %48 su tasarrufu ve  %12 verim 

kayıpları karşın % 35.3  oranında su tasarrufu sağlanmıştır. 

Beşer (1997), üç farklı çeltik çeşidi ile farklı sulama yöntemi uygulamalarının etkisini araştırmışlardır. 

Çalışmada yağmurlama, karık, kesik ve devamlı sulama yöntemleri karşılaştırılırmıştır. Elde edilen sonuçlara 

göre; farklı sulama yöntemleri çeltik dane verimi üzerine etkili olmuştur. En yüksek verim 651.2 kg da-1 ile 

sürekli sulama konusunda bulunurken, sürekli sulamayı kesik sulama ve karık sulama izlerken en düşük verim 

değerleri 363.9 kg da-1 ile yağmurlama sulamada belirlenmiştir. Sürekli sulama, bitki boyu, salkım uzunluğu, 

saklımda başakçık sayısı, salkımda dane sayısı, bindane ağırlığı, saplı ağırlık, hasat indeksi, hektolitre ağırlığı, 

çaltik tane uzunluğu, çeltik tane genişliği, kavuzsuz tane uzunluğu, kavuzsuz tane genişliği gibi parametrelerde 

artışlara neden olmuştur. Çiçeklenme gün sayısı, olgunlaşma gün sayısı, kırıksız randıman gibi parametrelerde 

ise düşük değerlere neden olmuştur. Su stresinden dolayı olan verim azalışı, salkımda tane sayısı ve bindane 

azalışından kaynaklanmıştır. 

Bayrak (1986), tarafından yapılan çalışmada Bafra ovasında çeltik bitkisinin sulama suyu ihtiyacını 

belirlemiştir ve (A: tavalardaki su yüksekliği 10 cm, B: tavalar doymuş halde, C: tavalardaki su yüksekliği 4 

günde bir 10 cm ve D: tavalardaki su yüksekliği 7 günde bir 10 cm) sulama konularında, tane verimi yönünden 

istatistiki fark bulunmadığını belirlemiştir. B konusunun diğer konulara göre su tasarrufu sağladığını, bu 

konunun veriminin A konusuna göre (0.741 t ha-1) daha az olduğunu belirtmiştir. Araştırmada; Konulara göre 

uygulanan su miktarı A konusunda 2036 mm, B konusu 1390 mm, C konusu 2137 mm ve D konusun da ise 

1833 olmuştur. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

3.1.1 Araştırma yeri 

3.1.1.1 Coğrafi konum 

Tarsus; Mersin ilinin doğusunda ve en büyük ilçesi olmakla beraber, güneyinde Akdeniz kıyı şeridi, 

doğusunda Adana, kuzeyinde Niğde ile Toros Dağları bulunmaktadır. Berdan Nehri’nin alüvyon ovası üzerine 

kurulmuş ve coğrafi olarak 34°53´ kuzey enlemi ile 36°56´ doğu boylamında aynı zamanda Çukurova 

Bölgesi’nin batısında yer almaktadır (Anonim, 2021).  

Araştırma Aşağı Seyhan Sulama Alanının Tarsus Ovası kısmında ve Tarsus’un yaklaşık 10 km 

güneydoğusunda yer alan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (ABKAEM) Tarsus Toprak ve 

Su Kaynakları Lokasyonu Merkez İşletmesinde yürütülmüştür (Şekil 3.1). Aşağı Seyhan Ovası; Çukurova’nın en 

geniş ve verimli deltasıdır. Ovanın kapladığı 210.000 ha’lık alanın 181.000 ha’lık kısmı sulanabilir niteliktedir. 

 

  

Şekil 3. 1 Deneme alanının yeri 

3.1.1.2 İklim 

Araştırmanın yürütüldüğü bölgede Akdeniz iklimi hakim olmaktadır. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Lokasyonu Merkez İşletmesinde kurulu olan otomatik 

kayıt alan iklim istasyonundan veriler alınmıştır. ABKAEM Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Şubesi Meteoroloji 

İstasyonu uzun yıllık iklim verileri Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Araştırma yeri uzun yıllık yağış ortalaması 611.1 mm’dir. Yılın en yağışlı geçen ayları Kasım, Aralık, 

Ocak, Şubat, en kurak ayları ise Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül’dür. Toplam yağışın %54’ü kış aylarında 

düşmektedir. Yağışın büyük bir bölümü yağmur şeklindedir. Bölgede uzun yıllık sıcaklık ortalaması 18.2oC’dir. 

En sıcak ay ortalaması Ağustosda 27.2 oC, en soğuk ay ortalaması Ocakta 3.9oC’dir. Uzun yıllar ölçümlerine 

göre oransal nem ortalaması %70.2’dır. Uzun yıllar ortalamalarına göre yıllık buharlaşma ise 1478 mm’dir. En 
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fazla buharlaşma 212.1 mm ile Temmuz ayında olmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü yıllara ilişkin iklim 

verileri (ortalama, maksimum ve minimum hava sıcaklıkları; yağış, solar radyasyon, rüzgâr hızı, oransal nem) 

yukarıda belirtilen meteoroloji istasyonundan sağlanmıştır.  

Çizelge 3.1. ABKAEM Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Şubesi Meteoroloji İstasyonu uzun yıllık iklim verileri 

TARSUS Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık 

 Ölçüm Periyodu (1950-2020) 

Ortalama 
Sıcaklık (°C) 8.9 9.9 12.8 16.8 20.9 24.5 26.9 27.2 24.5 20.3 14.7 10.3 18.2 

Ortalama En 
Yüksek Sıcaklık 

(°C) 
15.1 16.7 20.0 24.3 28.0 31.0 32.5 33.0 31.8 28.5 22.4 16.5 25.0 

Ortalama En 
Düşük Sıcaklık 

(°C) 
3.9 4.4 6.8 10.5 14.7 18.5 21.3 21.1 17.4 13.0 8.2 5.5 12.1 

Ortalama Nisbi 
Nem 70.7 70.7 69.9 71.0 71.1 70.8 72.1 75.4 74.9 68.7 63.3 63.7 70.2 

Ortalama Yağışlı 
Gün Sayısı 10.6 9.4 8.4 7.1 5.8 1.8 0.8 1.5 1.9 4.7 6.4 10.1 68.5 

Aylık Toplam 
Yağış Miktarı 

Ortalaması (mm) 
119.9 79.0 60.3 39.6 29.4 10.9 3.7 2.2 12.0 33.3 76.7 144.2 611.1 

Aylık Toplam 
Buharlaşma 

Miktatı (mm) 
42.7 54.4 87.5 118.3 163.9 193.9 212.1 194.7 159.3 115.9 67.7 40.2 1450.6 

En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 28.4 27.5 30.8 36.8 40.3 40.1 40.7 43.0 41.0 38.0 33.5 26.0 43.0 

En Düşük 
Sıcaklık (°C) -8.5 -5.7 -5.4 0.8 4.0 12.0 14.0 13.7 8.0 1.9 -2.7 -5.0 -8.5 

 
3.1.1.3 Tarımsal yapı ve üretim 

Türkiye’de toplam 1.953.280 da alanda Çeltik üretimi yapılmakta olup %65’i Batı Marmara Bölgesi’nde 

iken %1 Akdeniz Bölgesin’de yapılmaktadır. Tarsus ilçesinde yaklaşık 986.000 da tarım alanlarının, yaklaşık 

%59’u tahıllar ve diğer ürünlerden oluşmaktadır. İlçe genelinde 2020 yılı verilerine göre tahıl ve diğer üretim 

alanlarının yaklaşık %58’ini buğday, %15’ini mısır, %13’ünü ise soya fasülyesi oluşturmaktadır (TÜİK, 2020). 

Araştırmanın yürütüldüğü Tarsus ilçesinde bazı ürünlere ait 2020 yılı ekim alanları ve üretim miktarları Çizelge 

3.2’ de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2 Tarsus İlçesi 2020 yılı ekim alanları ve üretim miktarları 
Ürün Ekim Alanı (da) Verim (kg da-1) Üretim miktarı (ton yıl-1) 

Buğday 339.303.00 393.00 147.312.00 

Mısır (Dane) 77.305.00 897.00 85.966.00 

Arpa  6.955.00 393.00 1892.00 

Nohut 225.00 375.00 31.00 

Soya Fasülyesi 74.938.00 285.00 33.580.00 

Yer Fıstığı 2600.00 841.00 911.00 

Pamuk 42.747.00 5.308.00 39.384.00 

Susam 2.750.00 1.291.00 268.00 

Ayçiçeği (Yağlık) 21.936.00 1.517.00 6.444.00 

Çeltik 2.143.00 752.00 1.611.00 

Patates 2.667.00 1.150.00 11.328.00 

Fiğ (Yeşil ot) 3.750.00 1.357.00 4.500.00 

Yonca (Yeşil ot) 730.00 2.191.00 1.314.00 

Mısır (Silaj) 10.117 4.677.00 47.394.00 
Kaynak: TÜİK (2020) 

TÜİK verilerine göre 2020 yılında Akdeniz Bölgesin’de çeltik üretimi en yoğun Mersin ilinde 

yapılmaktadır. 2020 yılında Akdeniz Bölgesin’de 14.935 da alanda çeltik ekilişi yapılmış olup Mersin ilinde 

13.740 da alandadır. Tarsus Bölgesi 2.143 da çeltik ekilişi alanı ile Silifke ilçesinden sonra ikinci sırada yer 

almaktadır. Mersin ilinde 2015-2020 yılları arasında ortalama çeltik ekiliş alanları, verim ve üretim miktarları 

değerleri Çizelge 3.3’de verilmiştir.  

Çizelge 3.3 Akdeniz Bölgesinde çeltik ekim alanları 
İlçeler Yıllar Ekim Alanı (da) Verim (kg da-1) Üretim Miktarı (ton) 
Silifke 2015 9.824.00 698 6.854.00 
Silifke 2016 10.134.00 686 6.953.00 
Silifke 2017 9.595.00 678 6.505.00 
Silifke 2018 11.499.00 638 7.334.00 
Silifke 2019 11.500.00 608 6991.00 

Kaynak: TÜİK (2020) 
 

3.1.1.4 Araştırma yerinin toprak özellikleri 

Deneme alanının farklı noktalarından alınan bozulmuş ve bozulmamış toprak örneklerinin analizi 

sonucunda toprağın bazı fiziksel (bünye, hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi) ve kimyasal özellikleri (tuzluluk, 

anyonlar ve katyonlar, pH, organik madde, kullanılabilir P2O5 ve K2O) belirlenmiş ve sonuçlar Çizelge 3.4ve 

Çizelge 3.5’de verilmiştir. 

Anılan çizelgelerde görüldüğü gibi katmanlara göre toprağın pH’ı, 7.8-8.0; tuz içeriği 0.4-0.5 dS m-1; 

hacim ağırlığı 1.34-1.43 g cm-3; tarla kapasitesi 29.75-31.15 g g-1, solma noktası ise 20.11-22.36 g g-1 arasında 

değişmektedir. Deneme alanı topraklarının 0-30 cm toprak derinliğinde kil, 30-90 cm derinliklerinde siltli kil ve 

90-120 cm’de siltli killi tınlı bünyede olduğu görülmüştür. 90 cm profil derinliğindeki kullanılabilir su miktarı 

111 mm’dir. Tarla kapasitesi ve solma noktası su içerikleri derinlik olarak 384 ve 273 mm olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 3.4. Deneme yeri topraklarının bazı fiziksel özellikleri 

Derinlik 
(cm) 

 
Kum 
(%) 

 

 
Kil 
(%) 

 

 
Silt 
(%) 

 

Bünye 
Tarla 

Kapasitesi 
(%) 

Solma 
Noktası 

(%) 

Hacim 
Ağırlığı 
(g cm-3) 

 
İşba 
(%) 

0-30 15.9 44.3 39.8 C 31.14 21.65 1.34 71.5 
30-60 13.6 42.3 44.1 SiC 30.79 21.98 1.39 73.7 
60-90 10.0 42.0 48 SiC 31.15 22.36 1.40 78.1 

90-120 10.3 37.8 52 SiCL 29.75 20.11 1.43 74.8 
 

Çizelge 3.5. Deneme yeri topraklarının bazı kimyasal özellikleri  

Derinlik 
(cm) 

EC 
dS m-1 pH 

Kireç 
% 

CaCO3 

Yarayışlı Organik 
Madde (%) P2O5 

kg da-1 
K2O 

kg da-1 
0-30 0.5 7.8 27.78 3.8 105.6 1.46 

30-60 0.5 7.8 28.80 1.1 74.18 1.03 
60-90 0.4 8.0 32.80 0.6 43.01 0.66 

90-120 0.5 8.1 35.31 0.2 30.11 0.44 

 

3.1.1.5 Denemede kullanılan su kaynağının özellikleri 

Denemede kullanılan sulama suyu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Tarsus Toprak ve Su 

Kaynakları Lokasyonu merkez işletmesinden geçen DSİ sulama kanalından sağlanmıştır. Sulama kanalından 

alınan sulama suyu örnekleri USSL (1954)’de verilen esaslardan, abak ve çizelgelerden yararlanarak 

laboratuvarda analiz edilmiş ve sonuçlar Çizelge 3.6’da verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda denemede 

kullanılan sulama suyu sınıfı T2A1 (orta tuzlu az sodyumlu) olarak belirlenmiştir. 

Çizelge 3.6. Denemede kullanılan sulama suyunun analiz sonuçları 

Elektriksel 
İletkenlik 

dS m-1 
pH 

Katyonlar Anyonlar 

SAR 
Ca++ 

me lt-1 
Mg++ 
me lt-1 

Na+ 
me lt-1 

K+ 
me lt-1 Top. CO3 

me lt-1 
HCO3- 
me lt-1 

Cl- 
me lt-1 

SO4 
me lt-1 Top. 

0.464 8.04 1.80 3.11 0.36 0.03 5.30 0.77 3.26 0.98 0.29 5.30 0.23 

 

3.1.1.6 Araştırmalarda kullanılan bitki çeşidi ve özellikleri 

Çeltik tarımında, yabancı ot kontrolü çok önem taşımaktadır. Çeltik bitkisinin sulu veya rutubetli ve sıcak 

bir ortamda yetişmesi, yabancı otların gelişmesini teşvik etmektedir. Bu durum, çeltikte yabancı ot 

mücadelesinin önemini daha da arttırmaktadır. Çeltik mahsulünde, yabancı ot kontrolünde, önem taşıyan kültürel 

tedbirlerden birisi, çeşit seçimidir. Üretimde kullanılan, çeşitler fide döneminde hızlı bir şekilde gelişip, toprak 

yüzeyini kısa bir zamanda kaplarsa, yabancı otların gelişmesine meydan bırakmaz ve yabancı otların gelişmesini 

engeller. Diğer taraftan biraz uzun boya sahip çeşitlerde, yabancı otlarla daha kolay rekabet edebilirler. 

Kırmızı çeltik, kültürü yapılan çeltiğin yakın bir akrabasıdır. Bu nedenle, çeltikte yabancı ot kontrolünde 

kullanılan konvansiyonel çeltik yabancı ot ilaçları ile kontrol edilememektedir. Son zamanlarda; bazı mısır, 

ayçiçeği, kolza ve buğday ve çeltik gibi ürünlerde, geleneksel ıslah yöntemleri kullanılarak, imidazolinone 

gurubu yabancı ot ilaçlarına dayanıklılık sağlayan genotipler geliştirilmiştir. Bu yöntem, gerek kırmızı çeltiği 
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gerekse konvansiyonel çeltik yabancı ot ilaçlarına direnç kazanan yabancı otları kontrol etmede, yeni bir çığır 

açmıştır. 

Kırmızı çeltik bitkilerini kontrol etmenin en ekonomik ve kesin şekli, bu bitkileri kontrol edebilen 

herbisitlere toleranslı çeşitler geliştirmektir. IMI çeltik, Louisiana Universitesi’nde Timomothy Croughan 

tarafından Ethyl Methyl Sulfonate (EMS) kullanılarak oluşturulan mutasyon materyalinden elde edilmiştir. Bu 

dayanıklı kaynaktan yararlanarak, ilk IMI çeltik çeşitleri ABD’de Louisiana Üniversitesi tarafından geliştirilerek, 

1999 yılında CL 121 ve CL 141 isimleri altında tescil edilmiştir. Ticari olarak kullanılmaya 2002 yılında 

başlamıştır (Linscombe, 2004; Tan ve ark., 2005). 

ABD’de 2002 yılında sınırlı alanlarda ekilmeye başlayan, IMI gurubu ilaçlara toleranslı çeşitlerin ekim 

alanı, 2010 yılında güney eyaletlerde bulunan toplam çeltik ekim alanının %60’nı işgal etmiştir (Linscombe, 

2010). İtalya’da, 2014 yılında 220 bin hektar olan toplam çeltik ekim alanın %35’inde IMI çeşitler ekilmiştir 

(Biloni, 2014). Shivrain ve ark., (2006) imidazolinone gurubu herbisitlere toleranslılığın kısmi bir dominant gen 

tarafından idare edildiğini bildirmişlerdir, diğer taraftan Zhang ve ark. (2005) ve Lang ve ark. (2007) ise 

dayanıklılık mekanizmasının bir dominant gen tarafından kontrol edildiğini tespit etmişlerdir. 

Damla sulama koşullarında; diğer soya fasulyesi, nohut ve fasulye gibi, kuru ziraat ürünlerinde, kullanılan 

imazamox içerikli yabancı ot ilaçlarının kullanımına imkan sağlayan, IMI çeltik çeşitlerinin kullanılması, 

yabancı ot kontrolüne daha uygun olmaktadır.  

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı, yürütülen bu proje çalışmasında, Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünde geliştirilen (kırmızı çeltik ve konvensiyonel çeltik yabancı ot ilaçlarına direnç gösteren yabancı 

otları kontrol etmek için) IMI çeşit, Rekor CL’nin (Şekil 3.2) kullanılmıştır. 

  
Şekil 3. 2 Rekor CL 

Bu çeşit için, üretimde kullanılan yabancı ot ilacı, imazamox içeriklidir. IMI özelliği taşıdığından bu 

herbisite dayanıklıdır. Ayrıca, Rekor CL fide döneminde hızlı bir şekilde gelişerek toprak yüzeyini kaplamakta 

ve yabancı otların çıkışını engellemektedir. Aynı zamanda, yabancı otlar ile rekabet edebilecek boy yapısına 

sahiptir. 
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3.1.1.7 Araştırmalarda kullanılan A sınıfı buharlaşma kabının özellikleri 

Deneme konularına uygulanan su miktarının belirlenmesinde A sınıfı buharlaşma kabı kullanılmıştır. A 

sınıfı buharlaşma kabı 121 cm çapında ve 25.5 cm derinliğinde olup galvanize saçtan yapılmıştır. Araştırmada 

uygulanan sulama suyu miktarlarının belirlenmesi amacı ile kullanılan buharlaşma kabı deneme alanının içine 

konumlandırılmıştır. Buharlaşma kabı yerden yüksekliği 15 cm olan ahşap bir ızgara üzerine oturtulmuştur. 

Kabın içerisindeki su yüksekliği kabın üst seviyesinden, genelde 5-7.5 cm düşük tutulmuştur. 

3.1.1.8 Araştırmada kullanılan sulama sisteminin özellikleri 

Denemede kullanılan yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama sistemleri için ortak bir denetim birimi 

kullanılmıştır. Denetim biriminde; hidrosiklon, kum çakıl filtre, disk filtre, manometre, su sayacı, vanalar ve 

bağlantı parçaları yer almaktadır. Sistemde 63 mm çapında ana boru hattı, 40 mm çapında manifold boru hattı 

kullanılmıştır.  

Yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama sisteminde kullanılan lateraller 20 mm çapında olup üzerinde 40 

cm aralıklarla içten geçik (in-line) damlatıcıları içeren basınç ayarlı damlatıcılara sahiptir. Bahsi geçen 

damlatıcıların debisi 2 L h-1’dir. Toprağın infiltrasyon özellikleri dikkate alınarak damlatıcı aralığı ve debisi 

belirlenmiştir. Yüzeyaltı damla sulama sisteminde özel olarak üretilen ve kök sisteminin damlatıcı içerisine 

girmesini engelleyen lateraller kullanılmıştır. Yüzeyaltı damla sulama sisteminde lateraller toprak yüzeyinin 25 

cm altına yerleştirilmiştir. Bu sistemde ana hat ve manifold borular deneme alanında toprak altına 

yerleştirilmiştir. Lateral aralıkları 60 cm olacak şekilde yerleştirilmiştir. 

Tava sulama yönteminde; parsel içi tesviye işlemleri gerçekleştirilerek parsel etrafı 30 cm yüksekliğinde 

seddelerle çevrilmiştir, su uygulaması tarla başına kadar suyun getirileceği manifoldlardan su sayacı ile kontrol 

edilerek parsellere verilmiştir.  

3.2 Metot 

3.2.1 Deneme metodu 

Deneme metodu, geleneksel tava sulama yöntemi ile yüzeyüstü damla ve yüzeyaltı damla sulama 

yöntemlerinin karşılaştırılması esasına dayanmaktadır.  

Çalışma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde yürütülmüştür. Ana konuları sulama 

yöntemleri (Yüzeyüstü damla (YÜ), yüzeyaltı damla (YA), geleneksel tava sulama(TS)); alt konuları sulama 

düzeyleri (I1:1.00, I2: 1.25, I3:1.50) oluşturmuştur (Şekil 3.3). Damla sulama konularından en iyi sonuç elde 

edilen konu ile tava konusundan elde edilen sonuç t testine tabi tutulmuştur.  

Parsel ölçüleri: 20 x 5= 100 m2 

Sıra arası: 20 cm 

Lateral aralığı: 60 cm 

Damlatıcı aralığı: 40 cm 

Yüzeyaltı damla sulama sisteminde lateraller toprak yüzeyinin 25 cm altına yerleştirilmiştir. 

