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Tarımsal Araştırmaların Öncelikli Amacı  
(Toplumsal yarar: Çiftçilerle başlayıp çiftçilerle sonlanmalı) 

- Yoksul kırsal kesimin yaşam kalitesini artırmak; 
  
 - tarımsal üretim ve ürün kalitesini artırmak , 
 - toprak, su ve diğer doğal kaynakları 
 muhafaza ederek sürdürülebilirliğini sağlamak 
 
- Paydaş katılımlı teknoloji yayım ve adaptasyonu 
ve buna bağlı eğitimleri gerçekleştirmek. 

 

Geliştirme için Araştırma 



ICARDA

Günümüz kuru alanları ve sınıflandırılması 



Kısıtlı su & kuraklık 



Doğal Kaynak Sorunları 

- Miktar 

- Kalite 

- Verimlilik 

Su 

- Fiziki erozyon 

- Kimyasal erozyon 

- Biyolojik erozyon 

Toprak 

- Meralar 

- Bitkiler 

- Hayvanlar 

Biyo-çeşitlilik 



İklim Değişimi ve Küresel Isınma 
(Bazı alanlar daha nemli diğer alanlarsa daha kurak olacaktır) 

Yağış değişimi 

Sıcaklık  değişimi 

İklim değişimi doğal kaynaklara ilişkin varolan sorunları  

daha da artıracaktır!!! 



ICARDA



ICARDA

ICARDA’nın Küresel Çalışma Alanları 



CWANA bölgesinde nüfus? 

2002 

750 milyon 

2020 

1.15 milyar 

ICARDA

%53 

artış 



Dünyada Sosyal ve Fiziki Sorunlar-1 

 1 milyar üzerinde insan günde 1.25$ ve azı ile geçinmekte, 

 800 milyon üzerinde insan kronik olarak iyi beslenmemekte,  

 2 milyar kadar insan mikrobesin maddesi noksanlığı ya da ‘gizli 
açlık’tan muzdariptir, 

 Özellikle kadınlar dezavantajlı durumdadır:  

 Verimli kaynaklara eşit ulaşımdan yoksundurlar,  

 Getirisini tamamen paylaşmamalarına rağmen tarım 
işgücünün büyük çoğunluğunu sağlarlar. 

 Gelecekte ihtiyaç duyulan tarımsal üretim için gerekli doğal 
kaynakları tehdit eden unsurlar sürekli artmaktadır.  

 

 



Sosyal ve Fiziki Sorunlar-2 

 Yaklaşık 3.5 milyar ha bozulmuş arazi aşırı kullanım nedeniyle 
verimsizleşmiştir,  

 Aşırı ve uygunsuz su kullanımı dünyadaki tarla bitkileri üretiminin %40’ını 
tehdit etmektedir,  

 150 milyon kişi her yıl kuraklık veya selden etkilenmektedir,  

 1980 – 2008 arasında, iklim değişikliği mısır üretiminde ortalama %3.8, ve 
buğdayda %5.5 verim düşüklüğüne neden olmuştur,  

 Tarım ve gıda sistemleri kollektif olarak küresel sera gazı emisyonunun 
%29’unu kapsamakta, bu nedenle daha çok iklime duyarlı olmalıdırlar,  

  2050’de 9 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusunu beslemek için: 
gıda varlığı – hem üretimin artırılması hem de kayıpların azaltılması ile – 
küresel olarak %60 ve gelişmekte olan ülkeler bazında %100 oranında 
artırılmalıdır.   

 



CGIAR 21. Yüzyıl Stratejisi; 2016-2030 

Vizyon:  

 Yoksulluk, açlık ve çevre ve doğal kaynaklar 
erozyonundan arındırılmış bir dünya oluşturmak. 

Misyon: 

 Özellikle yoksulların tarımsal üretimi sürdürülebilir 
şekilde artırmaları, ekonomik büyümeden pay almaları, 
ailelerini daha iyi beslemeleri, doğal kaynakların iklim 
değişikliği ve diğer tehditler altında muhafazası 
konularında eğitilip kapasitelerinin artırılması için 
tarımsal bilim ve teknolojileri geliştirmek. 

