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SEMPOZYUM HAKKINDA 
 

Ülkemizdeki denizler; çeşitli nedenlerle kirlenmeye maruz kalmaktadır. Kirlilik 

baskılarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için, kirlilik kaynaklarının 

belirlenmesi, kimyasal ve ekolojik statülerinin belirlenmesi ve kirleticilerin 

izlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 2011 yılına kadar taraf olduğumuz 

uluslararası sözleşmeler gereği, Ege ve Akdeniz’de MEDPOL, Karadeniz’de 

BSİMAP, Marmara Denizinde ise BSİMAP ve MEMPHİS programları 

kapsamında izleme çalışmaları yürütülmüştür. 2000’li yıllarda yürürlüğe giren AB 

Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) ile 

ekosistem tabanlı yönetim yaklaşımı ve bütüncül izleme yaklaşımının getirilmesi 

ile ülkemizde de deniz izleme çalışmaları bütünleşik ve ekosistem odaklı bir 

yaklaşımla birleştirilmiştir. Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından, 2011 yılından itibaren deniz izleme çalışmaları “Denizlerde Bütünleşik 

Kirlilik İzleme Programı DEN-İZ” adı altında TÜBİTAK-MAM ile beraber 

yürütülmektedir. 

 

Program kapsamında, tüm denizlerimizde meydana gelen kirliliğin izlenerek, 

ulusal deniz ve kıyı yönetimi politika ve stratejilerinin belirlenmesine altlık 

oluşturulması amaçlanmakta ve çalışma sonunda, tüm bulgulara yönelik kapsamlı 

değerlendirme raporları üretilmektedir. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sahibi olduğu, TÜBİTAK-MAM tarafından 

yürütülen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı” 

kapsamında, elde edilen bulguların değerlendirilmesi, kirlenmiş veya riskli 

noktalar için alınacak tedbirlerin yasal düzenlemelere, strateji ve eylem planlarına 

dahil edilebilmesi ve başta belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 

ve çevresel STK’lar olmak üzere ilgili paydaş gruplarla bilgi alışverişinde 

bulunulması amacı ile 11-13 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da 3 gün süren  “2. 

Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu” düzenlenmiştir. Bu 

sempozyum, “2014-2016 Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi” 

kapsamında 21-23 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “1. Ulusal 

Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu”nun devamı niteliğindedir. 

 

Bu sempozyum serisi ile hedeflenen, Bakanlık’ın düzenli destekleri ile yürüyen 

deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, bilimsel bir etkinlik dahilinde 

daha geniş bir kitle ile paylaşılması, yaygınlaştırılması ve bu çalışmaları 

destekleyebilecek diğer projelerden elde edilen güncel bilimsel bulgu ve öneriler 

ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun oluşturulmasıdır. 
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Bütünleşik izleme faaliyetleri ile hedeflenen, zaman ve mekan ölçeğinde uyumlu 

(entegre), çok bileşenli ve değişkenli bir izleme programının ve alt programlarının 

birlikte işletilmesi ve değerlendirmelerin bu bileşenler arası ilişkiler gözetilerek 

yapılabilmesidir. Bu izleme ve değerlendirme yaklaşımı, baskı, durum ve etki 

göstergelerini de desteklemeli ve nihai olarak iyi çevresel/ekolojik durum 

hedeflerinin tanımlanmasını, takibini ve bu hedeflere ulaşmak için alınacak 

yönetimsel kararların ölçülebilmesini sağlamalıdır. Düzenlenecek sempozyum ile 

izleme alt bileşenleri olarak tanımlanabilecek başlıklar kapsamında yapılan 

çalışmaların –izleme ve değerlendirmeyi birlikte yansıtacak şekilde- paylaşımı 

hedeflenmektedir. Bu bağlamda, deniz izleme ve değerlendirme güncel 

yaklaşımları, bu faaliyetlerin derinlemesine anlama ve öğrenme (araştırma) ile 

ilişkileri, bilgi/veri boşlukları ve ihtiyaçların da irdelenebilmesi de bu 

sempozyumun amaçları arasındadır. 

 

Bakanlığımızca düzenli yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 

ile tüm denizlerimizde meydana gelen kirlilik ve etkilerinin, denizlerimizin 

biyolojik kalite durumunun izlenerek, ulusal deniz ve kıyı yönetimi politikalarının, 

stratejilerinin belirlenmesi ve alınacak önlemlerin etkilerinin takibine altlık 

oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile 2018-2019 yılları süresince tüm 

denizlerimizde Ülkemizin taraf olduğu bölgesel deniz anlaşmaları olan Barselona 

ve Bükreş Sözleşmeleri ile uygulama programları, AB Su Çerçeve Direktifi, AB 

Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ve ulusal mevzuatımıza uygun olarak 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

(TAEK)’nun dahil olduğu 10 araştırma kurumu ve üniversitelerden konusunda 

uzman 100’ün üstünde bilim insanı ve araştırma gemileri ile deniz izleme 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sempozyum ile, yapılan bunca çalışmaların 

neticesinde gelinen noktanın karar vericiler ve ilgili paydaşlarca değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Sempozyum boyunca; “Proje Tanıtımı”, “Ötrofikasyon, Kirleticiler ve Deniz 