Deneme Konuları 

Ana Konular:  

TS: Tava sulama  
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YA: Yüzeyatı damla sulama 

YÜ: Yüzeyüstü damla sulama 

Alt Konular: A sınıfı buharlaşma kapından meydana gelen yığışımlı buharlaşma miktarının üç farklı katsayısı 

(alt konular) ele alınmıştır.  

I1: Class A-pan Ep x 1.00 

I2: Class A-pan Ep x 1.25 

I3: Class A-pan Ep x 1.50 

 

 

Şekil 3. 3 Deneme alanına ait kroki (ölçeksiz) 

3.2.2 Analiz ve inceleme 

3.2.2.1 Toprak analizleri 

Deneme alanı toprağının sulamaya ilişkin özellikleri ile genel özelliklerinin belirlenmesi için 120 cm 

derinliğinde toprak profili açılarak 0-30, 30-60, 60-90 ve 90-120 cm derinliklerden bozulmuş ve bozulmamış 

toprak örnekleri alınmıştır. Ayrıca, 0-20 ile 20-40 cm derinliklerden alınan bozulmuş toprak örneklerinde 

yetiştirilen bitkilerin gübrelenmesi için gerekli olan analizler yapılmıştır. 

Toprak örneklerinde kullanılan analiz yöntemleri 

 -Hacim Ağırlığı: Bozulmamış toprakta silindir metodu (Tüzüner, 1990) 

 -Tarla Kapasitesi: Bozulmamış toprak örneklerinde Tüzüner (1990)’e göre 

 -Solma Noktası: Bozulmamış toprak örneklerinde Tüzüner (1990)’e göre 

-Su ile doygunluk (%): Toprak doygun hale gelinceye kadar saf su ilave edilerek (Tüzüner, 1990) 

 -Bünye Analizi: Bouycous hidrometre yöntemiyle (Tüzüner, 1990) 

 -Organik Madde: Smith-Weldon metodu ile (Sağlam, 1995) 
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-Fosfor ve potasyum içeriği (Tüzüner, 1990) 

 -Elektriki İletkenlik (dS m-1): Saturasyon ekstaktında elektrod yöntemiyle (Richards, 1954). 

-Toprak Reaksiyonu: Toprak ekstaktında pH metre ile yapılmıştır (Richards, 1954). 

3.2.2.2 Sulama suyu analiz yöntemleri 

-pH: cam elekrotlu pH metre ile (Richards, 1954) 

-Elektriki İletkenlik: 25 °C’de elektriksel iletkenliğin kondaktivimetre ile ölçülmesi (Richards, 1954) 

-Eriyebilir katyon (Na, Ca, Mg, K) ve anyonlar (Cl, SO4, CO3, HCO3), Tüzüner (1990)’in belirtmiş olduğu 

esaslara göre yapılmıştır. 

3.2.3 Tarımsal işlemler, gözlemler ve ölçümler 

3.2.3.1 Toprak hazırlığı ve ekim 

Deneme alanlarının ilk yılında çizel (15-20 cm) ve son olarak ta rotatil ile (5-10 cm) toprak işlemesi 

yapılmıştır. İkinci yıl ekim öncesi rotatil ile toprak işleme yapılmıştır 

Tohum yatağı hazırlığı yapıldıktan sonra, ekim 500-600 adet da-1, ortalama 16 kg da-1 tohum ekimi 

yapılmıştır. 

Çalışmanın ilk yılında ekim 25.05.2020 tarihinde, ikinci yıl ise 02.06.2021 tarihinde yapılmıştır. Damla 

sulama ve tava uygulamalarında ekim mibzer ile yapıldığından tohumlar ıslatılmadan ekim yapılmıştır. Ekimden 

görüntüler Şekil 3.4’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. 4. Ekim’den görüntüler 

3.2.3.2 Sulama suyu uygulaması 

Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemlerinde üniform bitki çıkışı sağlanana kadar toprağın 30 

cm’lik katmanı saturasyon noktasına yakın nem seviyesinde tutulmuştur. Çimlenme tamamlandıktan sonra 

konulu sulama uygulamalarına geçilmiştir. 

Her iki damla sulama yöntemine uygulanan sulama suyu hesabı Kanber ve Güngör (1986)’da belirtilen 

esaslar göz önüne alınarak, açık su yüzeyi buharlaşması kullanılarak belirlenmiştir. Sulama konularına 

uygulanan sulama suyu miktarlarının belirlenmesinde deneme alanına yerleştirilen A sınıfı buharlaşma kabından 

yararlanılmıştır.  
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Bu amaçla her gün saat 09. 00’da buharlaşma kabındaki su düzeyi ölçülerek, ölçülen su düzeyi değeri ile 

bir önceki gün ölçülen su düzeyi arasındaki fark alınarak günlük buharlaşma miktarı saptanmıştır. Su düzeyi 

ölçmeleri 0.01 mm duyarlılıktaki mikrometreli derinlikölçer ile sürekli aynı noktada yapılmıştır.  

Su düzeyindeki alçalma miktarı 25 mm civarında olduğunda kabın üzerinde 5 cm hava payı kalacak 

şekilde su ilave edilmiştir. Bunun yanında her hafta kap içerisindeki su boşaltılarak temizlenmiştir (Doorenbos 

ve Pruitt, 1977; Yıldırım ve Madanoğlu, 1985)  

Deneme parsellerine her sulamada uygulanan sulama suyu miktarları, belirlenen yığışımlı buharlaşma 

değerleri ile alt konulara esas olan katsayılar (1.00, 1.25 ve 1.50) kullanılarak aşağıdaki eşitlik yardımı ile 

belirlenmiştir.  

Ι = A x Epan x kp x P                                                                                                                                              (1) 

 I = Sulama suyu miktarı (L) 

A = Parsel alanı (m2)   

Epan = Buharlaşma kabında buharlaşan su miktarı (mm) 

kp = Pan katsayısı (denemede alt konu olarak verilen k katsayıları) 

P = Islatılan alan yüzdesi (%)  

Çeltik bitkisine uygulanan sulama suyu miktarının hesaplanmasında toplam alan ıslatılan alan (P) olarak 

alınmış ve tüm yetiştirme dönemi süresince sabit tutulmuştur.   

Tava sulama yönteminde, çeltik bitkisi çimlenene kadar toprağın 0-30 cm’lik kısmı saturasyon noktasına 

yakın tutulmuştur (yaklaşık 15-20 gün). Çimlenme tamamlandıktan sonra bitkiyi boğmayacak şekilde tavalara su 

verilmiş ve bitki gelişimini tamamladıktan sonra su yüksekliği 10 cm de tutulmuştur. Bitkiye oksijen sağlanması 

için tavalardaki su haftada bir kez tamamen boşaltılmış ve oksijence zengin su ile tekrar göllendirilmiştir. Damla 

sulama konularında sulama zamanları, her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılmıştır. 

3.2.3.3 Bitki su tüketimi (ET) hesaplama 

Damla sulama yöntemi ile sulama yapılan tüm deneme konularında 0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm’lik 

katmanlardaki toprak su içeriği, nötron yöntemiyle iki haftada bir ölçülerek yapılmıştır.  

Bu amaçla her parselin ortasına bir adet nötron borusu 120 cm derinliğe dek gelecek şekilde 

yerleştirilmiştir. Proje başlamadan deneme alanı toprağı için nötronmetre kalibrasyonu gravimetrik toprak 

örneklemeleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Aşağıda verilen su bütçesi eşitliği ile aylık veya mevsimlik ET değerleri tespit edilmiştir (Beyce ve 

Madanoğlu, 1972). 

 

∆W= P+I+R±Q, eşitlikte;                                                                                                                    (2) 

∆W: İzlenen toprak derinliğinde rutubet değişimi, mm 

P: Yağış, mm 

I: Sulama ile toprağa eklenen su miktarı, mm 

R:Yüzey akış, mm 

Q: Derine süzülme (-) veya kapilar yükselme (+) 

Bitki su tüketimi hesabı; her iki damla sulama yöntemi ile sulanan konularda yapılmıştır. Damla 

sulama yöntemi kullanıldığı için ve damla sulama yönteminde damlatıcı debisi infilitrasyon hızından küçük 
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bir değer seçildiği için yüzey akışa izin verilmemiştir. Bu yüzden yüzey akış (R) ihmal edilmiş ve ölçülü su 

verildiği için derine sızma (Q) sıfır sayılmıştır. 

3.2.3.4 Su kullanım randımanları ve sulama suyu üretkenliği 

Su kullanım randımanı ve su üretkenliği yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemlerinin uygulandığı 

konularda aşağıdaki eşitlik 3, 4 ve 5 kullanılarak hesaplanmıştır (Kanber, 1999). 

WUE = Ey/ET                                                                                                                                     (3) 

Eşitlikte; 

WUE: Su kullanım randımanı, kg m-3 

Ey: Ekonomik Verim (Birim alandan elde edilen verimi), kg da-1 

ET: Bitki su tüketimi, mm 

Farklı uygulama koşullarında uygulanan sulama suyu (I) veya sulama suyu+ yağış (P+I) bazında suyun 

üretkenliğini (Çakır 2020) belirtmiş olduğu yaklaşımlarla belirlenmiştir.. 

WPI= Y/I                                                                                                                                               (4) 

WP(P+I )= Y/ (P + I )                                                                                                                              (5) 

WP(I):konulara uygulanan mevsimlik sulama suyu bazlı su üretkenliği (kg m-3) 

WP(P+I ): Sulama suyu + yağış toplamı bazlı su üretkenliği (kg m-3) 

Y: dane verimi, kg da-1 

I: Mevsimlik sulama suyu, mm 

(P + I ):  Sulama mevsimi boyunca konulara uygulanan sulama suyu ve mevsimlik yağış miktarı toplamı, 
mm 

3.2.3.5 Gübreleme 

Gübreleme programı toprak analiz sonuçlarına göre yapılmıştır. Ekimle birlikte taban gübresi 25 kg da-1 

DAP (18-46-0) verilmiştir. Üst gübre için %21 amonyum sülfat gübresi 50 kg da-1 olacak şekilde üst gübre üç 

eşit parçaya bölünerek kardeşlenme döneminde 17 kg da-1, sapa kalkma (salkım oluşum başlangıcı) 17 kg da-1 ve 

dane doldurma dönemi 17 kg da-1 olacak şekilde uygulanmıştır. Ayrıca, uygulanan herbisitin çeltik üzerindeki 

yan etkisini azaltmak amacıyla yaprak gübresi uygulamaları da yapılmıştır. Çeltik bitkisinde bitki gelişimi 

döneminde uygulanan gübre uygulamaları Çizelge 3.7’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.7. Uygulanan gübreler ve uygulama tarihleri 
Deneme yılı Gübreleme Uygulama tarihi 

2019 

(NH4)2SO4 +DAP (18 46 0) 13.05.2019 
(NH4)2SO4 20.06.2019 
(NH4)2SO4 17.07.2019 
(NH4)2SO4 18.08.2019 
İz element içerikli yaprak gübrelemesi (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 19.08.2019 

2020 

(NH4)2SO4 +DAP (18 46 0) 20.05.2020 
(NH4)2SO4 13.07.2020 
(NH4)2SO4 13.08.2020 
İz element içerikli yaprak gübrelemesi (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) 14.08.2020 
(NH4)2SO4 04.09.2020 

 

3.2.3.6 Zirai mücadele 

Çeltik bitkisi yetiştiriciliğinde, damla sulama yöntemiyse sulanmasında en önemli sorunlarda biri yabancı 

ot kontrolüdür. 

Çalışmada yabancı ot kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla imi töleranslı Rekor CL çeşidi kullanılmıştır. 

İMİ teknolojisi, bitkilerin tarımında imidazolinone herbisitlerinin kullanımına izin veren yabancı ot kontrolü 

seçeneği olarak geliştirilmiştir. Imidazolinone herbisitlerinin tesir enzimi asetohidroksiasit sintaz (AHAS) 

inhibisyonlarıdır. Geleneksel tohumlar imidazolinone herbisitlerine karşı daha duyarlı iken, IMI töleranslı 

hibritler bu herbisite dayanıklı bir şekilde hayatta kalabilecek şekilde modifiye edilmiştir. 40g L-1 imazamox 

etken maddeli herbisit, 125 ml da-1 dozunda uygulanmıştır. İmazamox, darıcan (Echinochloa crus-galli), baraj 

otu (Diplachne fusca), güvercin ayağı (Ammania coccinea), biber otu (Polygonum lapatifolium) gibi yabancı 

otlar ile mücadelede etkilidir.  

Araştırmada, imazamox herbisitinin yanı sıra semiz otu gibi geniz yapraklı yabancı otların mücadelesinde 

basagran kullanılmıştır. Basagran, SL formülasyonda, 250 g  L-1 Bentazone + 125 g  L-1 MCPA aktif maddelerini 

içeren etkili bir herbisit. 

Araştırmada I. Herbisit uygulaması çeltik 1-3 yapraklı dönemde, II. Herbisit uygulaması çeltik 20-25 cm 

boyda, III. Herbisit uygulaması çeltik 50-65 cm boyda iken yapılmıştır. Çeltik denemesinde görülen yabancı ot 

türleri; Echinochloa crus-galli, Amaranthus retroflexus, Chenopodium albüm, Physalis angulata, Portulaca 

oleracea, Setaria verticillata, Xanthium strumarium, Cucumis melo var. Agrestis, Cyperus rotundus, 

Echinochloa colonum, Hibiscus trionum, Dinebra retroflexa ve Sorghum halepense. Her bir herbisit uygulaması 

için yapılan ilaçlamalar yıllara göre Çizelge 3.8’de ve denemede görülen bazı yabancı ot türlerine ilişkin görüntü 

Şekil 3.5’de verilmiştir. 

Çizelge 3.8. Herbisit uygulamaları ve tarihleri 
Deneme yılı Herbisit Uygulama Tarihi 

2019 
Imazamox 40 g L-1 aktif madde Baytore 40sL kullanım dozu 125 ml da-1 17.06.2019 
Imazamox 40 g L-1 aktif madde Baytore 40sL kullanım dozu 125 ml da-1 05.07.2019 

Basagran M 19.07.2019 

2020 

Imazamox 40 g L-1 aktif madde Baytore 40sL kullanım dozu 125 ml da-1 06.07.2020 
Imazamox 40 g L-1 aktif madde Baytore 40sL kullanım dozu 125 ml da-1 29.7.2020 

Quinclorac 250 g L-1 aktif maddeli herbisit – Doz: 150 ml da-1 13.08.2020 
Lambda Cyhalothrin 50 g/l Karate Zeon 30 ml da-1 (Mısır kurdu için) 03.09.2020 
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Şekil 3.5. Denemede görülen bazı yabancı ot türlerine ilişkin görüntü 
 

3.2.3.7 Bitki gözlem ve ölçümler 

Çeltik bitkisi gözlem ve ölçümleri, Mülga, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel 

Müdürlüğü Tohumculuk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan çeltik bitkisi için 

“Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı ”da yer alan kriterlere göre yapılmıştır (Anonim, 2003) 

Bitki boyu: Hasat olgunluğuna gelen bitkilerden en az 10 bitki seçilmiş ve bitkilerin toprak seviyesi ile 

salkımın en uç başakçığı (kılçık hariç) arasında kalan mesafe ölçülmüştür. 

Salkım uzunluğu: Her parselden olgunlaşma devresinde tesadüfen seçilen 10 bitkinin salkım boğumuyla, 

salkımın en uç başakçığı arasında kalan mesafe ölçülmüştür. 

Salkımda dane sayısı (adet): Her parselden tesadüfen seçilen 25 bitkiden alınan birer adet salkımdaki 

taneler sayılıp ortalamaları alınmıştır. 

m2’de salkım sayısı: Olgunlaşma döneminde her parselden tesadüfen seçilen 0.25 m2’lik alanda 4 

tekrarlamalı olarak fertil salkımlar sayılarak ortalaması alınmıştır.  

Saplı ağırlık: Parsellerde kenar tesiri alındıktan sonra, bitkiler toprak yüzeyinden 10 cm yükseklikten 

biçilerek hasat edilir, güneş altında kurutulduktan sonra, 0.01 g hassas terazide tartılarak bulmuştur. 

Çeltik bin tane ağırlığı: Her tekerrürden tesadüfen alınan 4x100 adet tohum hassas terazide tartılmış. 

Elde edilen değerin ortalaması 10 ile çarpılmıştır. 

Tane verimi: Her tekrarlamadaki parsellerden kenar etkisi alındıktan sonra kalan alanda hasat ve harman 

yapılarak elde edilen tane verimleri 0.01 g hassas terazi ile tartılarak nemi ölçülür ve % 14 nem içeriğine göre 

gerekli düzeltmeler yapılarak parsel ve dekara verimleri hesaplanmıştır. 

Hasat indeksi: Her tekrarlamadan elde edilen tane verimi saplı ağırlığa bölünerek tane veriminin saplı 

ağırlık içerisindeki payı yüzde (%) olarak hesaplanmıştır. 

Kırıklı randıman: 100 g çeltik örneğinden elde edilen kavuzları soyulmuş kargo (kahverengi pirinç, 

sadece dış kavuzu alınmış taneyi ifade eder) pirinçler, randıman makinesinden geçirilerek pirince işlenmiş. Elde 

edilen kargo pirinç ağırlığı 0.01 g hassas terazide tartılarak yüzde (%) kırıklı randıman bulunmuştur. 
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Kırıksız randıman: Kırıklı randımandan, kırık tanelerin ayrılması sonucu elde edilen değerin % olarak 

ifadesidir. 

3.2.3.8 Hasat 

Salkımların %80'nin saman rengini aldığı, alt kısımdaki tanelerin sert mum dönemine ulaştığı zaman 

çeltik hasat edilmiştir.  

3.2.4 Analiz ve değerlendirme 

Deneme konularına ilişkin derlenen verilerin istatistiksel analizlerinde JUMP paket programı 

kullanılmıştır. Ortalamaların karşılaştırılmasında LSD yöntemi uygulanmıştır. Damla sulama ve kontrol konusu 

(tava sulama) karşılaştırılmasında student’s t-test kullanılmıştır. Su verim ilişkilerinin belirlenmesinde MS Excel 

paket programı kullanılarak regresyon analizleri yapılmıştır. 

3.2.5 Ekonomik analiz 

Değişken masraflar; işgücü, çeki gücü, tohum, gübre, ilaç masrafları, sulama sistemi yıllık bakım onarım 

ücreti ve döner sermaye faizinden oluşmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü bölgede işçi günlük ücretleri iş 

gücünün ücret karşılığının hesaplanmasında kullanılmıştır. Çeki gücü masraflarının hesabında bölgedeki alet-

makine kiraları esas alınmıştır. Döner sermaye faizinin hesaplanmasında üretim dönemi için T.C. Ziraat 

Bankası’nın bir yıl vadeli tarımsal işletme kredilerine uyguladığı faiz oranının yarısı alınmıştır.  

Sabit masraflar; genel idare giderleri, arazi kirası, sulama alet-makine sermaye amortismanı ve faizi, 

sulama sistemleri yatırım masrafları amortismanı ve faizinden oluşmaktadır. Arazi kirası üreticilerin 

beyanlarından oluşmuş olup, genel idare giderleri değişken masrafların %3’ü alınarak hesaplanmıştır. Alet 

makine faizi, makine değerinin yarı değerine faiz uygulanarak hesaplanmıştır. Alet makine amortismanı ise 

toplam sermayenin %10’unu olarak alınmıştır (Kıral ve ark., 1999). 

Gayri safi üretim değerini elde etmek için hasat edilen ürün miktarı, ürünün satış fiyatı ile çarpılmıştır. 

Brüt kar; değişken masrafların GSÜD’nden çıkarılmasıyla, Net kar ise, üretim masraflarının GSÜD’nden 

çıkarılmasıyla elde edilmiştir.  

Brüt kâr = Gayri safi üretim değeri – Değişken masraflar,  

Net kâr = Gayri safi üretim değeri  - Üretim masrafları 

(Açıl ve Demirci, 1984; Kıral ve ark., 1999).  
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

4.1 İklim Verileri 

Araştırmanın yürütüldüğü Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarsus Toprak ve Su 

Kaynakları Lokasyonu Merkez İşletmesinde Kurulu olan otomatik kayıt alan iklim istasyonundan 2019, 2020 ve 

uzun yıllık iklim verileri Çizelge 4.1’de verilmiştir. Alınan verilere göre, denemenin ilk yılı olan 2019 yılında en 

yüksek sıcaklık değeri 33.3oC Ağustos ayında, en düşük sıcaklık değeri 15.6oC Mayıs ayında ölçülmüştür. Çeltik 

yetişme döneminde ortalama sıcaklıklar 22.5oC ile 27.9oC arasında değişmiştir. Yağışlara baktığımızda ise en 

fazla yağış 61.6 mm olarak Ekim ayında düşmüştür. Çeltik bitkisinin yetişme döneminde düşen toplam yağış 

miktarı ise 36.2 mm’dir. Denemenin ikinci yılında en yüksek sıcaklık değeri 34.7oC olarak Ağustos ayında, en 

düşük sıcaklık değeri 15.4oC olarak Mayıs ayında ölçülmüştür. Çeltik yetişme döneminde ortalama sıcaklıklar 

22.1oC ile 28.2oC arasında değişmiştir. Yağışlara baktığımızda ise en fazla yağış 12.6 mm olarak Mayıs ayında 

düşmüştür. Çeltik bitkisinin yetişme döneminde düşen toplam yağış miktarı ise 8.0 mm’dir. 

