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ÖZ: Litolojik ve çevresel faktörler, yeraltı sularının kimyasal bileşimini etkileyen başlıca 

etmenlerdir. Yeraltı sularının kimyası içinden geçtikleri kayacın mineralojik yapısına bağlı 

olarak değişir. Yeraltı sularının kimyasal yapısı, aynı zamanda tarım, sanayi ve kentleşme gibi 

çevresel etmenlerle de yakından ilişkilidir. Bu çalışmada, Mersin ilindeki yeraltı sularının 

kimyasal bileşimi ile farklı litolojik ve çevresel faktörler arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla Mersin il sınırı içerisinde yer alan ve değişik litolojik birimlerden 

kaynaklanan yeraltı suyu örnekleri alınmış ve fiziksel-kimyasal parametreleri belirlenmiştir. 

Analiz sonuçları değerlendirildiğinde; alüvyon akiferden alınan su örneklerinde elektriksel 

iletkenlik, tuzluluk, anyon (nitrat, nitrit, sülfat, sülfit, florür ve klorür), majör katyon (sodyum, 

potasyum, magnezyum, kalsiyum), demir ve stronsiyum içerikleri yüksek derişimdedir. 

Ofiyolitik kayaçlar içerisinde yer alan kaynaklardan alınan suların pH, magnezyum, silisyum 

ve toplam krom derişimleri yüksektir. Kireçtaşı içerisinde yer alan kaynaklardan alınan 

suların ise silisyum, kalsiyum, titan ve stronsiyum derişimleri yüksektir. Sonuç olarak; Mersin 

il sınırları içerisindeki alüvyon akiferde yer alan yeraltı sularının tarım, sanayi ve yerleşim 

yerleri gibi çevresel faktörlerden oldukça etkilendiği söylenebilir. Buna karşılık ovalık 

alandan uzakta yer alan ve kaya akiferlerden alınan su örneklerinin ise litolojik faktörlerden 

etkilendiği söylenebilir.  
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ABSTRACT:Lithological and chemical factors are main factors affecting to chemical 

compozition of groundwater. Groundwater chemistry varies depending on minerological 

composition of aquifer rock. Chemical compozition of groundwater is also relationship with 

environmental factors that agriculture, industry and urbanization. İn this study were 

purposed to determine effects of lihological and environmental factors on chemical 

compozition of groundwater in the city of Mersin. İn this context, groundwater samples were 

collected and determined their's phisical-chemical parameters from the area of the city of 

Mersin. According to analysis results; concentration of electrical conductivity, salinity, anion 

(nitrate, nitrite, sulfate, sulphite, fluoride and chloride), major cation (sodium, potassium, 

magnesium and calcium), iron and strontium showed high values in collected samples from 

alluvium aquifer. Values of pH and concentation of magnesium, silicon and total chrome 

showed high values in collected samples from spring in ophiolitic rocks. Concentration of  

silicon, calcium, titanium and strontium showed high values collected samples from spring in 

limestone. As a result; groundwater collected from alluvium aquifer affected environmental 

factors for example agriculture, industry and urbanizations. On the other hand: groundwater 

collected from rock aquifers that away from plain area affected lithological factors. 
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