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ABSTRACT 
 
Today, use of fertilizers and pesticides unconsciously is increasing rapidly everyday with the 

aim of increasing productivity in agriculture. Göksu Delta in Turkey is one in the world 

wetlands, and agricultural activities in this area are ongoing intensively. This study includes 

preliminary work carried out to determine the extent of pollution occurred as a result of use of 

fertilizers and pesticides in agricultural lands of Silifke Göksu Delta.Soil samples were taken 

from three different points (20 cm, 50 cm and 1 m from the three different layers) of the Delta 

in February 2008. In samples taken Nitrate, Nitrite, Ammonia, Phosphate, Iron and Copper 

determination has been made, according to the results analysis of thematic maps are 

generated. According to obtained the results, it’s found out that in samples taken from surface 

soil Ammonia and Phosphate levels, in samples taken from soil at 1m depth the level of 

nitrate and in samples  taken from soil at 50 cm the level of nitrite are relatively higher with 

respect to other layers, depending on use of fertilizers. Depending on the amount of pesticides 

used the amount of Copper and Iron ions vary in each layer. 
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ÖZET 
 

Günümüzde tarımda verimliliğin artması amacıyla gübre ve pestisitin bilinçsizce kullanımı 

gün geçtikçe hızla artmaktadır. Türkiye’deki Göksu Deltası Dünyadaki sulak alanlardan biri 

olup, bu bölgede tarımsal faaliyetler yoğun olarak sürdürülmektedir.Bu çalışma, Silifke 
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Göksu Deltası tarım topraklarında gübre ve pestisit kullanımı ile meydana gelen kirlilik 

boyutunu belirlemek amacıyla yapılan ön çalışmaları içermektedir.2008 Şubat ayında 

Deltanın farklı üç noktasından (20 cm, 50 cm ve 1 m olmak üzere üç farklı katmanından) 

toprak örnekleri alınmıştır. Alınan örneklerde Nitrat, Nitrit, Amonyak, Fosfat, Demir ve Bakır 

tayinleri yapılmış olup, analiz sonuçlarına göre de tematik haritalar oluşturulmuştur.Elde 

edilen sonuçlara göre, gübre kullanımına bağlı olarak, yüzeyden alınan toprak örneklerinde 

Amonyak ve Fosfat, 50 cm den alınan toprak örneklerinde Nitrit, 1 metre den alınan toprak 

örneklerinde Nitrat miktarının diğer katmanlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Kullanılan pestisit miktarına bağlı olarak da Bakır ve Demir iyonlarının miktarları her 

katmanda değişmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Göksu Deltası, toprak kirliliği, gübre, pestisit 
 
 
 
1. GİRİŞ 
 

Güney Anadolu’da Silifke ilçe merkezinin güneyinde Göksu nehri tarafından taşınan 

sedimentlerle oluşan Göksu deltası, 164 km2 genişlikte olup denize doğru 10 km kadar 

uzanmaktadır.  Delta ve kıyısında bulunan göller,  pek çok bitki ve hayvana üreme ve gelişme 

olanağı sağlamaktadır (Demirel, 2007). Bölge tamamıyla Akdeniz kıyısında olmasından 

dolayı yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen tipik Akdeniz iklimi özelliği 

göstermektedir (Ünlücömert, 2003). 

Göksu deltası drenaj alanında birinci zamandan üçüncü zamana kadar değişik litolojik 

özellikte jeolojik birimler oluşmuştur.  Göksu Deltası ise, atmosferik olaylar sonucu drenaj 

alanındaki kayaçların parçalanarak ayrışması ve yağışlarla özellikle Göksu nehri ile 

Akdeniz’e taşınması sonucu oluşan alüvyonal malzemeden ibarettir ve halen de bu oluşum 

devam etmektedir. 
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   Şekil 1.  Göksu deltası (Demirel ,2007). 

Göksu deltasında yapılan toprak analizleri sonucunda, yazdan kışa doğru yıkanmaya 

bağlı olarak azot içeriğinin düştüğünü, her örnek için aynı genelleme yapılmasa da 

sonbaharda karbon içeriği artışı olduğu tespit edilmiştir (Everest,1994). 

Göksu deltasında en önemli alan kullanımını tarımsal faaliyetleri oluşturmaktadır.  