 



CGIAR Stratejik Hedefleri 

 Yoksulluğu azaltmak: %50’si kadın olan 100 milyon insanın 
yoksulluk sorununu çözmek, 

 

 Sağlık için gıda güvenliğini geliştirmek: %50’si kadın olan 150 
milyon insanın minimum besinsel enerji gereksinimlerini 
garanti etmek, 

 

 Doğal kaynak sistemlerini ve ekolojik sistem hizmetlerini 
geliştirmek:  2030 yılına kadar, erozyondan zarar görmüş 190 
milyon ha tarımsal alanın ıslahını sağlamak. 

 



CGIAR Araştırma Öncelikleri-1 

İklime duyarlı tarım Cinsiyet  ve  kapsayıcı büyüme  

Çiftçiler ve diğer kaynak 
kullanıcıları için acilen gerekli, 
iklim değişikliğine adaptasyon ve 
iklim değişikliği etkilerini azaltıcı 
seçeneklere odaklanmak. 

Kadınlar, gençler ve marginal 
gruplara fırsat  yaratmak (gıda 
sektörü öncelikli tarımsal tedarik zinciri  
işletmelerini geliştirmek).   

Genetik geliştirme Biyoçeşitlilik (Gen kaynakları) 

Bitki, hayvan, balık ve ağaç 
çeşitlerini geliştirmek, verimi, 
strese dayanıklılığı, besin 
değerlerini ve kaynak kullanma 
verimliliğini artırmak. 

CGIAR’a emanet edilen bitki gen 
kaynaklarını gıda güvenliği, ve 
verimlilik için muhafaza etmek.  



CGIAR Araştırma Öncelikleri-2 

Doğal kaynaklar ve ekosistem 
hizmetleri  

Tarımsal sistemler  

Çevre bozulmasını düzeltici ve 
sürdürülebilir üretim yoğunluğunu 
artırıcı fırsatlar sunan ekosistemler 
ve havza üzerinde odaklanmak.  

Daha çok yoksul insanların yoğun 
olduğu bölgelerde ekonomik, 
sosyal ve çevresel yararlar 
sağlayan tarımsal sistemleri 
benimsemek.  

Gıda ve sağlık Enstitüleri ve tarımsal politikaları 
desteklemek 

Günlük besin çeşitliliği, beslenme 
miktarı, gıda güvenliği ve yoksul 
tüketicilerin beslenmesi için değer 
zinciri geliştirilmesine 
odaklanmak. 

Pazar performansını geliştirmek, 
kritik kamu araç ve hizmetlerinin 
dağılımını kuvvetlendirmek, ve 
yoksulların dayanıklılığını ve  
faaliyetlerini artırmak.  



CGIAR: hedeflere ulaşmak için ortak Ar-Ge alanları  

İklim  
değişikliği 

Kadın ve  
gençlik  

Tarımsal 
Politikalar ve 

Enstitüler 

Kapasite 
geliştirme 

- iklim şoklarına 
dayanıklılık,  
 

- iklim değişikliğine 
adaptasyon,  
 
- iklim değişikliği 
etkilerini azaltma,  
 
- Araştırma 
harcamalarının %60’ı. 

- cinsiyet eşitliği- 
özellikle yoksul 
kadınların 
gereksinimlerine 
adaptasyon,  
 
- Gençlere iş alanı 
yaratmak için gıda 
sektörü öncelikli 
tarımsal tedarik 
zinciri  işletmelerini 
özendirmek.  

- tarımsal gıda 
politikaları ve 
enstitülerini 
yenilemek, 
 

- gelişmede yoksullara 
öncelik vermek, 
 
- gıda güvenliğini 
geliştirmek, 
 

- doğal kaynakları 
sürdürülebilir olarak 
yönetmek.  

- Tarımsal gıda 
sisteminde yeni 
teknolojileri artırmak,  
 
- Araştırıcılar, çiftçiler 
ve diğer paydaşlar 
için: 
   - arazi analizi,   
   - iklime duyarlı                 
tarım.  
-  



Yararlanıcılar: Gelişmekte olan ülkelerdeki Yoksul 
üreticiler ve tüketiciler 

 Üreticiler:  yoksul çiftçiler,  tarım-hayvancılıkla uğraşanlar, hayvancılık yapanlar, 
ormancılar ve balıkçılar.   

 

 Tüketiciler: kırsal ve kentsel alanlardaki yoksul tüketiciler; özellikle en yoksul 
hanelerdeki kadın ve çocuklar dikkate alınmakta.  

