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Abstract: Investigation of temporal changes of phytoplankton in Karsiyaka Yacht Port (Izmir Inner Bay). The main aim of
this research is to investigate temporal changes of phytoplankton composition and physicochemical environment parameters in
İzmir Bay, Karşıyaka Yacht Port (38° 26' 92'' N ve 27° 06' 47'' E) between the years of 2003 and 2004. For this reason surface water
samples are collected weekly at the depth of 0.5 meter at the same time of each day. Minimum and maximum values of
physicochemical parameters of collected water samples are measured as respectively following : ammonium 0,06 - 40.72 µg-at NH4-N, nitrate 0.191 - 24.86 µg-at NO-3-N l-1, nitrite (under detected limit) - 25.9 µg-at NO-2 -N, phosphate 0.87 - 17.58 µg-at PO4-3 - P l1, silicate 0.78 - 48.6 µg-at Si l-1, dissolved oxygen 4.51 -12.7 mg l-1, sea water temperature 8.8 C°- 27.6 C°, chlorophyll-a 0.004 3.93 µg l-1, pH, 7.46-8.45, salinity %o 35.97-%o 42.85, secchi depth 1.0 -7.0 meter. The collected data will be basis for the
comparison of environmental situations in Karşıyaka Yacht Port after and before running İzmir waste water Treatment Project with
full capacity. The main classes found in the investigation field are Bacillariophyceae, Dinophyceaea, Euglenophyceae and
Dictyochophyceae. Considering the phytoplankton composition, Bacillariophyceae and Dinophyceae are dominant to the other
classes with respect to species and individual number. While there are no great differences between these two dominant classes
with respect to species number, it can be said that diatoms are superior with respect to cell number. Diatoms and dinoflagellates
that are relatively in few numbers in January and February drastically increase their numbers starting from March and reach to their
maximum levels from spring to mid-summer.
Key Words: Nutrients, phytoplankton, İzmir Bay, Wastewater Treatment Plant, cholorophyll-a.
Özet: Bu araştırmanın başlıca amacı, İzmir Körfezi’nde Karşıyaka Yat Limanı istasyonunda (38° 26' 92'' N ve 27° 06' 47'' E) 20032004 yılları arasında zamana bağlı olarak fitoplankton türlerinin kompozisyonunun ve fizikokimyasal ortam parametrelerindeki
değişimlerin araştırılmasıdır. Bu bağlamda haftalık olarak günün aynı saatlerinde 0.5 m derinlikten yüzey suyu örnekleri alındı.
Alınan su örneklerinde fizikokimyasal parametrelere ait en düşük ve en yüksek değerler sırasıyla, amonyum 0,06 - 40.72 µg-at NH4-N, nitrat 0.191 -24.86 µg-at NO-3-N l-1, nitrit (bulunma limitinin altında) - 25.9 µg-at NO-2 -N, fosfat 0.87 -17.58 PO4-3 - P l-1, silikat
0.78 -48.6 µg-at Si l-1, çözünmüş oksijen 4.51 -12.7 mg l-1, deniz suyu sıcaklığı 8.8 C°-27.6 C°, klorofil-a 0.004 -3.93 µg l-1, pH, 7.468.45, tuzluluk %o 35.97-%o42.85, seki derinliği 1.0 -7.0 metre ölçülmüştür. Örneklemeler sonucunda Bacillariophyceae,
Dinophyceaea, Euglenophyceae ve Dictyochophyceae sınıflarına ait örnekler saptanmıştır. Fitoplankton kompozisyonuna
bakıldığında Dinophyceae ve Bacillariophyceae sınıfının tür ve birey sayısı bakımından öteki sınıflara baskın olduğu belirlenmiştir.
Tür sayısı bazında bu iki baskın sınıf arasında büyük farklılıklar bulunmazken, hücre sayısı bakımından diyatomların üstün olduğu
gözlenmiştir. Ocak ve şubat aylarında göreceli olarak az sayıda bulunan diyatom ve dinoflagellatlar mart ayıyla birlikte sayılarını
hızla arttırarak ilkbahardan yaz ortalarına kadar en yüksek seviyelerinde bulunmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: nutrient , fitoplankton, İzmir Körfezi, Büyük Kanal Projesi, klorofil-a.
Yüksek lisans tezinden alınmıştır.