 

Çizelge 4.1. ABKAEM Tarsus Toprak ve Su Kaynakları Şubesi Meteoroloji İstasyonu iklim verileri 
Yıllar İklim Parametreleri Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 

2019 

Max. Sıcaklık 29.8 31.1 32.2 33.3 32.3 30.2 
Min. Sıcaklık 15.6 20.8 22.6 23.6 20.2 17.4 
Ort. Sıcaklık 22.5 25.7 27.1 27.9 25.6 23.0 
Yağış 2.8 0.2 18.8 - 14.4 61.6 
Nem 64.4 75.5 76.8 76.2 69.2 62.1 
Rüzgar Hızı 1.0 0.9 2.0 1.9 1.9 1.7 
Buharlaşma Miktarı 171.1 162.9 175.0 206.3 151.8 110.5 

2020 

Max. Sıcaklık 29.0 29.9 33.6 34.7 34.6 31.9 
Min. Sıcaklık 15.4 18.3 23.3 22.7 22.3 17.8 
Ort. Sıcaklık 22.1 23.8 28.2 28.2 27.8 23.9 
Yağış 12.6 8.0 - - - - 
Nem 64.8 75.4 78.5 72.0 73.1 59.8 
Rüzgar Hızı 2.1 2.2 2.1 2.2 1.8 1.9 
Buharlaşma Miktarı 170.0 151.0 212.0 219.9 152.3 123.0 

Uzun yıllık 
(1952-2020) 

Max. Sıcaklık 28.0 31.0 32.5 33.0 31.8 28.5 

Min. Sıcaklık 14.7 18.5 21.3 21.1 17.4 13.0 

Ort. Sıcaklık 20.9 24.5 26.9 27.2 24.5 20.3 

Yağış 29.4 10.9 3.7 2.2 12.0 33.3 

Nem 71.1 70.8 72.1 75.4 74.9 68.7 

Buharlaşma Miktarı 163.9 193.9 212.1 194.7 159.3 115.9 

 

4.2 Fenelojik Gözlemler 

Araştırma yıllarında çeltik bitkisinin fenolojik gözlem sonuçları Çizelge 4.2’de verilmiştir. Araştırmanın 

ilk yılında çeltik bitkisinin ekimden hasada kadar geçen sürede toplam gelişimi 130 gün, ikinci yılında ise 133 

gün olmuştur. 
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Çizelge 4.2. Çeltik bitkisinin fenolojik gözlem sonuçları 
Fenolojik Gözlemler 2019 2020 

Ekim 24.05.2019 02.06.2020 
Çimlenme 31.05.2019 12.06.2020 
Kardeşlenme Başlangıcı 27.06.2019 10.07.2020 
Salkım oluşum devresi başlangıcı 20.07.2019 11.08.2020 
Çiçeklenme Devresi 25.07.2019 16.08.2020 
Dane oluşumu 05.08.2019 26.08.2020 
Dane doldurma devresi 15.08.2019 04.09.2020 
Hasat için su kesimi 13.09.2019 23.09.2020 
Hasat 1.10.2019 13.10.2020 
 
4.3 Denemede Tüm Konulara Uygulanan Sulama Suyu Miktarları  

Çalışmada üç farklı sulama yöntemi ele alınmıştır. Yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemi ile 

sulama yapılan sulama uygulamalarında A sınıfı buharlaşma kabından yararlanılmıştır. Kaptan buharlaşan 

miktarın, 1, 1.25 ve 1.50 katları çalışmanın alt konularını oluşturmuştur (Çizelge 4.3). Damla sulama 

yöntemlerinin uygulandığı konularda sulamalar her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılmıştır. Çeltik 

bitkisinin ekiminden, çimlendikten yaklaşık 10 cm olana kadar toprak nemi sature koşullara yakın değerlerde 

tutulmuştur (30 cm). Tava yöntemi ile sulama yapılan konularda, su yüksekliği 10 cm’de tutulmuştur. Su 

seviyesi azaldıkça belirtilen yüksekliğe gelmesi için tamamlama yapılmıştır. Bitkiye oksijen sağlanması için 

tavalardaki su haftada bir kez tamamen boşaltılmış ve oksijence zengin su ile tekrar göllendirilmişti. 

Çizelge 4.3 Deneme konuları 
Konular Sulama Yöntemleri 
Kpc YÜ (yüzeyüstü) YA (yüzeyaltı) 
Kpc 1=1.00 YÜI1 YAI1 
Kpc 2=1.25 YÜI2 YAI2 
Kpc 3=1.50 YÜI3 YAI3 
Kontrol konusu Tava (TS) 
 

 Araştırmanın ilk yılında (2019) konulara uygulanan sulama suyu miktarları ile sulama tarihleri Çizelge 

4.4 ve Ek Çizelge 1’de verilmiştir. Sulamalara 25.05.2019 tarihinde başlanmış 9 eşit sulama yapılarak toplam 

305 mm sulama suyu uygulanmıştır. 26.6.2019 tarihinde konulu sulamalara başlanmış 34 konulu sulama 

uygulaması yapılmıştır. Hasattan 18 gün önce 13.09.2019 tarihinde sulamalara son verilmiştir. A sınıfı 

buharlaşma kabından meydana gelen buharlaşma miktarı 490 mm (konulu uygulamalara geçildikten sonra) 

olarak ölçülmüş ve I1 konusuna 795, I2 konusuna 918 ve I3 konusuna 1041 mm (eşit su uygulaması + konulu 

uygulamalar toplamı) sulama suyu uygulanmıştır. Geleneksel tava yöntemi ile sulama yapılan konuya 1800 mm 

sulama suyu uygulanmıştır (Çizelge 4.4). 

Araştırmanın ikinci yılında (2020) konulara uygulanan sulama suyu miktarları ile sulama tarihleri Çizelge 

4.4 ve Ek Çizelge 2’de verilmiştir. Sulamalara 02.06.2020 tarihinde başlanmış 11 eşit sulama yapılarak toplam 

285 mm sulama suyu uygulanmıştır. 13.07.2020 tarihinde konulu sulamalara başlanmış 32 konulu sulama 

uygulaması yapılmıştır. Hasattan 20 gün önce 23.09.2020 tarihinde sulamalara son verilmiştir. A sınıfı 

buharlaşma kabından meydana gelen buharlaşma miktarı 508 mm (konulu uygulamalara geçildikten sonra) 
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olarak ölçülmüştür. 2020 yılında, I1 konusuna 793, I2 konusuna 920 ve I3 konusuna 1047 mm (eşit su uygulaması 

+ konulu uygulamalar toplamı) sulama suyu uygulanmıştır (Ek.2). Geleneksel tava yöntemi ile sulama yapılan 

konuya 2350 mm sulama suyu uygulanmıştır (Çizelge 4.4) 

Araştırmanın ilk yılında başlangıçta toprak neminin çok düşük olması ve ekimden sonra hava 

sıcaklıklarının daha yüksek seyretmesi nedenleriyle ikinci yıla oranla daha fazla eşit su uygulanmıştır. 

Çizelge 4.4 Uygulanan sulama suyu miktarları ve sulama sayıları 
  Sulama suyu miktarı (mm) Yağış 

miktarı 
(mm) 

Konulu 
sulama 
sayısı Yıl 

Buharlaşma 
miktarı Epan 

(mm) 
YÜI1 YÜI2 YÜI3 YAI1 YAI2 YAI3 TS  

2019 490 795 918 1041 795 918 1041 1800 36.2 34 
2020 508 793 920 1047 793 920 1047 2350 8.0 32 
Ort.  499 794 919 1044 794 919 1044 2075 22.1 33 

 

 İki yılı birlikte değerlendirdiğimizde, A sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen buharlaşmanın bir 

katının alındığı konulara ortalama 794 mm, 1.25 katının alındığı konulara ortalama 919 mm ve 1.5 katının 

alındığı konularda ortalama 1044 mm sulama suyu uygulanmıştır. TS yöntemi ile sulama yapılan konulara 

ortalama2075 mm sulama suyu uygulanmıştır Padmaja (2014), Epan 1.0, 1.5 ve 2.0 katsayılarını uyguladığı 

çalışmasında 748.7 ile 1224.4 mm arasında sulama suyu uygulamıştır. Tuna (2012), geleneksel tava 

yöntemlerinde su yüksekliğinin 10 cm’de tutulduğu konuya 4155 mm, su yüksekliğinin 20 cm’de tutulduğu 

konuya 4355 mm, damla sulama uygulamalarında Epan 1.0 konusuna 723 mm, Epan 1.5 konusuna 1084 mm ve 

Epan 2.0 konusuna 1446 mm sulama suyu uygulamıştır. Demirel ve ark. (2020), yüzeyaltı damla sulama yöntemi 

ile sulama yapılan çeltik bitkisine 1220 mm sulama suyu uyguladıklarını bildirmiştir. Özer (2018), geleneksel 

tava yöntemi konusuna 1900 mm su uygulaması yaparken, damla sulama konularına 876 ile 1217 mm sulama 

suyu uygulamışlardır. Mahajan ve ark. (2012) 15 cm toprak derinliğindeki 2 farklı nem tansiyonuna (-10 kPa ve 

-20 kPa) göre yaptıkları sulamalarda uygulanan sulama suyu miktarlarının 874-1679 mm arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Dunn ve ark. (2004), geleneksel sulamada 18.400 m3 ha-1 su kullanırken, karık sulamada 17.200 

m3 ha-1, yüzeyaltı damla sulamada ise 15.100 m3 ha-1 sulama suyu kullanmışlardır. Ramulu ve ark. (2016), damla 

sulamada aerobik pirinçte mevsimsel su kullanımı (ETc) değerlerini 612 ile 1032 mm arasında değiştiğini tespit 

etmiştir. Bouman ve ark. (2002), aerobik koşullarda uygulanan su miktarının geleneksel sulamaya göre % 50 den 

daha az (470-650 mm) olduğunu bildirmiştir. 

4.4 Toprak Su İçeriğinin Belirlenmesi 

Damla sulamanın uygulandığı tüm deneme konularında toprak suyu gözlemleri, ilk katmanda (0-30 cm) 

gravimetrik yöntemle, 30-60, 60-90, 90-120 cm arasında ise nötron yöntemiyle iki haftada bir ölçülmüş ve 

hasada dek sürdürülmüştür. Bu amaçla her parsel ortasına bir adet nötron borusu 120 cm derinliğe dek 

yerleştirilmiştir. Deneme alanı toprağı için nötronmetre kalibrasyonu gravimetrik toprak örneklemeleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ilk yılında deneme konularında sulama öncesi toprak su içeriğinin 

zamana göre değişimi Şekil 4.1’de verilmiştir. Toprak su içeriği, çeltik bitkisinin ekiminden, çimlenip yaklaşık 

10 cm olana kadar sature koşullara yakın değerlerde tutulmuştur (30 cm). Konulu sulamalara başladığımız 

26.06.2019 (ESG-32) tarihinden itibaren konulara uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak toprak su 

içeriği değerleri farklılıklar göstermiştir. YÜI3, YAI3, YAI2 sulama konuları sulama döneminde %60 
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kullanılanılabilir nemin üstünde kalırken, YÜI2 sulama konusu mevsim boyunca %60 kullanılabilir nem 

düzeyinde kalmıştır. YÜI1 ve YAI1 sulama konuları mevsim boyunca %60 kullanılabilir nemin aşağısında 

kalmıştır. Mevsim sonunda toprak su içeriği solma noktasının altına düşmüştür. 

 

 
Şekil 4.1. Deneme konularında sulama öncesi toprak su içeriğinin zamana göre değişimi, mm 90 cm-1 (2019) 

Araştırmanın ikinci yılında deneme konularında sulama öncesi toprak su içeriğinin zamana göre değişimi 

Şekil 4.2’de verilmiştir. Konulu sulamalara başladığımız 10.07.2020 (ESG-39) tarihinden itibaren konulara 

uygulanan sulama suyu miktarlarına bağlı olarak toprak su içeriği değerleri farklılıklar göstermiştir. YÜI3, YAI3, 

YAI2 sulama konuları sulama döneminde %60 kullanılanılabilir nemin üstünde kalırken, YAI2 ve YÜI2 sulama 

konusu mevsim boyunca %60 kullanılabilir nem düzeyinde kalmıştır. YÜI1 ve YAI1 sulama konuları mevsim 

boyunca %60 kullanılabilir nemin aşağısında kalmıştır. Mevsim sonunda toprak su içeriği solma noktasının 

altına düşmüştür. 

 
Şekil 4.2 Deneme konularında sulama öncesi toprak su içeriğinin zamana göre değişimi, mm 90 cm-1 (2020) 
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4.5 Damla Sulama Koşullarında Bitki Su Tüketimi Değerleri 

Bitki su tüketiminin hesaplanmasında su bütçesi eşitliği kullanılmıştır. Araştırmanın ilk yılında çeltik 

bitkisinin ekimden hasada kadar 2019 yılı aylık bitki su tüketimi değerleri Çizelge 4.5’de verilmiştir. Ekimden 

hasada kadar geçen dönem için toplam 36.2 mm yağış düşmüştür. Damla sulama ile sulanan parsellerde bitki su 

tüketimi değerleri sulama konularına göre 904 mm ile 1145 mm arasında değişmiştir. En yüksek bitki su 

tüketimi bütün konularda ağustos ayında gerçekleşmiştir. Her iki sulama yönteminde de konulara aynı sulama 

suyunu uygulamamıza rağmen yüzeyüstü damla sulamalardaki I1, I2 ve I3 sulama düzeylerindeki bitki su 

tüketimi değerleri, yüzeyaltı damla sulama I1, I2 ve I3 sulama düzeylerindeki bitki su tüketimi değerlerine göre 

daha yüksek çıkmıştır. En düşük bitki su tüketimi YAI1 sulama konusunda 904 mm, en yüksek bitki su tüketimi 

YÜI3 sulama konusunda 1145 mm elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça su tüketim değerleri 

artmıştır. 

Çizelge 4.5. Çeltik bitkisinde farklı damla sulama konularının aylık bitki su tüketimi değerleri (2019) 
Sulama 

Yöntemi 
Sulama 

Konuları Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam 
ET+Dp 

YÜ 
I1 52 255 222 211 178 917 
I2 52 251 262 263 200 1028 
I3 52 249 304 311 229 1145 

YA 
I1 52 248 221 212 172 904 
I2 52 245 261 264 203 1025 
I3 52 242 303 310 232 1139 

 
Araştırmanın ikinci yılında çeltik bitkisinin ekinden hasada kadar aylık bitki su tüketimi değerleri Çizelge 

4.6’da verilmiştir. Ekimden hasada kadar geçen dönem için toplam 8.0 mm yağış düşmüştür. Bitki su tüketimi 

değerleri damla sulama konularına göre 852 mm ile 1097 mm arasında değişmiştir. En yüksek bitki su tüketimi 

bütün konularda ağustos ayında gerçekleşmiştir. Her iki sulama yönteminde de konulara aynı sulama suyunu 

uygulamamıza rağmen yüzeyüstü damla sulamalardaki I1, I2 ve I3 sulama düzeylerindeki bitki su tüketimi 

değerleri, yüzeyaltı damla sulama I1, I2 ve I3 sulama düzeylerindeki bitki su tüketimi değerlerine göre daha 

yüksek çıkmıştır. En düşük bitki su tüketimi YAI1 sulama konusunda 852 mm, en yüksek bitki su tüketimi YÜI3 

sulama konusunda 1097 mm elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça su tüketim değerleri 

artmıştır. 

Çizelge 4.6. Çeltik bitkisinde farklı damla sulama konularının aylık bitki su tüketimi değerleri (2020) 
Sulama 

Yöntemi 
Sulama 

Konuları Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Toplam 
ET+Dp 

YÜ 
I1 138 258 230 135 100 861 
I2 138 282 282 175 97 974 
I3 138 310 336 210 103 1097 

YA 
I1 138 247 231 138 98 852 
I2 138 272 282 176 104 972 
I3 138 302 338 212 99 1088 

 

Ülkemizde çeltiğin bitki su tüketiminin çeşitli bölgelerdeki iklime göre 810-1625 mm arasında değiştiği 

tahmin edilmektedir (Özgenç ve Erdoğan 1988). Tuna (2012), Trakya koşullarında yüzey ve damla sulama 
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yöntemlerinin karşılaştırıldığı çalışmada, yüzey sulama konularında su tüketimi değerleri 2158-4639 mm 

arasında, damla sulama konularında mevsimlik su tüketimleri de 1066-1806 mm arasında değişmiştir. 

4.6 Çeltik Verimi (kg da-1) 

Tüm parsellerden kenar etkisi alındıktan sonra kalan alanda hasat ve harman yapılarak elde edilen tane 

verimleri tane nemi ölçer cihazı kullanılarak belirlenir ve % 14 nem içeriğine göre gerekli düzeltmeler yapılarak 

parsel ve dekar verimleri hesaplanmıştır. Araştırma yıllarında çeltik verime ilişkin değerler Çizelge 4.7’de, LSD 

gruplandırması Çizelge 4.8’de ve verime ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 3-4’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama katsayısı 

interaksiyonun çeltik verimi üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Her iki damla 

sulama yönteminde farklı sulama konularında elde edilen verim değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 573 

kg da-1, en yüksek verim değerleri YÜI3 sulama konusunda 806 kg da-1elde edilmiştir. TS yönteminde ise 958 kg 

da-1 verim elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek verimin alındığı YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t 

testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayısı interaksiyonun çeltik verimi üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Her iki 

damla sulama yönteminde farklı sulama konularında elde edilen verim değerleri en düşük YAI1 sulama 

konusunda 436 kg da-1, en yüksek verim değerleri YÜI3 sulama konusunda 715 kg da-1 elde edilmiştir. YÜ 

konularında elde edilen verimler YA konularına göre daha yüksek çıkmıştır. TS yönteminde ise 825 kg da-1 

verim elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek verimin alındığı YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine 

tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın her iki yılındada uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça verim değerleri artmıştır. 

Yüzeyüstü damla sulama konularında elde edilen verimler yüzeyaltı damla sulama göre daha yüksek çıkmıştır. 

YA sistemde I1 konusunda verimin düşük olmasının olası nedenleri arasında uygulanan suyun toprak yüzeyine 

yeterince ulaşamaması ve hava sıcaklıklarının da aynı dönemde yüksek olması gösterilebilir.  

 

Çizelge 4.7. Deneme konularına ait verim değerleri, kg da-1  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Verim (kg da-1) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 676.3  587.0  631.7 
I2 756.3  665.0  710.7 
I3 805.7  715.0  760.4 

YA 
I1 573.0  436.0  504.5 
I2 696.7  582.7  639.7 
I3 788.0  654.3  721.2 

TS 957.7 824.7 891.2 
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Çizelge 4.8. Verime ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Verim (kg da-1) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 746.1 a 655.7 a 
YA 685.9 b 557.7 b 

LSD (0.05) 26.11 9.76 
P(Olasılık) 0.0100** 0.0005** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 624.7 c 511.5 c 
I2 726.5 b 623.8 b 
I3 796.8 a 684.7 a 

LSD (0.05) 15.84 13.48 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 676.3 c 587.0 c 
YÜ I2 756.3 b 665.0 b 
YÜ I3 805.7 a 715.0 a 
YA I1 573.0 d 436.0 d 
YA I2 696.7 c 582.7 c 
YA I3 788.0 a 654.3 b 

LSD (0.05) 22.4 19.07 
P(Olasılık) 0.0008** 0.0001** 

CV(%) 1.7 1.7 

Tava Sulama (TS) 

TS 957.7 824.7 

Damla sulamada öne çıkan konu 805.7  
(YÜ I3) 

715.0 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0087** 0.0100** 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Trakya Bölgesinde çeşit farkı olmakla beraber; Özer (2018), tarafından yürütülen çalışmalarda, damla 

sulama yöntemi ile sulama yapılan konudan 6.39 t ha-1, tava sulama yöntemi ile sulama yapılan konudan 7.95 t 

ha-1 verim elde etmişlerdir. Tuna (2012), tarafından yapılan çalışmada tava sulama yöntemi ile sulama yapılan 

konudan 8.14 t ha-1, damla sulama yöntemi ile sulama yapılan konudan 7.11 t ha-1 (Epan 1.50) verim elde 

edilmiştir. Demirel ve ark. (2020) tarafından Edirne ilinde yürütülen çalışmada göllendirme yönteminden 664 kg 

da-1, göllendirme + su bariyeri konusundan 745 kg da-1, yüzeyaltı damla sulama yöntemi konusundan 321 kg da-1 

ve yüzeyaltı damla + su bariyeri uygulaması konusundan 365 kg da-1 verim elde edildiğini belirtmektedir. 

Natarajan ve ark. (2020), aerobik koşullarda üç farklı Epan katsayını uyguladıkları çalışmalarında en yüksek 

verimi 5.69 kg da-1 olarak Epan 1.5’ten elde etmişlerdir. Parthasarathi ve ark. (2018), yüzeyaltı damla yöntemi 

ile 5389 kg ha-1 verim elde ederken, kontrol konusundan 4181 kg ha-1 verim elde etmiş ve damla sulama 

konusunun daha ekonomik olduğu vurgulamışlardır. Borojeni ve Salehi (2013), İran’da farklı sulama gün 

aralıklarının etkisini araştırdıkları çalışmada çeltik verim değerlerini 5656 kg ha-1 ile 3421 kg ha-1 arasında 

belirlemişlerdir. Kato ve Katsura, aerobik koşullarda 9 t ha-1’dan fazla verim elde etmişlerdir. Sarkar ve ark. 

(2018), en yüksek verimi, Epan 0.8 konusundan aldıklarını (3.1 t ha-1) bildirmiştir. Dunn ve ark. (2004), yüzeyatı 

damla sulama yöntemi uygulaması sonucu 8.3 t ha-1 verim elde etmişlerdir, söz konusu verim, tava sulama 

yöntemine kıyasla %35 oranında daha düşük çıkmıştır. 

 Çeltik bitkisinin sulama sezonun tamamında su altında veya doygun koşullarda yetişebilen tek bitkidir. 

