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ÖZET 

Kuzeydoğu Akdenizin Göksu Deltası ile İskenderun Körfezi arasında kalan, oldukça 
geniş ve sığ kıta sahanlığına sahip kesimi Kilikya Baseni olarak adlandırılır. Akdeniz 
Bölgesindeki Göksu, Lamas, Berdan, Seyhan ve Ceyhan gibi önemli akarsular bu 
basene dökülmektedir. Bölgedeki küçük akarsular da dahil olmak üzere bu nehirler 
Kilikya Baseni’ne 27 km3/yıl’lık (870 m3/s) bir tatlı su akısı sağlamaktadır ki bu miktar 
Türkiye’nin Akdeniz ve Ege Kıyılarındaki nehirlerden sağlanan toplam tatlı su 
boşalımının yaklaşık yarısına eşdeğerdir (Özsoy ve Sözer, 2006). Bölgede yer alan 
Mersin ve Adana gibi büyük yerleşim merkezlerinde özellikle göçe dayalı hızlı nüfus 
artışı, sanayideki gelişme, turizm ve serbest bölge faaliyetleri ile yoğun tarımsal 
faaliyetler çevresel problemleri de beraberinde getirmekte ve bu problemler içme ve 
kullanma suyu olarak yararlanılan akarsuları da olumsuz etkilemektedir.  
 
Kilikya’daki büyük akarsuların iyonik bileşimini ve su kalitesini incelemek amacı ile 
Ekim 2004–Mayıs 2005 tarihleri arasında Göksu, Lamas, Efrenk, Berdan ve Seyhan 
nehirlerinin üç farklı noktasından alınan aylık yüzey suyu örnekleri (üst 50 cm), pH, 
elektriksel iletkenlik, alkalinite ve toplam sertliğe ek olarak Cl–, SO4

2–, NO3
–, PO4

3–, 
NH4

+, Ca2+, Mg2+, Na+ ve K+ içerikleri açısından incelenmiş, bulunan değerler WHO, 
EPA ve TSE Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan su kalite kriterleri ile 
karşılaştırılmıştır. Göksu, Seyhan ve Efrenk Deltalarından alınan örnekler dışında, NH4

+ 
hariç tüm ölçülen parametreler için bulunan değerler, WHO ve EPA tarafından verilen 
sınır değerlerin altındadır. Özellikle, Seyhan deltasından alınan su örneklerinin 
inorganik besin tuzu (amonyum, fosfat ve nitrat) içerikleri Seyhan nehrinin diğer 
noktalarından alınan örneklerdeki derişimlerden yaklaşık 10 hatta 100 misli daha 
yüksek bulunmuştur. Benzer durum Göksu Deltası için de geçerlidir. Göksu ve Seyhan 
çevresinde sürdürülen yoğun tarımsal faaliyetler ile bu iyonların derişimlerinde 
gözlenen mevsimsel değişkenlik, delta sularında ölçülen yüksek derişimlerin bölgede 
yoğun olarak kullanılan tarımsal gübrelerin etkisinden kaynaklandığını göstermektedir. 
TSE ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre adı geçen nehirler arasında Berdan en 
yüksek kalitede suya sahip gözükmektedir. Ek olarak, nehir suyu örneklerinde As, Cu, 
Cd ve Zn analizleri de yapılmış ve tüm eser elementler ICP-AES yöntemi ile tayin 
sınırlarının altında bulunmuştur. 
 

Anahtar sözcükler: Kilikya Baseni, Göksu Deltası, su kalitesi tayini, inorganik besin tuzları, 
ICP-AES. 

A STUDY ON THE ASSESSMENT OF THE IONIC COMPOSITION AND THE WATER 
QUALITY OF THE CILICIAN RIVERS 

ABSTRACT 

Cilician Basin occupies the Northeastern part of the Eastern Mediterranean and 
includes the wide shallow continental shelf areas of Mersin and Iskenderun Bays. It 
extends from the Göksu Delta to the Seyhan-Tarsus-Ceyhan Delta and Iskenderun. 
Perennial rivers Göksu, Lamas, Berdan, Seyhan, Ceyhan and some smaller rivers 
discharge to this basin and they all supply a total fresh water flux of 27 km3/yr (870 
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m3/s), accounting for about half the river discharge along the Turkish Mediterranean-
Aegean coasts (Özsoy and Sözer, 2006). Urbanization and rapid population growth 
particularly due to immigration in Mersin, Tarsus and Adana, industrial growth, free-
zone, agricultural and touristic activities cause significant environmental stresses and 
these problems also create adverse effects on the rivers which are used as drinking 
and usage water resources in the region.   
 
