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Ö N S Ö Z 

Güneydoğu Anadol u Böl gesi ' nin sulamaya açılmasıyla ortaya çıkacak tarımsal 
potansiyeli n en iy i şekilde değerlendirilmesini temin etmek amacıyla GAP 
Idaresi Başkanl ı Ç'J ı tarafından Çukurova Ünivers itesi Ziraat Fakültes i 'ne bir 
dizi Tarımsal Araştırma ve Geli ştirme Çalışma s ı yaptırılmı ştır. 

Şanlıurfa-Akçakale Korukl u mevkiinde tahsis edilen 276 dekarlık bir Araştırma 
Istasyonu kurul mas ı , 31 adet projeden oluşan araştırma çalı şmalarının yürütül
mesi, GAP Bölges i ' nde Tarı ms al Konularda Veri Bankası Oluşturulması ve Uzaktan 
Algılama Merkezi Kurulmas ı olmak üzere dört bile şenden oluşan proje çalı şmaları 
1987-1992 yıllar ı aras ında yürütülmü ş tür. 

Planlanan proje çalı şmal arı üç aşamalı olarak ele alınmı ş olup tamamlanan 
bölümü , birinc i aşamayı olu şturan Adaptasyon Çalışmalarını i çermektedir. 

Proje paket inin araştırma çalı şmalarından bitkisel üretimle ilgili olanlar , 
Koruklu mevki i nde kurulan Ara ştırma İstasyonu'nda hayvansal üretimle ilgili 
olanlar i se TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi ' nde yürütülmü ştür. 

Bu rapor , yü rütül en alt projelerle ilgili olarak saptanan ilk sonuçları ortaya 
koymaktadır. 

Söz konusu pro je paketinin ikinci aşaması olan yetiştirme teknikleri ile ilgili 
araştı rmalar, ilk aşamada elde edilen verilere bağlı olarak ve adaptasyonu 
saptanmı ş tür ve çeş itlerle Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin de 
katkıları il e yine Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 1993-1996 
yı ll arı ara s ında sürdürülecektir. 



ı . GİRİŞ 

Do~ada yenilenerneyen ender ana kaynaklar arasında yer alan ve özellikle 
bitkiler için de~işmez dayanak noktası ve besin kayna~ı olan toprakların, 
sistemli bir şeki lde incelenmesi, ça~ımız tarımında oynadı9ı büyük rol 
nedeniyle gün geçti k çe önem kazanmaktadır, çünkü tar ı m faal iye t l eri n hemen 
hemen tümü bu varlık üzerinde yürütülmekte; sulama, drenaj, gübreleme, toprak 
işleme gibi bitki yetiştiricili9inin temel işlemleri ya do~rudan do9ruya, ya da 
dolaylı olarak toprak özellikleri ile ilişkili bulunmaktadır . Bu nedenle toprak 
çeşitlerine sıkı sıkıya bağlı olan kullanım potansiyelleri ni öğrenmek 
zorundayız . Baş ka bir de yi ş 1 e toprak ı arı n ar az i, laboratuvar ve büroda 
metodlarla incelenerek, özelliklerinin, davranı ş ve ihtiyaçların ın tespit 
edilmesi sureti ile toprak bitki arasında bilimsel korelasyonlar 
sa~lanabilmekte ve elde edilen sonuçlar, bitki yetiştiricili9inde 
yararlanılma s ı yönünden büyük değer taşımaktadır. 

Kayaların ve minerallerin ayrışma ürünleri ile ölü ve canlı organik maddelerin, 
su ve havanın karı ş ı mı ndan ibaret ol an toprak materya 1 i , ol u ş um faktörleri n i n 
müşterek et kil eri il e karakter kazan ır. Gerçekte yeryüzünde toprak ol uştur an 
faktörler aras ında, farklı iklimler, pek çok canlı organizmalar, çeşitli 
kayalar , topo~rafyalar ve farklı yaşta araziler yer almaktadır. Bu faktörlerin 
etkilerinin aynı oldu~u yerlerde topraklar birbirlerine benzerlik gösterir. 
Bitki yeti ştiricili~inde çok önemli role sahip olan her özel grup için gereken 
kul anma işlemlerinin uygulanması i ç in topraklar değişik seviyedeki müşterek 

e go"'e sı nıflara ayrılarak haritalar üzerinde gösterilip 
yetiştiricinin yararı na sunulur . 