Delta’da Akdeniz ikliminin bütün ürünleri yetiştirilebilmektedir. Tarıma elverişli alanlarda iki 

tip tarım yapılmakta olup; bunlar sebze ve meyve üretiminin yapıldığı alanlar ile pamuk ve 

buğday tarımının yapıldığı alanlardır.  Doğal su kaynakları bakımından oldukça zengin olan 

yörede sulu tarım oldukça gelişmiştir. Sulu tarımın yapıldığı kıyı şeridinde tahıl ürünleri 

yanında, yoğun olarak pamuk, susam, yerfıstığı, çeltik, çilek, turunçgiller ve sebze 

yetiştirilmektedir .Kıyı kesimler ile yüksek kesimler arasında geçit teşkil eden bölgelerde ise, 

zeytincilik ve bağcılık yapılmaktadır.  Bölgede önemi gittikçe artan narenciye bahçelerinin 

arasında domates, patlıcan ve biber gibi çeşitli sebzelerin tarımı yapılmaktadır.  Seracılığın 

yaygın olduğu alanda meyve yetiştiriciliği önemli bir yer tutar ve ova bağcılığı ile turfanda 

üzüm yetiştirilir. 

Deltada yüzey ve yeraltı sularının kalitesini olumsuz yönde etkileyen aktiviteler olarak 

karşımıza tarımsal arazi kullanımına bağlı olarak bilinçsiz ve aşırı gübre ve pestisit kullanımı 

ile özellikle ikinci konut olarak adlandırılan yerleşimlerden kaynaklanan atık su deşarjları ve 

gelişigüzel bırakılan atıklar çıkmaktadır.  Göksu deltasında gübre yıllık kullanımı ülke 

ortalamasının oldukça üstündedir (Çizelge 1) (Karaca, 2006). 
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 Çizelge 1.  Göksu deltasında gübre tüketiminin Türkiye ile karşılaştırması (Karaca,  

  2006). 

 
  Gübre Çeşidi Tüketilen Miktar (ton) Tüketim Oranı (%) 

Kompoze 588507 26,66 

Azotlu 1053274 47,72 

Fosforlu 480461 21,77 

Potasyumlu 84957 3,85 

  

  

TÜRKİYE  

  

  TOPLAM 2207209 100,00 

Kompoze 3372,21 76,27 

Azotlu 924,24 20,91 

Fosforlu 1,92 0,04 

Potasyumlu 122,88 2,78 

  

  

GÖKSU DELTASI  

  

  TOPLAM 4421,25 100,00 

 
 
2.  MATERYAL METOT 
 
Çalışmada örnek alınacak 3 nokta belirlendikten sonra, toprak el burgusu yardımıyla her 

noktanın yüzey (20 cm), orta (50 cm), dip (1 m) kısmından toprak örnekleri alınmıştır. 

Çalışma alanının haritası MAP INFO Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak 

sayısallaştırılmış, alınan örneklerin konumları Magellan Explorist 600 el tipi GPS kullanılarak 

CBS’ ye aktarılmıştır. Çalışmada UTM (Universal Transvers Mercator) koordinat sistemi 

kullanılmıştır. Alınan örneklerde Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre 

Mühendisliği Bölümü Laboratuarlarında nitrat, nitrit, amonyum, fosfat, demir, bakır analizleri 

yapılmıştır. 

Toprak örnekleri laboratuara getirilip, havada kurutulması sağlanmıştır. Kurutulmuş 

örneklerde değişebilir amonyum, nitrat ve nitrit ekstraksiyon yöntemi ile inorganik azot 

formları belirlenmiştir. Bu yöntemle, 10 gr toprak örneği 250 mL lik erlenlere konulup, 

üzerlerine 100 mL lik KCl ekstrakt çözeltisi ilave edilmiştir. Hazırlanan örnekler 2 saat 

boyunca çalkalama makinesinde çalkalanmış iki saat sonunda, toprak dibe çökene kadar, 

kendi haline bırakılmıştır. Daha sonra üsteki sıvı, filtre kâğıdından geçirilerek elde edilen 

süzükten, HANNA C200 Multiparametre Fotometre kullanılarak analizler yapılmıştır.  
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3. BULGULAR 
 
Elde edilen analiz sonuçlarına göre 20 cm (yüzey) alınan toprak örneklerinde maksimum 

nitrat konsantrasyonu 3. örnekleme noktasında 15,9 mg/L, maksimum amonyak miktarı 1. 