In order to investigate the present water quality of Göksu, Lamas, Efrenk, Berdan and 
Seyhan Rivers  montly water samples have been collected from three different points 
along the downstream and from the surface of the rivers (upper 50 cm) in between 
October 2004-May 2005. The samples were analyzed to determine their ionic 
compositions (Cl–, SO4

2–, NO3
–, PO4

3–, NH4
+, Ca2+, Mg2+, Na+ and K+) in addition to pH, 

electrical conductivity, alkalinity and total hardness. The results were compared to the 
recommended water quality standards of WHO, EPA and TSE. Excluding the data 
obtained from Göksu, Seyhan and Efrenk Estuaries, all values for almost all 
parameters (except NH4

+) were found to be lower than the desirable limits of WHO or 
EPA. Particularly, inorganic nutrients of amonnium, phosphate and nitrate 
concentrations of Göksu and Seyhan Delta were 101 or 102 order of magnitude higher 
than the concentrations of other samples. Temporal variations observed in the 
concentrations of these inorganic nutrients suggest the impact of fertilizers intensively 
used for agricultural purposes around Göksu and Seyhan Rivers. According to Water 
Pollution Control Regulations, Turkish Standard Institution, Berdan has the highest 
water quality among the rivers. Additionally, river water samples have also been 
analyzed for their As, Cu, Cd and Zn contents, but for all the elements the 
concentrations were found to be lower than the detection limits of the ICP-AES method. 

Keywords: Cilician Basin, Göksu Delta, water quality assessment, inorganic nutrients, 
ICP-AES 

GİRİŞ 

Kilikya Baseni kıyısal sistemi, Doğu Akdeniz’de yer alan Levant Baseninin Kıbrıs ve 
Türkiye arasında kalan bölümü olup Mersin ve İskenderun körfezlerinin geniş ve sığ 
kıta sahanlıklarını içine alır. (Şekil 1). Kilikya Baseni, kuzeyden Toroslar doğudan ise 
Amanos dağ sıraları ile çevrilmiş, Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin geniş delta düzlükleri 
dışında oldukça dar bir kıyısal şerittir (Özsoy ve Sözer, 2006). İklim tipik Doğu Akdeniz 
iklimi olup yazlar sıcak ve nemli, kışlar ılık ve yağışlı, baharlar ise ani hava 
değişimlerinin yaşandığı kısa geçiş dönemleridir. Kışın (Kasım-Mart arası) kuzeyli 
rüzgarlar eserken yazın (Nisan-Ekim) güneyli rüzgarların hakim olduğu deniz 
meltemleri hüküm sürer. Hava akımları Göksu Nehri vadisi ve İskenderun körfezi gibi 
bölgelerde aralıklarla kesintiye uğrayan dik dağ sıraları tarafından yönlendirilmekte, bu 
kesinti noktalarında özellikle kış aylarında yerel sert rüzgarlar esmektedir (Reiter, 1979; 
Özsoy, 1981). 
 
Kilikya Baseni kıyısal sistemi, son zamanlarda özellikle göçe dayalı hızlı nüfus artışı ile 
artan endüstriyel, tarımsal ve turistik faaliyetler sonucu önemli çevresel problemlerle 
karşı karşıyadır ve bu problemler içme ve kullanma suyu kaynağı olarak yararlanılan 
bölge akarsularını da olumsuz etkilemektedir. Demir-çelik, soda-krom, gübre, kağıt, vs. 
endüstrilerinin atıkları ile Mersin, Adana, İskenderun ve Antakya gibi büyük yerleşim 
merkezlerinin arıtılmamış ya da sadece birincil arıtıma tabi tutulmuş kanalizasyon suları 
deniz kirliliğine neden olan potansiyel kaynaklardır. Mersin, İskenderun ve Taşucu 
limanları ile bağlantılı askeri ve sivil deniz taşımacılığı; Yumurtalık, Ceyhan ve 
Dörtyol’daki petrol depolama tesisleri ile yakın zamanda işletmeye açılan Hazar 
Denizinden petrol ve doğal gaz taşınımını sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı 
terminalleri çevresel problemler yaratan ek faaliyetler arasında sayılabilir.  
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Bölgede yer alan daimi akarsular (Göksu, Lamas, Berdan, Seyhan, Ceyhan ve Asi) ile 
yazın kuruyan küçük akarsular Kilikya Basenine toplam 27 km3/yıl’lık (870 m3/s) bir tatlı 
su girdisi sağlamaktadır ki bu miktar Türkiye’nin Akdeniz ve Ege Kıyılarındaki 
nehirlerden sağlanan toplam tatlı su boşalımının yaklaşık yarısına eşdeğerdir (Özsoy 
ve Sözer, 2006). 

