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Çevremize baktığımızda çok çeşitli topraklar gör-
mekteyiz. Bu farklılığın birçok sebebi vardır. Topraklar 
kayalardan meydana geldiğinden, bu kayaların yapısı 
toprağın cinsiyle yakından alakalıdır. Ayrıca iklimin, 
canlıların, arazinin düz veya engebeli olmasının topra-
ğın oluşumunda ki etkileri oldukça önemlidir. Normal 
bir toprağın %45 ’i inorganik madde, %5’i organik mad-
de %50’si boşluktan  (hava ve su) oluşmaktadır. Toprak-
taki hava miktarı suyun oranına göre değişmektedir. 

Dünyadaki toprakların ancak 1/10’inde üretim ya-
pılabilmektedir. Türkiye’nin arazi varlığının ise yaklaşık 
%36’sı işlenmektedir. İlimizin yüz ölçümü 682.806 hek-
tar olup, ülkemizdeki diğer illere göre tarım arazisi var-
lığı yönünde alt sıralarda yer almaktadır. Toplam yüzöl-
çümümüzün ancak %53 ‘ü tarım yapmaya elverişlidir. 
361.806 hektar olan tarım arazilerimizin çoğunluğunu 
ilimizin adı ile anılan antepfıstığı ve zeytin bahçeleri 
olarak %55’ini, meyvelikler %42’sini,  %3’ünü sebzelik-
ler oluşturmaktadır.

Gaziantep ve ilçelerinin topraklarının verimlilik du-
rumları toprak analizleriyle belirlenmiştir. Bu amaçla, 
koordinatları önceden belirlenmiş ve GPS cihazı yardı-
mı ile 2,5 km2 de bir 0-20 cm derinlikten toplam 605 
adet, toprak örneği Gaziantep ve ilçelerinden alınmış-
tır. Alınan toprak örneklerinin Gaziantep ilçelere göre 
dağılımı Çizelge 1’de verilmiştir.

Alınan toprak örneklerinde bünye, toplam kireç 
(CaC03), pH (reaksiyon) , toplam tuz, organik madde, 
fosfor ve potasyum analizleri yapılmıştır. 

Gaziantep ve ilçelerinden alınan toprak örneklerinin 
bazı verimlilik özellikleri aşağıda verilmiştir.

1- Toprak Bünyesi: 
Bünye, toprakların %’de kum, kil ve silt oranını ifade 

eder. Genel olarak kil miktarı fazla olan topraklara “ağır 

bünyeli”, kum miktarı fazla topraklara ise “hafif bünye-
li” topraklar denir. Tınlı bünyeye sahip topraklar tüm 
bitkiler için idealdir. Toprağın bünyesine göre gübre 
zamanları ve miktarları hesaplanır. Kumlu topraklarda 
yıkanma fazla olunca, sık aralıklarla ve daha fazla güb-
re verilirken, killi topraklarda kayıp daha az olmaktadır.

Gaziantep topraklarının toprak bünyesine göre da-
ğılımı Çizelge 2’ de verilmiştir.

Buna göre Gaziantep. ili topraklarının %.0,2’si Kum-
lu, Tınlı kum (Çok kaba bünyeli ); % 27,1 ‘i Kumlu Tın, 
Kumlu Killi Tın (Hafif kaba bünyeli ); %20,3 ‘ü Killi tın, 
Tın (Orta ağır bünyeli );  %1,’i Siltli, Kumlu Kil (Biraz ağır 
bünyeli ) ; %51,4’ü Siltli Kil,  Kil  (Ağır bünyeli ) sınıfına 
girmektedir 

Gaziantep ve ilçelerinin topraklarının % 61’i biraz 
ve ağır bünyeli topraklar olmaktadır. Kil gibi küçük ta-
neciklerden oluşan toprakların su tutma kapasiteleri 
yüksek, sızdırma ve havalanma kapasiteleri düşüktür. 
Yapışkanlık özellikleri fazla olduğundan toprak işleme 
zordur. Bu tür topraklara organik gübreler yani çiftlik 
gübreler takviye edilerek toprak yapısı iyileştirilebilinir.