 

 Sosyal gruplar:  kadın ve gençler ile marjinalize edilmiş veya ana akım geliştirme 
faaliyetlerinden dışlanmış üreticiler. 

 

 Gıda işleyicileri ve tüccarlar: üreticiden tüketiciye ürünlere katma değer sağlayan 
kimseler.  

 

 Odak coğrafya: araştırmalar çoğunlukla Afrika (%50), Asya (%30) ve Latin 
Amerika(%20)’da dünyanın çoğunluğunun yoksul ve aç olduğu bölgelerde 
yapılmaktadır.  



Türkiye’de Tarımsal Araştırmaların Tarihçesi-1 

Yıllar Kuruluşlar Araştırmalar Sonuç 

1920’ler Tohum ıslah ve Deneme 
İstasyonları 

Tohum ıslahı, nadas toprak 
işleme vb. 

1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü Nitelikli eleman yetiştirme 

1950 - 
1970 

Araştırma Enstitülerinin 
gelişimi 

Yeni çeşitler, makineleşme, suni 
gübre, tarım ilaçları  

Tahıllar (1.5 
t/ha; %25 ) 

1970 - 
1980 

Araştırma Enstitüleri, Dış 
Kaynaklı Projeler, 
CIMMYT, Tarım İl/İlçe 
Müdürlükleri 

Yeni çeşitler, toprak işleme, 
ekim, gübre, rotasyon, çok yıllık 
ve çok lokasyonlu çiftçi 
şartlarında denemeler, eğitim, 
yayım   

Tahıllar (2.1 
t/ha; %67; 
Baklagil (1.1 
t/ha; %47) 

1975 TAGEM (Tarımsal 
Araştırmalar Gen. Mdl) 

Bikisel üretim araştırma 
projelerinin başlatılması 
(Tahıllar, Baklagiller, Endüstri 
bitkieri vb.) 

Takım 
çalışması 



Türkiye’de Tarımsal Araştırmaların Tarihçesi-2 

Yıllar Kuruluşlar Araştırmalar Sonuç 

1980 - 
1990 

Ek olarak ICARDA Nadas alanlarının baklagil 
ekimiyle azaltılması, TYUAP,  

Baklagil alanı 
2m ha, %300; 

1990’lar TAGEM TAP (DB destekli) Takımdan 
bireysele 

1996 TAGEM Tarımsal Araştırma Master 
Planı 

Bireysel 
projeler 

Bugün TAGEM (68 Araştırma 
Enstitüsü) 

56: Bitki ve hayvan ıslahı, 
yetiştirme teknikleri, bitki 
koruma, hayvan sağlığı, su 
ürünleri, gıda ve yem; 

Ülke ihtiyacı, 
kırsal kalkınma, 
ihracat, 
verimlilik, 

12: toprak ve su muhafaza, 
arazi ıslahı ve kullanımı, 
sulama, gübreleme  

Doğal denge,  
zararlı kalıntıları 



Yurtiçi 
TUBİTAK 
DPT 
Hazine ve Dış Ticaret Sekreterliği 
TSE 
YÖK 

Yurt Dışı 
FAO, IFAD, Dünya Bankası 
ICARDA, CIMMITY 
Avrupa Birliği 
Yurt dışı firmalar 
Üniversite ve araştırma kuruluşları 

Üniversiteler 
24 Ziraat Fakültesi 
19 Veterinerlik Fakültesi 
9 Orman Fakültesi 

Özel sektör 
(Girdi firmaları ve tarıma dayalı sanayi) 

Türkiye’de Tarımsal Araştırmalarda  
Etkili Başlıca Aktörler 

Bakanlıklar 
Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı 
(68 A. Enstitüsü; 1300 araştırıcı) 
Orman ve Çevre Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Boyacı, 2005) 

Önder Çiftçi grupları ve Üretici 
birlikleri 

(Kooperatifler, sulama birlikleri  vb.) 



Tarımsal Araştırma-Geliştirme bütçe payı  

 OECD ülkeleri GSMH’larının %2’sini Araştırma-Geliştirme çabalarına 
ayırırken,  

 

 Bu oran Türkiye’de %0.4 kadardır  (G-20 ülkesi için kabul edilemez) 

 

 Tarımsal araştırmaların aldığı pay Tarımın GSMH’ya 

 yaptığı katkının çok gerisindedir.  