 
 

Şekil 1. Kilikya Baseni Kıyısal Sistemi (Okyar ve Ediger, 2000) 
 
Bu akı aynı zamanda Doğu Akdenize dökülen Nil Nehrinin 540 m3/s olarak tahmin 
edilen (Pinardi et al., 2005) günümüz akısının oldukça üzerindedir. 1960’lı yıllarda baraj 
yapımına bağlı olarak Nil Nehri akısında % 90’lara varan bir azalma meydana gelmiş 
dolayısı ile Kilikya Baseni Nehirleri, Doğu Akdenizin besin tuzu içeriği bakımından 
oldukça fakir (oligotrofik) sularına besin tuzu sağlayan ana kaynaklar konumuna 
geçmiştir “Oligotrofik” terimi genelde düşük üretkenliğe sahip nehir ya da göller için 
kullanılır. Bu sular birincil üretim için gereken besin tuzu içeriği açısından fakir oksijen 
içeriği bakımından zengin, berrak sulardır. Doğu Akdeniz özellikle fosfor içeriği 
açısından fakir olup yüksek N:P oranı ile karakterize edilmektedir (Krom et al., 1991). 
Fosfor sınırlayıcı bir besin tuzudur ve yaz aylarında yüzey sularının ısınmasına, 
yoğunluk farkının artmasına paralel olarak gelişen tabakalaşma sonucunda dip 
sulardaki fosforun ışıklı tabakaya ulaşamadığı dönemlerde, atmosfer yolu ile çökelen 
fosforun birincil üretime olan katkısı ihmal edilemeyecek boyutlara ulaşmaktadır 
(Bergametti et al., 1992). 
 