Dolayısıyla çeltik yetiştiriciliğinde su kısıtı verim azalışlarına neden olmaktadır. Yürütülen birçok çalışmada 

olduğu gibi (Bayrak, 1986; Dabney ve Hoff, 1989; Muirhead ve ark., 1989; McCauley, 1990; Sürek ve ark., 
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1996; Beşer, 1997; Çakır ve ark., 1998a; Dunn ve ark., 2004; Tuna, 2012; Khari ve ark., 2015; Özer, 2018; 

Demirel ve ark., 2020), uygulanan su kısıtı arttıkça verimde de azalmalar meydana gelmiştir. Buna karşın Bansal 

ve ark. (2018), Rao ve ark. (2017) ile Sharda ve ark. (2017) geleneksel tava yöntemine kıyasla damla sulama 

yöntemi uygulamalarında daha yüksek verim elde etmişlerdir.  

Araştırmanın her iki yılında da istatistiksel değerlendirme sonucunda yüzeyüstü damla sulama I3 konusu 

(Epan katsayısı 1.50) öne çıkmıştır. A-sınıfı buharlaşma kabına dayalı sulama yapılan araştırmalarda, Edirne 

ilinde en yüksek verim Epan 1.50 (Tuna, 2012); Hindistan’da: Epan 1.5 (Natarajan ve ark., 2020), Epan 0.8 

(Sarkar ve ark., 2018), Epan 1.50 (Ramulu ve ark., 2016) ve Epan 1.50 (Padmaja, 2014); Güney Asya’da Epan 

1.50 (Sharda ve ark., 2017); 1 gün aralıkla kümülatif pan buharlaşmasının %20’sinin uygulanması (Sing ve ark., 

2018); katsayılarının uygulandığı konularda en yüksek verim elde etmişlerdir.  

4.7 Su Kullanım Randımanı (WUE) ve Sulama Suyu Üretkenliği (WP) 

 Araştırma yıllarında konulara göre su kullanım (WUE) ve sulama suyu ve yağış toplamı (WP(I+P)) ile 

yada sulama suyu bazlı (WPI) su üretkenliği değerleri Çizelge 4.9 ve 4.10’da verilmiştir. Araştırmanın ilk yılında 

damla sulama konularında su kullanım randımanı (WUE) YÜI1 ve YÜI2 sulama konularından (0.737 kg m-3), en 

düşük ise YAI1 sulama konusundan (0.634 kg m-3) elde edilmiştir.  İkinci yılında ise en yüksek su kullanım 

randımanı (WUE) YÜI1 ve YÜI2 sulama konularından (0.683 kg m-3), en düşük ise YAI1 sulama konusundan 

(0.512 kg m-3) elde edilmiştir. 

Çizelge 4.9. Uygulanan sulama suyu miktarları, su tüketimi, verim, WUE ve WP(I+P) ve WP(I) değerleri (2019)   
Sulama 

Yöntemi 
Sulama 

Katsayıları 
I+P 

 (mm) 
P 

(mm) 
ET+Dp 
(mm) 

Verim 
(kg da-1) 

WUE 
(kg m-3) 

WP(I+P) 
(kg m-3) 

WP(I) 
(kg m-3) 

YÜ 
I1 831 795 917 676  0.737 0.813 0.850 
I2 954 918 1028 756  0.736 0.793 0.824 
I3 1077 1041 1145 806  0.704 0.748 0.774 

YA 
I1 831 795 904 573  0.634 0.689 0.721 
I2 954 918 1025 697  0.680 0.730 0.759 
I3 1077 1041 1139 788  0.692 0.732 0.757 

TS 1836.2 1800 - 958 - 0.522 0.532 
I:sulama; P:Yağış 

 

Farklı sulama uygulamalarının ortaya konması açısından önemli bir parametre olan sulama suyu 

üretkenliği değerleri, araştırmanın ilk yılında damla sulama konuları için WP(I+P)  değeri en yüksek YÜI1 sulama 

konusundan (0.813 kg m-3), en düşük sulama suyu üretkenliği YAI1 konusundan (0.689 kg m-3) elde edilmiştir. 

TS yönteminde sulama suyu üretkenlikleri 0.522 kg m-3 WP(I+P) ve 0.532 WP(I) değerleri oldukça düşük 

seviyelerde kalmıştır. İkinci yılında ise WP (I+P) değeri en yüksek YÜI1 sulama konusundan (0.733 kg m-3), en 

düşük ise YAI1 sulama konusundan (0.544 kg m-3) elde edilmiştir. TS yönteminde 0.350 kg m-3 WP(I+P) ve 0.351 

WP(I) değerleri oldukça düşük seviyelerde kalmıştır.  

Trakya Bölgesinde uygulanan farklı sulama yaklaşımlarının, çeltik bitkisinin sulama üretkenliğini 

değerlendiren Çakır (2020), dane verimi bazında en düşük üretkenlik değerlerinin (0.267 kg m-3-0.258 kg m-3) 

geleneksel çalışmalardan elde edilebildiğini; kesik ve yağmurlama sulama uygulamalarında ise WP(I) ve WP(I+P) 

değerlerinin çok yüksek olduğunu ve sırası ile 0.478 ve 0.446 kg m-3 ve 0.442 ile 0.371 kg m-3 seviyelerine 

ulaştığını belirlemiştir. 

Demirel ve ark. (2020), göllendirme yöntemi ile sulama yapılan konuda WP değerini 0.27, göllendirme + 
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su bariyeri uygulanması durumunda 0.40, toprakaltı damla sulama uygulaması sonucu WP değerini 0.26 kg m-3 

olarak belirlemiştir. Özer (2018), damla sulama yöntemi ile su uygulaması yapılan konuda WP değerini 0.53, 

tava sulama yönteminde 0.42 kg  m-3; Beşer ve ark. (2016), tava sulama konusunda WP değerini 0.444 kg m-3, 

damla sulama konusunda 0.885 kg m-3 olarak bulmuşlardır. Natarajan ve ark. (2020), WUE değerlerinin sırasıyla 

Epan 1.0 için 0.673 kg m-3, 1.25 için 6.98 ve 1.50 için 0.737 kg m-3; Sharda ve ark. (2017), damla sulama 

yöntemi ile sulama yapılan konularda su kullanım etkinliği (0.81-0.88 kg m−3), tava sulama yapılan konulara 

(0.42-0.52 kg m−3) göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Padmaja ve Reddy (2018)’ye göre su kullanımı 

etkinliği, pan buharlaşmasının %100’den %200’e su miktarı arttıkça kademeli olarak azalmıştır. Ramulu ve ark., 

(2016) benzer şekilde Epan 1, 1.5 ve 2.0 için ortalama su verimi değerlerinin 0.35 ile 0.49 kg m-3 arasında 

değiştiğini bildirmiştir. 

Çizelge 4.10. Uygulanan sulama suyu miktarları, su tüketimi, verim, WUE ve WP(I+P) ve WP(I) değerleri (2020)   
Sulama 

Yöntemi 
Sulama 

Katsayıları 
I+P 

 (mm) 
P 

(mm) 
ET+Dp 
(mm) 

Verim 
(kg da-1) 

WUE 
(kg m-3) 

WP(I+P) 
(kg m-3) 

WP(I) 
(kg m-3) 

YÜ 
I1 801 793 861 587 0.682 0.733 0.740 
I2 928 920 974 665 0.683 0.717 0.723 
I3 1055 1047 1097 715 0.652 0.678 0.683 

YA 
I1 801 793 852 436 0.512 0.544 0.550 
I2 928 920 972 583 0.600 0.628 0.634 
I3 1055 1047 1088 654 0.601 0.620 0.625 

TS 2358 2350 - 825 - 0.350 0.351 
I:sulama; P:Yağış 

Araştırma yıllarında konulara göre oransal verim azalışı ve sulama suyu tasarrufu değerleri Çizelge 4.11 

ve 4.12’de verilmiştir. Araştırmanın 2019 yılında damla sulama konularında elde edilen verim değerleri, tava 

yönteminden elde edilen verim değerleri ile kıyaslandığında, YÜ damla sulama I3 konularında %16, I2 

konularında %21, I1 konularında %29 ve YA damla sulama I3 konularında %18, I2 konularında %27, I1 

konularında %40 verim kaybı meydana gelmiştir. Buna karşın, I3 konularında %41, I2 konularında %48 ve I1 

konularında %55 su tasarrufu sağlamıştır. 

Çizelge 4.11. Deneme konuları oransal verim azalışı ve sulama suyu tasarrufu (2019) 

Konular 
Sulama Suyu Verim 

Miktar (mm) Oransal Tasarruf (%) Verim (kg da-1) Oransal Azalış (%) 

YÜ 
I1 831 55 676  29 
I2 954 48 756  21 
I3 1077 41 806  16 

YA 
I1 831 55 573  40 
I2 954 48 697  27 
I3 1077 41 788  18 

TS 1836.2 - 958 - 
 

Araştırmanın ikinci yılında damla sulama konularında elde edilen verim değerleri, tava yönteminden 

elde edilen verim değerleri ile kıyaslandığında, YÜ damla sulama I3 konularında %13, I2 konularında %19, I1 

konularında %29 ve YA damla sulama I3 konularında %21, I2 konularında %29, I1 konularında %47 verim kaybı 

meydana gelmiştir. Buna karşın, I3 konularında %55, I2 konularında %61 ve I1 konularında %66 su tasarrufu 

sağlamıştır. 
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Çizelge 4.12. Deneme konuları oransal verim azalışı ve sulama suyu tasarrufu (2020) 

Konular 
Sulama Suyu Verim 

Miktar (mm) Oransal Tasarruf (%) Verim (kg da-1) Oransal Azalış (%) 

YÜ 
I1 801 66 587 29 
I2 928 61 665 19 
I3 1055 55 715 13 

YA 
I1 801 66 436 47 
I2 928 61 583 29 
I3 1055 55 654 21 

TS 2358 - 825 - 
 

Demirel ve ark. (2020), tarafından yürütülen çalışmada, toprak altı damla sulama yönteminde %50 su 

tasarrufuna karşın %48.8 verim azalışı; toprakaltı damla + su tutma bariyeri konusunda %69 su tasarrufuna 

karşın %40.7 verim azalışı; Özer (2018), yüzeyüstü damla sulama uygulamasında %36 ile 54 su tasarrufuna 

karşın, %20 ile 51 verim azalışı; Tuna (2012) yüzeyüstü damla sulama uygulamasında  Epan 1; 1.5; 2.2 için 

sırasıyla %83, 74 ve 65  su tasarrufuna karşın, %25, 11 ve 22 (GS10cm’ye karşın) verim azalışları; Beşer ve ark. 

(2016) %56 su tasarrufuna karşın %10 verim kaybı bildirmişlerdir. Ottis ve ark. (2006) yüzeyaltı damla sulama 

sisteminin su kullanımının %80 düşürdüğünü, Parthasarathi ve ark. (2018), yüzeyaltı damla sulama sisteminin 

%27 tasarruf; Sharda ve ark. (2017), damla sulama yönteminde % 40'tan fazla su tasarruf sağlandığını 

bildirmişlerdir. Castaneda ve ark. (2002) göre, aerobik koşullarda çeltik yetiştiriciliğinde %52 ile %39 su 

tasarrufuna karşın, %14 ile %40 verim kayıpları meydana gelmiştir. Borojeni and Salehi (2013), yaptıkları 

çalışmada en yüksek su kullanımı I1: her gün konusunda 17 687.5 m3 ha-1 ve en düşük su kullanımı  I4: 6 gün 

konusunda 9325 m3 ha-1 bulmuşlardır. 

4.8  Damla Sulama Uygulanan Parsellerde Bitki Su Tüketimi (ET)-Verim İlişkisi (Y) 

Deneme yıllarında damla sulama konularında belirlenen bitki su tüketimi (ET) ile verim (Y) arasındaki 

ilişkiler Şekil 4.3’de verilmiştir. Anılan şekilleri incelediğimizde bitki su tüketimi ile verim arasında doğrusal 

önemli ilişkiler belirlenmiştir. Araştırmanın ilk yılında R2= 0.83 ve istatistiksel olarak P=0.0119* (P< 0.05) 

önemli, ikinci yılında ise R2= 0.66 ve istatistiksel olarak P=0.0495* (P< 0.05) önemli ilişkiler belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.3. Damla sulama uygulanan parsellerde bitki su tüketimi verim arasındaki ilişkisi  
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4.9 Sulama Suyu-Verim İlişkisi (Y) 

Deneme yıllarında sulama konularında belirlenen sulama suyu ile verim (Y) arasındaki ilişkiler Şekil 

4.4’de verilmiştir. Anılan şekli incelediğimizde sulama suyu ile verim arasında ikinci dereceden ilişkiler 

belirlenmiştir. Araştırmanın ilk yılında R2= 0.92 ve istatistiksel olarak P=0.0097** (P< 0.01) önemli; ikinci 

yılında ise R2= 0.81 ve istatistiksel olarak P=0.0444* (P< 0.05) önemli ilişkiler belirlenmiştir. 

 

 

Şekil 4.4. Sulama suyu verim arasındaki ilişki  

4.10 Yaprak Alan İndeksi (YAİ) 

Yaprak alanı taşınabilir bitki tac analizörü (Li-Cor 2000) ile 2 hafta aralıklarla yapılmıştır. Bitki tacı 

analizörü yaprak alan indeksini balık-gözü denilen optik sensörle (148o’lik görüş açısı) radyasyon ölçümlerinden 

tahmin etmektedir. Tacın üstünde ve altında yapılan ölçümlerden bitki tacının 5 açıdan ölçülen ışık 

intersepsiyonunu “bitki tacında radyasyon transferi modelinde” kullanarak yaprak alan indeksi (YAİ) tahmin 

edilmektedir. Araştırma yıllarında LAI-2000 Plant Canopy Analyzer ile yapılan yaprak alan indeksi ölçümleri 

sonuçları Şekil 4.5’ve 4.6’ da verilmiştir.  

Araştırmanın ilk yılında anılan şekli incelediğimizde maksimum yaprak alan indeksi en yüksek TS 

konusunda (7.20), bu sırayı YÜI3 (6.58), YAI3 (6.28), YÜI2 (6.10), YAI2 (5.88), YÜI1 (5.45) izlemektedir. En 

düşük YAİ ise YAI1 (4.85) konusundan alınmıştır.  

Araştırmanın ikinci yılında anılan şekli incelediğimizde maksimum yaprak alan indeksi en yüksek TS 

konusunda (6.91), bu sırayı YÜI3 (6.03), YAI3 (5,75), YÜI2 (5.60), YAI2 (5.25), YÜI1 (5.05) izlemektedir. En 

düşük YAİ ise YAI1 (4.63) konusundan alınmıştır. Araştırmanın her iki yılında da konulara uygulanan sulama 

suyu arttıkça yaprak alan indekslerinin arttığı görülmektedir. 
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Şekil 4.5. Yaprak alan indeksinin mevsim boyunca değişimi (2019) 

 

 
Şekil 4.6. Yaprak alan indeksinin mevsim boyunca değişimi (2020) 

 
Parthasarathi ve ark. (2018), Hindistan’da yaptıkları çalışmada maksimum YAİ  0.8 m  lateral aralığı 1.0 l 

h-1 debili yüzeyaltı damla sulama konusunda 5.59,  kontrol konusunda ise  maksimum YAİ değeri 4.32 elde 

etmişlerdir  ve  damla sulamanın çeltik yetiştiriciliğinde  kontrol konusuna göre daha yüksek YAİ elde ettiklerini 

belirtmişlerdir.   

4.11 Bitki Boyu 

Olgunlaşma aşamasında parsellerden rastgele seçilen 10 adet bitkide bitki boyları ölçülmüştür. 

Araştırmanın yıllarında bitki boyuna ilişkin değerler Çizelge 4.13’de ve LSD gruplandırması Çizelge 4.14’de ve 

bitki boyuna ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 5-6’da verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun bitki boyu üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Farklı  

damla sulama konularında elde edilen bitki boyu değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 76.9 cm, en yüksek 
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bitki boyu değerleri YÜI3 sulama konusunda 96.5 cm elde edilmiştir.  TS yönteminde ise 111.3 cm bitki boyu 

elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek bitki boyunun elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t 

testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4.13. Deneme konularına ait bitki boyu değerleri, cm  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Bitki Boyu (cm) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 83.7  80.6  82.2 
I2 92.6  86.1  89.4 
I3 96.5  92.5  94.5 

YA 
I1 76.9  72.4  74.7 
I2 83.7  83.1  83.4 
I3 92.1  89.2  90.7 

TS 111.3 96.3 103.8 

 

Çizelge 4.14. Bitki boyuna ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Bitki Boyu (cm) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 90.9 86.4 a 
YA 84.2 81.6 b 

LSD (0.05) 1.85 1.10 
P(Olasılık) 0.0041** 0.0028** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 80.3 c 76.5 c 
I2 88.2 b 84.6 b 
I3 94.3 a 90.9 a  

LSD (0.05) 1.06 1.42 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 83.7 c 80.6 e 
YÜ I2 92.6 b 86.1 c 
YÜ I3 96.5 a 92.5 a 
YA I1 76.9 d 72.4 f 
YA I2 83.7 c 83.1 d 
YA I3 92.1 b 89.2 b 

LSD (0.05) 1.49 2.01 
P(Olasılık) 0.0040** 0.0047** 

CV(%) 0.9 1.3 

Tava Sulama (TS) 

TS 111.3 96.3 

Damla sulamada öne çıkan konu 96.5 
(YÜ I3) 

92.5 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0047** 0.0453* 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun bitki boyu üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur.  Farklı 

damla sulama konularında elde edilen bitki boyu değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 72.4 cm, en yüksek 

bitki boyu değerleri YÜI3 sulama konusunda 92.5 cm elde edilmiştir. TS yönteminde ise 96.3 cm bitki boyu elde 

edilmiştir.  Damla sulamada en yüksek bitki boyunun elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine 

tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %95 güvenle önemli bulunmuştur. 
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Araştırmanın her iki yılında da YÜ konularında elde edilen bitki boyları YA konularına göre daha yüksek 

çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça bitki boyu değerleri artmıştır. 

Demirel ve ark., (2020), göllendirme yönteminde bitki boyunu 45.7 cm, yüzeyaltı damla sulama 

yönteminde 43.4 cm; Beşer ve ark. (2016), tava konusunda 99.53 cm, damla sulama konuları arasında en uygun 

lateral aralığı olarak belirlenen konuda 82.10 cm; Özer (2018), damla sulama uygulamasında 76.2 cm, tava 

sulamada 84.9 cm; Tuna (2012), tava sulamada 110 cm, damla sulama uygulamasında (Epan 1.5) 90 cm olarak 

belirlemiştir. Vijaykumar (2009), damla sulama ile sulanan hibrit çeltik çeşitlerinde A sınıfı kaptan olan 

buharlaşmanın %150’sinin uygulandığı konudan en yüksek bitki boyu (104,8 cm) ölçüldüğünü; Rao ve ark. 

(2017), 20 cm damlatıcı aralıklı damla sulama ile SRI yönteminde en yüksek bitki boyunu ölçtüklerini; Borojeni 

ve Salehi (2013), farklı sulama uygulamalarında bitki boylarını 90.5 cm ile 69.9 cm arasında değiştiğini 

bildirmiştir. 

4.12 Verim Bileşenleri 

Farklı sulama yöntemleri ve sulama konularının verim bileşenleri (salkım sayısı, saplı ağırlık, bin dane 

ağırlığı, salkım dane sayısı, salkım uzunluğu, kırıklı randıman, kırıksız randıman, hasat indeksi) üzerine 

etkilerine ilişkin bulgular izleyen paragraflarda sunulmuştur. 

4.12.1 Salkım sayısı (adet m-2) 

Her parselde 1 m2 alana düşen bitkilerdeki salkımlar sayılarak o bitkilerin dekara ne kadar bitki düştüğü 

hesaplanmıştır. Araştırmanın yıllarında çeltik salkım sayısına ilişkin değerler Çizelge 4.15’de ve LSD 

gruplandırması Çizelge 4.16’da ve salkım sayısına ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 7-8’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun salkım sayısı üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur.  

Farklı damla sulama konularında elde edilen salkım sayısı değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 200 adet 

m-2, en yüksek salkım sayısı değerleri YÜI3 sulama konusunda 310 adet m-2  elde edilmiştir. TS yönteminde ise 

273 adet m-2 salkım sayısı elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek salkım sayısının elde edildiği YÜI3 sulama 

konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak % 95 güvenle 

önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun salkım sayısı üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur.  

Farklı sulama konularında elde edilen salkım sayısı değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 183 adet m-2, en 

yüksek salkım sayısı değerleri YÜI3 sulama konusunda 310 adet m-2 elde edilmiştir. TS yönteminde ise 310 adet 

m-2 salkım sayısı elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek salkım sayısının elde edildiği YÜI3 sulama konusu 

ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak % 95 güvenle önemli 

bulunmuştur. 
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Çizelge 4.15. Deneme konularına ait salkım sayısı değerleri, adet m-2  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Salkım Sayısı (adet m-2) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 234  227 231 
I2 280  280  280 
I3 310  293  302 

YA 
I1 200  183 192 
I2 253  255  254 
I3 302  268  285 

TS 273 310 292 
 

Çizelge 4.16. Salkım sayısına ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Salkım Sayısı (adet m-2) 
2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 275 a 267 a 
YA 252 b 235 b 

LSD (0.05) 2.08 6.21 
P(Olasılık) 0.0004** 0.0021** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 217 c 205 c 
I2 267 b 268 b 
I3 306 a 281 a 

LSD (0.05) 2.65 3.74 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 234 e 227 e 
YÜ I2 280 c 280 b 
YÜ I3 310 a 293 a 
YA I1 200 f 183 f 
YA I2 253 d 255 d 
YA I3 302 b 268 c 

LSD (0.05) 3.75 5.29 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0006** 

CV(%) 0.8 1.1 

Tava Sulama (TS) 

TS 273 310 

Damla sulamada öne çıkan konu  310 
(YÜ I3) 

293  
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0196* 0.0274* 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırmanın her iki yılında da YÜ konularında elde edilen salkım sayıları YA konularına göre daha 

yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça salkım sayısı değerleri artmıştır. Rahman ve ark. 

