
GÖKSU DELTASI

ÖZEL ÇEVRE
KORUMA BÖLGELERİ

Göksu Deltası, ülkemizde yapılan 
bilimsel çalışmalar sonucunda 
nadir, nesli tehlike altında olan 
türlerin bulunduğu, bitki ve kuşlar 
açısından önemli türleri barındıran 
alanlar içinde yer almaktadır. 
Ramsar sözleşmesi kapsamında 
değerlendirilmektedir. 



Göksu Deltası, ülkemizde yapılan bilimsel 
çalışmalar sonucunda nadir, nesli tehlike 
altında olan türlerin bulunduğu, bitki açı-
sından önemli türleri barındıran alanlar 
içinde yer almaktadır. Bölge ayrıca, deniz 
kaplumbağalarının (Caretta caretta ve 
Chelonia mydas) yumurtalarını bıraktığı, 
Akdeniz’deki en önemli ana yuvalama böl-
gelerinden biridir. Birçok özelliğiyle birlikte 
eşsiz doğal güzelliğini yitirmemiş olması 
bölgenin koruma kapsamında değerlen-
dirilmesi açısından önem arz etmektedir. 
Delta, tatlı, tuzlu ve hafif tuzlu göl alanları, 
sulak alanlar, geniş bataklık ekosistemleri, 
sulu ve kuru tarım arazileri, yerleşim alan-
ları, kumul ve kumsallardan oluşmaktadır. Mersin İli,
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Göksu Deltası
Özel Çevre Koruma
Bölgesi Göksu Deltası; Orta Toroslar eteğinde bulu-

nan Mersin iline bağlı Silifke ilçesinin güney 
kenarında, Göksu Nehrinin oluşturduğu 
kıyı ovası üzerindedir. Doğusunda Erdemli, 
batısında Gülnar, güneyinde Akdeniz, ku-
zeyinde Konya ile çevrili olan bölge, il mer-
kezine 85 km uzaklıktadır. Delta, 10.000 
km²’lik havzaya sahip Göksu Irmağı’nın 
Silifke-Taşucu arasında denize açıldığı böl-
gedir. Göksu Nehri’nin batısında iki lagün 
olan Paradeniz ve Akgöl yer almaktadır. 
Paradeniz lagünü denizle bağlantılı ve kum 
setiyle denizden ayrılan tuzlu su gölü iken 
Akgöl, daha çok tatlı su gölü özelliği taşı-
maktadır. İki lagün arasında bir dolgu gölü 
olan Kuğu gölü yer almaktadır.



Kum Zambağı



Göksu Deltası 
ÖÇK  Bölgesinin 
Başlıca 
Özellikleri

Göksu Nehri, Doğu Akdeniz havzasının en büyük ırmağıdır ve 
uzunluğu 250 kilometreye yakındır. Göksu deltası sulak alan 
ekosistemi, Akdeniz ile deltanın iç kesimlerinde yer alan tarım 
alanları arasında bir tampon oluşturmakta ve denizden tuzlu 
su girişini engelleyerek bölgenin su dengesini düzenlemekte-
dir. 

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına 
yönelik ilk çalışma 1989 yılında Akgöl ve çevresinin yaban ha-
yatı koruma alanı olarak kabul edilmesiyle başlamıştır. 1990 
yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilen bölge, 1994 yı-
lında Ramsar Sözleşmesi listesine alınmıştır. Delta, 1996 yılında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunun kararıyla 1. derece doğal sit alanı ilan edil-
miştir. Yaban hayatının çok zengin olmasıyla dikkat çeken 
Göksu deltası ayrıca Uluslararası Kuşları Koruma Derneği ta-
rafından Avrupa ve Ortadoğu’nun önemli kuş cennetlerinden 
biri olarak belirlenmiştir. Yapılan tüm bu çalışmalar kapsamın-
da gerçekleştirilen çeşitli proje ve değerlendirmelerle bölgenin 
koruma altında tutulması için azami gayret gösterilmektedir.



Bölgede kışların çok soğuk olmaması birçok bitki türünün kışın bölgede yaşamını sürdürmesine im-
kan tanırken, yöre halkının tarım faaliyetlerini de devam ettirebilmesini sağlamaktadır. Böylece hem 
yaz dönemi hem de kış döneminde hatta yılda üç kez tarımdan mahsul elde etmek mümkün olabil-
mektedir. Bu durum deltanın yaşam alanı olarak cazibesini daha da artırmaktadır.