2- pH (Toprak Reaksiyonu)
Toprak pH’ sı toprağın alkali yada asidik olduğunu 

görmemizi sağlayan bir nevi göstergedir. Toprakta H+ 
iyonlarının fazla olması toprağın asidik olduğunu yani 
pH’ sının düşük olduğunu gösterir. Toprak pH’sı yük-
seldikçe ve azaldıkça bir takım elementlerin de bitki 
tarafından alımı azalmaktadır. Bitkiler için en ideal pH 
aralığı 6,6 ile 7.3 arasındadır.  

Araştırma alanına giren Gaziantep ilinden alınan 
toprak örneklerinin toprak reaksiyonlarına (pH duru-
muna) göre sınıflandırılması ve dağılımları aşağıdaki 
çizelge 3’ de verilmiştir. 

GAZİANTEP TOPRAKLARININ VERİMLİLİK DuRuMLARI 

Nilgün KALKANcI
Ziraat Mühendisi 

Tuba ŞİMŞEK
Ziraat Yüksek Mühendisi

Çizelge 1. Gaziantep tarım arazilerinin toprak örneklerinin 
ilçelere göre dağılım

Çizelge 2. Gaziantep ili topraklarının bünye sınıflarına göre 
dağılım

İl İlçe Alınan Toprak 
Sayısı (Adet)

Gaziantep

şehitkamil 86

şahinbey 103

Araban 47

Yavuzeli 35

Oğuzeli 90

Karkamış 50

Nizip 99

İslahiye 48

Nurdağı 47

Toplam                                                          605

Bünye sınıfları İsmi Toprak Sayısı 
605 adet Dağılımı (%)

çok kaba 
bünyeli

Kumlu, Tınlı 
kum 1 0,2

hafif kaba 
bünyeli

Kumlu Tın, 
kumlu killi tın 164 27,1

Orta-ağır 
bünyeli Killi tın, tın 123 20,3

Biraz ağır 
bünyeli Siltli, kumlu kil 6 1,0

Ağır bünyeli Siltli kil, kil 311 51,4
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Buna göre Gaziantep ili topraklarının % 0,2’si orta 
asit; % 1,3’ü hafif asit; 11,1’i nötr;  % 87,4’ü orta alkali  
sınıfına girmekte  (Çizelge 3) ve pH durumunu göste-
ren harita Şekil 1’de verilmiştir.

Gaziantep ilçelerinden İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 
Akdeniz iklimine yakın özellikler taşıdığı için yani daha 
çok yağış aldığından genel olarak  pH nötr veya hafif 
asit karakterinde olmasına karşılık diğer ilçe toprakla-
rının  pH’ları orta alkali özelliktedir. PH değerine  göre  
besin elementlerin yarayışlılığı  da değişeceğinden ve-
rilecek gübre cinsi de farklılık arz etmektedir. 

3-Toprak Tuzluluğu:
Toprağın tuz içeriği laboratuar koşullarında elektri-

ki geçirgenlik ölçüm cihazıyla belirlenir. Tuzluluğa yol 
açan etmenler; toprak yapısı, topoğrafya, kapalı havza-
lar, iklim, taban suyu, hatalı sulama ve gübrelemedir. 

Araştırma alanına giren, Gaziantep ilinden alınan 
toprak örneklerinin tuzluluk (EC) durumuna göre dağı-
lımları çizelge 4’te verilmiştir. 

Gaziantep ili topraklarının %.46,6’sı tuzsuz, %52,7’si 
çok hafif  tuzlu ve %0,7’s i  hafif tuzlu sınıfına girmekte  
ve tuzluluk durumunu gösteren harita  Şekil  2’de ve-
rilmektedir. 

Ayrıca tuz içeriği yüksek olan sulama suyu da zaman 
içerisinde toprakta tuz birikimine sebep olabilir. Tuz-
luluğun meydana getirdiği zarar,   yıllık yağışın düşük 
olduğu kurak bölge topraklarında daha fazla görül-
mektedir.

Tuzlu toprakların ıslahı zor olacağından gerek sula-
manın gerekse kimyevi gübrelerin dengeli bir şekilde 
verilmesine özen göstermek gerekir.  