(2002), çiçeklenme ve dane doldurma kritik aşamalarında su stresi nin m2 başına salkım sayısını ve salkım 

başına dane sayısının önemli ölçüde azaldığını göstermiştir.  

Yürütülen çalışmalarda, uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça m2’de salkım sayısı değerleri artmıştır 

(Beşer, 1997; Dou ve ark., 2016; Rahman ve ark., 2002; Padmaja ve Reddy, 2018; Vijaykumar, 2009). Demirel 

ve ark. (2020), göllendirme yönteminde 632 adet, yüzeyaltı damla sulama yönteminde 312 adet salkım;  Tuna 

(2012), yüzey sulama konularda 418-448 adet, damla sulama uygulanan konularda ise 444-460 adet arasında 

salkım sayısı belirlemiştir. 
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4.12.2 Saplı ağırlık (kg da-1) 

Parsellerde kenar tesiri alındıktan sonra, bitkiler toprak yüzeyinden 10 cm yükseklikten biçilerek hasat 

edilmiş,  güneş altında kurutulmuş ve 0.01 g hassas terazide tartılarak bulunmuştur. Araştırmanın yıllarında 

çeltik saplı ağırlığa ilişkin değerler Çizelge 4.17’de, LSD gruplandırması Çizelge 4.18’de ve saplı ağırlığa ilişkin 

varyans analiz tablosu Ek Çizelge 9-10’da verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun saplı ağırlık üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Farklı 

damla sulama konularında elde edilen saplı ağırlık değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 1420 kg da-1, en 

yüksek saplı ağırlık değerleri YÜI3 sulama konusunda 2550 kg da-1 elde edilmiştir. TS yönteminde ise 2853.3 kg 

da-1 saplı ağırlık değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek saplı ağırlığın elde edildiği YÜI3 sulama 

konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak % 95 güvenle 

önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun saplı ağırlık üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur.  

Farklı damla sulama konularında elde edilen saplı ağırlık değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 1665 kg da-

1, en yüksek saplı ağırlık değerleri YÜI3 sulama konusunda 2101.3 kg da-1 elde edilmiştir. TS yönteminde ise 

2459.4 kg da-1  saplı ağırlık değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek saplı ağırlığın elde edildiği YÜI3 

sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak % 99 

güvenle önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4.17. Deneme konularına ait saplı ağırlık değerleri, kg da-1 

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Saplı Ağırlık (kg da-1) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 1888.0  1665.0  1776.5 
I2 2160.0  1863.0  2011.5 
I3 2550.0  2101.3  2325.7 

YA 
I1 1420.0  1509.7  1464.9 
I2 1823.0  1753.0  1788.0 
I3 2277.0  1998.7  2137.9 

TS 2853.3 2459.4 2656.4 
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Çizelge 4.18. Saplı ağırlığa ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Saplı Ağırlık (kg da-1) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 2199.4 a 1876.4 a 
YA 1840.0 b 1753.8 b 

LSD (0.05) 68.3 20.8 
P(Olasılık) 0.0019** 0.0016** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 14542 c 15873 c 
I2 19911 b 18080 b 
I3 24133 a 20500 a 

LSD (0.05) 42.7 15.6 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 1888.0 d 1665.0 e 
YÜ I2 2160.0 c 1863.0 c 
YÜ I3 2550.0 a 2101.3 a 
YA I1 1420.0 f 1509.7 f 
YA I2 1823.0 e 1753.0 d 
YA I3 2277.0 b 1998.7 b 

LSD (0.05) 60.4 22.0 
P(Olasılık) 0.0022** 0.0093** 

CV(%) 1.6 0.64 

Tava Sulama (TS) 

TS 2853.3 2459.4 

Damla sulamada öne çıkan konu 25500 
 (YÜ I3) 

21013  
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0232* 0.0012** 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırmanın her iki yılında da yüzeyüstü damla sulama konularında elde edilen saplı ağırlıkları yüzeyaltı 

damla sulama göre daha yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça saplı ağırlık değerleri 

artmıştır. Yürütülen çalışmalarda farklı sulama yöntemleri (Özer, 2018; Tuna, 2012; Beşer, 1997) ve uygulanan 

farklı miktarlardaki sulama suları bazı çalışmalarda saplı ağırlık değerleri üzerinde etkili olurken (Özer, 2018) 

bazı çalışmalarda (Tuna, 2012) etkili olmamıştır. 

4.12.3 Bin dane ağırlığı (g) 

Her tekerrürden elde edilen çeltiklerde, her parselden 4 adet bin dane çeltik sayılarak tartılmış ve 

ortalaması alınıp bindane ağırlığına bölünmüştür. Araştırmanın yıllarında çeltik bin dane ağırlığa ilişkin değerler 

Çizelge 4.19’da, LSD gruplandırması Çizelge 4.20’de ve bin dane ağırlığa ilişkin varyans analiz tablosu Ek 

Çizelge 11-12’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun bin dane ağırlığı üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. 

Farklı sulama konularında elde edilen bin dane ağırlık değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 27.3 g, en 

yüksek bin dane ağırlığı değerleri YÜI3 sulama konusunda 34.4 g elde edilmiştir. TS yönteminde ise 35.10 g  bin 

dane ağırlık değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek bin dane ağırlığının elde edildiği YÜI3 sulama 

konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama 
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yöntemi*sulama katsayıları interaksiyonun bin dane ağırlığı üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle 

önemli bulunmuştur.  Farklı sulama konularında elde edilen bin dane ağırlık değerleri en düşük YAI1 sulama 

konusunda 26.14 g, en yüksek bin dane ağırlığı değerleri YÜI3 sulama konusunda 34.02 g elde edilmiştir. TS 

yönteminde ise 35.00 g  bin dane ağırlık değeri elde edilmiştir.  Damla sulamada en yüksek bin dane ağırlığın 

elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki 

olarak % 95 güvenle önemli bulunmuştur. 

Çizelge 4.19. Deneme konularına ait bin dane ağırlığı değerleri, g  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Bin Dane Ağırlığı (g) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 30.94  29.19  30.07 
I2 33.37  32.44  32.91 
I3 34.36  34.02  34.19 

YA 
I1 27.34  26.14  26.74 
I2 33.15  31.85  32.50 
I3 33.96  33.23  33.60 

TS 35.10 35.00 35.05 
 

Çizelge 4.20. Bin dane ağırlığına ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Bin Dane Ağırlığına (g) 
2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 32.90 a 31.90 a 
YA 31.50 b 30.40 b 

LSD (0.05) 1.05 0.61 
P(Olasılık) 0.0286* 0.0092** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 29.10 c 27.70 c 
I2 33.30 b 32.20 b 
I3 34.20 a 33.60 a 

LSD (0.05) 0.64 0.30 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 30.94 c 29.19 e 
YÜ I2 33.37 b 32.44 c 
YÜ I3 34.36 a 34.02 a 
YA I1 27.34 d 26.14 f 
YA I2 33.15 b 31.85 d 
YA I3 33.96 ab 33.23 b 

LSD (0.05) 0.90 0.43 
P(Olasılık) 0.0004** 0.0001** 

CV(%) 1.5 0.7 

Tava Sulama (TS) 

TS 35.10 35.00 

Damla sulamada öne çıkan konu 34.36  
(YÜ I3) 

34.00 
 (YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) öd. 0.0409* 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırmanın her iki yılında da yüzeyüstü damla sulama konularında elde edilen bin dane ağırlıkları 

yüzeyaltı damla sulama göre daha yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça bin dane ağırlık 

değerleri artmıştır. Her iki yılda da damla sulama yöntemi ile sulama yapılan konularda, A-sınıfı buharlaşma 
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kabından meydana gelen yığışımlı buharlaşma miktarının 1.5 katının uygulandığı konu ile tava sulama yöntemi 

ile sulama yapılan konular arasında fark çok düşük iken, 1 ve 1.25 katsayılarının uygulandığı yani sulama suyu 

miktarının azalması ile bin dane ağırlıklarında da azalmalar meydana gelmiştir. Tava sulama yöntemine kıyasla 

yağmurlama ve damla sulama yöntemleri ile sulama yapılan ve su kısıtı uygulanan konularda oluşan stresten 

dolayı 1000 dane ağırlığı değenlerinde azalma (Munihead ve ark., 1989; Dabney ve Hoff, 1989; McCauley, 

1990; Beşer ve Gençtan, 1997; Çakır ve ark., 1998b; Özer ve Ahi, 2018; Tuna, 2012) meydana gelmektedir. 

Trakya Bölgesinde yapılan çalışmalarda (farklı çeşit), bin dane ağırlığı değerlerini, Demirel ve ark. 

(2020), göllendirme yönteminde 16.3 g, yüzeyaltı damla sulama yönteminde 20.3 g; Özer ve Ahi (2018), tava 

yönteminde 33.7 g, damla sulama yönteminde 30.7 ile 31.6 g; Tuna (2012), yüzey sulama uygulanan konularda 

28.43-32.00 g, damla sulama uygulanan konularda ise 25.24-28.92 g; Beşer ve ark. (2016), tava sulama 

konusunda 30.71 g, damla sulama uygulaması yapılan konularda 30.21 ile 29.22 arasında belirlemişlerdir. Yan 

ve ark. (2010), tavalarda devamlı sulama ve alternatif ıslatma kuruma uygulamaları sonucunda, bin tane 

ağırlıklarının 23-30 g arasında; Borojeni ve Salehi (2013), 21.1 g  ile 16.5 g arasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

4.12.4 Salkım dane sayısı (adet) 

Olgunlaşma aşamasında bitki boyu ölçülen 10 adet bitkide her bir salkımdaki dane sayısı sayılmıştır. 

Araştırma yıllarında çeltik salkım dane sayısına ilişkin değerler Çizelge 4.21’de, LSD gruplandırması Çizelge 

4.22’de ve salkım dane sayısına ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 13-14’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama katsayılarının salkım dane sayısı üzerine etkisi %99 güvenle önemli 

bulunmuştur. Farklı damla sulama konularında elde edilen salkım dane sayısı değerleri en düşük YAI1 sulama 

konusunda 115 adet, en yüksek salkım sayısı değerleri YÜI3 sulama konusunda 144 adet elde edilmiştir. Farklı 

sulama katsayılarında elde edilen salkım dane sayısı değerleri en yüksek I3 sulama katsayısından 143 adet elde 

edilmiştir. TS yönteminde ise 189 adet  salkım dane sayısı değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek 

salkım dane sayısının elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu 

arasındaki fark istatistiki olarak %95 güvenle önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı yöntemlerinin salkım dane sayısı üzerine etkisi %95 güvenle, sulama 

katsayılarının ise salkım dane sayısı üzerine etkisi %99 güvenle önemli bulunmuştur.  YÜ konularında elde 

edilen salkım dane sayısı YA sulama göre daha yüksek çıkmıştır. Farklı damla sulama konularında elde edilen 

salkım dane sayısı değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 109 adet, en yüksek salkım sayısı değerleri YÜI3 

sulama konusunda 151 adet elde edilmiştir. Farklı sulama katsayılarında elde edilen salkım dane sayısı değerleri 

en yüksek I3 sulama katsayısından 147 adet elde edilmiştir. TS yönteminde ise 187 adet salkım dane sayısı değeri 

elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek salkım dane sayısının elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava 

sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %95 güvenle önemli bulunmuştur. 
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Çizelge 4.21. Deneme konularına ait salkım dane sayısı değerleri, adet  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Salkım Dane Sayısı (adet) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 121 117 119 
I2 129 132 131 
I3 144 151 148 

YA 
I1 115 109 112 
I2 127 127 127 
I3 142 142 142 

TS 189 187 188 
 

Çizelge 4.22. Salkım dane sayısına ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Salkım Dane Sayısı (adet) 
2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 131 136 a 
YA 128 126 b 

LSD (0.05) - 5.64 
P(Olasılık) öd 0.0296* 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 118 c 113 c 
I2 128 b 130 b 
I3 143 a 147 a 

LSD (0.05) 3.34 7.55 
P(Olasılık) 0.0001 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 121 117 
YÜ I2 129 132 
YÜ I3 144 151 
YA I1 115 109 
YA I2 127 127 
YA I3 142 142 

LSD (0.05) - - 
P(Olasılık) öd. öd. 

CV(%) 1.9 4.4 

Tava Sulama (TS) 

TS 189 187 

Damla sulamada öne çıkan konu 144 
(YÜ I3) 

151 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0187* 0.0190* 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli)  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırmanın her iki yılında da YÜ sulama konularında elde edilen salkım dane sayısı YA sulama göre 

daha yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça salkım dane sayısı değerleri artmıştır. Sürekli 

sulama salkımda dane sayısının artışlara neden olmuştur (Beşer ve ark., 1997). Demirel ve ark. (2020), salkımda 

dane sayılarını göllendirme yönteminde 75 adet, yüzeyaltı damla sulama yönteminde 63 adet olarak belirlemiştir. 

4.12.5 Salkım uzunluğu (cm) 

Olgunlaşma aşamasında bitki boyu ölçülen 10 adet bitkide salkım boğumu ile salkımın en üst 

başakçığının ucuna kadar olan uzunluktur. Araştırma yıllarında çeltik salkım uzunluğuna ilişkin değerler Çizelge 

4.23’de, LSD gruplandırması Çizelge 4.24’de ve salkım uzunluğuna ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 

15-16’da verilmiştir. 
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Araştırmanın ilk yılında farklı sulama katsayılarının salkım uzunluğu üzerine etkisi %99 güvenle önemli 

bulunmuştur. Farklı damla sulama konularında elde edilen salkım uzunluğu değerleri en düşük YÜI1 sulama 

konusunda 14.4 cm, en yüksek salkım uzunluğu değerleri YÜI3 sulama konusunda 16.2 cm elde edilmiştir. 

Farklı sulama katsayılarında elde edilen salkım uzunluğu değerleri en yüksek I3 sulama konusunda 16.1 cm elde 

edilmiştir. TS yönteminde ise 16.6 cm  salkım uzunluğu değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek 

salkım uzunluğunun elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu 

arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı yöntemlerinin salkım uzunluğu üzerine etkisi %95 güvenle, sulama 

katsayılarının ise uzunluğu üzerine etkisi %99 güvenle önemli bulunmuştur. Yüzeyüstü damla sulama 

konularında elde edilen salkım uzunluğu yüzeyaltı damla sulama göre daha yüksek çıkmıştır. Farklı damla 

sulama konularında elde edilen salkım uzunluğu değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda 12.9 cm, en yüksek 

salkım uzunluğu değerleri YÜI3 sulama konusunda 15.6 cm elde edilmiştir. Farklı sulama katsayılarında elde 

edilen salkım uzunluğu en yüksek I3 sulama katsayısından 15.4 cm elde edilmiştir. Uygulanan sulama suyu 

miktarı arttıkça salkım uzunluğu değerleri artmıştır. TS yönteminde ise 16.3 cm  salkım uzunluğu değeri elde 

edilmiştir. Damla sulamada en yüksek salkım uzunluğunun elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t 

testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Araştırmanın her iki yılında da yüzeyüstü damla sulama konularında elde edilen salkım uzunluğu 

yüzeyaltı damla sulama göre daha yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça salkım uzunluğu 

değerleri artmıştır.  

Demirel ve ark., (2020), salkım uzunluğu değerlerini göllendirme yönteminde 17 cm, yüzeyaltı damla 

sulama yönteminde 15.6 cm; Özer ve Ahi (2018), damla sulamada 12.92 ile 13.87 cm, tava sulama yönteminde 

15.17 cm; Tuna (2012), yüzeyüstü damla sulama konularında 13.63 ile 14.12 cm, tava sulama yönteminde 13.92 

cm; Borojeni ve Salehi (2013), İran’da 16.25 ile 21.13 cm arasında bulmuştur.  

 

Çizelge 4.23. Deneme konularına ait salkım uzunluğu değerleri, cm  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Salkım Uzunluğu (cm) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 14.4 13.5 14.0 
I2 15.0 14.7 14.9 
I3 16.2 15.6 15.9 

YA 
I1 14.7 12.9 13.8 
I2 15.5 13.9 14.7 
I3 16.1 15.1 15.6 

TS 16.6 16.3 16.5 
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Çizelge 4.24. Salkım uzunluğuna ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Salkım Uzunluğu (cm) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 15.2 14.5 a 
YA 15.4 14.0 b 

LSD (0.05) - 0.55 
P(Olasılık) öd. 0.0399* 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 14.6 c 13.2 c 
I2 15.3 b 14.3 b 
I3 16.1 a 15.4 a 

LSD (0.05) 0.30 0.44 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0001** 

SY x SK 

YÜ I1 14.4 13.5 
YÜ I2 15.0 14.7 
YÜ I3 16.2 15.6 
YA I1 14.7 12.9 
YA I2 15.5 13.9 
YA I3 16.1 15.1 

LSD (0.05) - - 
P(Olasılık) öd. öd. 

CV(%) 1.5 2.3 

TS 

TS 16.6 16.3 

Damla sulamada öne çıkan konu 16.2 
(YÜ I3) 

15.6 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) öd. öd. 
P<0.01(** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli) P>0.05 öd (önemli değil) 

4.12.6 Hasat indeksi (%) 

Her tekrarlamadan elde edilen tane verimi saplı ağırlığa bölünerek tane veriminin saplı ağırlık içerisindeki 

payı yüzde (%) olarak hesaplanır. Araştırma yıllarında çeltik hasat indeksine ilişkin değerler Çizelge 4.25’de, 

LSD gruplandırması Çizelge 4.26’da ve hasat indeksine ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 17-18’de 

verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama yöntemlerinin hasat indeksi üzerine etkisi %95 güvenle, farklı 

sulama katsayılarının hasat indeksi üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Farklı 

damla sulama konularında elde edilen hasat indeksi değerleri en düşük YÜI3 sulama konusunda %31.6, en 

yüksek hasat indeksi değeri YAI1 sulama konusunda %40.4 elde edilmiştir. Yüzeyüstü damla sulamadaki hasat 

indeksi değerleri yüzeyaltı damla sulama yöntemlerine göre düşük çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı 

arttıkça hasat indeksi değerleri azalmıştır. TS yönteminde ise %33.6 hasat indeksi değeri elde edilmiştir.  Damla 

sulamada en yüksek hasat indeksinin elde edildiği YAI1 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur 

ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %95 güvenle önemli bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında farklı sulama yöntemleri, farklı sulama katsayıları ve sulama yöntemi*sulama 

katsayıları interaksiyonun hasat indeksi üzerine etkisi istatistiksel olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. 

Farklı sulama konularında elde edilen hasat indeksi değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda %28.9, en 

yüksek hasat indeksi değeri YÜI2 sulama konusunda %35.7 elde edilmiştir. TS yönteminde ise %33.5 hasat 

indeksi değeri elde edilmiştir.  Damla sulamada en yüksek hasat indeksinin elde edildiği YÜI2 sulama konusu ile 

tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %95 güvenle önemli 
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bulunmuştur. 

Çizelge 4.25. Deneme konularına ait hasat indeksi değerleri, % 

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Hasat İndeksi (%) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 35.8 35.3  35.6 
I2 35.0 35.7  35.4 
I3 31.6 34.0  32.8 

YA 
I1 40.4 28.9  34.7 
I2 38.2 33.2  35.7 
I3 34.6 32.7  33.7 

TS 33.6 33.5 33.6 

 

Çizelge 4.26. Hasat indeksine ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Hasat İndeksi (%) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 34.1 b 34.9 a 
YA 37.7 a 31.6 b 

LSD (0.05) 2.02 0.24 
P(Olasılık) 0.0201* 0.0003** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 38.1 a 32.1 c 
I2 36.6 b 34.5 a 
I3 33.1 c 33.4 b 

LSD (0.05) 0.97 0.70 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0002** 

SY x SK 

YÜ I1 35.8 35.3 a 
YÜ I2 35.0 35.7 a 
YÜ I3 31.6 34.0 b 
YA I1 40.4 28.9 d 
YA I2 38.2 33.2 bc 
YA I3 34.6 32.7 c 

LSD (0.05) - 0.99 
P(Olasılık) öd. 0.0001** 

CV(%) 2.0 1.6 

Tava Sulama (TS) 

TS 33.6 33.5 

Damla sulamada öne çıkan konu 40.4  
(YA I1) 

35.6 
(YÜ I2) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) 0.0108* 0.0230* 
P<0.01(** %1 düzeyinde önemli) P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli) P>0.05 öd (önemli değil) 

Beşer ve ark. (2016), hasat indeksini tava konusunda %43.53, damla sulama konusunda %46.12 olarak; 

Özer ve Ahi (2018), tava yönteminde %49.2, damla sulama yönteminde %46.8 bulunmuştur. Yan ve ark. (2010), 

tavalarda devamlı sulama ve alternatif ıslatma kuruma uygulamaları sonucunda hasat indeksi değerlerini %42 ile 

%61 arasında belirlemişlerdir. Vories ve ark. (2002), tava sulama yönteminde hasat indeksini %48.1 olarak 

belirlerken karık sulama yönteminde %47.8; Rao ve ark., (2017) %41-62  arasında belirlemişlerdir. 
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4.12.7 Kırıklı ve kırıksız randıman (%) 

Çeltik yetiştiriciliğinde yüksek verim hedefi kadar yüksek randıman da hedeflenmektedir. Randımanı 

etkileyen birçok parametre vardır, bunlar; sertifikalı tohum, iklim, gübreleme, ekim sıklığı, yanıklık, çiçeklenme 

döneminden sonraki yüksek hava sıcaklıkları, tane dolumu sırasında gece gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 

fazla olması, çiğ düşmesi gibi. Birim alandan alınan çeltik kadar, çeltiğin kurutulması ve pirince işlenmesi 

sonunda alınabilecek kırıksız pirinç verimi de önemlidir. Çeltikten elde edilen pirinç tanelerinin sağlam olması 

istenmekte, pirinç ürünü içerisinde sağlam tanelerin çokluğu, onun pazar değerini arttırmaktadır. Yürütülen bu 

çalışma da farklı sulama yöntemlerinin ve farklı sulama suyu uygulamalarının kırıklı ve kırıksız randıman 

değerleri üzerine etkileri araştırılmıştır. 