Tür kaybının hızlı olduğu habitatların başında gelen kumullar, Göksu Deltası’nın hassas habitatların-
dan biridir. Türkiye kıyı kumul florasının % 22’sini barındırmaktadır. Kumullar özellikle Delta’nın batı 

Bitki Örtüsü ve Canlı Türleri



kısmında Akgöl ve Paradeniz’in çevresinde daha fazla olup en güneyde İncekum denilen bölgede de-
nize ulaşmaktadır. Bu oluşum ayrıca suyun altında sığ olarak devam etmektedir. 35 km. uzunluğun-
daki kumsallar delta boyunca çok özel bir değer taşımaktadır. Çünkü bölge, Akdeniz’de yaşayan iki 
kaplumbağa türü olan denizkaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil denizkaplumbağasının (Chelonia 
mydas) halen yumurtalarını bıraktığı nadir bölgelerden biridir. Kaplumbağalar genellikle yumurta-
larını deltanın güney ve güneydoğu kıyılarına bırakmaktadırlar. Bu özelliğiyle bölge Türkiye’deki en 
önemli yumurtlama alanlarının başında gelmektedir. 

Göksu Kuş Cenneti



Bölgede doğal bitki örtüsünü Akdeniz’in maki formasyonu ile birlikte yoğun kumul bitkileri ve tuz 
stepleri oluşturmaktadır. Akgöl çevresindeki kumul alanlar için en yaygın bitkiler, Ononis natrix 
ve Euphorbia paralias, Mvrtus communis (Mersin çalısı), Paliurus spina cristi (Kara çalı), Vitex agnus 
castus, Allium sp., Iris sp. (Süsen) ve Muscari sp.'dir. Akgöl ve sahil şeridi arasında Myrtus commi-
nus (Mersin), Nerium oleander (Zakkum), Styrax sp, Thymelaea hirsuta, Poterium spinosum, Ononis 
natrix (Öküz çanı), Juncus acutus (Sivri hasır otu), Cirsium spp, Salicornia europea (Deniz börülcesi), 
Phragmites sp, Arum sp (Yılan yastığı), Pancratium maritimum (Kum zambağı), Tamarix smyrnensis 
(Ilgın), Urgenia maritima, Artemisia sp., Linum sp., Anthemis sp., Chrysanthemum sp., Limonium sp. 
(Limonyum), Halimione portulacoides, Datura sp. türlerinin tespiti yapılmıştır. Paradeniz’de yaygın 

Saz Kamışı Flamingo



bitkiler, Phragmites sp. ve Thypa sp. sazlıkları yanında Juncus sp. ve Scirpus sp., Arthrocnemum glau-
cum, Inula crithmoides (Anduz otu), Suaeda maritima, Urgenia maritima, Salicornia europea (Deniz 
börülcesi), Halimione portulacoides, Chenepodium alhangi ve bazı çalı bitkileri, Ricinus communis 
(Hint yağı), Convolvulus sp., Statice sp., Limonium sp.’lar yer almaktadır. Tarla kenarları Malya sp. gibi 
bitkiler ile Nargissus sp. (Nergiz), Mandragora sp., Achillea sp. gibi türleri barındırır. Göksu Nehri kıyı-
ları ise daha çok Salicornia sp. türleri ile kaplı bulunmaktadır. “Potamogeton pectinatus” (Su otu, su 
sümbülü) hemen hemen tüm Akgöl’ü kaplamaktadır. Bu türler su kuşları için besin kaynağı olduğu 
kadar, kışın korunmalarını da sağlamaktadır. 

Öküz Çanı





Sayıları 
Gittikçe 
Azalan 
Saz 
Horozu

Göksu Deltası’nı kışlama ve kuluçka alanı ola-
rak kullanan çok sayıda kuş türü, yılın hemen 
her mevsiminde, ilginç ve canlı bir peyzajın 
oluşumuna katkı sağlayar. Yapılan araştırma-
lar sonucunda kuşların Göksu Deltası’nı hem 
kışlama hem de kuluçka alanı olarak kullan-
dıkları saptanmış, bazılarının ise yerli türler 
olduğu belirlenmiştir. Özellikle Akdeniz 
kuşağında yalnızca belirli bölgelerde rast-
lanan ve sayıları gittikçe azalan Saz Horozu 
“Porphyrio porphyrio” koruma alanının en 
önemli kuş türlerinden biri olup adeta bu 
bölgenin simgesi durumundadır. 