∗

Giriş
Denizel ortamda meydana gelen fiziksel ve kimyasal
değişimlerden ilk olarak etkilenen canlı grubu olan
fitoplanktonik canlılar son yıllarda kirletici kaynakların
saptanmasında kullanılmaya başlanmıştır (Sabancı ve Koray
2001). Ötrofikasyon su kütlesinin besinsel durumunda
değişiklikler meydana getiren nutrient artışlarının neden
olduğu bir proses olarak tanımlanabilir (Meyer-reil ve Köster
2000). Ötrofikasyon azotun ve fosforun varlığında artışa
neden olur. Silikat bunlarla eş zamanlı olarak artmadığından
nutrientlerin oranları değişir. Böylece fitoplanktonun
kompozisyonu ve süksesyonu etkilenir. Diyatomlar silikata
ihtiyaç duymalarına karşın, genel anlamda alg türleri silisin

baskın olmasına gereksinme duymazlar. Makronutrientlerin
oranlarının değişimi meydana gelen alışılmadık ve zehirli
fitoplankton artışlarından sorumlu olabilir. Diyatomların bentik
ve pelajik bölge topluluklarında anahtar rol oynaması
sınırlanmış diyatom büyümelerinin besinsel yapı ve nutrient
çevrimlerinde önemli etkilere sahip olduğunu göstermektedir
(Meyer-reil ve Köster 2000). Ege Denizi genel olarak
oligotrofik bir bölge olmasına karşın, evsel ve endüstriyel atık
suların ve/veya tarımsal aktivite ve akarsu kaynaklı nutrient
girdilerinin etkisi altındaki İzmir Körfezi’nde büyük kanal
projesinin devreye girmesiyle Şubat 2000’den sonra İç
Körfez’e boşaltılan kanalizasyon ağızlarının azaltılması
kirliliğin önlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili umutları arttırmış
ve bu konuda yapılması gereken çalışmaların önemini ve
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gerekliliğini gözler önüne sermiştir. Tamamlanmış olan İzmir
Büyük Kanal Projesi kapsamında besleyici elementlerin
körfeze girişinin azaltılması bize daha besin zincirinin ilk
halkasında olumlu sonuçlar vereceğini düşündürmektedir.
Buradan hareketle çalışmamızda, zaman bağlı olarak
besleyici elementlerin ve fizikokimyasal ortam parametreleri ile
fitoplanktonun gelişiminin incelenerek, İzmir İç Körfezinde
arıtma öncesi ve sonrası durumun bilimsel verilerle ortaya
çıkarılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Materyal ve Yöntem
Çalışma kapsamında İzmir Körfezi’nde seçilen Karşıyaka Yat
Limanı’nda GPS ile tespit edilen istasyonda (38° 26' 92'' N ve
27° 06' 47'' E) diyaframlı pompa yardımıyla Ocak 2003’ten
başlamak üzere haftalık olarak bir yıl boyunca örneklemeler
yapılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Örneklemelerin yapıldığı istasyon

Aynı su kütlesinden örnekleme yapılması amacıyla
yüzey suyu örnekleri 0,5 m. den alınmıştır. Su sıcaklığı 0,1 o C
duyarlı elektronik termometre ile, pH değerleri pH metre ile,
tuzluluk değerleri Harvey yöntemi ile, çözünmüş oksijen tayini
YSI 55 model taşınabilir oksijen metre kullanılarak in-situ
olarak arazide ölçülmüştür. İstasyondan alınan su örnekleri 1
lt’lik polietilen şişelerde laboratuvara getirildikten sonra nitrat,
nitrit, amonyum, silikat ve fosfatın absorbansları Strickland &
Parsons (1972), Wood (1975)’e göre Bosch Lomb Spectronic
21 UVD model spektrofotometre yardımıyla ölçülmüştür.
Klorofil-a tayinleri laboratuvarda fluorometrik olarak Turner
Designs Model 10 AU fluorometre kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Fitoplankton için nicel değerlendirmede 5
lt.’lik polietilen örnekleme şişelerine alınan örnekler lugol ile
tespit edilerek çöktürmeden sonra sifonlama ile 1,5 ml.’ye
konsantre edilerek, hücre yoğunluğuna göre Neubauer, Fush-