100 g çeltik örneğinden elde edilen kavuzları soyulmuş kargo (kahverengi pirinç, sadece dış kavuzu 

alınmış taneyi ifade eder) pirinçler, randıman makinesinden geçirilerek pirince işlenir. Elde edilen kargo pirinç 

ağırlığı 0.01 g hassas terazide tartılarak yüzde (%) kırıklı randıman bulunmuştur. Araştırma yıllarında çeltik 

kırıklı randımana ilişkin değerler Çizelge 4.27’de, LSD gruplandırması Çizelge 4.28’de ve kırıklı randımana 

ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 19-20’de verilmiştir. 

Araştırmanın ilk yılında farklı sulama katsayılarının kırıklı randıman değerleri üzerine etkisi %99 güvenle 

önemli bulunmuştur. Farklı damla sulama konularında elde edilen kırıklı randıman değerleri en düşük YAI1 

sulama konusunda %63.6, en yüksek kırıklı randıman değeri YÜI3 sulama konusunda %66.4 elde edilmiştir. TS 

yönteminde ise %66.5 kırıklı randıman değeri elde edilmiştir. Damla sulamada en yüksek kırıklı randıman 

değerinin elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark 

istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Araştırmanın ikinci yılında ise farklı sulama yöntemlerinin kırıklı randıman değerleri üzerine etkisi %95 

güvenle önemli bulunmuştur.  Farklı damla sulama konularında elde edilen kırıklı randıman değerleri en düşük 

YAI1 sulama konusunda %64.5, en yüksek kırıklı randıman değeri YÜI3 sulama konusunda %67.9 elde 

edilmiştir. TS yönteminde ise %68.0 kırıklı randıman değeri elde edilmiştir.  Damla sulamada en yüksek kırıklı 

randıman değerinin elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu 

arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça kırıklı randıman 

değerleri artmıştır. 

Sürek ve ark. (2016), imi toleranslı çeltik ıslahı çalışmalarında, on farklı çeşidin kırıklı randımanlarının 

%73.2 ile %70.8 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Özer ve Ahi (2018), damla, yağmurlama, AWD ve 

geleneksel tava sulama yöntemlerini karşılaştırdıkları çalışmalarında sulama yöntemleri arasında fark 

bulamazken, sulama düzeylerinin kırıklı randıman değerleri üzerinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Tuna, 

(2012) A-sınıfı buharlaşma kabından meydana gelen yığışımlı buharlaşma miktarının 1, 1.5 ve 2.0 katının damla 

sulama yöntemi ile uygulanması sonucu, farklı sulama miktarlarının kırıklı randıman değerleri üzerinde etkisinin 

olduğunu bildirmişlerdir.  
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Çizelge 4.27. Deneme konularına ait kırıklı randıman değerleri 

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Kırıklı Randıman (%) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 64.8 65.0 64.9 
I2 65.9 67.4 66.7 
I3 66.4 67.9 67.2 

YA 
I1 63.6 64.5 64.1 
I2 65.3 65.1 65.2 
I3 66.3 65.0 65.7 

TS 66.5 68.0 67.3 

 

Çizelge 4.28. Kırıklı randımanına ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Kırıklı Randıman (%) 

2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 65.7 66.7 a 
YA 65.1 64.9 b 

LSD (0.05) - 1.46 
P(Olasılık) öd. 0.0306* 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 64.2 b 64.7 
I2 65.6 a 66.2 
I3 66.4 a 66.4 

LSD (0.05) 0.84 - 
P(Olasılık) 0.0011** öd. 

SY x SK 

YÜ I1 64.8 65.0 
YÜ I2 65.9 67.4 
YÜ I3 66.4 67.9 
YA I1 63.6 64.5 
YA I2 65.3 65.1 
YA I3 66.3 65.0 

LSD (0.05) - - 
P(Olasılık) öd. öd. 

CV(%) 1.0 1.8 

Tava Sulama (TS) 

TS 66.5 68.0 

Damla sulamada öne çıkan konu 66.4 
(YÜ I3) 

67.9 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) öd. öd. 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Araştırma yıllarında çeltik kırıksız randımana ilişkin değerler Çizelge 4.29’da, LSD gruplandırması 

Çizelge 4.30’da ve kırıklı randımana ilişkin varyans analiz tablosu Ek Çizelge 21-22’de verilmiştir. Araştırmanın 

ilk yılında farklı sulama katsayılarının kırıksız randıman değerleri üzerine etkisi %99 güvenle önemli 

bulunmuştur. Farklı damla sulama konularında elde edilen kırıksız randıman değerleri en düşük YAI1 sulama 

konusunda %52.7, en yüksek kırıksız randıman değeri YÜI3 sulama konusunda %57.4 elde edilmiştir Farklı 

sulama katsayılarında elde edilen kırıksız randıman değerleri en yüksek I3 sulama katsayısında %56.8 elde 

edilmiştir. TS yönteminde ise %56.8 kırıklı randıman değeri elde edilmiştir.  Damla sulamada en yüksek kırıksız 

randıman değerinin elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi tutulmuştur ve iki konu 

arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 
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Araştırmanın ikinci yılında farklı yöntemleri ve sulama katsayılarının kırıksız randıman değerleri üzerine 

etkisi %99 güvenle önemli bulunmuştur.  Farklı yöntemleri ve sulama katsayılarında elde edilen kırıksız 

randıman değerleri en düşük YAI1 sulama konusunda %48.1, en yüksek kırıksız randıman değeri YÜI3 sulama 

konusunda %55.5 elde edilmiştir. TS yönteminde ise %60.1 kırıksız randıman değeri elde edilmiştir.  Damla 

sulamada en yüksek kırıksız randıman değerinin elde edildiği YÜI3 sulama konusu ile tava sulama t testine tabi 

tutulmuştur ve iki konu arasındaki fark istatistiki olarak %99 güvenle önemli bulunmuştur. Uygulanan sulama 

suyu miktarı arttıkça kırıksız randıman değerleri artmıştır. 

Çizelge 4.29. Deneme konularına ait kırıksız randıman değerleri, %  

Sulama Yöntemleri Sulama Katsayıları 
Kırıksız Randıman (%) 

2019 2020 Ortalama 

YÜ 
I1 53.1 51.1 52.1 
I2 54.6 51.3 53.0 
I3 57.4 55.5 56.5 

YA 
I1 52.7 48.1 50.4 
I2 53.4 49.8 51.6 
I3 56.3 51.5 53.9 

TS 56.8 60.1 58.5 

 

Çizelge 4.30. Kırıksız randımana ilişkin değerler ve LSD gruplandırması 

Sulama Konuları Sulama Konuları ve İstatistiksel Analiz 
Kırıksız Randıman (%) 
2019 2020 

Sulama Yöntemleri (SY) 

YÜ 55.0 52.6 a 
YA 54.1 49.8 b 

LSD (0.05) - 0.88 
P(Olasılık) öd. 0.0052** 

Sulama Katsayıları (SK) 

I1 52.9 b 52.6 a 
I2 53.9 b 49.8 b 
I3 56.8 a 53.5 a 

LSD (0.05) 1.14 1.39 
P(Olasılık) 0.0001** 0.0005** 

SY x SK 

YÜ I1 53.1 51.1 
YÜ I2 54.6 51.3 
YÜ I3 57.4 55.5 
YA I1 52.7 48.1 
YA I2 53.4 49.8 
YA I3 56.3 51.5 

LSD (0.05) - - 
P(Olasılık) öd. öd. 

CV(%) 1.6 2.0 

TS 

TS 56.8 60.1 

Damla sulamada öne çıkan konu 57.4 
(YÜ I3) 

55.5 
(YÜ I3) 

Tava& Damla Sulama Probability (t) öd. 0.0024** 
P<0.01( ** %1 düzeyinde önemli)  P<0.05 (* %5 düzeyinde önemli )  P>0.05 öd (önemli değil) 

Sürek ve ark. (2016) imi toleranslı çeltik ıslah çalışmalarında, on farklı çeşidi ele almışlardır. Çalışmada 

kırıksız randıman değerleri %67.7 ile %46.9 arasında bulmuşlardır. Tuna (2012), göre su kısıtının uygulandığı 
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konularda kırıksız randıman değerleri daha yüksektir.  Beşer (1997)’e göre, sürekli sulama, kırıksız randıman 

değerlerinin düşmesine neden olmuştur. Benzer sonuçlar Demirel ve ark. (2020), tarafından da bulunmuş olup, 

tava sulama yönteminde kırıksız randımanı %56.7, yüzeyaltı damla sulama yönteminde %%60.2 ve yüzeyaltı 

damla sulama yöntemi + su tutma bariyeri konu uygulamasında %61.1 bulmuştur.  

4.13 Birleştirilmiş Varyans Analizi 

Farklı sulama yöntemleri ve sulama konularında verim ve verim bileşenlerinde (bitki sayısı, saplı ağırlık, 

bin dane ağırlığı, salkım dane sayısı, salkım uzunluğu, kırıklı randıman, kırıksız randıman, hasat indeksi) 

Yapılan birleştirilmiş varyans analiz sonuçlarının değerlendirilmesinden yılların farklı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Verim ve verim bileşenlerine ait varyans analiz tablolaları Ek Çizelge 23-32’de verilmiştir. 

4.14 Ekonomik Analiz 

Değişken masraflar; işgücü, çeki gücü, tohum, gübre, ilaç masrafları, sulama sistemi yıllık bakım onarım 

ücreti ve döner sermaye faizinden oluşmaktadır. Araştırmanın yürütüldüğü bölgede işçi günlük ücretleri iş 

gücünün ücret karşılığının hesaplanmasında kullanılmıştır. Çeki gücü masraflarının hesabında bölgedeki alet-

makine kiraları esas alınmıştır.  

Sabit masraflar; genel idare giderleri, arazi kirası, sulama alet-makine sermaye amortismanı ve faizi, 

sulama sistemleri yatırım masrafları amortismanı ve faizinden oluşmaktadır. Arazi kirası üreticilerin 

beyanlarından oluşmuş olup, genel idare giderleri değişken masrafların %3’ü alınarak hesaplanmıştır. Alet 

makine faizi, makine değerinin yarı değerine faiz uygulanarak hesaplanmıştır.  

Çizelge 4.31. Araştırma yıllarının birleştirilmiş ekonomik analiz sonuçları 
Ekonomik Analiz YÜI1 YÜI2 YÜI3 YAI1 YAI2 YAI3 TAVA 
İşgücü 500 500 500 500 500 500 700 
Çeki gücü 70 70 70 70 70 70 95 
Tohum 108 108 108 108 108 108 108 
Gübre 300 300 300 300 300 300 300 
İlaç 80 80 80 80 80 80 80 
Su ve elektrik 223.4 258.4 293.3 223.4 278.3 313.2 581.0 
Sul. sistemi yıllık bakım 
onarım ücreti 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 20.0 

Döner sermaye faizi 68.1 69.8 71.6 68.1 70.8 72.6 94.2 
Değişken masraflar toplamı 1430 1466 1503 1430 1487 1524 1978 
Genel idari giderleri 42.9 43.9 45.1 42.9 44.6 45.7 59.4 
Arazi kirası 500 500 500 500 500 500 1000 
Sul. sis. yatırım masrafları 
amortismanı 325 325 325 370 370 370 0.0 

Sul. sistemleri yatırım 
masrafları faizi 81.3 81.3 81.3 83.4 83.4 83.4 0.0 

Sabit masraflar toplamı 949.1 950.2 951.3 996.3 998.0 999.1 1059.4 
Üretim masrafları toplamı 2378.6 2416.5 2454.2 2425.8 2485.2 2522.9 3037.6 
Verim 631.5 710.5 760.5 504.5 640 721 891.5 
Satış fiyatı 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
GSÜD 3157.5 3552.5 3802.5 2522.5 3200.0 3605.0 4457.5 
Brüt kar 1728.0 2086.3 2299.6 1093.0 1712.9 2081.3 2479.3 
Net kar 778.9 1136.0 1348.3 96.7 714.8 1082.1 1419.9 
Nisbi kar 1.33 1.47 1.55 1.04 1.29 1.43 1.47 
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Araştırma yıllarının birleştirilmiş ekonomik analiz sonuçları Çizelge 4.31’de verilmiştir. Ekonomik 

analizde iki yılın ortalama değerleri kullanılmıştır. Değişken masraflar işgücü, çeki gücü, tohum, gübre, ilaç, su 

ve elektrik masrafları, sulama sistemi yıllık bakım onarım ücreti ve döner sermaye faizinden oluşmaktadır. TS 

hariç diğer tüm konularda en yüksek masraf kalemini işgücü masrafları oluşturmaktadır. TS ise su ve elektrik 

masrafları diğer konulara göre oldukça yüksektir. Değişken masraflar toplamı TS yönteminde, yüzeyaltı ve 

yüzeyüstü sulama yöntemlerine göre daha yüksek bulunmuştur. Bunun nedeni, TS yönteminde su ve elektrik 

masraflarının daha yüksek olması ve tesviye işleminin yer almasıdır. Benzer sonuclar Bouman ve ark. (2002), 

tarafından da bulunmuştur. Araştırmacılara göre, aerobik koşullarda çeltik yetiştiricisinde işçilik %55 daha 

az’dır. 

Sabit masraflar genel idari giderleri, arazi kirası, sulama sistemleri yatırım masrafları amortismanı ve 

sulama sistemleri yatırım masrafları faizinden oluşmaktadır. Ancak, yüzeyüstü ve yüzeyaltı sulama 

yöntemlerinde sulama sistemleri yatırım masrafları amortismanı ve faizi sabit masraf olarak alınırken, TS 

yönteminde bu masraf kalemi yer almamaktadır. Üretim masrafları toplamı 3037.6 TL da-1 ile en yüksek tava 

sulama yönteminden elde edilmiş olup, bunu sırasıyla YAI3, YAI2, YÜI3, YAI1, YÜI2 ve YÜI1 yöntemleri takip 

etmektedir. Ortalama verim ve gayri safi üretim değeri en yüksek tava yönteminden elde edilmiştir. Nisbi kar en 

yüksek YÜI3 yönteminde 1.55 bu konuyu  sırasıyla YÜI2 ve tava sulama konularında 1.47, YAI3 konusunda 

1.43, YÜI1 konusunda 1.33, YAI2 konusunda 1.29 ve YAI1 konusunda 1.04 olarak bulunmuştur. Tüm konularda 

çeltik yetiştiriciliğinin karlı olduğu görülmekle birlikte, en yüksek gelirin YÜI3 konusundan elde edildiği, bunu 

sırasıyla YÜI2, Tava sulama yöntemi, YAI3, YÜI1, YAI2 ve YAI1 konularının takip ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, Tarsus Koşullarında insan beslenmesinde önemli bir yeri olan çeltiğin (Oryza sativa L.) 

tarımında farklı sulama uygulamaları yapılmış ve yapılan uygulamaların sonucunda su-verim-kalite ilişkileri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla; geleneksel tava sulama ile yüzey ve yüzeyaltı damla sulama yöntemleri 

karşılaştırılarak sürdürülebilir bir çeltik üretimi için somut öneriler elde edilmeye çalışılmış ve aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırma yıllarında gözlenen kimi iklim parametrelerinin değişkenliği uygulamaların deneme yıllarında 

verim, verim bileşenleri unsurlarına ve sulama uygulamalarına etkisinin farklı olmasına neden olduğu sonuçların 

incelenmesinden açıkça görülmektedir. 

Araştırma yıllarında ortalama olarak damla sulama konularına 794 mm ile 1044 mm arasında, tava 

sulamaya 2075 mm sulama suyu uygulanmıştır. Mevsimlik bitki su tüketimi ise YÜ sulama konularında  889 

mm ile 1121 mm arasında, YA sulama konularında ise  878 mm ile 1114 mm arasında su tüketimi olmuştur. En 

yüksek su tüketimi YÜ I3 konusundan elde edilmiştir. YÜ sulama konularında mevsimlik su tüketimi YA sulama 

konularına göre çok az bir farkla yüksek çıkmıştır. Uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça su tüketim değerleri 

artmıştır. 

Araştırma yıllarında en yüksek WPI ve WPI+P değerlerinde sırasıyla en yüksek YÜ I1 sulama konununda 

(0.813-0.733 kg m-3) ve (0.850- 0.740 kg m-3) alınmıştır. En düşük WPI ve WPI+P değerleri ise sırasıyla TS 

konusunda (0.532-0.351 kg m-3) ve (0.522-0.350 kg m-3) bulunmuştur. WPI ve WPI+P değerleri arasında bitki 

büyüme döneminde çok az yağış düşmesinden dolayı aralarındaki fark çok az çıkmıştır. 

Araştırma yıllarında verim değerleri ortalama olarak YÜ sulama yönteminde 631.7 kg da-1 ile 760.5 

arasında, YA sulama yönteminde 504.5 kg ha-1 ile 721.2 kg da-1 arasında değişmiş ve tava sulamada  da 891.5 kg 

da-1 bulunmuştur. Damla sulama konularında yüksek verim YÜ I3 sulama konusundan 760.5 kg da-1 elde 

edilmiştir. Araştırmanın her iki yılındada uygulanan sulama suyu miktarı arttıkça verim değerleri artmıştır. YÜ 

sulama yönteminde elde edilen verimler YA sulama yöntemine göre daha yüksek çıkmıştır. YA sistemde I1 

konusunda verimin düşük olmasının olası nedenleri arasında uygulanan suyun toprak yüzeyine yeterince 

ulaşamaması ve hava sıcaklıklarının da aynı dönemde yüksek olması gösterilebilir.  

Tava sulama yöntemi ile her iki damla sulama sistemini kıyasladığımızda tava sulamaya göre  I1 sulama 

konusunda %60.5, I2 sulama konusunda % 54.5 ve I3 sulama konusunda %49 su tasarrufu sağlamıştır. Tava 

sulamaya göre oransal verim azalışlarını kıyasladığımızda YÜ sulama yönteminde I3 konusunda %15, I2 

konusunda %20,  I1  konusunda %29 verimde azalma olmuştur. YA sulama yönteminde  ise I3 konusunda %20, 

I2 konusunda %28, I1  konusunda %44 verimde azalma olmuştur. 

ET ile verim arasında doğrusal önemli ilişkiler ve sulama suyu miktarı ile verim arasında ikinci dereceden 

önemli ilişkiler belirlenmiştir. 

Araştırmada YAİ değerleri uygulanan sulama suyu arttıkça artış göstermiştir. En yüksek max YAİ değeri  

tava sulama yönteminde (7.06) ve bu sırayı YÜ (6.31) konusu izlemektedir. En düşük max YAİ değeri YAI1 

(4.74) konusundan alınmıştır. 

Araştırma yıllarında ortalama olarak bitki boyu değerleri damla sulama konularında 74.7 cm ile 94.5 cm 

arasında, tava sulama yönteminde 103.8 cm olarak bulunmuştur. Damla sulama konularında en düşük bitki boyu 

YA I1 sulama konusunda 74.7 cm, en yüksek bitki boyu YÜ I3 sulama konusunda 94.5 cm elde edilmiştir. YÜ 
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sulama yönteminde YA sulama yöntemine göre daha yüksek bitki boyu değerleri elde edilmiştir. Her iki sulama 

yönteminde de I3 sulama konusunda (1.50 pan katsayısı) en yüksek bitki boyu değerleri bulunmuştur. 

Farklı sulama yöntemleri ve sulama konularının verim bileşenleri (salkım sayısı, saplı ağırlık, bin dane 

ağırlığı, salkım dane sayısı, salkım uzunluğu, kırıklı randıman, kırıksız randıman) üzerine etkileri istatistiksel 

olarak önemli bulunmuştur. Her bir verim bileşenlerini ayrı ayrı incelediğimizde tava sulama yönteminde en 

yüksek verim ve verim bileşenleri değerleri elde edilmiştir. Bu sırayı damla sulama konularından YÜ I3 sulama 

konusu takip etmiştir. YÜ sulama yönteminde YA sulama yöntemine göre daha yüksek verim bileşenleri 

değerleri elde edilmiştir. Her iki sulama yönteminde de I3 sulama konusunda (1.50 pan katsayısı) en yüksek 

verim bileşenleri değerleri bulunmuştur. 

Araştırma yıllarında ortalama olarak salkım sayısı değerleri (tava sulamada 292 adet m-2, damla sulama 

konularında 192-302 adet m-2 arasında); saplı ağırlık değerleri (tava sulamada 2656.4 kg da-1, damla sulama 

konularında 1464.9-2325.7 kg da-1 arasında); bin dane ağırlık değerleri (tava sulamada 35.05 g, damla sulama 

konularında 26.74-34.19 g arasında); salkım sayısı değerleri (tava sulamada 188 adet, damla sulama konularında 

112-148 adet arasında); salkım uzunluğu değerleri (tava sulamada 16.5 cm, damla sulama konularında 13.8-15.9 

cm arasında); kırıklı randıman değerleri (tava sulamada %67.3, damla sulama konularında %64.1-67.2 arasında); 

kırıksız randıman değerleri (tava sulamada %58.5, damla sulama konularında %50.4-56.5 arasında) elde 

edilmiştir.  