Flamingo



Göksu Deltası
ve
Misafirleri

Bugüne kadar deltada 300’ü aşan kuş 
türü tespit edilmiştir. Öte yandan Büyük 
Flamingolar (Phoenicopterus ruber) için 
Göksu Deltası ayrı bir öneme sahiptir. Bunun 
temel nedeni, bu türün deltayı düzenli ola-
rak kullanmasıdır. Göksu Deltası’ndaki kuş 
fazlalığı, deltanın kuluçkalama mevsimi 
dışında, birçok kuşun çiftleşme sonrası gö-
çünde, kışlamada, çiftleşme öncesi göçle-
rinde de kullanıldığını doğrulamaktadır.  

Yapılan çalışmalarla 34 sürüngen ve am-
fibi türü belirlenmiştir. Göksu Deltası de-
niz kaplumbağaları (Caretta caretta) ve 
(Chelonia mydas)ın yumurtalarını bıraktığı, 
Akdeniz’deki en önemli ana yuvalama böl-
gelerinden birisini oluşturmaktadır. Ayrıca 
yumuşak kabuklu Nil Kaplumbağası 
(Trionxy tringuis) da bu bölgede bulunmak-
tadır. 



Göksu Deltası’nda en önemli alan kullanımını tarım oluşturmaktadır. Tarımsal potansiyelinin belir-
lenmesinde rol oynayan toprak yapısı ve iklim, üretim deseninin çeşitlenmesine ve üretim miktarının 
artmasına neden olmaktadır. Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesinde geçmiş yıllarda hayvancılık 
önemli bir gelir kaynağı iken günümüzde azalmış, yerini tarım ve yerleşim alanlarına bırakmıştır. 

Deltada ayrıca kıyı balıkçılığı bütün yıl boyunca yapılmaktadır. Balıkçılığın yanı sıra yörede mavi 
yengeç ve karides avcılığı da önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Paradeniz ve Akgöl lagünlerinde 
dalyan balıkçılığı önemli bir gelir kaynağıdır.  Akgöl’de dört tür balık avlanmaktadır.  Bunlardan iki-
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si Yılan balığı (Anguilla anguilla) ve Hasfekal (Mugil cephalus) Paradeniz Lagünü’ne geçerler. Ayrıca 

iki tatlı su türü Sazan (Cypinus carpio) ve Karabalık (Clarias lazera) bu göle yumurta bırakmaktadır. 

Paradeniz’de yapılan balıkçılıkta kullanılan av araç ve gereçleri yeterli olmayıp, geleneksel yöntemler 

kullanılmaktadır. Balık türleri olarak deniz levreği, çipura, sinagrit, sivriburun, karagöz, melenurya, 

sarıgöz, çizgili mercan ve mercan avlanmaktadır. Ayrıca Paradeniz’i Akdeniz’den ayıran kum seddesi 

üzerinde yapılan incelemelerde yengeçlerin fazlaca kum yapısı içerisinde yaşadıkları tespit edilmiştir.



Göksu Deltası ve yakın çevresi tarihi ve arkeolojik değerler açısından çok zengindir. Delta içe-
risinde yer alan üç höyük kalıntısının Hitit dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Paradeniz lagü-
nü kenarındaki kumullarda Roma ve Bizans dönemlerine ait büyük yapı kalıntıları bulunmuştur. 
İncekum yakınlarında ve Akgöl’ün güneyinde yer alan kumullarda da bazı kalıntılar yer almakta-
dır. Ayrıca deltanın batısında tarihi 13.- 14. yüzyıla kadar uzanan Roma, Bizans ve Ermeni kalıntı-
ları vardır. Meryemlik, Hıristiyan döneminde önemli bir hac merkezi olup Roma ve erken Bizans 
dönemlerinde kurulmuştur. Silifke’nin ise günümüzde tarihi kalıntılarla dolu olması, Roma ve 



Bizans dönemlerinde çok gelişmesindendir. Atakent (Susanoğlu) / Corasium’da 7. yüzyıla kadar 
önemini ve varlığını sürdürdüğü sanılan Bizans liman kalıntıları bulunmaktadır.

Göksu Deltası, zengin bitki örtüsü, canlı yaşam ve üreme alanları ile tarihi dokusuyla Türkiye’nin 
önemli koruma alanlarından biri olarak yerini almıştır. Bu anlamda bölgeye gerekli değer verile-
rek koruma-kullanma dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bölgenin bu özelliklerinin geleceğe 
aktarılabilmesi için bölgeye yönelik araştırma ve değerlendirmelerin sürdürülmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınarak çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.
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