 

 Gelişmiş ülkelerde tarıma dayalı milli gelirin %2.6’sı, Türkiye’de ise 
%0.48’i tarımsal AR-GE çalışmalarına ayrılmaktadır (Kılınçer ve ark., 
2005; Uzunlu et al., 1999). 



Bugünkü kuru tarım 

• Derin ve sürekli sürüm 

• Anızın yok edilmesi 

• Artan erozyon 

 



Kuru alanlar ve agro-ekolojiler 



Kuru Tarım sistemi 

Nüfus artışı 

Sınırlı kaynaklar 

Düşük verimlilik 

Yaygın yoksulluk 

Çölleşme 

ICARDA



Sürdürülebilir Bitki / 

Hayvan üretimi 

Toprak verimliliğinin 

artırılması 
• uygun gübreleme 

• girdi pazarı 

• hayvan gübresi  

• OM idaresi 

• ürün rotasyonları 

• Conservation 

 agriculture 

Anız idaresi 
• toprak işlemesiz ekim 

• malçlama 

• toprağa karıştırma (işleme) 

• otlatma 

Tohumculuk 

• üretim 

• kalite 

• dağıtım 

Ürün değişkenliği 

• Tahıllara alternatif ürün 

•  baklagil intensifikasyonu 

•  değerli ürünler (yağ ve 

endüstri bitkileri, tıbbi bitkiler 

vb)            

•  agro-ormancılık 

•  Yem bitkileri 

Mevcut kaynakların kullanımı 

•  Alet ekipman/traktör 

•  Arazi kalitesi/muhafazası 

•  Yabancıot kontrolü 

•  Destek sulama, Su hasadı 

Ürün pazarı Hanahalkı besin 

güvenliği 

Fazlalık 

Gelir 

Hayvancılık 

• Yem bitkileri 

• Hayvan sağlığı 

Tarımsal Sistemler ve Araştırmalar 



 
N gübrelemesi 

Canola 

Lupins (WA) 

Işlemesiz ekim 

Değişen teknolojilere bağlı olarak 
Avustralya’da buğday verimi eğilimi 

2000     2020 



Buğdayda su verimliliğindeki 
artış potansiyeli  

Water use (mm)
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(Ürün simulasyonu) 



Yazarlar Lokasyon Donem Ugun yetistirme 

tekniginin %’si 

Yorumlar 

Russell (1973) Maitland, S. 
Aust. 

1917–1976 78 Verim eğiliminden 
alınmıştır 

Greb (1979) USA, Great Plains 1943–1977 70 

Ridley and Hedlin 
(1980)  

Canada, prairies 1962–1978  85 

O’Brien (1982) Victoria 1898–1977 67 Tarihi cesit deneme 
ve verim 
egiliminden 

Schmidt (1984) USA 1960–1980 47 

Perry and 
D’Antuono (1989); 

Hoyle and 
Anderson (1993) 

Western Australia 1960–1990 71 Tarihi cesit deneme 
ve verim 
egiliminden 

Anderson and 
Impiglia (2002) 

Western Australia 1987–1988 68 Eski ve modern 

tekniklerle eski ve 

yeni cesitlerin 

karsilastirildigi 7 

deneme sonucundan 

Kuru tarımda buğday veriminin artırılması:  

Çeşitler ve Yetiştirme tekniklerinin karşılaştırılması 

Anderson et al. AJAR 2005 



Destek Sulama (SI) 
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Yağışa bağlı tarım alanlarında bitkilere gereğinden daha az su 
uygulamak üretimin dengeli olarak sürdürülebilirliğini sağlar 



SU: en kısıtlı kaynak  

Zhang and Oweis 1999 
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Buğdayda destek sulama stratejisi  

 
Yağış 

 
Wm  

 
Wl 

 
Ww 

 
We 

 
Wt 

 

Sulama zamanı 

 

250 

 
430 

 
336 

 
260 

 
161 

 
158254 

 

Sapa kalkma, başaklanma, 

Çiçeklenme ve tane doldurma 

 

300 

 
380 

 
286 

 
210 

 
111 

 
108204 

 

Sapa kalkma, başaklanma, 

Çiçeklenme ve tane doldurma 

 

350 

 
330 

 
236 

 
160 

 
61 

 
58155 

 

Çiçeklenme ve tane doldurma 

 

400 

 
280 

 
186 

 
110 

 
11 

 
0144 

 

Tane doldurma 

 

 

450 

 
230 

 
136 

 
60 

 
0 

 
055 

 

Tane doldurma 

Wm: En fazla tane verimi almak için gereken su miktarı, 

Wl :  Sınırlı arazi kaynağı koşulunda en fazla kar etmek için gereken su miktarı, 

Ww: Sınırlı su kaynağı koşulunda en fazla kar etmek için gereken su miktarı, 

We:  En fazla su kullanma verimliliği sağlamak için gereken su miktarı, 

Wt:  45 t/ ha hedef verime ulaşabilmek için gereken su miktarı.  