Rosenthal, Nagotte gibi kamaralar kullanılarak Olympus BH2
faz kontrast mikroskopta baskın türler dikkate alınarak
sayılmıştır. Tür tayinleri, Tomas (1997)’ye göre yapılmış,
Koray (2001) dikkate alınarak değerlendirilmiştir.
Bulgular
Fizikokimyasal değişkenlere ait en küçük, en büyük ve
ortalama değerler tablo 1’de, yıllık değişim grafikleri Şekil 2, 3,
4, 5’de verilmiştir.
Tablo 1. Fizikokimyasal değişkenlere ait en küçük, en büyük ve ortalama
değerler.

Tuzluluk değerlerinde ocak, şubat, mart, mayıs ve aralık
aylarında gözlenen düşüşlerin yağmur ve/veya tatlı su
girdilerinden kaynaklandıkları düşünülmektedir. Deniz suyu
sıcaklığının hava sıcaklığındaki değişimlere paralellik
gösterdiği belirlenmiştir. Örneklemenin yüzey suyundan
yapılmasından dolayı su sıcaklığının atmosfer sıcaklığından
etkilendiği görülmektedir. Çözünmüş oksijen değerleri havanın
ısınmasına paralel olarak azalmıştır. Bu durum gazların
çözünürlüğünün sıcaklık artışıyla azalması kuralına uygunluk
göstermektedir. pH’da ağustos’taki ani düşüş aynı haftada
nitrat ve silikatta gözlenen artışla uyumludur ve bir kaynağın
özelliklerini yansıtıyor olabilir. Yıl boyunca kış aylarında
yüksek değerlerde ölçülen seki derinliği, yaz aylarında
fitoplanktonun çoğalmasıyla birlikte düşük değerlerde
izlenmiştir. Amonyumun, nitrit ve nitrat ile mart ve kasım
aylarında ters orantılı bir eğilim izlemesi nitrifikasyon olayını
düşündürmektedir. Silikatın mart - ağustos aylarında biyolojik
aktivite tarafından kontrol edildiği görülmüştür. Fosfat iki
önemli pik vermesine karşın genel olarak düzenli bir eğilim
izlemiştir.
Fitoplanktik türlere ait süksesyon grafikleri şekil 6, 7, 8,
9, 10, 11’de veriliştir. Bacillariophyceae yıl boyunca
fitoplankton komünitesine baskın olan gruptur. Sayısal olarak
yıl boyunca diğer gruplardan üstün olduğu görülmektedir.
Örnekleme periyodu boyunca irili ufaklı birçok artışı olmasına
karşın iki pikiyle dikkat çekmektedir. Mayıs ayındaki artışta
Thallassiosira genusuna ait türler baskın iken, haziran
ayındaki artışta büyük oranda Cylindrotheca closterium
(Ehrenberg) Reimann&Lewin hakimdir (Şekil 6).
Dinoflagelatlar Ocak, şubat, mart aylarında planktonda
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az sayıda bulunmasına rağmen nisan ayıyla birlikte sayısını
arttırmaya başlamıştır. Dört önemli artışı dikkat çekmektedir.
İlk artış nisanda (108.gün) 45750 h l-1 ’dir. Bu artışta
dinoflagellat komünitesi içinde Prorocentrum minimum Schiller
baskınlığı vardır (Şekil 7).

Şekil 4. Amonyum, nitrit ve nitratın yıllık değişimi.

Şekil 2. Fizikokimyasal değişkenlerin yıllık değişimi.