4-Kireç Durumu:
Topraktaki kireç miktarı bitkiler için önemlidir. Kireç 

miktarının yüksek olması kadar, çok düşük olması da 
bitki beslenmesi açısından sakıncalıdır. Çünkü kalsi-
yum,  bitki hücre duvarlarının yapısında yer almakta-
dır. Kireç miktarı çok düşük olan topraklarda kireçleme 
yapılması gerekmektedir.

Gaziantep toprak örnekleri kireç içerikleri bakımın-
dan sınıflandırılmış ve dağılımları çizelge 5’te verilmiş-
tir. 

Çizelge 3. Gaziantep ili topraklarının (605 adet) reaksiyon 
sınıflarına göre dağılımı

Şekil 1.  Gaziantep ili topraklarının pH durumuna göre 
dağılımını gösteren harita

Çizelge 4. Gaziantep ili topraklarının  tuzluluk  sınıflarına 
göre dağılımı

Şekil 2.  Gaziantep ili topraklarının tuzluluk durumuna göre 
dağılımını gösteren harita

Çizelge 5. Gaziantep ili topraklarının kireç sınıflarına göre 
dağılımı (%)

Değeri Sınıfı Toprak Sayısı
605 adet Dağılımı (%)

ph değeri

5,2-6,0 Orta asit 1 0,2

6,1-6,5 hafif asit 8 1,3

6,6-7,3 Nötr 67 11,1

7,4-8,4 Orta alkali 529 87,4

Değeri Sınıfı Toprak Sayısı
605 adet Dağılımı (%)

% Kireç

0-2
Kireçsiz,
çok az kireçli 53 8,76

2-4 Az kireçli 47 7,88

4-8 Orta kireçli 34 5,62

8-15 Kireçli 48 7,93

15-30 çok kireçli 157 25,9

> 30 Marn-kireç 
toprağı  266 43,9

Değeri
dSm-1 Tuzluluk Sınıfı Toprak Sayısı

605 adet Dağılımı (%)

Ec 

<0,75 Tuzsuz 282 46,6

0,75-2 çok hafif tuzlu 319 52,7

2-4 hafif tuzlu 4 0,7
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Gaziantep topraklarının % 16.64’ü çok az veya az 

kireçli bulunurken %83, 36’sı kireçli veya çok kireçli bu-
lunmuş ve kireç durumunu gösteren harita şekil 3’te 
verilmiştir.  Kireçli topraklar demir ve çinko gibi bazı 
elementleri tutarak  kloroz (sararma) meydana getire-
bilir.  Kireç miktarına bakılarak yetiştirilecek ürün terci-
hi yapılabilir.

İslahiye ve Nurdağı ilçeleri diğer ilçelerimize göre 
daha fazla yağış aldığından topraklarda kireç oranı 
düşük çıkmaktadır. Daha fazla ve kaliteli ürün almamız 
için bu gibi yörelere kalsiyum içeren gübreler önerme-
miz gerekmektedir.

5-Organik Madde :
Toprakta organik maddenin temel kaynağı bitkisel 

ve hayvansal kalıntılardır. Topraktaki organik madde 
miktarı; toprağın yapısına, iklime, üzerindeki bitki ör-
tüsüne, yetiştirilen ürünün cinsine ve zamana göre de-
ğişiklik göstermektedir. 

Toprak organik maddesi hem yağmur sularının 
toprağa geçiş miktarını hem de toprağın su tutma ka-
pasitesini artırmaktadır. Organik maddenin yüzde 1 
artması bir dekar arazide 23 bin 300 litre daha fazla su 
depolanması demektir. Toprakta organik madde mik-
tarının %1,4’ten %0,9’a düşmesi durumunda tahıl üre-
timinde yaklaşık %50 oranında verim kaybına neden 
olabilmektedir (Organomineral Gübre Çalıştayı-2017).

Türkiye tarım topraklarının yüzde 94’ü, Gaziantep 
topraklarının ise organik madde miktarı %80,7’si düşük 
veya çok düşük durumdadır. 

Gaziantep. ili topraklarının %16,2’si organik madde 
içeriği yönünden fakir;  %64,5’u düşük;  %15,2 ‘si orta;  
%3,5’i zengin;  %0,6’sı çok zengin sınıfına girmekte (Çi-
zelge 5) ve organik madde durumunu gösteren harita  
Şekil  4’de verilmiştir.