Tarımsal uygulamalarda öngörülen hedeflere ulaşabilmek ıçın, toprak 
kaynaklarını n potansiyeline uygun biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu 
nedenle , yüksek verimli ve başarısı devamlı tarımsal üretimin 
gerçekl eştirilmesi, toprakların si steml i bir şekilde incelenmesini; fiziksel, 
kimyasal , mineralojik ve biyolojiközelliklerinin saptanması nı; sulu koşullarda 
bilinçli bir toprak yönetimi için gereksinim; toprak haritalarının 
oluşturulmasını zorun ı u kılmaktad ı r . 

Güneydoğu Anadol u Projesi çerçeves i nde kuru tarımdan sulu tarım sistemine 
geçişte, araştırıcılar, planlamacılar, mühendis ve çiftçiler bir çok bilimsel 
ve teknik bilgiye gereksinim duymaktadır . Gerçekleş tiri l mekte olan yat ı rımların 
ve sulama projelerini n ileride baş arıl ı ol ma l arı konu edi l en bilgilerin 
çokluğuna ve sa~lık derecesine bağlıdır . 

Bu çalışmada; Güneydoğu Anadolu Projesi alanı (GAP) içerisi nde bulunan 
Şanlıurfa-Viranşehir, Ceylanpınar ve Mardin ovaları topraklarının oluşu; 
fiziksel, kimyasal, mineralojik, mi kromorfolojik ve biyolojik özell .ikl er inin 
araştırılması; sı nıfland ırı lması ve detaylı haritalanması; bitki beslenmesine 
esas o 1 acak fosfor ve potasyum statüleri n i n saptanmas ı; yarar lı mi kroe 1 ement 
durumlarının ortaya çıkması; su tutma karakteristiklerinin beli r l enmesi; 
potansiyel arazi kullanım planlarının h azırlanması amaçlanmı ştır. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2 . ı . Materyal 

Araştırma; Ceylanpınar-Viranşehir-Mardi n Ovalarının tüm öneml i öze ll i klerini 
ortaya koymak amacıyla 225 ,000 hektarlık bir alanda yürütülmüştür. 



· Güneydoğu An<ıdolu Bölges i'nde arid iklim koşulları haki mdir. Ceylanpınar
Viranşehir-Mardin ovalarında yılda ortalama 330 mm yağış düştüğü saptanmı ş tır. 
Bu bölgede yağı ş lar, en fazla Aralık- Ocak aylarında, en az Temmuz- Ağustos 
aylarında dü şmektedir. Yıllık yağış, yıl içerisinde düzenli bir dağılım 
göstermemektedi r . Kırağıya Aralık, Ocak ve Şubat aylarında rastlanır. Kırağılı 
gün sayısı yıllık ortalama 26 gün, karlı gün sayısı çok az ol up ortalama 1 gün, 
don 1 u gün sayı s ı i se orta 1 ama 33 gündür. Hazi ran, Temmuz ve Ağu stos ayları 
dışında dolu yağ ı ş ına zaman zaman rastlanabilir . Yağı şların yetersiz olmas ından 
dolayı bölgede s t ep bitki ör tüsü hakimdir. Ancak daha önceleri step bitki 
örtüsü ile kaplı olan alanların çoğu şu anda tarım kültürüne alınmış 
durumdadır. 

Ceylanpınar-Viran ş ehir-Mardin ovalarının jeolojisi çoğunlukla 1 okal al anlarda 
saptanan kil taş ı ve marn dı ş ında, bazaltlar, Eosen ve Miosen formasyonu 
karbonatları i çermektedir. Bölgede genç Kuaterner oluşukları da belirli bir 
alanı kaplamaktad ır. Böl ge be ş farklı jeolojik birimden meydana gelmektedir. 