Şekil 5. Silikat ve fosfatın yıllık değişimi

Şekil 3. Klorofil-a, pH ve seki derinliğinin yıllık değişimi

İkinci artış mayısta (143.gün) 94500 h l-1 ile olmuştur. Bu
örneklemede dinoflagellat komünitesi içinde Prorocentrum
micans Ehrenberg ve P. minimum az çok eşit baskınlığa
sahiptir. Onları Protoperidinium pellucidum (Bergh) Balech ve
Prorocentrum triestinum Schiller izlemektedir (Şekil 7, 8).
Üçüncü artış temmuzda meydana gelmiş ve hücre sayısı
123000 h l-1 olarak hesaplanmıştır. Komüniteye P. triestinum
hakimdir, onu P. pellucidum izlemektedir (Şekil 7, 8). Dördüncü
büyük artış ise ekimde (281.gün) meydana gelmiştir. Hücre
sayısı litrede 100125’dir. Dinoflagellat komünitesine P.micans
türünün baskın olduğu, onu Ceratium lineatum (Ehrenberg)
Cleve türünün izlediği tespit edilmiştir (Şekil 8, 9).

Euglenophyceae az türle temsil edilen bir sınıftır. En sık
rastlanan üyesi Eutreptiella gymnastica Throndsen türüdür
(Şekil 7). Bu türün dışında sadece bir haftaya mahsus olmak
üzere tanımlamakta güçlük çekilen euglenofit türler artış
göstermiştir (Şekil 6). Bu grup euglenofit flagellatlar adı altında
incelenmiştir. Cryptophyceae de tek türle temsil edilen bir
sınıftır. Bu çalışmada bu sınıfa ait olarak bulunan tür Hillea
fusiformis Schiller (Schiller) türüdür. H. fusiformis kış ve
ilkbahar dönemlerinde rastlanan bir türdür (Şekil 8). Bu
dönemde sık sık yaptığı artışlarla dikkat çekmiştir. Tek türle
temsil edilen bir diğer sınıf olan Dictyochophyceae’ya dahil
olan tür Dictyocha fibula Ehrenberg türüdür (Şekil 10).
Teşhis edilen türler arasında Dinophysis caudata SavilleKent, Dinophysis acuminata Claperede&Lachmann gibi
DSP’ye (Diarrhetic Shellfish Poisining) yol açan türler olduğu
gibi, P. micans, P. trisetinum, E. gymnastica gibi düşük
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oksijenli ve/veya oksijensiz ortam koşullarını yaratabilen
zehirli/zararlı türler de bulunmaktadır.

Şekil 6. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu

Şekil 7. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu

Tartışma ve Sonuç
Ölçülen fizikokimyasal değişkenler Büyük Kanal Projesi’nin
tamamlanmasından önceki değerlerle karşılaştırıldığında
birçok değişkende dikkat çekici değişimlerin olduğu
görülmektedir. Tuzluluğun son on sekiz yılın değerleri ile
karşılaştırıldığında en yüksek konsantrasyona ulaştığı tespit
edilmiştir (Büyükışık ve Erbil 1987, Sabancı ve Koray 2001,
Aydın ve Büyükışık 2004, Kontaş ve diğ. 2004). Bu durum
arıtma tesisisin tamamlanmasıyla birlikte şehirden iç körfeze