Bu çalışmada Kilikya Basenindeki büyük akarsuların iyonik bileşimi ve su kalitesi 
araştırılmıştır. Bu amaçla, Ekim 2004–Mayıs 2005 tarihleri arasında Göksu, Lamas, 
Efrenk, Berdan ve Seyhan Nehirlerinden alınan aylık yüzey suyu örnekleri, pH, 
elektriksel iletkenlik, alkalinite, toplam sertlik, temel anyon ve temel katyon içerikleri 
bakımından incelenmiş, bulunan değerler WHO, EPA ve TSE Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliğinde yer alan su kalite kriterleri ile karşılaştırılmıştır. Ek olarak, yıllık temelde 
bu nehirlerden Levant Baseni sularına taşınan elementel besin tuzu (N, P) miktarları 
hesaplanarak Levant Basenindeki biyolojik üretkenliğe bu akarsu kaynaklarından olan 
katkı seviyeleri yaklaşık olarak saptanmaya çalışılmıştır.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Örnekleme 
Göksu, Lamas, Efrenk, Berdan ve Seyhan Nehirleri üzerinde üç farklı istasyon 
belirlenmiş ve bu istasyonlardan Ekim 2004, Kasım 2004, Aralık 2004, Şubat 2005 ve 
Mayıs 2005 tarihlerinde nehirlerin üst 50 cm’lik derinliklerinden su örnekleri 
toplanmıştır. Örneklemenin yapıldığı istasyonlara 150-200 m’lik yakın mesafelerde 
herhangi bir deşarj noktasının bulunmamasına özellikle dikkat edilmiştir. Her nehir için 
1. istasyon “Kaynak, (K)”, 2. istasyon “Merkez, (M)”, 3. istasyon ise “Delta, (D) 
istasyonlar” olarak tanımlanmıştır. Kaynak istasyonlar akarsuların içlerinden geçtiği 
büyük yerleşim merkezinden akarsuyun kaynağına doğru yaklaşık 5 km uzaklıktadır. 
Merkez istasyonlar, akarsuların içlerinden aktığı büyük yerleşim merkezlerine karşı 
gelmekte Delta istasyonlar ise nehirlerin Kilikya Basenine döküldüğü noktaları 
tanımlamaktadır. Örnekleme ve saklama koşulları TSE (1997)’de verilen kurallara 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir.  
Analitik Yöntem 
Laboratuvara getirilen nehir suyu örnekleri farklı parametreler için analiz yöntemlerine 
uygun ön işlemlerden geçirilmiş, ölçülen parametrelere ilişkin analitik sonuçlar Çizelge 
1’de özetlenmiştir. pH, ± 0.01 duyarlıkla ölçüm yapan sıcaklık kontrollü bir pH-metre 
(Metler Toledo MP120) ile ölçülmüş, her kullanım öncesi pH-metre farklı tampon 
çözeltilere karşı kalibre edilmiştir. Elektriksel iletkenlik ölçümlerinde ise otomatik 
sıcaklık kontrollü bir iletkenlik-ölçer (DIST H 198300/3 (mS) ve /4 (µS) kullanılmış, 
cihaz her kullanım öncesi standart çözelti ile kalibre edilmiştir. Alkalinite ve Toplam 
Sertlik ölçümleri Standard Metodlar (1992)’da verilen yöntemlere uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Amonyum, spektrofotometrik Nessler yöntemi ile Shimadzu UV-
1601 spektrofotometresinde 425 nm dalga boyunda ölçülmüştür. Kararsız bir bileşen 
olması nedeni ile amonyum ölçümleri  mümkün olan en kısa süre içersinde yapılmıştır. 
Nehir sularının fosfat derişimleri için spektrofotometrik askorbik asit yöntemi (Murphy 
ve Riley, 1962) kullanılmış, derişimlerin tayin sınırının (0.03 µM) altına düştüğü örnekler 
ise önce MAGIC (Magnesium Induced Coprecipitation) yöntemi (Karl ve Tien, 1992) ile 
zenginleştirilmişlerdir. Temel katyonların (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) analizi için örneklenen 
nehir suları 0.45 µm’lik membran filtrelerden süzüldükten sonra, asit çözeltisi ile 
yıkanmış PE (polietilen) kaplara aktarılarak nitrik asit ile asitlendirilmiş (0.1 M HNO3) ve 
analiz anına kadar buzdolabında +4°C’da saklanmıştır. Temel katyonlar ile As, Cu, Cd 
ve Zn elementleri Mustafa Kemal Üniversitesi, Merkez Araştırma Laboratuvarında 
bulunan Varian Liberty II Model ICP-AES cihazı ile analiz edilmiştir.  
 
Temel anyonların (Cl–, NO3

–, SO4
2–) analiz edileceği örnekler ise anyon kolonunu 

korumak amacı ile 0.22 µm’lik membran filtrelerden süzülmüş ve PE kaplar içersinde 
analiz anına kadar buzdolabında +4°C’da saklanmıştır. Anyonlar TÜBİTAK Ankara 
Test ve Analiz Laboratuvarındaki (TÜBİTAK-ATAL) Dionex marka 3000 Model IC 
cihazı ile analiz edilmiştir.  
 
Analiz sonuçlarının doğruluğunu test edebilmek amacı ile standart referans madde 
olarak Dünya Meteoroloji Örgütü-Kalite Kontrolü/Bilim Aktivite Merkezi’nin (WMO-
QA/SAC World Meteorological Organization-Quality Assurance/Science Activity 
Center) İnterkalibrasyon Programı örnekleri kullanılmıştır. Amonyum dışında tüm 
parametreler için bağıl hata % 10’un altında bulunmuştur (Çizelge 1). Her yöntem için 
tayin sınırları (analiz edilebilen en küçük derişimler) blank örneklerinin Standard 
sapmalarının üç katı olarak  belirlenmiştir. Varyasyon katsayısının hesaplanmasında 
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ise bir nehir suyu örneğinden hazırlanan 7 alt örnek her parametre için uygun 
yöntemlerle analiz edilmiş sonuçların Standard sapması, aritmetik ortalama değere 
bölünmüştür. Çizelge 1’de verilen tüm varyasyon katsayıları % 10’un altındadır. 
Millipore Ultra saf su ile hazırlanan saha ve laboratuvar blank örneklerinde ölçülen 
derişimler analiz edilen tüm parametreler için tayin sınırlarının altında bulunmuştur. 
Çizelge 1. Ölçülen parametrelerle ilgili analitik veriler 