Çalışma alanında stratigrafik olarak kayaçları; 

1) Holosen Yaş lı Yeni Aluviyaller 
2) Pleisten Yaş l ı Bazaltlar 
3) Miosen Yaş lı Karbonatl ar 
4) Neojen Ya şl ı Kara ve Kiltaş ları 
5) Orta Eosen Yaşı ı Kalkerle r 

olarak sı ral ayabiliriz . 

2. 2. Yö ntem 

Toprak etüd har i t alama çalı şmas ında; LANDSAT-5 nı sayı sal uydu verileri 
ku l l anılarak Ceyl anpınar-Viranşehir-Mardin ovalarının detaylı toprak haritaları 
yapılmı ştır. Seçi len test alanlarında kümeleme (UNSUPERVISED) metodu uygulanmı ş 
ve elde edil en s ınıflar yer gerçeği ile doğrulanmış ve toplam 21 toprak seri si 
tanımlanmışt ır. Kes inle şen herbir toprak serisinden 3 bantta 3.bant (KIRMIZI) 
S.bant (IR) il e ?.bant (IR) ortalama parlaklık ve standart sapma değerleri 
alınarak çalı şma alanının geneline eğimli (SUPERVİSED) sınıflama metodu 
uygulanmak suretiyle arazide kontrol edilmiştir. Bu metodla bazalt , 
kireçtaşları kil anamateryaller ve denizsel çökeltilerden oluşmuş toprak seri 
ve faz sınırları ke sine yakın bir doğrulukl a haritalanmıştır. 

Fiziksel, kimyasal, mineralojik ve mikromorfolojik anal i zler olarak; 

- Total tuz 
- Ph ve kireç 
- Jips 
..... Katyon değ iş i m kapasitesi ve değişebilir katyonlar 
- Tekstür 
- Organ i k madde 
- Yararlı fo sfor 
-Mikro elementler 
- Mikromorfoloji k analizler 
- Mineralojik anal izler 
- Serbest demir oksitleri 
- Total demir 
- Total alüminyum 
-Total silisyum 

Mikrobiyolojik analizler olarak; 



C02 üretimi 
- Dehidrogenaz aktivitesi 
- Sakkaraz aktivitesi 
- Total ve denitri fi kant bakteri say ı mı 
- Mantar ve aktinomi set sayımı 
-Mineral ve mineralize olabilir azot 

Toprak-su karakteri st i klerini n saptanmas ı il e il gili ol ara k; 

-Hacim agırlıgı ve gözeneklilik 
- Doymuş hidrolik iletkenlik 
- Toprak rutubet karakteristik değerlerin i n ve profillerinin çıkarılmas ı 
- Doymamış hidrolik iletkenlik değerl erinin toprak su karakteristik eğrisinden 

hesaplanması ve potasyum ve yararlı mikroelement analizleri yapılmı şt ır. 

Ayrıca; çalışma al anında tanımlanan toprak serilerinin fiziksel , kimyasal, 
mineralojik ve mikromorfolojik analizleri yapıldıktan sonra, söz konusu anali z 
sonuçlarıyla birlikte arazide belirlenen morfolojik özellikler esas alınarak 
Ceylanpınar Tarım İşletmesi arazi l eri nde tanımlanan toprak seril eri Dünya 
Toprak Haritası Lejandı na ve Toprak Taksonomi s i ne göre alt grup düzeyine kadar 
inilerek sınıflandırılmıştır. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇ 

Ca lı s ma a 1 an ı n ı n e ko 1 oj i k ve sosyo- e konomi k koş u ll arı na uygun o 1 an mevcut 
.1 ve su' arnaya geç i ldikten sonra uygul anabilecektoplam 30 farklı arazi 

kullanım türü belirlenerek değerlendirmeye alınmı ş tır. Bunlardan 2l'i, sulama 
imkanının bulundugu yerlerde uygulanabilecek arazi kullanım türü olup 5 adet 
çok y ı ll ı k bahçe bitkileri, lO'u tarla bitkileri ve 6'sı farklı sebze 
bitki l eri ni n yetişt iricili g in i amaçlamaktadır. Sul ama olanaklarının bulunmadığı 
yerlerde uygulanacak 4 farklı arazi kull anım t~rü, tarım d~ ş ı amaçlarla 
kullanılacak yerlerin belirlenmesi için 5 adet arazı kullanım türü tanımlanmış 
ve degerlendirmeye alınmıştır. 