 



 
Türkiye’de Kuru tarımda buğday Verim farkları  

(1991-2001) 
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Teknoloji geliştirilmesi için alternatif yöntem 

         Yayım  
 

Çiftçiler 
 

  Araştırma 

İl/İlçe 
Konu  
uzmanları 

Teknik  
Danışma 
Komitesi 

Seçilmiş  
çiftçiler 

Üretim  
Sistemleri 
Araştırma 
Timi (Çok 
disiplinli) 



Tahıllarda geliştirilmiş verimli ve dayanıklı çeşitler 

Makarnalık buğday 
(>50) 

Ekmeklik buğday 
(>100) 

Arpa (>30) Kışlık/Fakültatif buğday 



Boylu ve dik yapılı 
Mercimek Çeşitleri (>20) 



Tescil edilmiş yeni Nohut çeşitleri (>20) 



Yem Bitkileri (Yonca, Fiğ, Sudan otu) (>40) 



Uygun Yetiştirme Tekniklerinin adaptasyonu 

Çiftçi uygulaması 

Önerilen uygulama 

Çiftçi uygulaması 

Önerilen uygulama 
Önerilen uygulamalar 



Uygun Yetiştirme Tekniklerinin adaptasyonu 

(Ortalama yağışın %50-60’ı) 

    

Gelişmiş uygulama: Azer-2:  4 t/ha) 
Çiftçi uygulaması:  Azer-2:  1 t/ha 

ICARDA

(Serdari: 1.2 t/ha) 
(Azer-2: 2.0 t/ha) 

Gelişmiş 
uygulama 

(Serdari: 0.5 t/ha) 
Çiftçi uygulaması 



Uzun dönem ürün rotasyon araştırması (bitki 

hayvan entegrasyonu )  

Sürekli buğdayda %40-55 verim 

kaybı (yem bitkileri ve nadas 

sistemine göre) 

Buğday/nadas 

~ 60-90 kg N/ha 

Buğday/fiğ 

~ 30 kg N/ha 
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Türkiyede çok yılllık ürün rotasyonu, 1982- up to date 

29 yıllık araştırma ICARDA’nın 15 yıllık sonuçlarıyla benzer sonuçlar vermiştir 



 

Nohut sonrası Buğday             Karpuz sonrası Buğday
(Kuraklıktan etkilenmiş)        (Topraktaki sudan  
                                                 daha iyi yararlanmış) 

Çiftçi Şartlarında Denemeler 

ICARDA



 

Hayvan yemi olarak Fiğ kullanımı 

ICARDA

(Ot için Fiğ biçimi) 

(Tane ve saman için fiğ  hasadı) 

Fiğde Kuzu otlatma 



       1.9 t/ha               3 t/ha         

0.86 t/ha            1.87 t/ha 

4.3 t/ha    V / hay          2.64 t/ha 
3.8 t/ha   V / grazing    2.50 t/ha 
3.6 t/ha  V / grain        2.10 t/ha 

 

Arpanın rotasyonlara 
göre değişen tane 
verimleri  
 

(Arpa-Arpa) 
(Arpa-Nadas) 

(Arpa-Fiğ) 

4.3 t/ha    V / hay          2.64 t/ha 
3.8 t/ha   V / grazing    2.50 t/ha 
3.6 t/ha  V / grain        2.10 t/ha 
 



Arpa - Arpa Arpa - Fiğ 



 

Yağış Çiftçi Araştırma Potansiyel 

Zonu verimi verimi artış 

(mm/yıl) (t/ha) (t/ha) (%) 

>350 3.15 4.10 30 

250-300 1.21 3.60 198 

200-250 0.67 1.71 254 

 