Parametre Yöntem Tayin sınırı Kesinlik 
CV % 

Analitik Doğruluk 
(% Bağıl hata) 

pH pH-Metre 0.01 pH birimi - < 3.7 
İletkenlik İletkenlik-ölçer 1 µS cm-1 - < 3.7 
NH4

+ NESSLER 0.005 mg/L 9.0 15  
Ca2+ ICP-AES 0.010 mg/L 0.3 4.9 
Mg2+ ICP-AES 0.003 mg/L 1.3 6.4  
Na+ ICP-AES 0.004 mg/L 0.9 6.4  
K+ ICP-AES 0.005 mg/L 4.1 < 5.0 
Cl– IC 0.075 mg/L 7.2 < 3.7 
NO3

– IC 0.070 mg/L 3.8 < 3.7 
SO4

2– IC 0.090 mg/L 4.1 < 3.7 
PO4

3– MAGIC 0.035 µM 9.9 - 
CV: Varyasyon katsayısı 

BULGULAR 

Nehir sularında Ekim 2004-Mayıs 2005 arasında ölçülen parametrelere ilişkin 
istatistiksel sonuçlar Çizelge 2’de sunulmuştur. Çizelgeda verilen aritmetik ortalama 
değerlere nehir sularının deniz suyuna karıştığı Delta istasyonlarından elde edilen 
sonuçlar dahil edilmemiştir. Özellikle (*) işaretinin görüldüğü maksimum değerler Delta 
istasyonlarına ait verileri temsil etmektedir. 
 
Çizelge 2. Kilikya Baseni Nehirlerinde ölçülen parametrelere ilişkin analiz sonuçları. 