Araştırma yıllarında ortalama olarak hasat indeksi değerleri tava sulamada %33.6, damla sulama 

konularında ise % 32.8- 35.7 arasında bulunmuştur. Damla sulama konularında  en düşük hasat indeksi YÜ I3 

sulama konusunda %33.6, en yüksek hasat indeksi değeri YAI2 sulama konusunda %35.7 bulunmuştur. 

Nisbi kar en yüksek YÜI3 yönteminde 1.55 bu konuyu  sırasıyla YÜI2 ve tava sulama konularında 1.47, 

YAI3 konusunda 1.43, YÜI1 konusunda 1.33, YAI2 konusunda 1.29 ve YAI1 konusunda 1.04 olarak 

bulunmuştur. Tüm konularda çeltik yetiştiriciliğinin karlı olduğu görülmekle birlikte, en yüksek gelirin YÜI3 

konusundan elde edildiği, bunu sırasıyla YÜI2, TS yöntemi, YAI3, YÜI1, YAI2 ve YAI1 konularının takip ettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

İki yıllık arazi çalışma sonuçları göre yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama sistemleri ile aerobik pirinç 

üretiminin Akdeniz iklim koşullarında etkili ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır.  TS yöntemi, her iki damla 

sulama sistemine kıyasla en yüksek dane verim ve kuru madde verimini sağlasa da, sonuç olarak ortalama 

verime ve mevsimsel uygulanan toplam sulama suyuna bağlı olarak düşük sulama suyu kullanım etkinliği  

(IWUEI+P)elde edilmiştir. Her iki damla sulama yöntemini tava sulama ile karşılaştırdığımızda YÜI3 ve YAI3 

konularında sırasıyla% 14.5 ve %19.5’lik verim azalışıyla sudan %49 tasarruf sağlanmıştır. Aerobik çeltik, su 

açığı olan bölgelerde çeltik yetiştirmek için uygun bir seçenek olabilir ve uygun su yönetimi ile tava sulamaya 

göre % 85'e varan verim elde edilebilir. 
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7. EK ÇİZELGE VE ŞEKİLLER 
 
7.1 Ek Çizelgeler  
 

Ek Çizelge 1. Konulara uygulanan sulama suyu miktarları (mm) ile sulama tarihleri (2019) 

Tarih P (%) Buharlaşma 
miktarı Epan (mm) 

Kpc 
Tava 

I1: 1.00 I2:1.25 I3:1.50 
25.05.2019-23.6.2019 Eşit su uygulaması* 265 265 265   

23.6.2019 Eşit su uygulaması 40 40 40   
26.6.2019 1.0 12.3 12.3 15.4 18.5   
28.6.2019 1.0 12.1 12.1 15.1 18.2   
1.7.2019 1.0 17.5 17.5 21.9 26.3   
3.7.2019 1.0 13.3 13.3 16.6 20.0   
8.7.2019 1.0 33.1 33.1 41.4 49.7   
10.7.2019 1.0 11.4 11.4 14.3 17.1   
12.7.2019 1.0 11.6 11.6 14.5 17.4   
15.7.2019 1.0 16.2 16.2 20.3 24.3   
17.7.2019 1.0 10.8 10.8 13.5 16.2   
19.7.2019 1.0 10.8 10.8 13.5 16.2   
22.7.2019 1.0 16.2 16.2 20.3 24.3   
24.7.2019 1.0 10.8 10.8 13.5 16.2   
26.7.2019 1.0 10 10 12.5 15   
29.7.2019 1.0 15 15 18.8 22.5   
31.7.2019 1.0 10 10 12.5 15   
2.8.2019 1.0 10 10 12.5 15   
5.8.2019 1.0 15 15 18.8 22.5   
7.8.2019 1.0 12 12 15 18   
9.8.2019 1.0 13 13 16.3 19.5   
12.8.2019 1.0 20.5 20.5 25.6 30.8   
14.8.2019 1.0 14.1 14.1 17.6 21.2   
16.8.2019 1.0 14.2 14.2 17.8 21.3   
19.8.2019 1.0 21 21 26.3 31.5   
21.8.2019 1.0 14.1 14.1 17.6 21.2   
23.8.2019 1.0 14.1 14.1 17.6 21.2   
26.8.2019 1.0 21.3 21.3 26.6 32.0   
28.8.2019 1.0 13.8 13.8 17.3 20.7   
30.8.2019 1.0 14 14 17.5 21   
2.9.2019 1.0 21.2 21.2 26.5 31.8   
4.9.2019 1.0 12.3 12.3 15.4 18.5   
6.9.2019 1.0 10.9 10.9 13.6 16.4   
9.9.2019 1.0 17.2 17.2 21.5 25.8   
11.9.2019 1.0 10.2 10.2 12.8 15.3   
13.9.2019 1.0 10.2 10.2 12.8 15.3   

Eşit Su Uygulaması* 305 305 305 
 Konulu Sulama Toplam 490.2 612.8 735.3 
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Yağış 36.2 36.2 36.2 36.2 
TOPLAM 831.4 954.0 1076.5 1836.2 

*30 cm doygun halde tutuldu 

Ek Çizelge 2. Konulara uygulanan sulama suyu miktarları (mm) ile sulama tarihleri (2020) 

Tarih P (%) Buharlaşma miktarı 
Epan (mm) 

Kpc 
Tava 

I1: 1.00 I2:1.25 I3:1.50 
02.06.2020-10.07.2020 Eşit su uygulaması* 255 255 255 

 10.07.2020 Eşit su uygulaması 30 30 30 
 13.07.2020 1.0 13.5 13.5 16.9 20.3  

15.07.2020 1.0 15.3 15.3 19.1 23.0  
17.07.2020 1.0 15.7 15.7 19.6 23.6  
20.07.2020 1.0 22.0 22.0 27.5 33.0  
22.07.2020 1.0 14.5 14.5 18.1 21.8 

 24.07.2020 1.0 14.6 14.6 18.3 21.9 
 27.07.2020 1.0 20.8 20.8 26.0 31.2 
 29.07.2020 1.0 14.5 14.5 18.1 21.8 
 31.07.2020 1.0 16.1 16.1 20.1 24.2 
 03.08.2020 1.0 22.5 22.5 28.1 33.8 
 05.08.2020 1.0 13.0 13.0 16.3 19.5 
 07.08.2020 1.0 13.8 13.8 17.3 20.7 
 10.08.2020 1.0 21.0 21.0 26.3 31.5 
 12.08.2020 1.0 14.0 14.0 17.5 21.0 
 14.08.2020 1.0 14.5 14.5 18.1 21.8 
 17.08.2020 1.0 21.3 21.3 26.6 32.0 
 19.08.2020 1.0 14.6 14.6 18.3 21.9 
 21.08.2020 1.0 13.9 13.9 17.4 20.9 
 24.08.2020 1.0 22.3 22.3 27.9 33.5 
 26.08.2020 1.0 13.6 13.6 17.0 20.4 
 28.08.2020 1.0 13.7 13.7 17.1 20.6 
 31.08.2020 1.0 21.7 21.7 27.1 32.6 
 02.09.2020 1.0 13.8 13.8 17.3 20.7 
 04.09.2020 1.0 13.5 13.5 16.9 20.3 
 07.09.2020 1.0 19.3 19.3 24.1 29.0 
 09.09.2020 1.0 12.3 12.3 15.4 18.5 
 11.09.2020 1.0 12.8 12.8 16,0 19.2 
 14.09.2020 1.0 17.9 17.9 22.4 26.9 
 16.09.2020 1.0 11.7 11.7 14.6 17.6 
 18.09.2020 1.0 11.3 11.3 14.1 17.0  

21.09.2020 1.0 16.5 16.5 20.6 24.8  
23.09.2020 1.0 12.0 12.0 15.0 18.0  

Eşit Su Uygulaması* 285 285 285 
 Konulu Sulama Toplam 508 635 762  

Yağış 8.0 8.0 8.0 8.0 
TOPLAM 801 928 1055 2358 

*30 cm doygun halde tutuldu 
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Ek Çizelge 3. Çeltik verimine ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 361 180.5 2 1.0892 0.4787 
SulamaYöntemi 16320.2 16320.2 1 98.4794 0.0100** 
Hata1 331.444 165.722 2 1.1710 0.3581 
Sulama Katsayıları 89916.3 44958.2 2 317.6632 0.0001** 
SY*SK 5504.78 2752.39 2 19.4477 0.0008** 
Hata 1132.22 141.5 8   
Toplam 113566.00  17  0.0001** 
CV(%)=1.7 
 

Ek Çizelge 4. Çeltik verimine ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 72.3333 36.1667 2 1.5612 0.3904 
SulamaYöntemi 43218 43218 1 1865.525 0.0005** 
Hata1 46.3333 23.1667 2 0.2258 0.8028 
Sulama Katsayıları 92612,3 46306.2 2 451.4005 0.,0001** 
SY*SK 6672.33 3336.17 2 32.5215 0.0001** 
Hata 820.67 102.6 8   
Toplam 143442.00  17  0.0001** 
CV(%)=1.7 
 
Ek Çizelge 5.  Bitki boyuna ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 5.01083 2.50542 2 3.0150 0.2491 
SulamaYöntemi 202.34 202.34 1 243.4981 0.0041** 
Hata1 1.66194 0.83097 2 1.3202 0.3195 
Sulama Katsayıları 594.656 297.328 2 472.3656 0.0001** 
SY*SK 14.9769 7.48847 2 11.8970 0.0040** 
Hata 5.03556 0.6294 8   
Toplam 823.68125  17  0.0001** 
CV(%)=0.9 
 

Ek Çizelge 6.  Bitki boyuna ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 1.15111 0.57556 2 1.9474 0.3393 
SulamaYöntemi 104.642 104.642 1 354.0526 0.0028** 
Hata1 0.59111 0.29556 2 0.2588 0.7782 
Sulama Katsayıları 622.564 311.282 2 272.5233 0.0001** 
SY*SK 25.7911 12.8956 2 11.2899 0.0047** 
Hata 9.13778 1.1422 8   
Toplam 763.87778  17  0.0001** 
CV(%)=1.3 
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Ek Çizelge 7. Salkım sayısına ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 24.1111 12.0556 2 11.4211 0.0805 
SulamaYöntemi 2403.56 2403.56 1 2277.053 0.0004** 
Hata1 2.11111 1.05556 2 0.2657 0.7732 
Sulama Katsayıları 23955.4 11977.7 2 3015.371 0.0001** 
SY*SK 540.778 270.389 2 68.0699 0.0001** 
Hata 31.778 3.97 8   
Toplam 26957.778  17  0.0001** 
CV(%)=0.8 
 

Ek Çizelge 8. Salkım sayısına ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar  KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür  52.7778 26.3889 2 2.8107 0.2624 
SulamaYöntemi  4480.89 4480.89 1 477.2544 0.0021** 
Hata1  18.7778 9.38889 2 1.1901 0.3528 
Sulama Katsayıları  19735.4 9867.72 2 1250.838 0.0001** 
SY*SK  348.778 174.389 2 22.1056 0.0006** 
Hata  63.111 7.89 8   
Toplam  24699.778  17  0.0001** 
CV(%)=1.12 
 

Ek Çizelge 9. Saplı ağırlığa ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 1636.11 818.056 2 0.7209 0.5811 
SulamaYöntemi 581401 581401 1 512.3733 0.0019** 
Hata1 2269.44 1134.72 2 1.1011 0.3781 
Sulama Katsayıları 1736086 868043 2 842.3059 0.0001** 
SY*SK 29686.1 14843.1 2 14.4030 0.0022** 
Hata 8244.4 1031 8   
Toplam 2359323.6  17  0.0001** 
CV(%)=1.6 
 

Ek Çizelge 10. Saplı ağırlığa ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 252.778 126.389 2 1.1980 0.4550 
SulamaYöntemi 67712 67712 1 641.8199 0.0016** 
Hata1 211 105.5 2 0.7685 0.4951 
Sulama Katsayıları 642636 321318 2 2340.643 0.0001** 
SY*SK 2441.33 1220.67 2 8.8919 0.0093** 
Hata 1098.22 137.3 8   
Toplam 714351.78  17  0.0001** 
CV(%)=0.64 
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Ek Çizelge 11. Bin dane ağırlığa ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 2.64654 1.32327 2 4.9609 0.1678 
SulamaYöntemi 8.93236 8.93236 1 33.4873 0.0286* 
Hata1 0.53348 0.26674 2 1.1611 0.3608 
Sulama Katsayıları 85.9731 42.9866 2 187.1173 0.0001** 
SY*SK 10.8585 5.42924 2 23.6331 0.0004** 
Hata 1.83784 0.2297 8   
Toplam 2359323.6  17  0.0001** 
CV(%)=1.5 
 

Ek Çizelge 12. Bin dane ağırlığa ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.15004 0.07502 2 0.8188 0.5498 
SulamaYöntemi 9.78294 9.78294 1 106.7747 0.0092** 
Hata1 0.18324 0.09162 2 1.7711 0.2308 
Sulama Katsayıları 115.794 57.8969 2 1119.201 0.0001** 
SY*SK 5.59274 2.79637 2 54.0565 0.0001** 
Hata 0.41384 0.0517 8   
Toplam 131.91656  17  0.0001** 
CV(%)=0.7 
 

Ek Çizelge 13. Salkım dane sayısına ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 66.0844 33.0422 2 5.0165 0.1662 
SulamaYöntemi 33.62 33.62 1 5.1043 0.1524 
Hata1 13.1733 6.58667 2 1.0439 0.3955 
Sulama Katsayıları 1897.39 948.696 2 150.3612 0.0001** 
SY*SK 20.28 10.14 2 1.6071 0.2590 
Hata 50.4756 6.309 8   
Toplam 2081.0244  17  0.0001 
CV(%)=1.9 
 

Ek Çizelge 14. Salkım dane sayısına ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 19 9.5 2 1.2302 0.4484 
SulamaYöntemi 249.389 249.389 1 32.2950 0.0296* 
Hata1 15.4444 7.72222 2 0.2399 0.7922 
Sulama Katsayıları 3367 1683.5 2 52.2916 0.0001** 
SY*SK 18.1111 9.05556 2 0.2813 0.7620 
Hata 257.5556 32.194 8   
Toplam 3926.5000  17  0.0008** 
CV(%)=4.4 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
64 

 
 
 

Ek Çizelge 15. Salkım uzunluğuna ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 5.66361 2.83181 2 10.2923 0.0886 
SulamaYöntemi 0.23347 0.23347 1 0.8486 0.4542 
Hata1 0.55028 0.27514 2 5.5803 0.0304 
Sulama Katsayıları 7.47861 3.73931 2 75.8394 0.0001** 
SY*SK 0.31861 0.15931 2 3.2310 0.0936 
Hata 0.394444 0.04931 8   
Toplam 14.639028  17  0.0001 
CV(%)=1.5 
 

Ek Çizelge 16. Salkım uzunluğuna ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.30333 0.15167 2 2.0526 0.3276 
SulamaYöntemi 1.74222 1.74222 1 23.5789 0.0399* 
Hata1 0.14778 0.07389 2 0.6856 0.5311 
Sulama Katsayıları 14.52 7.26 2 67.3608 0.0001** 
SY*SK 0.08444 0.04222 2 0.3918 0.6882 
Hata 0.862222 0.10778 8   
Toplam 17.660000  17  0.0002** 
CV(%)=2.3 
 

Ek Çizelge 17. Hasat indeksine ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 3.83229 1.91614 2 1.5955 0.3853 
SulamaYöntemi 57.8367 57.8367 1 48.1571 0.0201* 
Hata1 2.402 1.201 2 2.2759 0.1650 
Sulama Katsayıları 78.6332 39.3166 2 74.5035 0.0001** 
SY*SK 2.0606 1.0303 2 1.9524 0.2039 
Hata 4.22172 0.5277 8   
Toplam 148.98647  17  0.0001** 
CV(%)=2.02 

 

Ek Çizelge 18. Hasat indeksine ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.10702 0.05351 2 3.9170 0.2034 
SulamaYöntemi 51.1912 51.1912 1 3747.182 0.0003** 
Hata1 0.02732 0.01366 2 0.0495 0.9520 
Sulama Katsayıları 17.3253 8.66265 2 31.3722 0.0002** 
SY*SK 21.2941 10.6471 2 38.5589 0.0001** 
Hata 2.208996 0.27612 8   
Toplam 92.153967  17  0.0001** 

CV(%)=1.6 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
65 

 
 
 

Ek Çizelge 19. Kırıklı randıman değerlerine ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.41563 0.20782 2 1.1625 0.4624 
SulamaYöntemi 1.81769 1.81769 1 10.1676 0.0859 
Hata1 0.35754 0.17877 2 0.4529 0.6511 
Sulama Katsayıları 14.0169 7.00845 2 17.7544 0.0011** 
SY*SK 0.85268 0.42634 2 1.0800 0.3844 
Hata 3.157956 0.39474 8   
Toplam 20.618400  17  0.0176* 
CV(%)=1.0 
 

 

Ek Çizelge 20. Kırıklı randıman değerlerine ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 1.12058 0.56029 2 1.0870 0.4792 
SulamaYöntemi 16.0744 16.0744 1 31.1843 0.0306* 
Hata1 1.03093 0.51547 2 0.3755 0.6984 
Sulama Katsayıları 10.4328 5.21641 2 3.8002 0.0692 
SY*SK 4.3579 2.17895 2 1.5874 0.2627 
Hata 10.981222 1.37265 8   
Toplam 43.997894  17  0.0905 
CV(%)=1.8 
 

Ek Çizelge 21.  Kırıksız randıman değerlerine ilişkin varyans analizi (2019) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.79271 0.39636 2 0.5094 0.6625 
SulamaYöntemi 3.44969 3.44969 1 4.4332 0.1699 
Hata1 1.55631 0.77816 2 1.0639 0.3893 
Sulama Katsayıları 48.6544 24.3272 2 33.2601 0.0001** 
SY*SK 0.52621 0.26311 2 0.3597 0.7086 
Hata 5.851378 0.73142 8   
Toplam 60.830711  17  0.0033** 
CV(%)=1.6 
 

Ek Çizelge 22.  Kırıksız randıman değerlerine ilişkin varyans analizi (2020) 
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Tekerrür 0.58808 0.29404 2 1.5513 0.3920 
SulamaYöntemi 36.2668 36.2668 1 191.3423 0.0052** 
Hata1 0.37908 0.18954 2 0.1744 0.8431 
Sulama Katsayıları 48.6651 24.3325 2 22.3848 0.0005** 
SY*SK 4.80874 2.40437 2 2.2119 0.1719 
Hata 8.696111 1.0870 8   
Toplam 99.403894  17  0.0023** 
CV(%)=2.0 
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Ek Çizelge 23.  Verime ilişkin birleşik varyans analiz tablosu  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 107584 107584 1 1139.125 0.0001** 
Tekerrür[Yıl] 433.333 108.333 4 1.1471 0.4487 
SY 56327.1 56327.1 1 596.4047 0.0001** 
Yıl*SY 3211.11 3211.11 1 34.0000 0.0043** 
Hata 1 377.778 94.4444 4 0.7738 0.5581 
Konular 182327 91163.6 2 746.9024 0.0001** 
Yıl*Konular 201.5 100.75 2 0.8254 0.4559 
SY*Konular 11912.1 5956.03 2 48.7977 0.0001** 
Yıl*SY*Konular 265.056 132.528 2 1.0858 0.3613 
Hata 1952.89 122.1 16   
Toplam 364592.00  35  0.0001** 
CV(%)=1.7 
 

 

Ek Çizelge 24.  Bitki boyuna ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 116.82 116.82 1 207.3985 0.0001** 
Tekerrür[Yıl] 6.16194 1.54049 4 2.7349 0.1767 
SY 299.002 299.002 1 530.8378 0.0001** 
Yıl*SY 7.98063 7.98063 1 14.1685 0.0197* 
Hata 1 2.25306 0.56326 4 0.6359 0.6443 
Konular 1217.06 608.53 2 686.9577 0.0001** 
Yıl*Konular 0.16014 0.08007 2 0.0904 0.9140 
SY*Konular 19.6351 9.81757 2 11.0829 0.0010** 
Yıl*SY*Konular 21.1329 10.5665 2 11.9283 0.0007** 
Hata 14.1733 0.8858 16   
Toplam 1704.3791  35  0.0001** 
CV(%)= 1.1 
 

Ek Çizelge 25.  Salkım sayısına ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 1344.44 1344.44 1 257.4468 0.0001** 
Tekerrür[Yıl] 76.8889 19.2222 4 3.6809 0.1174 
SY 6724 6724 1 1287.574 0.0001** 
Yıl*SY 160.444 160.444 1 30.7234 0.0052** 
Hata 1 20.8889 5.22222 4 0.8806 0.4974 
Konular 42637.5 21318.8 2 3594.731 0.0001** 
Yıl*Konular 1053.39 526.694 2 88.8103 0.0001** 
SY*Konular 750.167 375.083 2 63.2459 0.0001** 
Yıl*SY*Konular 139.389 69.6944 2 11.7518 0.0007** 
Hata 94.889 5.93 16   
Toplam 53002.000  35  0.0001** 
CV(%)= 0.9 
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Ek Çizelge 26. Saplı ağırlık ilişkin birleşik varyans analiz tablosu  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 376791 376791 1 607.6191 0.0001** 
Tekerrür[Yıl] 1888.89 472.222 4 0.7615 0.6009 
SY 522970 522970 1 843.3489 0.0001** 
Yıl*SY 126143 126143 1 203.4206 0.0001** 
Hata 1 2480.44 620.111 4 1.0620 0.4072 
Konular 2244880 1122440 2 1922.261 0.0001** 
Yıl*Konular 133842 66921.2 2 114.6074 0.0001** 
SY*Konular 24415.4 12207.7 2 20.9066 0.0001** 
Yıl*SY*Konular 7712.06 3856.03 2 6.6037 0.0081** 
Hata 9342.7 584 16   
Toplam 3450466.8  35  0.0001** 
CV(%)= 1.3 