gelen tatlı su girdisinin engellenerek arıtma tesisine
yönlendirilmesinin ve tesisin deşarjının da orta körfeze
yapılmasının bir sonucudur. Deniz suyu sıcaklığının daha
önce belirlenen eğilimlere (Koray 1995) uygunluk gösterdiği
belirlenmiştir. Büyükışık ve Erbil (1987), Koray (1995), Aydın
ve Büyükışık (2004) tarafından yapılan çalışmalarda yüksek
oksijen değerleri fotosentetik aktiviteye bağlanırken bu
çalışmada fotosentez aktivitesinin en yüksek olduğu aylarda
oksijen değerlerinin düşüş eğiliminde olması biyolojik
aktivitenin oksijen bütçesine katkısının azaldığını
düşündürmektedir. Daha önceki yıllarda kirliliğe bağlı ve
dönemsel olarak ölçüm limitlerinin altına düşen (Kocataş ve
diğ. 1988) oksijen konsantrasyonuyla ilgili böyle bir bulgu bu
çalışmada elde edilmemiştir. pH önceki yıllarda yapılmış
çalışmalarda bulunan değerlerle (Koray ve diğ. 1996, Kocataş
ve diğ. 1988, Kaymakçı ve diğ. 2001, Aydın ve Büyükışık
2004, Sunlu ve Sunlu 2001) uyum içindedir, belirgin farklılıklar
göstermemektir ve fitoplankton aktivitesinin arttığı mayıs ve
temmuz arasında göreceli olarak arttığı tespit edilmiştir.
Oseanik, neritik, kirletilmemiş haliç ve tatlı sularda amonyum
konsantrasyonu diğer nutrientlerle karşılaştırıldığında
genellikle düşüktür (Morris 1980, Küçüksezgin ve diğ. 1995,
Sunlu ve Sunlu 2001). Ege Denizi ve orta körfezde durum
böyle iken iç körfezde toplam azot yükünün büyük bir
bölümünü evsel ve endüstriyel atıklardan ve sedimanın
bozulmasından ortaya çıkan amonyum oluşturmuştur (Koray
ve Büyükışık 1986) ve böylece amonyum değerleri
yükselmiştir.(Kaymakçı ve diğ. 2001, Aydın ve Büyükışık
2004). Bu çalışmada elde edilen bulgular Büyük Kanal
Projesiyle birlikte amonyumun kontrol altına alınmaya
başladığını ispatlamaktadır. Bu çalışmada fitoplanktonun
göreceli arttığı noktalarda nitrat konsantrasyonun sıfıra
yaklaştığı örneklemelerin olması Koray (1995), Koray ve diğ.
(1996), Koray ve Büyükışık (1992) tarafından ifade edilen
süreçlerle örtüşse de ocaktan eylül sonuna kadar nitrat
konsantrasyonunun önemli bir değişim ve farklılık
göstermediği görülmektedir. Eylül ayıyla birlikte artışa geçen
nitrat aralık ayında en yüksek değerine ulaşmıştır. Bu
dönemde izlenen düşük amonyum konsantrasyonu bu artışın
azot rejenerasyonuna bağlı olduğunu açıklamaktadır. Aynı
aylarda meydana gelen benzer olay daha önce de Koray
(1995) ve Kontaş ve diğ. (2004) tarafından bildirilmiştir. Eski
yıllarla kıyaslandığında tıpkı amonyumda olduğu gibi nitratta
da bir iyileşme olduğu anlaşılmaktadır (Aydın ve Büyükışık
2004, Kocataş ve diğ. 1988). İç körfezin nitrat
konsantrasyonun orta körfezin değerlerine yaklaştığı
görülmektedir ( Sunlu ve Sunlu 2001). Nitrit ocak ile eylül
arasında tekdüze özellik göstermiştir. Bu haliyle önceki yıllara
oranla (Koray ve diğerleri 1996, Kaymakçı ve diğerleri 2001,
Aydın ve Büyükışık 2004, Kocataş ve diğ. 1988)
konsantrasyonu azalmış görülmektedir. Ancak tıpkı nitratta
olduğu gibi sonbahar ile artışa geçen ve aralık ayında en
yüksek konsantrasyonuna ulaşan nitritin de azot
rejenerasyonu sebebiyle konsantrasyonu artmış ve son 10
yılın en yüksek değerine ulaşmıştır. Silikatın kış aylarında
daha yüksek değerlerde seyrettiği, mart ayıyla birlikte artan
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fitoplankton aktivitesine bağlı olarak azalmaya başladığı ve
ilkbahar, yaz aylarında fitoplankton tarafından kullanılarak
konsantrasyonunun düştüğü gözlenmiştir. Bu eğilim Koray
(1995) ve Büyükışık ve Erbil (1987) tarafından bildirilen
eğilimlerle uygunluk göstermektedir. İlkbaharın gelişiyle birlikte
fitoplankton tarafından kullanılan silis azalmış ve fitoplankton
komünitesinde diyatomlar ve ardı sıra daha düşük
konsantrasyonlarda dinoflagellatlar artış göstermiştir. Silikatın
azalışını takiben diyatomlar ve dinoflagellatlar azalırken,
nanoplankton artış göstermiştir. Bu olaylar Koray ve Büyükışık