 
Parametre Göksu Lamas Efrenk Berdan Seyhan 

pH 
 

7,69-8,28 
8,07±0,17 

7,98-8,22 
8,10±0,09 

8,14-9,03 
8,56±0,27 

8,19-8,42 
8,29±0,07 

7,89-8,45 
8,29±0,09 

İletkenlik 
µS cm-1 

240-15580* 
359±82 

280-410 
338±44 

340-2060* 
429±99 

260-384 
312±40 

260-18810* 
346±50 

Alkalinite 
mg CaCO3 L-1 

176-372 
234±35 

247-448 
298±62 

204-396 
304±57 

165-354 
229±66 

155-334 
218±48 

Toplam Sertlik 
mg CaCO3 L-1 

250-862* 
278±20 

240-314 
280±21 

249-477 
324±56 

193-272 
236±27 

207-3900* 
253±22 

NH4
+ 

mg L-1 
0,52-6,48* 
2,10±1,58 

0,30-1,79 
1,33±0,42 

0,20-2,46 
1,40±0,78 

0,33-0,90 
0,57±0,18 

0,01-7,13* 
0,78±0,10 

Ca2+ 
mg L-1 

51,0-11549* 
57,8±4,8 

83,4-86,5 
85,4±1,1 

49,0-70,8 
61,4±7,0 

46,0-63,9 
56,7±7,7 

38,1-104590* 
44,2±4,5 

Mg2+ 
mg L-1 

12,4-92,9* 
16,3±3,2 

6,6-7,3 
6,9±0,3 

34,9-64,4* 
41,6±9,6 

9,6-12,7 
11,5±1,0 

17,5-309420* 
18,7±1,0 

Na+ 
mg L-1 

TSA-2420* 
1,89±0,70 

0,17-0,93 
0,70±0,56 

2,49-65,62* 
3,45±1,04 

TSA-2,78 
1,48±1,15 

TSA-989450* 
2,29±1,30 

K+ 
mg L-1 

0,81-3358* 
1,10±0,36 

0,43-0,76 
0,60±0,15 

1,09-97,3* 
2,37±1,09 

0,49-1,23 
0,76±0,32 

0,98-104120* 
1,60±0,38 

Cl– 
mg L-1 

3,14-1280* 
6,58±3,18 

2,41-8,62 
5,06±1,84 

6,06-308,7* 
10,77±3,32 

4,62-12,29 
8,70±2,91 

5,48-8175* 
12,21±3,25 

NO3
– 

mg L-1 
2,15-132,2* 
6,10±5,52 

2,77-11,77 
5,29±2,30 

3,40-32,30* 
5,15±2,69 

1,40-13,78 
4,83±3,61 

1,08-948,4* 
4,14±4,88 

SO4
2– 

mg L-1 
4,27-1490* 
16,83±8,34 

3,68-10,14 
7,30±2,16 

6,72-78,61* 
19,96±9,76 

2,30-12,95 
8,98±3,50 

10,81-1069* 
23,93±7,04 
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PO4
3– 

µg L-1 
3,23-781,7 

129,6±220,9 
4,56-265,9* 
81,9±105,1 

3,61-384,6* 
101,3±141,0

3,61-94,97 
32,2±33,1 

4,37-803,2* 
132,1±215,9 

TSA: Tayin sınırının altında 
Nehir sularının kalitesi hakkında fikir edinebilmek için Çizelge 2’de sunulan analiz 
sonuçları, Çizelge 3’de verilen su kalite kriterleri ile karşılaştırılmıştır.  
 
Çizelge 3. Su Kalite Kriterleri (içme ve kullanma suları) 
 

Parametre Tavsiye edilen İzin verilebilen en yüksek değer Organizasyon 
pH aralığı 7.0-8.5 

6.5-8.5 
6.5-9.2 
6.5-9.2 

WHO 
TSE 

İletkenlik (µS cm-1) 750 
400 

2500 
2000 

WHO 
TSE 

Toplam Sertlik  
(mg CaCO3 L-1) 

100 
- 

500 
150 

EPA 
TSE 

NH4
+ (mg L-1) 10 

0.05 
- 

0.5 
WHO 
TSE 

Ca2+ (mg L-1) 75 
100 

200 
200 

EPA 
TSE 

Mg2+ (mg L-1) 30 50 TSE 
Na+ (mg L-1) 50 

20 
175 
175 

WHO 
TSE 

K+ (mg L-1) 10 12 TSE 
Cl– (mg L-1) 250 

25 
600 
600 

WHO 
TSE 

NO3
– (mg L-1) 25 

- 
50 
45 

TSE, EC 
WHO 

SO4
2– (mg L-1) 25 250 TSE 

PO4
3– (µg L-1) 350 

1000 
535 

6100 
- 

6700 

EC 
WHO 
TSE 

WHO, 1988 (World Health Organisation): Dünya Sağlık Örgütü 
TSE, 1997: Türk Standardları Enstitüsü 
EPA, 1989 (Environmental Protection Agency): Çevre Koruma Ajansı 
EC, 1980 (European Community): Avrupa Birliği 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Nehirlerin tümü alkali karakterlidir (Çizelge 2). Kilikya Baseni genel olarak kireçtaşı, 
dolomit ve kalker kayaçlarla kaplıdır (Yetiş et al., 1995). Bölge topraklarının da %12.1’i 
orta derecede kireçli, %9.0’ı kireçli, %26.0’sı fazla kireçli, %45.8’ i ise çok fazla kireçlidir 
(İçel İli Arazi Varlığı, 1991). Bu da akarsuların karbonat/bikarbonat içeriklerinin, dolayısı 
ile alkalinitelerinin yükselmesine yol açmaktadır. Elektriksel iletkenlik su içersinde 
çözünmüş madde derişimini gösteren bir indikatördür. Tüm nehirler için iletkenlik 
değerlerinin aritmetik ortalamaları tavsiye edilen değerlerin altında olup sadece Delta 
istasyonlarındaki değerler izin verilebilen en yüksek değerleri aşmaktadır. Bu da 
Çizelge 2’de (*) işaretli örneklerde nehir sularına deniz suyunun karıştığını 
göstermektedir ki Delta istasyonlarında bu durum son derece normaldir. Efrenk Nehri 
dışındaki nehirlerin pH değerleri tavsiye edilen sınırlar içerisindedir. Nehir suları alkali 
karakterlerine paralel olarak oldukça serttir ve toplam sertlik ortalamaları gerek EPA 
standartlarının tavsiye edilen gerekse TSE Standardlarının izin verilebilen en yüksek 
değerlerinden daha yüksek bulunmuştur.  
 