Tablo: Degerlendi r meye Alınan Arazi Ku ll an ı m Türleri 

KOl Sert Çekirdekl i Meyveler K02 Nar 
K03 Antep fıstıg ı K04 Bag 
KOS Kavak 

Sulu K06 Buğday-Arpa 
K07 Mercimek- Nohut 

Arazi KOS Yonca K09 Bakla- Bezelye 

Ku ll a n ı m KlO Pamuk Kll Soya Fasulyesi 

. Türleri Kl2 Ayçiçegi K13 Mı s ır 

Kl4 Yer fıstığı K15 Çeltik 

Kl6 Çilek K K17 Kavun- Karpuz 
K19 Kabak-Hıyar Kl8 Soğan-Sarmısak K21 Patlıcan-Biber K20 Domates K 

Kuru Arazi K22 Buğday-Arpa 
K23 Mercimek- Nohut 

Ku ll an ı m Türleri K24 Antep fıstıgı 
K25 Bag 

Tarım Dışı Arazi K26 Mer'a 
K27 orman Agaçlandırma 
K29 Kentsel Yerl eş im 

Ku ll anı m Türleri K28 B aza 1 t taşocag ı 

K30 Sanayi yerleşim 



Ayrıca; bu arazi kullanım türlerinin tanımlamaları, opt imum gelişim ve 
verim/randıman alınabilmesi için gerekli olan toprak istekleri ve arazi 
koşulları da araştırmada detaylı olarak verilmektedir . 

Çalı şma a 1 an 1 arı nda saptanan toprak ser il eri 5 ayrı fi zyografi k ün it e üzeri nde 
yer almaktadır. Bu serilerden Kap, Karataş, Kancalı, Saraççeşme , Beyazkul e, 
Gümüşsu, Tüvem ve Gürbaba seri 1 eri mi o sen kireçtaşları üzeri nde o 1 uşmuştur. 
Bunlardan Beyazkule, Tüvem ve Gümüşsu çalışma alanının en yaygın serileridir. 
Tırtım ve Viranşehir serileri bazalt platoları üzerinde; Tine, Güzelyurt ve 
Ari da seri 1 eri Eo sen-Mi o sen yaş lı aş ı n mı ş yüksek ar azil er üzeri nde; Seyrantepe 
ve Yıldıran serileri aşınmış denizsel yükseltiler üzeri nde ve Habur, Na sır, 
Çırpıdere, Ceylanpınar, Gökçayır ve Aburman serileri aluviyal kökenli 
anamateryaller üzeri nde o 1 uşmu ştur. Saptanan toprak seri 1 eri , E nt i so 1 ve 
Vertisol olanların dışındakiler A,B,C, horizonu bulunan yaşlı topraklardır. 

Topraklarda tuzl uluk- alkalilik sorunu bulunmamaktadır. Ceylanp ı nar ve 
Viranşehir Ovaları fizyografik ünite olarak yüksek plato üzerinde yer aldı~ı 
için tuzluluk ve alkalilik sorunu yönünden Harran Ovasından daha az riskli 
durumdadır. Toprakların pH de~erleri; 7.07 (Ceylanpınar serisi) i le 8.30 
(Saraççeşme serisi) arasında, tuz içerikleri %O.oı2 (Ceylanpınar serisi) ile 
%0.220 (Aburman ı serisi) arasında, KDK değerleri ı8.5 mefl OO g (Seyrantepe 
serisi) ile 48.9 metıoo g (Aburman ı serisi) arasında deği şmektedir. 
Değişebilir katyonların çok büyük bir bölümünü Ca++ olu şturmaktadır. 
Toprakların kireç içerikleri %ı2.0 (Aburman ı serisi) ile %68 . 2 (Saraççeşme 
seris i) ara s ında; organik madde içerikleri genelde düşük olup üst toprakta %ı 
( Tırtım serisi) ile %3 (Gümüş ser isi) ara s ında değişmekte ve derinlikle 
azalmaktadır. Buna bağlı olarak biyolojik aktivite ve toprakların mineralize 
olabilir azot içerikleri düşüktür. 