(1992) tarafından belirtilen silisin fitoplanktonun artış dönemi
süksesyonunu kontrol ettiği görüşüyle uyum içindedir. Silikatın
yaz aylarındaki artışları ise dibe çöken ölü fitoplanktonun
bozunmasıyla meydana gelen remineralizasyonla ilişkili
olabilir. Benzer olay Koray (1995) tarafından da kaydedilmiştir.
İç körfezdeki silisin önceki yıllardaki değerleriyle bugünkü
değerlerinin uygunluk gösterdiği tespit edilmiştir (Kontaş ve
diğerleri 2004 ve Aydın 1993). Silisin tatlı su kaynaklı olması
(Koray, 1995) bu sonucu doğurmaktadır. Genel olarak Ege
denizi’nin fosfat değerleri çok düşük olmasına rağmen iç
körfezde gözlenen değerler oldukça yüksektir (Küçüksezgin
ve diğ.). Büyük Kanal Projesi’nin tam kapasiteyle devreye
girmesinden önceki çalışmalarda bulunan değerlerle
karşılaştırıldığında (Kocataş ve diğerleri 1988, Kontaş ve
diğerleri 2004, Kaymakçı ve diğerleri 2001, Aydın ve
Büyükışık 2004) fosfatta belirgin bir azalmanın olmadığı
görülmüştür. Bu görüş Kontaş ve diğerleri (2004) tarafından
da desteklenmektedir. Önceki yıllarda fitoplankton artışlarının
olduğu aylarda yüksek değerlere ulaşan klorofil-a
konsantrasyonunun (Büyükışık 1988, Aydın ve Büyükışık
2004) bu çalışmada daha düşük değerlerde seyretmesi
nutrient oranlarına bağlı olarak fitoplankton büyümesinin de
kontrol altına alınmaya başladığını göstermektedir.
Fitoplankton türlerinin süksesyonunda antropogenik faktörler
ile doğal faktörlerin etkilerini önceden söylemek çok zor ve
karmaşık bir iştir. Ama fitoplankton çoğalmalarında
antropogenik etki önemli bir rol oynar (Moncheva ve diğ.
2001). Bu çalışmada, fitoplankton kompozisyonuna
bakıldığında Dinophyceae ve Bacillariophyceae sınıfının tür ve
birey sayısı bakımından öteki sınıflara baskın olduğu
belirlenmiştir. Bu durum önceki çalışmalarla da uyum içindedir
(Sabancı ve Koray 2001, Büyükışık ve Erbil 1987). Tür sayısı
bazında bu iki baskın sınıf arasında büyük farklılıklar
bulunmazken, hücre sayısı bakımından diyatomların üstün
olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu durum Ege Denizi’nde
diyatomların daha az yaygın türler olduğunu söyleyen
Moncheva ve diğ. (2001)’in çalışması ile zıtlık göstermektedir.
Bu da akarsu girdilerinin fazla olduğu körfezde silikat
konsantrasyonunun yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.
Diyatom ve dinoflagellatların artışları arasında kısa zaman
aralıklarının olduğu ve dinoflagellatların diyatomları takip ettiği
söylenebilir. Aynı şekilde birbirini takip eden azalmalarını ise
nanoplankton artışı izlemiştir. İlkbahar ve yaz aylarında
meydana gelen fitoplankton artışlarında silikatın belirleyici
olduğu ve biyolojik kontrolü sağladığı görülmektedir. İlkbahar
artışlarında da diyatomlar nutrient tüketiminden sorumludur.
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Bu olaylar Büyükışık ve Erbil (1987), Koray ve Büyükışık
(1992), Koray ve diğ. (1996)‘da bahsedilen süreçlerle
uygunluk göstermektedir. George ve diğ. (2001) küçük
nutrient girdilerinde bile ekosistemin diyatomların başrolünü
oynadığı önemli birincil üretim artışlarıyla cevap verdiğini
belirtmektedirler. Bu tespit İzmir Körfezi’nin geleceği açısından
da önem taşımaktadır.

Şekil 8. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu

Tüm bu değerlendirmelerden sonra Büyük Kanal
Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte fitoplanktonda ve
fizikokimyasal parametrelerde geçmiş yıllara oranla bir
iyileşmenin olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak ortamda
zararlı türlerin bulunması dikkatli olunmasını gerekli
kılmaktadır.

Şekil 9. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu
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Şekil 10. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu

Şekil 11. Fitoplanktonik türlerin yıllık süksesyonu
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