Temel Katyon içerikleri bakımından nehir sularının tamamı tavsiye edilen değerlerin 
altındadır. Özellikle, nehirlerdeki Na+ derişimi çok düşüktür. Benzer şekilde temel 
anyonlardan Cl– ve SO4

2– derişimleri de tüm nehirler için sınır değerlerin altında 
bulunmuştur. Klorür iyonu suya tuzlu bir tat katar ve EPA (1989) Standardlarında içme 
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ve kullanma suları için sınır derişim 250 mg L-1 olarak saptanmıştır. Düşük sodyum 
iyonu derişimlerine paralel olarak nehir sularındaki klorür derişimleri de düşük 
seviyelerde bulunmuştur. Bu sonuçlar Kilikya Basenindeki toprakların % 96.1’inin 
tuzsuz oluşu (İçel İli Arazi Varlığı, 1991) ile açıklanabilir.  
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, kaynak sularında bulunması istenmeyen ve kirletici 
bileşen olarak değerlendirilen amonyum, nitrat ve fosfat içerikleri bakımından 
değerlendirilecek olursa bu parametrelerdeki değişkenliğin, özellikle de fosfat 
derişimlerindeki aritmetik ortalamaların Standard sapmalarının son derece yüksek 
oluşu dikkat çekicidir (Çizelge 2). Sulardaki bu bileşenlerin temel kaynağı tarım 
arazilerine uygulanan azotlu ve fosforlu gübre kalıntılarıdır. Özellikle Mersin İl Tarım 
Müdürlüğü’nün verilerine göre yörede fazla miktarda azotlu (N) ve fosforlu (P2O5) gübre 
kullanımı söz konusudur. Mersin ili genelinde 2005 yılında kullanılan azotlu gübre 
miktarı 40850 ton, fosforlu gübre miktarı ise 9974 ton olarak saptanmıştır (Çevre 
Durum Raporu, 2006).  
 
Tüm nehirlerde fosfat derişimi zamana bağlı bir değişim göstermektedir. Nehirlerin aylık 
ortalama fosfat derişimleri Şekil 2’de sunulmuştur. Mart-Haziran aylarında tarım 
arazilerine azotlu ve fosforlu gübrelerin uygulanmasına bağlı olarak nehirlerin tümünde 
Mayıs ayı fosfat derişimleri, hiç gübre uygulanmayan Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki 
derişimlerden 101-102 basamak seviyesi daha yüksek değerlere ulaşmıştır. Sonbahar 
ve kış aylarında derişimlerin düşük olmasının bir diğer nedeni ise bu aylarda bölgeye 
fazla miktarda yağış düşmesidir (Özsoy ve Saydam, 2000). Yağmur, nehir sularını 
seyrelterek kirletici bileşen derişimlerinin azalmasına neden olabilir. Şekil 2’de Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Mersin İstasyonundan alınan uzun dönemli (1990-
2004) aylık yağış ortalama değerleri de grafiğe geçirilmiştir. 
 
 

 
 

Şekil 2. Nehirlerin aylık ortalama fosfat iyonu derişimleri ile Kilikya Basenine düşen aylık yağış 
miktarı ortalamaları  
 
Bahar aylarındaki yüksek fosfat derişimlerine rağmen tüm nehirlerdeki ortalama fosfat 
seviyeleri su kalite kriterlerinde tavsiye edilen sınır değerlerin altındadır. Benzer durum 
nitrat iyonu için de geçerlidir. Ancak, amonyum iyonu açısından bir karşılaştırma 
yapılacak olursa nehirlerin tümünde ölçülen amonyum derişimleri izin verilebilen en 



 625

yüksek değerleri de aşmış durumdadır. Özellikle Göksu (6.48 mg L-1) ve Seyhan (7.13 
mg L-1) Nehirlerinin Deltalarından alınan su örneklerindeki amonyum iyonu derişimleri 
oldukça yüksektir. 
 
Nehir sularında analiz edilen As, Cu, Cd ve Zn elementleri derişimleri, tüm örnekler için 
ICP-AES yöntemi tayin sınırlarının altında bulunmuştur. 
 