Tüm topraklarda kil içeriği yüksek olup başat kil minerali smektittir , bunu 
poligorskit izlemektedir. Bazı ser ilerde, özellikle Vertisollerde profil 
boyunca ağır ve hafif minerallerin pedoturbasyon nedeniyle tekdüze dağılım 
gösterdikleri saptanmıştır . Tırtım serisine ait profilde horizenlaşma il e 
birlikte mikroyapı nın geliştiği saptanm ı ştır. Bu durum V i ran şehir serisinde 
kendisini tekdüze mikroyapı ile göstermektedir. Doymuş hidrol ik iletkenlik 
değerı eri gene ll i kle düşük bul un muş o ı up toprak-su karakteri st i k 1 eri deği ş i k 
seriler ve hori zenlar arasında farklılıklar göstermiştir . 

Toprakların yüzey katmanlarında yavaş yararlı K içerikleri genelde yüksektir 
ve derinlikle azalmaktadır. Değişebilir K içerikleri üst toprakta 99 mg;ıoog 
(Aburman ı serisi ) ile 37 mg/lOOg (Kap serisi) arasında değişmektedir. Toprak 
serilerinde belirlenen yararlı mikroelemerıtler (Fe , Mn , Zn, Cu) genellikle 
yüzey katmanlarında daha çok bulunmakta ve derinlikle azalma göstermektedir. Zn 
ve. Fe değerleri genelde düşük, Cu ve Mn değerleri i se genelde yüksekti r. 
Toprakların alınabilir fosfor içerikleri serilerin çoğunda yeterli veya yüksek, 
bazı serilerde ise oldukça düşüktür. En yüksek değer Gümüşsu 2 serisinde 
(27.6 kg P205 jda), en dü şük değer Beyazkule ı serisinde (2.3 kg P205/da) belir
lenmiştir . 

Sulu tarı m koşulları nda büyük bir tarımsal potansiyelin varlığının saptandığı 
çalışma alanı toprakları nda en önemli üretimi sınırlayıcı faktörlerin ağır kil 
tekstür, eği m, yetersiz toprak derinliği ve taşlılık-kayal ık olduğu 
bel i rl enmi ştir. 

Çalışma alanında drenaj ve tuzluluk sorununun bulunmaması ilerisi için umut 
vericidir . Buna rağmen özellikle toprakların şişen kil içermeleri ve yüzey 
topoğrafyasının engebeli oluşu uygun bir sulama yönteminin seçilmesinde göz 
önünde bulundurulması gereken önemli faktörlerdir. 



TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJE ÇERÇEVESiNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 

1. GAP Bölgesine Adapte Olabilecek Şeftali, Kayı s ı, Badem ve Nektarin 
Çe ş it 1 eri ni n Saptanmas ı 

2. GAP Bölgesinde Oe~işik Nar Çeş itlerinin Adaptasyonu 

3. Ülkemizde Yetiştiricili~i Yapılan Çilek Çeşitleri nin GAP Bölgesine 
Adaptasyonu 

4 . GAP Bölgesine Uygun Pi kan Cevizi Çeşit l erinin Saptanmas ı 

5 . Oo~al Olarak Yetişen Çok Yıllık So~anlı-Yumrulu ve Rizomlu Sü s Bitki l er inin 
Tarlada üretim Olanakları 