Toprak analiz sonuçlarına bakıldığında antepfıstığı 
yetişen alanlarda da genellikle organik madde düşük 
çıkmaktadır. Tekin ve Güzel (1992). yapmış oldukları 
çalışmada yanmış ahır gübresi 60 kg/ağaç uygulama-
sı, verimi arttırdığı meyve gözü dökümünü azalttığını, 
hatta bitkinin ihtiyacını karşılamak için  organik madde 
kaynağı olarak ahır gübresi mümkünse her yıl verilme-
si gerektiğini belirtmişlerdir.

 Organik gübreler yani çiftlik gübreleri toprağın ya-
pısını iyileştirdiği gibi toprağın su tutma kapasitesini, 
havalandırmayı, toprakta mikroorganizma faaliyetleri-
ni kısaca toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellik-
lerini düzeltmektedir.

Bölgemizde hayvan gübresini ağacın kök boğazına 
yığın şeklinde konulması yanlış bir uygulamadır.  Usu-
lüne uygun olarak yakılmamış hayvan gübreleri bahçe-
nin böcek larvaları ve çeşitli hastalıklarla da dolmasına 
sebep olmaktadır. Bu durum taze olan hayvan gübre-
si ağacın etrafına dağıtılmadığından bitkiyi özellikle 
genç ağaçlarda yanma olabileceği gibi hayvan gübre-
sinden gelebilecek hastalık ve zararlılar yönünden de 
olumsuzlar görülecektir. Ayrıca ağacın beslenebildiği 
kılcal kökler genel olarak ağacın taç iz düşümünde ol-
duğundan hayvan gübresi ağacın dış çevresinde açı-
lan bantlara uygulama yapılması önerilmelidir.   

6-Fosfor Durumu  :
Fosfor toprakta bulunan en önemli bitki besin mad-

delerinden biridir. Fosforun çok az bir kısmı bitkiler 
tarafından direk alınabilir durumdadır. Toprağın ya-
pısı, topraktaki kil tipi,  pH’sı, iklim koşulları fosforun 
toprakta tutulmasına neden olmaktadır. Genel olarak 
ülkemiz toprakları içerisinde yer alan fosfor miktarı 
incelendiğinde toplam fosfor miktarının fazlaca oldu-
ğu gözlenmiş ancak bitkiye elverişli fosfor miktarının 
yetersiz olduğu gözlenmiştir. Bitkiler gereksinim duy-
dukları bitki besin elementlerinin kökleri ile topraktan 
karşılarlar. Kendisi için gerekli olan herhangi bir besin 

Şekil 3. Gaziantep İli topraklarının kireç sınıfına göre 
dağılımını gösteren harita

Çizelge 6. Gaziantep ili topraklarının organik madde kapsamına 
göre dağılımı (%)

Değeri Sınıfı Toprak Sayısı
605 adet Dağılımı (%)

Organik  
Madde %

<1 Fakir 98 16,2

1-2 Düşük 390 64,5

2-3 Orta 92 15,2

3-5 Zengin 21 3,5

> 5 çok zengin 4 0,6

Şekil 4. Gaziantep İli topraklarının organik madde dağılımını 
gösteren harita
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maddesini yeterince alamayan bitkilerde noksanlıklar 
meydana gelmekte ve gelişimleri gerilemektedir.

Ülkemiz topraklarının %58’ inde fosforun yetersiz 
düzeyde olduğu belirlenmiştir (Eyüpoğlu, 1999). 

Gaziantep ve  ilçe topraklarının ekstrakte edilebilir 
fosfor bakımından sınıflandırılması aşağıdaki çizelge 
7’de verilmiştir

Buna göre Gaziantep ili topraklarının ekstrakte 
edilebilir fosfor  değerleri; %18’i çok yetersiz; %34,5’u 
yetersiz; %27,9’u orta; %15’i yüksek; %4,5’ çok yüksek 
sınıfına girmektedir. Ayrıca Gaziantep topraklarının 
alınabilir  fosfor dağılımını gösteren harita Şekil 5’ de 
verilmiştir. 