Değişik agro-ekolojik zonlarda potansiyel arpa verimleri 





Fiğ otlatma ve Atriplex sıra 
aralarında  
fiğ yetiştirme 



Atriplex yem bitkisi  
 
Arpa hasadı sonrası anız ve 
atriplex otlatma yaz boyu 
dengeli bir hayvan besleme 
olanağı sağlar 



Ürün çeşitliliği seçenekleri – süte katma değer 

kazandırma (adding value to milk)   



 

Güneydoğu şartlarında  
Nohut çeşit ve ekim zamanı 

Aralık başı 
(1.5-3.5 
t/ha) Ocak ortası 

(1-2 t/ha) 
 

Şubat sonu 
(0.5-1 t/ha) 
 

ICARDA



Yabancıot 
kontrolü 
• Kimyasal 
• Diğer 
 
• Entegre 

• Ürün tipi 
• Ürün çeşidi 
• Rotasyon 
• Uygun ve 
zamanlı sürüm 
• Temiz tohum 
 

ICARDA



Nohut sonrası Buğday                            -       Kavun sonrası Buğday 

Çiftçi Şartlarında Buğday denemeleri 



Mercimekte yabancıot kontrolü için  
sıra-arası işlemesi 

ICARDA



Mercimekte yabancıot kontrolü için  
sıra-arası işlemesi-hasat dönemi 

ICARDA



 

Metod        Nohut         Yabacıot DM 
Kontrol   :  1.53 t/ha        0.66 t/ha 
Weeding : 1.84                  0.14  
Herbisit  : 1.72                  0.20 
Mekanik : 1.67                  0.39 

Sıra arası işleme 

ICARDA



Farklı sistemlerde toprak kaybı  
(6 yıllık ortalama) 

Ürün sistemi Toprak kaybı (t/ha/yıl) 

Kara nadas  31.6 

Yazlık ürün 19.8 

Anız karıştırılmış 7.8 

Anız malçı 3.9 

İşlemesiz ekim 1.8 

Geleneksel sistemde her ton buğday üretimi için  
2 ton yüzey toprağı erozyonla kaybolmaktadır 



C emisyonu ölçümü 
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Toprak işlemeye göre oluşan CO2 akımı ve mevcut anız artığı 

(İşlemeden 19 gün sonra) 

Kaynak: USDA/ARS 

Pulluk İşlemesiz 



Toprak işleme araştırma  
ve uygulamasında öncelikler 

DÜN                               BUGÜN                                   YARIN 



İşlemesiz doğrudan ekim 

 Dünyada geniş oranda kullanılır: 

• minimum toprak işleme (ZT) 

• anız muhafaza 

• Rotasyonlar (baklagiller, yağ bitkileri vb.) 

 

Yararları: 

•  zaman, yakıt ve makineden tasarruf 

•  daha iyi toprak strüktürü 

•  daha iyi toprak-su dinamiği (OM, porozite) 

•  gelişmiş makine trafiği – zamanında ekim 

•  daha yüksek verim potansiyeli 

•  daha az erozyon 



 

However, ZT planters need to be manufactured locally 

(2008) 
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ZT Farmers 

Farmers’ participation in ZT in Syria  

(ACIAR-AusAID/Iraq Project) 

Crop season ZT areas (ha) ZT Farmers 

2007/08 43 6 

2008/09 2000 43 

2009/10 8000 180 

2010/11 ≈15000 - 20000 > 400 

ICARDA



Toprak İşlemesiz ekim (Geniş alan testi) 

 Buğday anızında nohut Ekim 12 Aralık 2005 

Hasat 16 Haziran 2006 
Toprak ilemesiz ekim 

ve anız 

6 Nisan2006 

Geleneksel 

derin işleme 

Toprak ilemesiz 

ekim ve anız malçı 

 



Toprak İşlemesiz ekim (Geniş alan testi) 

 Buğday anızında Nohut 



Toprak İşlemesiz ekim (Geniş alan testi) 

 Nohut  anızında Buğday 

6 Nisan 2006 23 Şubat 2006 

Toprak ilemesiz 

ekim ve anız malçı 

 

Geleneksel derin 

işleme 



Toprak İşlemesiz ekim (Geniş alan testi) 

  Nohut anızında Buğday 

Effect of sowing method on breadwheat   production    

Tel Hadya Syria 2006 
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Geçitkale 

G                     -              İ 

Geçitkale 

İ                     -              G 

Gönendere Gönendere 

İ                     -              G 

İ                     -                     G 



Yağmur Suyu Hasadı 

200 mm yağış – 300-350 mm eşdeğerde 



 

 
Günde 

20 - 40 ha 

 

       
 

a 
a 

Küçük su tutma havzalarında 
su hasadının mekanizasyonu 



Bu çevre dostu uygulamalar 
gelecekte çiftçilere daha iyi nasıl 

ulaştırılır? 



