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Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi oluşturmak üzere, 14 farklı istasyon belirlenmiş, her 
istasyondan belli mevsimlerde su, toprak, sediment ve bitki örnekleri alınmıştır. Toprak, su, sediment 
ve bazı bitkilerde (Polygonum sp., Phragmites sp., Thypha sp ve Rumex sp.) Ni miktarları yaş 
yakma metodu (Kaçar, 2008) ile atomik absorbsiyon spektrofotometresi kullanılarak belirlenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgulara göre; Polygonum sp. (çoban değneği) ’in 0.85-3.03 mg/kg, 
Phragmites sp. ’nin (su kamışı) 0.88-9.8 mg/kg, Thypha sp ’nin 2.37-10.57 mg/kg ve Rumex sp. 
(kuzu kulağı) ’nin 0 .65-8.66 mg/kg düzeylerinde olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Bitkilerde normal sınırlar arasında bulunması gereken Ni miktarı 1- 10 mg/kg’dır. Sonuç 
olarak; elde edilen bulgular ışığında, Ni miktarının ölçüm yapılan bazı bitkilerde sınır değerler 
(1- 10 mg/kg) arasında bulunduğu tespitedilmiştir. Özellikle Thypha sp. bitkisinde Ni miktarının 
normal sınır değerlerin üstüne çıkıldığı görülmektedir. İndikatör bitkiler olan bu bitkiler kirlilik 
düzeyinin belirlenmesinde sıkça kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında belirlenen istasyonlarda 
Ni’ce kirliliğin başladığı sonucuna varılmıştır. Bu bitkilerin yetiştiği alanlarda, tarım alanlarıda bu 
sularla sulanmakta dolayısyla toprak ve sulama sularıda Ni’ce toksik hale gelmektedir. Dolayısıyla 
bu alanlarda çevre kirliliği başlamakta ve doğa kirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Ni miktarı, sulak alanlar, toksisite.

Teşekkür: Bu çalışma, “DPT 2003K 120490-6’’nolu DPT projesi desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Büyük Kanal Proje’sinin 2000 yılında devreye girmesiyle birlikte iç körfeze akan deşarj 
noktaları kapatılmış ve şehrin kanalizasyonu kuşaklama kanalları ile atık su arıtma tesisine 
aktarılarak arıtılmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren iç körfeze tatlı su girdisi sadece dereler 
yoluyla olmaktadır. Bu sebepten ötürü derelerin taşıdığı madde miktarı ve derelerde meydana gelen 
süreçler iç körfez ekosisteminin sağlığı için önem taşımaktadır. Bu çalışma ile körfeze madde taşıyan 
derelerin sedimentlerinde klorofil a, klorofil bozunma ürünleri ve organik karbon seviyelerinin 
belirlenerek derelerdeki birincil üretimin seviyeleri hakkında fikir edinilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında alınan sediment örneklerinin bir kısmı organik 
karbon analizi için kurutulup saklanırken, klorofil bozunma ürünleri ve klorofil a için kullanılacak 
olan kısmı 2 gramdan az tartılarak yaş halde asetonla ekstrakte edilerek bir gece bekletilmiştir. 
24 saat sonunda sediment ve aseton süzme yöntemiyle birbirinden ayrılmış ve elde edilen sıvı 
spektrofotometrede 667 ve 750 nanometre dalga boylarında okunarak klorofil bozulma ürünleri 
ve klorofil a konsantrasyonları tespit edilmiştir. Organik karbon için kurutulup saklanan sediment 
örnekleri analizden önce havanda dövülerek inceltilmiş ve analizler Wakley-Black titrasyon 
metoduna göre gerçekleştirilerek sediment içindeki % organik karbon miktarı hesaplanmıştır.



21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

835

Bulgular: İzmir Körfezi’ne akan ve derelerin getirdiği materyalle körfezi besleyen derelerden elde 
edilen sediment örnekleriyle gerçekleştirilen çalışmada en yüksek klorofil bozunma ürünü (CDP) 
konsantrasyonuna 457,37 µg/g ile Manda Deresei’nde rastlanıldı. Onu sırasıyla eski Gediz ağzı, 
Bayraklı ve Bostanlı dereleri takip etti. En düşük değer ise ölçüm limitlerinin altında Balçova 
Deresi’nde tespit edildi. CDP’ye benzer şekilde en yüksek klorofil a (Chl a ) konsantrasyonu da ( 
244,75 µg/g) Manda deresi’nde tespit edildi. Onu eski Gediz ağzı, Bayraklı ve Bostanlı dereleri takip 
etti. En düşük Chl a konsantrayonu ise ölçüm limitlerinin altında Balçova Deresi’nde tespit edildi. 
% organik karbon konsantrasyonu açısından en yüksek değere sahip dere % 8,45 ile Meles Deresi 
olurken, onu Manda ve Bayraklı dereleri izlemiştir. En düşük organik karbon düzeyine % 0,62 ile 
Bornova Deresi’nde rastlanıldı. Organik karbonun CDP ve Chl a ile arasında istatistiksel olarak önemli 
doğrusal bir ilişki bulunamamıştır. Bu alanlarda organik seviyelerini pigment konsantrasyonlarıyla 
açıklamak mümkün görünmemektedir. Bunda derelerin getirdiği organik materyalin etkisi olabilir. 
Tüm veriye uygulanan regresyon analizinde CDP ile Chl a arasında istatistiksel açıdan önemli 
doğrusal ilişki tespit edilmiştir (r2 = 93,6 p < 0,05) ve aralarındaki eşitlik şöyledir:

CDP = 13,8816 + 1,94631* Chl a

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar daha önceki yıllarda İzmir Körfezi’nde yapılmış olan 
çalışmalarla kıyaslandığında Manda, Bayraklı ve Meles derelerinde yüksek organik karbon 
seviyelerinin korunduğu dikkat çekici bulunmuştur. CDP konsantrasyonu açısından özellikle eski 
Gediz ağzı,, Bayraklı ve Manda dereleri iç körfezden oldukça yüksek seviyelere sahip görünmektedir.. 
Yüksek organik karbon ve CDP seviyeleri bu derelerde yüksek zenginleşme ve birincil üretimin 
olduğunun bir göstergesidir.. Bu çalışmadan şu sonuç çok net olarak çıkarılabilir: İzmir Körfezi’ni 
temizleme çabalarının başarıya ulaşması ekosistemin bir bütün olarak düşünülmesini ve körfezi 
besleyen derelerin de bu süreçte izlenmesini gerektirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, sediment, klorofil bozunma ürünleri, klorofil a, organik karbon

Teşekkür: 2007/SUF/015 no’lu proje kapsamında sağladığı destekten ötürü Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne teşekkür ederiz.
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Amaç: Bu çalışma ile İzmir Körfezi’ne akan yedi derenin sedimentinden elde edilen örneklerde 
Zn, Pb ve Fe konsantrasyonları belirlenerek, 2000 yılında devreye giren atık su arıtma tesisi sonrası 
oluşan yeni çevresel durumun değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında İzmir İç Körfezi’ne akan yedi dereden (Eski 
Gediz ağzı, Bostanlı, Bayraklı, Bornova, Manda, Meles ve Balçova) sediment örnekleri eylül 
2007-temmuz 2008 tarihleri arasında mevsimsel olarak TFO core örnekleyici ile toplanmıştır. 


