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 Gaziantep nüfus yoğunluğu ve 
sanayileşme bakımından oldukça gelişmiş bir 
şehirdir. Bu gelişmişlik çevre sorunlarını da 
beraberinde getirmektedir. Evsel ve sanayi kaynaklı 
atıklar şehrin içinden geçen derelere 
boşaltılmaktadır. Bu derelerde toplanan atık sular 
Gaziantep Büyükşehir bünyesinde bulunan Atık Su 
ve Kanalizayon İşleri (GASKİ) yönetiminde 
faaliyet gösteren arıtma işlemine alınmaktadır. 
Gerek arıtma işlemine girmeden gerekse arıtma 
işleminden sonra bu sular özellikle tarımsal amaçlı 
kullanılmaktadır. 2006 yılında başlamış olduğumuz 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) destekli 
projemizin bir bölümü olan Şehitkamil, Şahinbey, 
Oğuzeli ve Karkamış ilçelerinde evsel ve sanayi 
atıklarıyla kontamine olmuş sular ve bu sularla 
sulanan tarım arazilerinin kirlilik durumu 
kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 
kapsamda yaptığımız arazi çalışmaları neticesinde 
istasyonlar belirlenmiştir. Bu istasyonlara 
mevsimsel olarak çıkılarak bölgelerinin görüntüleri 
de fotoğraflanmıştır. Ayrıca burada bu atık sularla 
sulama yapan çiftçiler ile görüşmeler yapılmıştır. 
Belirlenen istasyonlardan toplanan su, toprak, 
sediment ve bitki örneklerindeki kadmiyum ve 
kurşun derişimleri Atomik Absorbsiyon cihazında 
analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda analizi 
yapılan elementlerin kirlilik düzeyi, örneklerin türü, 
arazinin yapıldığı mevsim ve istasyona bağlı olarak 
değişkenlik göstermiştir. Toksik metallerin özellikle 
tarımsal önemi olan alanlarda yetişen bitkilerde 
birikimine neden olması, bunun da zamanla insan 
sağlığı açısından ciddi sorunlar oluşturabileceği 
kanısındayız. 
  
Anahtar Kelimeler:  Gaziantep, su, toprak, 
sediment, Pb ve Cd kirliliği  
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 1800’lü yıllara kadar tarımsal etkinlikler 
doğanın yasalarına uygun olarak geçekleştirilmiştir. 
20. yüzyılın ortasında dünyanın karşı kaşıya kaldığı 
en önemli sorun nüfusun hızla artmasına karşın 
insanların yeterli miktarda ucuz gıda 
sağlayamaması idi. Bu sorunu çözmek için tarım 
politikaları, bitkisel üretimde birim alandan daha 
fazla verim elde edilmesi ve bunun için yüksek 
verimli türlerle monokültür üretim ve üretimde su 
başta olmak üzere girdi kullanımının yoğunlaşması 
hedeflenmiştir.  
 1970’li yıllarda “Yeşil Devrim” olarak 
anılan politikalarla tarımsal üretimde artış 
sağlanmış ancak 1980’li yıllara gelindiğinde 
uygulanan gübre ve kimyasal ilaçlar nedeniyle 
çevrenin geri dönülmez biçimde kirlenip doğal 
dengenin tahrip olmaya başladığı görülmüştür. Bu 
olumsuzluklar karşısında tüm dünyada çevreye 
duyarlı üreticiler doğal dengeyi bozmadan, çevreyi 
kirletmeden, insanlarda ve diğer canlılarda toksik 
etki yapmayan temiz ürünler üretmeye yönelik 
alternatif sistemlerin arayışına girmiş ve bir süre 
sonra üretici-tüketici zinciri oluşmaya başlamıştır. 
Bu amaçlar gerçekleştiren üretim sistemine 
“Organik Tarım” adı verilmektedir. 
 Yapılan çalışmada Allium cepa, Allium 
sativum ve Solanum tuberosum’a ait örnekler hem 
açık arazide hem serada yetiştirilmiş, her iki 
çalışma alanında da örneklere organik, çiftlik ve 
kimyasal gübre uygulanmıştır. Elde edilen ürünlerin 
ICP-OES cihazı ile analizleri yapılmış ve içerdikleri 
Fe, Ca, Cu ,K ,Mn, Mg, Cr ve Zn miktarları 
karşılaştırılmıştır. Üç farklı gübre uygulanması ile 
yetiştirilen örneklerin mineral madde içeriklerinde 
önemli farklılıkların bulunmadığı tespit edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Organik tarım, gübre, patates, 
sarımsak, soğan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