Tarımsal Araştırmada yeni yaklaşımlar 

 Agronomiden ekolojiye  

 

 Analitik araştırmadan sistem dinamiklerine 

 

 Yukarıdan-aşağı yaklaşımlardan katılımcı aktif araştırmaya 

 

 Hazır reçeteden adaptif öğrenme ve uygulamaya 

 

 Faktör-bazlı uygulamadan doğal kaynakların entegrasyonuna 
(Havza bazlı uygulamalar)  



INRM (Doğal Kaynak Entegre Yönetimi) 
yaklaşımı nedir? 

 Doğal kaynaklara ilişkin araştırmaları entegre eder, 

 

 Adaptif yönetim ve teknoloji tüm ilgililerce benimsenip 
uygulanır,  

 

 Amaçları:  
 Yoksulların yaşam standardının geliştirilmesi 

 Agro-ekosistemin yenilenebilmesi, 
sürdürülebilirlik 

 Tarımsal verimliliğin artırılması  

 Çevrenin korunması 

 

 Toplumsal, bölgesel ve global düzey dikate alınır 



DK 

FİNANSAL KAYNAK  
• Kazanç 
• Kredi 
• Tasarruf 
• Dışarıdan transferler 

SOSYAL VARLIK 
• Kurallara uyum 
• İlişkilerde güven  
• Ortak ilgi 
• Liderlik 
• Sosyal organizasyonlar 

DOĞAL VARLIK 
• Toprak verimliliği 
• Su kaynakları 
• Orman varlığı 
• Otlaklar 
• Arazi miktarı ve kalitesi 
• Madenler 

FİZİKİ VARLIK 
• Hane halkı varlığı 
• Tarım araç&gereçleri 
• Alt yapı 
• Bitki varlığı 

İNSAN KAYNAĞI 
• Bilgi 
• Beceri  
• Sağlık 
• İşçilik  

Doğal Kaynakların (DK) Beş Varlığı  
(Bebbington 1999 and Carney 1998) 



Sistem 

Sistem analizi 

INRM Araştırma Stratejisi 

Problem 

Problem analizi 

Ekstrapolasyon ve adaptasyon (Uzaktan algılama, GIS, model) 

Lokasyon seçimi 

Lokasyon 

Çözüm geliştirme (çiftçi şartlarında çok yıllık araştırmalar) 



INRM 
prensipleri 

INRM köşe taşları  

(Uygulama; Kim?) 

Diyagnostik 
araçlar 

(Neden, Ne zaman, 
Nerede?) 

Problem 
çözme araçları 

(Ne?) 

Uygulama 
araçları 
(Nasıl?) 

5N1K? 



INRM Prensipleri 

1. Araştırma ve Geliştirmeyi entegre etmek, 

 

2. Öğrenme ve adaptasyonu sağlayacak bir sistem 
oluşturmak,  

 

3. Fiziki ve sosyal bilimleri dengelemek, 

 

4. Doğru yerde doğru bilime odaklanmak,  

 

5. Bilimsel kültürü ve organizasyonu değiştirmek. 



Bölgesel katmanlar (Fiziki) İlgili katmanları (Sosyal) 

Agro-ekolojik zon Kurumlar ve politika 

Havza Pazar 

Alt Havza Topluluk 

Tarla Hane halkı yaşam stratejileri 

Teknoloji geliştirme ve değerlendirme için: 
Çok Katmanlı Çalışma Çerçevesi (MLF) 



Su ve toprak yönetimi 

Yeni çeşit tohumları 

Katılım 
Derecesi 

Yüksek 

Yüksek Bilgiye gereksinim derecesi 

Değişik kaliteli bitki çeşitlerini muhafaza 
etmek 

Düşük 

Geçim seçenekleri 
önceliklerini belirleme 

Pazar zinciri geliştirmek 

Araştırmada kollektif  hareket 
Research management 



 

 

 

 

 

 

 
Teşekkürler… 

 

 