örnekleme noktasında 41,3 mg/L, maksimum fosfat konsantrasyonu 1. örnekleme noktasında 

54 mg/L, 3.nokta da maksimum nitrit konsantrasyonu 0,03 mg/L, maksimum demir 

konsantrasyonu 1. örnekleme noktasında 0,19 mg/L, maksimum bakır konsantrasyonu 1. 

örnekleme noktasında 0,75 mg/L olarak tespit edilmiştir. 

 

50 cm ‘den alınan toprak örneklerinde maksimum nitrat konsantrasyonu 3. örnekleme 

noktasında 16,4 mg/L, maksimum amonyak miktarı 1. örnekleme noktasında 20,6 mg/L, 

maksimum fosfat konsantrasyonu 3. örnekleme noktasında 19,7 mg/L, 1 ve 2. noktalarda 

maksimum nitrit konsantrasyonu 0,07 mg/L, maksimum demir konsantrasyonu 2. örnekleme 

noktasında 0,39 mg/L, maksimum bakır konsantrasyonu 2. örnekleme noktasında 0,17 mg/L 

olarak tespit edilmiştir. 

 

1m ‘den alınan toprak örneklerinde maksimum nitrat konsantrasyonu 3. örnekleme noktasında 

17,7 mg/L, maksimum amonyak miktarı 2. örnekleme noktasında 9,70 mg/L, maksimum 

fosfat konsantrasyonu 3. örnekleme noktasında 9,9 mg/L, tüm noktalarda maksimum nitrit 

konsantrasyonu 0,03 mg/L,  maksimum demir konsantrasyonu 2. örnekleme noktasında 0,42 

mg/L, maksimum bakır konsantrasyonu 2. örnekleme noktasında 0,53 mg/L olarak tespit 

edilmiştir. 

 

Analiz sonuçları örnek alınan noktalarda (N1-N2-N3), yüzey (1), 50 cm (2) ve 1m (3) 

derinlikler olarak ayrılmış ve aşağıdaki grafikler oluşturulmuştur (Şekil  2-3-4). 
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Şekil 2. Yüzey 20 cm’ den alınan toprak örnekleri analiz sonuçları 

 

50 cm toprak örnekleri
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Şekil 3. 50 cm’ den alınan toprak örnekleri analiz sonuçları 

1 m.toprak örnekleri
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Şekil 4. 1 m’den alınan toprak örnekleri analiz sonuçları 

 

Yukarıdaki grafikler incelendiğinde, gübre kullanımına bağlı olarak, yüzeyden alınan toprak 

örneklerinde Amonyak ve Fosfat, 50 cm den alınan toprak örneklerinde Nitrit, 1 metre den 

alınan toprak örneklerinde Nitrat miktarının diğer katmanlara göre daha fazla olduğu tespit 
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edilmiştir. Kullanılan pestisit miktarına bağlı olarak da Bakır ve Demir iyonlarının miktarları 

her katmanda değişmektedir.  

Göksu Deltası’nın bulunduğu Silifke ilçesinde mevcut arazi kullanımına ait veriler ile 

aşağıdaki tematik harita oluşturulmuştur (Şekil 5). 

 

Şekil 5.  Göksu Deltası arazi kullanımı  

 
Analiz sonuçları kullanılarak aşağıdaki tematik haritalar oluşturulmuş, tarım yapılan 

bölgelerle analiz sonuçlarının karşılaştırılması sağlanmıştır (Şekil 6-7-8). 
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Şekil 6. 1m’ den alınan  toprak örneklerinin nitrat, nitrit, amonyak,fosfat sonuçları 

 

 
Şekil 7. 50 cm’ den alınan  toprak örneklerinin nitrat, nitrit, amonyak, fosfat sonuçları 
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Şekil 8. Yüzey 20 cm’ den alınan toprak örneklerinin nitrat, nitrit, amonyak, fosfat sonuçları 