 

Ek Çizelge 27.  Bin dane ağırlığı ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 9.70322 9.70322 1 54.1533 0.0018** 
Tekerrür[Yıl] 2.79659 0.69915 4 3.9019 0.1079 
SY 18.7056 18.7056 1 104.3954 0.0005** 
Yıl*SY 0.00967 0.00967 1 0.0540 0.8277 
Hata 1 0.71672 0.17918 4 1.2732 0.3214 
Konular 200.398 100.199 2 711.9933 0.0001** 
Yıl*Konular 1.36847 0.68423 2 4.8620 0.0224* 
SY*Konular 16.0154 8.0077 2 56.9009 0.0001** 
Yıl*SY*Konular 0.43582 0.21791 2 1.5484 0.2428 
Hata 2.25169 0.1407 16   
Toplam 252.40163  35  0.0001** 
CV(%)= 1.2 
 

Ek Çizelge 28.  Salkım dane sayısına ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 0.32111 0.32111 1 0.0449 0.8426 
Tekerrür[Yıl] 85.0844 21.2711 4 2.9731 0.1582 
SY 233.071 233.071 1 32.5771 0.0047** 
Yıl*SY 49.9378 49.9378 1 6.9800 0.0575 
Hata 1 28.6178 7.15444 4 0.3716 0.8254 
Konular 5143.96 2571.98 2 133.5959 0.0001** 
Yıl*Konular 120.429 60.2144 2 3.1277 0.0714 
SY*Konular 25.8956 12.9478 2 0.6725 0.5243 
Yıl*SY*Konular 12.4956 6.24778 2 0.3245 0.7275 
Hata 308.0311 19.252 16   
Toplam 6007.8456  35  <.0001** 
CV(%)= 3.4 
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Ek Çizelge 29.  Salkım uzunluğuna ilişkin birleşik varyans analiz tablosu  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 9.87007 9.87007 1 56.5575 0.0017** 
Tekerrür[Yıl] 5.96694 1.49174 4 8.5480 0.0306* 
SY 0.35007 0.35007 1 2.0060 0.2296 
Yıl*SY 1.62563 1.62563 1 9.3152 0.0380* 
Hata 1 0.69806 0.17451 4 2.2219 0.1125 
Konular 21.3943 10.6972 2 136.1972 0.0001** 
Yıl*Konular 0.60431 0.30215 2 3.8470 0.0432* 
SY*Konular 0.04764 0.02382 2 0.3033 0.7426 
Yıl*SY*Konular 0.35542 0.17771 2 2.2626 0.1364 
Hata 1.256667 0.07854 16   
Toplam 42.169097  35  0.0001** 
CV(%)=1.9 
 

 

Ek Çizelge 30.  Hasat indeksine ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 62.4854 62.4854 1 102.8852 0.0005** 
Tekerrür[Yıl] 3.93931 0.98483 4 1.6216 0.3255 
SY 0.10136 0.10136 1 0.1669 0.7038 
Yıl*SY 108.927 108.927 1 179.3528 0.0002** 
Hata 1 2.42932 0.60733 4 1.5111 0.2460 
Konular 35.4377 17.7189 2 44.0856 0.0001** 
Yıl*Konular 60.5207 30.2604 2 75.2896 0.0001** 
SY*Konular 5.09531 2.54765 2 6.3387 0.0094** 
Yıl*SY*Konular 18.2594 9.12971 2 22.7153 0.0001** 
Hata 6.43071 0.4019 16   
Toplam 303.62582  35  0.0001** 
CV(%)=1.8 
 

Ek Çizelge 31.  Kırıklı randımana ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 1.5918 1.5918 1 4.5857 0.0989 
Tekerrür[Yıl] 1.53621 0.38405 4 1.1064 0.4621 
SY 14.3515 14.3515 1 41.3445 0.0030** 
Yıl*SY 3.54067 3.54067 1 10.2001 0.0331* 
Hata 1 1.38848 0.34712 4 0.3928 0.8108 
Konular 23.9108 11.9554 2 13.5288 0.0004** 
Yıl*Konular 0.53896 0.26948 2 0.3049 0.7414 
SY*Konular 0.71056 0.35528 2 0.4020 0.6755 
Yıl*SY*Konular 4.50002 2.25001 2 2.5461 0.1096 
Hata 14.139178 0.88370    
Toplam 66.208097    0.0132* 
CV(%)= 1.4 
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Ek Çizelge 32. Kırıksız randımana ilişkin birleşik varyans analizi  
Kaynaklar KT KO SD F Ratio Prob > F 
Yıl 102.044 102.044 1 210.9006 0.0001** 
Tekerrür[Yıl] 1.38079 0.3452 4 0.7134 0.6243 
SY 31.0435 31.0435 1 64.1597 0.0013** 
Yıl*SY 8.67302 8.67302 1 17.9251 0.0133* 
Hata 1 1.93539 0.48385 4 0.5322 0.7140 
Konular 97.3143 48.6572 2 53.5154 0.0001** 
Yıl*Konular 0.00517 0.00259 2 0.0028 0.9972 
SY*Konular 2.25601 1.128 2 1.2406 0.3156 
Yıl*SY*Konular 3.07895 1.53947 2 1.6932 0.2153 
Hata 14.54749 0.9092 16   
Toplam 262.27828  35  0.0001** 
CV(%)=1.8 
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7.2 Ek Şekiller 
 

  
 

Ek Şekil 3. Tavaların oluşturulması (2)                        Ek Şekil 4. Yüzeyaltı laterallerin yerleştirilmesi  
 
  

Ek Şekil 1. Parzelizasyon                                                      Ek Şekil 2. Tavaların oluşturulması (1) 

Ek Şekil 5. Çeltik ekimi                                                       Ek Şekil 6. Yüzey damla sulama sisteminin döşenmesi 



                                                                                         
72 

Ek Şekil 7. Denemenin genel görünümü                             Ek Şekil 8. Damla sulama (1) 
 
 
 

Ek Şekil 9.  Tava sulama (2)                                                Ek Şekil 10. Yüzey damla sulama (3) 
 
 

Ek Şekil 11.  Çeltik bitkisinin çimlenmesi (1)                     Ek Şekil 12. Çeltik bitkisinin çimlenmesi (2) 
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Ek Şekil 13. YÜI3 damla konusu                                          Ek Şekil 14. YAI3 damla konusu 
 
 

                                                                         
 

 

Ek Şekil 15. Tava sulama                                                    Ek Şekil 16. YÜI3 konusunda olgulanlaşma dönemi 

Ek Şekil 17. YA I3 konusunda olgunlaşma dönemi             Ek Şekil 18. Tava sulama konusunda olgunlaşma 
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8. PROJE YÜRÜTÜCÜLERİNİN ÖZGEÇMİŞİ 
 
 
Adı Soyadı Dr.Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78-129     yesim.bozkurtcolak@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN  

Doktora 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama - 2010 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama - 2005 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi- ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama - 1999 

    
 
 
Adı Soyadı Dr. Engin GÖNEN 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64  engin.gonen@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN  

Doktora 

Üniversite Adı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Biyosistem Mühendisliği/2020 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Biyosistem Mühendisliği/2015 

Lisans 

Üniversite Adı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama/2011 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:yesim.bozkurtcolak@tarimorman.gov.tr
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Adı Soyadı Dr. Mete ÖZFİDANER 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78     mete.ozfidaner@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN 

Doktora 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim 

/Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2020 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2007 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi- ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2005 

    
Adı Soyadı Dr. Alper BAYDAR 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78   alper.baydar@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN  

Doktora 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim 

/Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2020 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2010 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2006 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mete.ozfidaner@tarimorman.gov.tr
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Adı Soyadı Gülşen DURAKTEKİN 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78     gulsen.duraktekin@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2007 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2003 

 
 
 
Adı Soyadı Mehmet YILDIZ 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78     mehmet_yildiz@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı   

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı  

Lisans 

Üniversite Adı  

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı  

 
 
 
Adı Soyadı Kadir KUŞVURAN 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78     kadir.kusvuran@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 2000 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Tarımsal Yapılar ve Sulama 1991 

    
 
 
 
 
 
 

mailto:gulsen.duraktekin@tarimorman.gov.tr
mailto:mehmet_yildiz@tarimorman.gov.tr
mailto:kadir.kusvuran@tarimorman.gov.tr
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Adı Soyadı Havva AKÇA 

Ünvan Kimyager 

Telefon/ E-mail (0324) 644 64 78     havva.akca@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –Erdemli/MERSİN 

Lisans 

Üniversite Adı İstanbul Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 

İSTANBUL 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Kimya 2002 

    
 
 
Adı Soyadı Dr.Serdar EYMİRLİ 

Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi 

Telefon/ E-mail (0322) 344 17 84     serdar.eymirli@tarimorman.gov.tr 

Çalıştığı Kurum Biyolojik Mücadele  Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –ADANA  

Doktora 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Bitki koruma - 2011 

Yüksek Lisans 

Üniversite Adı  Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Bahçe Bitlileri Bölümü - 2000 

Lisans 

Üniversite Adı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi- ADANA 

Akademik Birim /Mezuniyet Yılı Bahçe Bitlileri Bölümü - 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:havva.akca@tarimorman.gov.tr
mailto:serdar.eymirli@tarimorman.gov.tr
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9. PROJE SONUÇLARININ UYGULAMAYA AKTARILMA PLANI 

 

Proje tamamlandıktan sonra elde edilen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje 
lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.  

Proje Adı: 

Ana Proje: Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının 

Alt Proje: Tarsus Koşullarında Çeltik Yetiştiriciliğinde Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla 
Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

PSUP Hedefi: Projenin genel amaçları kapsamında ulaşılan hedefler kısaca yazılır. 

1. (%70) sağladığı ortaya konmuştur. 
2. Sağlanan su tasarrufu ile daha fazla alanda çeltik yetiştiriciliği yapılabilecektir.  
3. Gübreleme fertigasyon yöntemi ile yapılmış ve kayıplar en aza indirgenmiştir. 
4. Kuru ziraat olarak tabir edilen yetiştirme şekli için İMİ tolaranslı Rekor CL çeşidinin yabancı ot 

kontrollünün sağlanması açısından uygun olduğu ortaya çıkmıştır.  
5. Ülkemizde, sulama suyunun bulunabildiği sınırlı alanlarda münavebe uygulamaksızın çeltik 

monokültür olarak yetiştirilmektedir. Proje sonuçlarına göre, sınırlı su kaynağı olan alanlarda da 
çeltik yetiştirilebileceği gibi münavebeyi de mümkün kılabilmektedir. 

6. Proje çıktısı olan ekonomik analiz sonucu, tava sulama yönteminde kıyasla, damla sulama yöntemi 
ile sulama yapılması nispi kar oranını arttırmıştır. 

7. 3039 kanun numaralı ve 11/06/1936 tarihli “Çeltik Ekimi Kanunu”’nun 19. Maddesinde yer alan 
Kesik sulama yapılmayan yerlerde ise çeltiklikler o civardaki köy, kasaba ve şehirlerle 
sayfiyelerinden üç kilometre uzakta bulundurulur, ifadesi damla sulama yöntemlerinin uygulandığı 
alanlar için geçerliliği olmayacaktır. Zira damla sulama uygulamalarında, tava yönteminde olduğu 
insan sağlığını tehdit edici unsurlar oluşmamaktadır. Söz konusu kanunun revize ihtiyacı tespit 
edilmiştir.    

8. Proje çıktılarının uygulamaya aktarılması ile çiftçi ekonomisine katkı, bölge kalkınmasına ve 
dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Proje tamamlandıktan sonra, sadece bu çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırma adım 
ve mekanizmaları somut olarak ve kısaca belirtilmelidir. 

1. Proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün talebi ile gündeme alınmış olup, elde edilene çıktılar 
ilgili kuruluşa aktarılacaktır. 

2. Proje çıktıları düzenlenecek tanıtım toplantıları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin ilgili şubelere 
aktarılarak çiftçiye ulaşması sağlanacaktır veya sonuçlar bölge çiftçisine doğrudan aktarılacaktır. 
 

3. Yapılacak eğitim ve tanıtımlarla çeltik üretiminde damla sulama yönteminin yaygınlaştırılması 
çalışmaları yapılacaktır 

4. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün ülkesel boyutta yaptığı "Tarım Arazilerinin 
Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Tekirdağ ve Kırklareli illerinde kabul gören 
“Sürdürülebilir Çeltik Tarımı İçin Damla Sulama Projesi” ‘ne teknik destek verilmekte ve proje 
çıktıları sahaya uygulanmaktadır. 
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YÖNETİM DÜZENİ 

Projede görev alan kişilerin her birinin projede gerçekleştirdiği faaliyetler tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılan 
Faaliyetlerdeki 
Sorumlulukları 

Projede Çalışma 
Süresi (Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK Arazi işleri, proje sonuç 
raporu yazımı 

36 100 

Dr. Engin GÖNEN Arazi işleri 18 50 

Dr. Mete ÖZFİDANER Arazi işleri 18 50 

Dr Alper BAYDAR Arazi işleri 18 50 

Gülşen DURAKTEKİN Arazi işleri 9 25 

Mehmet YILDIZ Gübre Uygulamaları 2 5 

Kadir KUŞVURAN Arazi işleri 2 5 

Havva Akça Laboratuvar analizleri 2 5 

Dr. Serdar EYMİRLİ Bitki koruma, teknik 
destek 

6 20 

 

Sıra Proje Çıktıları: 

Proje sonucunda elde edilecek. her türlü 
ürün. sistem. prototip. bilgi. pilot 
uygulama. malzeme. üretim tekniği. 
yöntem. yazılım vb. proje çıktısı olarak 
yazılmalıdır. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 
Mekanizmaları:  

Detay verilerek yazılmalıdır. 

 Çeltikte yüzeyüstü ve yüzey altı damla 
sulama programına ilişkin bilgi 

Elde edilen veri ve bilgiler, DSİ, TRGM, 
BÜGEM SYGM, Özel sektör ve STK ile 
paylaşılacaktır 

1 Sonuç raporu Sonuç raporu ve sonuçları Tarım ve Orman 
Bakanlığı merkez, taşra kurum ve kuruluşları 
ile paylaşılacaktır. 

2 Liflet  Çeltikte damla sulama el broşür/kitapçığı 
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basılarak Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, 
taşra kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve 
STK ile paylaşılacaktır. 

3 Makale veya bildiri Elde edilen verilerin kongre, sempozyum ve 
bilgi alışveriş toplantılarında ilgililere 
duyurulması. 

Ulusal ve uluslararası dergilerde makale olarak 
yayınlanacaktır. 

Adı – Soyadı: Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK 

Görevi : Ziraat Yüksek Mühendisi 

Tarih : 

İmza: 
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10. EL BROŞÜRÜ 

GİRİŞ 

Çeltik, tüm dünyada en fazla sayıda insanın en 
yaygın temel gıda kaynağı olması nedeniyle gerek 
Dünya tarımında gerek Ülkemiz tarımında en önemli 
tarımsal ürünler arasında yer almaktadır. Artan dünya 
nüfusunun ihtiyaç duyulan gıda talebini karşılamak 
için önümüzdeki yıllarda da bu önemini sürdüreceği 
düşünülmektedir. Vejetasyon süreci boyunca sürekli 
suya ihtiyaç duyan bu bitkinin arttırılamayan su 
kaynakları ile birlikte üretim alanlarının arttırılması 
mümkün gözükmemektedir. Aksine mevcut üretim 
alanlarında daralmalar meydana gelmesi daha olası 
gözükmektedir. Artan talep karşısında, tarımda 
kullanılan her damla suyun hesaplanabildiği, 
yönetilebildiği ve yönlendirilebildiği basınçlı sulama 
sistemlerinin tarım alanlarında kullanılması zaruru 
hale gelmiştir. 

AMAÇ  

-Çeltikte damla sulama yöntemlerinin (yüzey ve 
yüzeyaltı damla sulama) uygulanabilirliği 
belirlenmesi 
-Çeltik tarımında fazla kullanılan sulama suyundan 
alternatif sulama yöntemleri ile önemli oranda su 
tasarrufu sağlanması, 
-Damla sulama ile sulanan alanlardaki çeltiğin 
sulama suyu ihtiyacının belirlenmesi 
-Çeltiğin farklı sulama yöntemleri altında su-verim 
ve verim parametreleri arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesi  
-Yabancı ot sorununa çözümler üretebilmek, 
hedeflenmiştir 

MATERYAL 

Damla sulama koşullarında; diğer soya fasulyesi, 
nohut ve fasulye gibi, kuru ziraat ürünlerinde, 
kullanılan imazamox içerikli yabancı ot ilaçlarının 

kullanımına imkan sağlayan, IMI çeltik çeşitlerinin 
kullanılması, yabancı ot kontrolüne daha uygundur.  

 
Recor CL çeşidi 

Çalışmada, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 
geliştirilen (kırmızı çeltik ve konvensiyonel çeltik 
yabancı ot ilaçlarına direnç gösteren yabancı otları 
kontrol etmek için) IMI çeşit, Rekor CL 
kullanılmıştır. Bu çeşit için, üretimde kullanılan 
yabancı ot ilacı, imazamox içeriklidir. IMI özelliği 
taşıdığından bu herbisite dayanıklıdır. Ayrıca, Rekor 
CL fide döneminde hızlı bir şekilde gelişerek toprak 
yüzeyini kaplamakta ve yabancı otların çıkışını 
engellemektedir. Aynı zamanda, yabancı otlar ile 
rekabet edebilecek boy yapısına sahiptir. 

 YÖNTEM 

Deneme metodu, geleneksel tava sulama yöntemi ile 
yüzeyüstü damla ve yüzeyüstü damla sulama 
yöntemlerinin karşılaştırılması esasına 
dayandırılmıştır.  

Çalışma, tesadüf bloklarında bölünmüş parseller 
deneme deseninde yürütülmüştür. Ana konuları 
sulama yöntemleri (yüzeyüstü damla (YÜ), yüzeyaltı 
damla (YA), geleneksel tava sulama (TS)); alt 
konuları sulama düzeyleri (I1: Epan 1.00, I2: Epan 
1.25, I3:Epan 1.50 katsayıları) oluşturmuştur. Damla 
sulama konularından en iyi sonuç elde edilen konu 
ile tava konusundan elde edilen sonuç t testine tabi 
tutulmuştur.  

Parsel ölçüleri: 20 x 5= 100 m2 
Sıra arası: 20 cm 
Lateral aralığı: 60 cm 
Damlatıcı aralığı: 40 cm 
Yüzey altı damla sulama sisteminde lateraller toprak 
yüzeyinin 25 cm altına yerleştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yüzeyaltı laterallerin yerleştirilmesi 

Damla yönteminde sulamalar, haftanın 3 günü; 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olacak şekilde 
uygulanmıştır. Tohum yatağı hazırlığı yapıldıktan 
sonra, ekim dekara m2’ye 500-600 adet, dekara 
ortalama 16 kg tohum mibzerle ekilmiştir, 

YÜ ve YA  damla sulama yöntemlerinde bitki çıkışı 
sağlanana kadar toprağın 30 cm’lik katmanı 
saturasyon noktasına yakın nem seviyesinde 
tutulmuştur. Çimlenme tamamlandıktan sonra konulu 
sulama uygulamalarına geçilmiştir. TS yönteminde 
su yüksekliği 10 cm de tutulmuştur.  

 
 YÜ ve YA damla sulama yöntemleri 
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Tava sulama yöntemi 

Gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre yapılmıştır 
(25 kg da-1 amonyum sülfat ekimden önce toprağı 
uygulanmış ve karıştırılmıştır, kardeşlenme ve salkım 
oluşumu ve dane doldurma dönemlerinde de 17’şer 
kg da-1 amonyum sülfat gübresi uygulanmıştır). 

SONUÇ 

Tava sulama yönteminde 892 kg da-1 verim elde 
edilmiştir. Damla sulama yöntemlerinde en yüksek 
verim değerleri YÜI3 (761 kg da-1) ve YAI3 (721 kg 
da-1) konularında elde edilmiştir.  

Damla sulama yönteminde öne çıkan YÜI3 konusu 
TS yöntemiyle kıyaslandığında, %14.5 verim 
kaybına karşın %49 su tasarrufu sağlanmıştır.  

Nisbi kar en yüksek YÜI3 sulama konusunda 
bulunurken (1.55), bu sırayı YÜI2 ve tava sulama 
konuları (1.47) takip etmiştir.  

TS yöntemi, her iki damla sulama sistemine kıyasla 
en yüksek dane verim ve kuru madde verimini 
sağlasa da, sonuç olarak ortalama verime ve 
mevsimsel uygulanan toplam sulama suyuna bağlı 
olarak düşük sulama suyu kullanım etkinliği  
(IWUEI+P) elde edilmiştir. Her iki damla sulama 
yöntemini TS yöntemi ile karşılaştırdığımızda YÜI3 
ve YAI3 konularında sırasıyla% 14.5 ve %19.5’lik 
verim azalışıyla sudan %49 tasarruf sağlanmıştır 

 
Tava ve damla sulamayöntemleri 

ÖNERİ 

Çukurova Bölgesinde çeltik yetiştiriciliği için 
yüzeyüstü damla sulama yöntemi ve Epan 1.5 
katsayısı önerilmektedir. 

Çizelge 1. Akdeniz Bölgesi’nde damla sulama yöntemi 
ile yetiştirilen çeltik bitkisine uygulanan sulama suyu 
miktarları (Tarsus/Mersin)  

 
Aylık Günlük su 

ihtiyacı 
ton da-1 mm ton da-1 

02 Haz.-10 Tem.* 285 285 7.5 
Temmuz (10-31) 220 220 10.5 

Ağustos 330 330 10.6 
Eylül** 212 212 9.2 

*Toprağın 30 cm’lik katmanının doygun tutulduğu tarih 
**Son sulama 23 Eylül 
Yağış miktarı 8.0 mm’dir. 
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