Fosforlu gübrelerin mümkün olduğu kadar bitkinin 
alabileceği dönemde verilmesi gerekir. Ayrıca fosfor 
toprakta hareketsiz olduğundan gübrenin bitki kök 
bölgesine yakın verilmesi etkinliği artıracak yöntem-
lerdendir. Fosfor gübrelemesi kış sonu erken ilkbahar 
dönemlerinde yapılmalıdır.

7-Potasyum Durumu  :
Sıcak ve kuru iklim şartları yüzünden oluşan yüksek 

kil kapsamı potasyumun zengin olması sonucunu do-
ğurur. 

Toprak analizleri ülke topraklarımızın %92’sinin ye-
ter veya daha fazla miktarda potasyum ihtiva ettiğini, 
ülke topraklarının sadece %5’inde potasyumlu gübre-
leme yapılması gerektiğini göstermektedir. 

Gaziantep toprak örnekleri ekstrakte edilebilir po-
tasyum bakımından sınıflandırılması çizelge 8’de  ve-
rilmiştir. 

Buna göre Gaziantep ili topraklarının %0,33’ü çok 
yetersiz; %1,16’sı yetersiz; %2,98’i orta, %8,59’u zengin; 
%55,4’ü çok zengin ; %31,2’si aşırı zengin  sınıfına gir-
mektedir (Çizelge 8). Ayrıca Gaziantep  topraklarının 
alınabilir  potasyum dağılımını gösteren harita Şekil 6’ 
da verilmiştir. 

Toprakta potasyum azot ve fosfora göre daha fazla 
bulunur. Potasyum bitkiler tarafından son derece hızlı 
ve etkin bir şekilde alınır. Potasyum,  bitkilerde su den-
gesini sağlar. Özellikle meyveler açısından potasyum 
çok önemlidir. Şeker oranı yüksek, tam renklenmiş, 
kaliteli meyve oluşumunu sağlar. Potasyum eksikliği 
kumlu topraklarda daha çok görülmektedir. 

Diğer taraftan toprakta potasyum yeterli veya çok 
yüksek olmasına karşılık,  çok yıllık bitki olan antepfıstı-
ğı ağaçları uzun yıllar yaşadığından bitki kökleri sürekli 
potasyumu kullanmaktadır.  Bu alanlarda potasyum 
tükendiğinden potasyumlu gübrelemeye ihtiyaç bu-
lunmaktadır. 

Toprakların sürekli işlenmesi sonucunda toprakları-
mız fiziksel ve kimyasal olarak bozulmuş ve fakirleşmiş-
lerdir. Ayrıca gerçekten bir tuz olan kimyasal gübrelerin 
analize dayalı bir şekilde verilmesi hem toprak yapısını 
bozmayacağı gibi hem de verimli ve daha kaliteli ürün 
alınmasını sağlayacaktır. 
Kaynaklar:

http://www.tarimkutuphanesi.com/turkiye_topraklarinin_bazi_fi-

ziksel_ve_kimyasal_ozellikleri_

SÜTAŞ – TEMA Vakfı işbirliğinde  Organomineral Gübre Çalıştayı 

Tekin ve Güzel (1992). Antepfıstığı yetiştiriciliği kitabı 

Çizelge 7. Gaziantep ili topraklarının ekstrakte edilebilir 
fosfor içerikleri dağılımı 

Değeri Sınıfı Toprak Sayısı
605 adet Dağılımı (%)

Fosfor
mg kg-1 

0-5 çok yetersiz 109 18

6-12 Yetersiz 209 34,5

13-25 Orta 169 27,9

26-50 Yüksek 91 15,0

> 51 çok yüksek 27 4,5

Şekil 5. Gaziantep topraklarının alınabilir fosfor dağılımını 
gösteren harita 

Şekil 6.  Gaziantep topraklarının alınabilir potasyum 
dağılımını gösteren harita 

Çizelge 8. Gaziantep ili topraklarının ekstrakte edilebilir pota-
syum içerikleri dağılımı

Değeri Sınıfı örnek Sayısı Dağılımı (%)

Potasyum
mg kg-1

< 40 çok yetersiz 2 0,33

41-80 Yetersiz 7 1,16

81-120 Orta 18 2,98

121-200 Zengin 52 8,59

201-600 çok zengin 337 55,4

>600 Aşırı zengin 189 31,2