 
Şekil 6-7-8 incelendiğinde, numune alınan noktalardaki toprak örneklerinin tarımda kullanılan 

gübrelerden etkilendiği açıkça ortaya konulmuştur. Türkiye genelinde azotlu gübre 

kullanımının en fazla olduğu bölge Akdeniz bölgesidir (Kaçar ve Katkat, 2007). Bitkiler 

gelişme ortamlarından azotu NH4
+ ve NO3

- iyonları halinde alırlar. Bitkilerin ilk gelişme 

dönemlerinde tercih ettikleri azot formu NH4
+ şeklindedir. Gelişme döneminin ilerlemesi ile 

aldıkları azot formu ise NO3
- halindedir. Toprağın kolloid yapısı negatif (-) olması nedeniyle, 

negatif (-) yüke sahip nitrat iyonları toprak da tutunamayıp yağış ve sulama suları ile toprağın 

derinliklerine taşınırlar. Analiz sonuçları incelendiğinde de alt katmandan alınan örneklerde 

nitrat konsantrasyonunun diğer bölgelere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tarım topraklarında verimi artırmak amacıyla kullanılan fosforlu gübreler diamonyum 

fosfat(DAP), triple super fosfat (TSP) ve kompoze gübrelerdir. Gerek tarım topraklarındaki 

fosfor miktarının az olması (%0,04-0,30) gerekse suda çözünürlüğünün düşük olması 

nedeniyle, toprağa uygulanan fosforlu gübrelerin ancak %5-25'inden bitkiler 

yararlanabilmektedir. Bu nedenle her yıl toprağa aşırı ve bilinçsiz bir şekilde fosforlu gübre 

uygulanmaktadır (Köleli ve Kantar, 2005). Toprağa uygulanan fosforlu gübrelerin 

alınabilirliği üzerine toprağın pH değeri, toprağın CaCO3 miktarı, toprağın değişebilir Ca2+ 
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miktarı, toprakta kilin cinsi ve miktarı, toprağın organik madde düzeyi, uygulanan fosforlu 

gübrelerin cins, uygulama şekli ve toprak sıcaklığı gibi etmenler etki etmektedir. Bu 

etmenlerin toprağa uygulanan fosforlu gübrelerle etkileşmeleri sonucu fosforun elverişliliği 

azalır ve fosfor toprak solüsyonunda hareketliliğini kaybederek daha az yarayışlı (fiske) hale 

gelir. Bu nedenle NO3
- iyonunda olduğu gibi fosfor iyonu negatif yüklü olmasına rağmen 

topraktan fosfor yıkanması olmaz. 

 

SONUÇ 
 
Doğal dengenin bozulmasına neden olan en büyük etkenlerden aşırı şekilde kimyasal 

maddelerin kullanıldığı tarımsal faaliyetlerdir. Üstelik kimyasalların kullanıldığı tarım 

yöntemi yalnızca doğal dengenin bozulmasına neden olmamakta bunun yanında, besin 

zinciriyle tüm canlılara ulaşarak yaşamlarını tehdit etmektedir. Bu tehdidin sürekliliği ve hızla 

ilerleyişi her geçen gün doğadaki geriye dönüşü biraz daha zorlaştırmaktadır. 

Azot ve fosfor bileşikleri içeren inorganik gübrelerin bitkiler tarafından alınmayan kısmı, 

yağmur ve sulama suları ile topraktan yıkanarak su ortamına taşınmaktadır. Azot ve fosfor 

biyokimyasal reaksiyonlar sonucu nitrat ve fosfata dönüşür. Yağmur suyunun toprak boyunca 

sızmasıyla kimyasal gübrelerdeki nitrat yer altı suyuna taşınır. 

 

Kimyasal gübrelerin toprak üzerinde olumsuz etkileri hemen fark edilmemektedir. Aşırı 

gübreleme, toprak verimliliğinin, toprak reaksiyonunun, mevcut element dengesinin 

bozulmasına, ağır metaller gibi kirlilik unsurları taşıyan gübrelerin sürekli kullanımı topraktan 

yıkanması zor olan zehir yüklerinin birikmesine yol açar.  Bu olay sonucunda, bünyesinde 

toksik maddeleri biriktiren besin ve yemlerle beslenen insan ve hayvanlarla yan etkilere neden 

olur. Gübreleme teknikleri uygulanmadan kullanılan kimyasal gübre tıpkı sanayi emisyonları 

gibi toprağı kirletmektedir. Sulamanın yoğunlaşması ve yanlış sulama teknikleri tuzlanmaya 

yol açmaya ve ürün desenlerini daha fazla kimyasal gübre kullanımına gerek duyacak biçimde 

değiştirmeye devam etmektedir. 
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