Nehirler arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa Berdan Nehri, iletkenliği, alkalinitesi 
ve sertlik derecesi en düşük sulara sahiptir. Kirletici parametreler bakımından da 
Berdan suları en az kirletilmiş su kaynağı olma niteliğindedir (Çizelge 2, Şekil 2) 
Besin Tuzu Akıları 
Kilikya Baseni Nehirleri ile denize taşınan besin tuzu miktarlarını hesaplamak için bu 
çalışmada elde edilen aylık ortalama amonyum, nitrat ve fosfat derişimleri o nehirlerin 
aylık ortalama su akıları ile çarpılmış ve bir yılda denize taşınan elementel azot (N) ve 
fosfor (P) miktarları ton (t) cinsinden hesaplanmıştır. Nehirlere ait aylık su akıları (m3/s) 
DSİ’nin resmi web sitesinden alınmıştır. Sonuçlar Çizelge 4’de ve Şekil 3’te 
sunulmuştur. 
 
Çizelge 4. Kilikya Baseni Nehirlerinden denize taşınan elementel besin tuzu miktarları 
(ton/yıl) 
 

Nehir Ort. Akış Hızı (m3/s)* NH4
+-N Akısı NO3

–-N Akısı PO4
3–-P Akısı 

Göksu 45.1 2984 8538 151.3 
Lamas 4.2 170 169 7.5 
Efrenk 1.7 99 92 3.9 
Berdan 42.8 546 1158 20.0 
Seyhan 167.9 2269 18177 307.4 
TOPLAM - 6068 28134 490.1 

 *DSİ, Devlet Su İşleri 
 
 

 
 

Şekil 3.  Nehirlerden Kuzeydoğu Akdenize taşınan elementel N ve P akıları (ton/yıl). 
 
Şekil 3’de her bir nehir vasıtası ile Kuzeydoğu Akdenize taşınan yıllık elementel azot ve 
fosfor akıları görülmektedir. Efrenk ve Lamas Nehirlerinin besin tuzu taşınımına olan 
katkıları debilerinin az olması (Çizelge 4) nedeniyle son derece düşük seviyelerdedir. 
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Berdan Nehri ise kirletici bileşenleri diğer nehirlere kıyasla oldukça düşük derişimlerde 
içermesine rağmen debisinin yüksek olması nedeniyle akı sıralamasında Seyhan ve 
Göksudan sonra üçüncü sıradadır. Nehirlerin tümü Akdenize bir yılda toplam 34200 ton 
N ve 490 ton P sağlamaktadır. Bu çalışmada nitrit (NO2

–) iyonu analiz edilmemiştir. Bu 
nedenle nehirlerle denize taşınan azotun 34200 ton’dan daha fazla olduğu söylenebilir. 
Taşınan azotun büyük bir kısmı, yaklaşık % 82’si nitrat azotu, geri kalan % 18’i ise 
amonyum azotu şeklindedir. Daha önce gerçekleştirilen bir çalışmada, Kuzeydoğu 
Akdenize karasal kaynaklardan aktarılan yıllık azot (NO2

– + NO3
– - N) ve fosfor (PO4

3– - 
P) miktarları sırası ile 57200 ton ve 9600 ton olarak rapor edilmiştir (Yılmaz ve Tuğrul, 
1995). Bu çalışmada bulunan fosfor miktarı (490 ton/yıl) ise yukarıdaki değerin oldukça 
altındadır. 
 
Kilikya Baseninde toplam yeni birincil üretim hızı 12 g C m2/yıl olarak rapor edilmiştir 
(Ediger, 1995). C, N ve P arasında geçerli olan Redfield molar oranları (106:16:1) 
kullanılarak ve yukarıdaki birincil üretim hızının Kilikya Baseninin 34000 km2’lik yüzey 
suları için geçerli olduğu varsayılarak yapılan hesaplamada adı geçen nehirlerden 
denize taşınan azotun toplam yeni birincil üretimin yaklaşık yarısını (% 48), fosforun ise 
oldukça küçük bir kesimini (% 5) karşılayacak seviyelerde olduğu bulunmuştur. Bu 
sonuçlar da Doğu Akdenizin özellikle fosfor içeriği açısından fakir oluşu ve yüksek N:P 
oranı ile karakterize edilmesi (Krom et al., 1991) gerçeğini destekler niteliktedir. 
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