6. Sulamanın GAP Alanında Yüksek Veri mli Sofralık ve Şaraplık Üz üm 
Çe şitlerinin Verim ve Kaliteleri ne Etkisi 

7 . GAP Bölgesinde Sebze Yetiştiri cil i~inin Geliştiril mesi 

8. GAP Bölgesinde Yüksek Veriml i Lif Teknolojik Özell i kleri Üstün Par.:uk 
Çeşit 1 eri ni n Saptanmas ı 

9. GAP Bölgesinde Sul u Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Arpa Çeşitlerbin 
Saptanması 

10 . GAP Bölgesi ne Uygun Kolza Çe ş itlerinin Saptanması 

11 . GAP Bölgesine Uyg un Ayç içe~i Çeşitlerinin Saptanması 

12 . GAP Böl gesinde Sulu Ko şullara Uygun Ekmekli k ve Makarnalı k Bu~day Çeş itle
lerini n Saptanması 

13. GAP Bölgesi nde Sul u Koşullara Uygun Çeltik Çeşitlerinin Saptanması 

14. GAP Bölgesinde Yem Bitkileri Adaptasyonu 

15. GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Yetiştirilebilecek Yonca Çeşitlerini n 
Saptanması 

16. GAP Bö 1 ge s i nde I. Ürün veya I ı. Ürün Ol ara k Vet i şt i ri ı e bil ecek Sorghum Tür 
ve Çeş itl erinin Saptanması 

17. GAP Bölgesi nde I. veya Il.Ürün Olarak Yetiştirile bil ecek Mı s ır 
Çeşitlerinin Saptanması 

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

19 . Harran Ovası Koşullarında Ayçiçeği 
Tüketiminin Belirlenmesinde Açık Su 
Olanakl arı 

Sulamasında Sulama Aralı ~ı ve Su 
Yüzeyi Buhar ı aşmas ı ndan Yararı anma 



20. Harran Ova s ı Koşul.larında Su Yüzeyi (Class-APan) Buharlaşmas ından 
Yararlanarak Ikinci Ürün Soya Için Sulama Programlarının Geli ştirilmes i 

21. GAP Bölgesi nde Pilot Bitki Koruma Kliniklerinin Kurulması 

22. GAP Bölgesinde Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşk il Edecek Hastalık, 
Zararı ı ve Yabancı Otl arın Saptanması 

23. Mardin-Ceyl anpın ar Ovaları Toprak Kaynaklarının Temel özellik ve Da~ılımla
rının Belirl enmes i ve Ideal Arazi Kullanım Planlarının Hazırlanması 

24. ~arran Ova s ında ö~emli ve Yaygın Toprak Serilerinin Sulama Başlamadan 
Onceki Strüktür ve Infiltrasyon üzell ikl eri ve Alkalileşme Olasılıklarının 
Belirlenmesi 

25 . GAP Bölgesinde Entansif Süt Sı~ırcılığını Geliştirmek İçin Uygulanabilecek 
Islah Organizasyon Modelleri 

26. Kil is Tipi Güney Sarı Kırmızı Sığırların Yayılış Alanları, Performan s ları 
ve GAP Bölgesi için Bu Sığırlardan Yararlanma Olanakları 

27. GAP Bölgesinde Yetiştirilen İves ilerin Süt, Döl ve Et Verimlerinin 
I s lah ı nda Egzotik Irklardan Yararı anma Ol an akl arı 

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

29. GAP Bölgesinde Entans if ve Yarı Entansif KoşullardaHindi Yetiştiriciliği 

30. GAP Bölgesinde Sulu Koşullarda Uygulanabilecek Ekim Nöbeti Sistemleri 

31. İkinci Ürün Dane Mı s ır Yetiştirmede Farklı Toprak İşleme Yöntemlerin in 
Te knik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırı lması 

32. Plastik örtülü Seralarda Bitki Yetiştirme Ortamının Sağlanması İçin Isı 
örtüleri İle Nemlendirme Sisteml erinin Kullanılması ve Enerji Dengesinin 
Be 1 i rl enmesi 

33. GAP Bölgesinde Tahıllar ve Baklagiller Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

34. GAP Bölgesinde Endüstri Bitkileri Pazarlama Yapısı ve Gel iştirilmesi 

35. GAP Bölgesinde Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi 

36. GAP Bölgesinde Hayvansal Ürünler Pazarlama Yapısı ve Gel iştirilmesi 
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