Çöpleri”, “Biyoçeşitlilik”, “Hidrografik Değişimler ve Gözlem Sistemleri” ve 

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programının Geliştirilmesi, Veri Yönetimi 

ve Raporlama” oturumları ve tüm oturumların değerlendirildiği bir panel 

gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda sözlü ve poster sunumlarının yanı sıra bir 

fotoğraf sergisi düzenlenmiş, fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ve 

çalışmalara katkı sağlayanlara plaketleri takdim edilmiştir. Sempozyumda 

denizlerimizin tüm uzmanlar, akademisyenler, yöneticiler, karar vericiler ve 

politikacıların bütünsellik içinde ve belli müştereklerde durum değerlendirilmesine 

imkân sağlanmış ve Sempozyum Sonuç Bildirgesi oluşturulmuştur. 
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SEMPOZYUM PROGRAMI 

 

 

A- Sözlü Sunumlar  
 

1. GÜN -  

1. Oturum -   Ötrofikasyon, Kirleticiler 

2. Oturum -   Ötrofikasyon, Kirleticiler 

 

2. GÜN 

3. Oturum -   Biyoçeşitlilik 

4. Oturum -   Biyoçeşitlilik 

5. Oturum -   Biyoçeşitlilik  

 

3.GÜN 

6. Oturum -   Deniz Çöpleri 

7. Oturum -   Deniz Çöpleri 

8. Oturum -   Hidrografik değişimler ve Gözlem Sistemleri 

 

PANEL: Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programının 

Geliştirilmesi, Veri Yönetimi ve Raporlama 

 

B- Poster Sunumları  
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KUZEYDOĞU AKDENİZ’DE TROFİK DURUMUN UZUN 

DÖNEMLİ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ 
 

Süleyman TUĞRUL
a
, İsmail AKÇAY

a
, Koray ÖZHAN

a 

a
Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü, P.K. 28, 33731 

Erdemli-Mersin 

(tugrul@ims.metu.edu.tr) 

 

ÖZET 

  
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi temel hedeflerinden birisi sistematik 

veriler kullanarak ekolojik temelli su kalitesi (ötrofikasyon) sınıflaması yapmaktır. 

Bunun için 2014-2019 döneminde Kuzeydoğu Akdeniz kıyı ve açık deniz saha 

çalışmaları yaz/kış dönemlerinde belirlenen istasyonlarda deniz suyunda yerinde 

fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, su yoğunluğu, in-situ floresans, bulanıklık, Seki Disk 

Derinliği) ölçümler yapılmıştır. Aynı noktalarda belirli derinliklerinden deniz suyu 

örnekleri alınmış ve bu örneklerde ötrofikasyon göstergesi biyokimyasal 

parametrelerin (besin tuzları, toplam fosfor, çözünmüş oksijen, klorofil-a) 

ölçümleri hassas yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 6 yıllık yaz/kış 

dönemleri veri seti amaca uygun olarak değerlendirilmiştir. Kuzeydoğu Akdeniz 

bölgesi üst tabaka suları doğu-batı yönlü genel akıntı sistemi etkisi altındadır. 

Nehir etkisi dışındaki kıyı/açık deniz alanı tuzlu suların yaz ve kış döneminde seki 

disk derinliği yüksektir (15-35 m); besin tuzları derişimi düşüktür (DIN<1.50 µM); 

PO4<0.08 µM; Si<2.5 µM). Karasal baskı (nehir + kentsel atık su girdisi) altında 

kalan kıyısal sularda ve iç körfez alanlarında Seki Disk Derinliği belirgin düşüktür 

ve bu olumsuz değişim kış döneminde daha belirgindir (SDD: 2-8 m). Bu sularda 

özellikle DIN derişimi (4.11-46.7 µM) ve TP derişimi (0.30-0.85 µM) açık sulara 

kıyasla belirgin yüksektir. İzleme bölgesi açık sularında biyokütle göstergesi 

klorofil-a derişimi düşüktür (0.02-0.08 µg/L). Nehir ve evsel atık suların beslediği 

iç körfez suları ve nehir deltası alanlarında yaz/kış dönemlerinde 0.82-4.65 µg/L 

seviyesine ulaştığı gözlenmiştir. Biyolojik üretimin yüksek olduğu kıyı ve iç 

körfez sularında oksijen doygunluk değerleri %105-110 seviyesindedir. Tuzluluk 

ve fiziko-kimyasal değişkenlerin ilişkisi incelendiğinde karasal girdileri işaret eden 

tuzluluk değişimine bağlı artış/azalış eğilimleri gözlenmiştir. Karasal baskılar 

altındaki iç körfezlerde TRIX değerleri yaz/kış dönemlerinde yüksektir (4.1-5.14); 

özellikle Fethiye ve Mersin iç körfez sularında ötrofik durumun gelişimi çok 

belirgin hale gelmiştir. Baltık bölgesinde kullanılan çok parametreli (multi-metrik) 

HEAT ötrofikasyon sınıflama yöntemi, TRIX’e göre daha hassastır. Kuzeydoğu 

Akdeniz kıta sahanlığında karasal baskıların zayıf olduğu bölgelerde genel akıntı 
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ve kıyı-açık etkileşimi güçlüdür. Ancak İskenderun, Mersin dış körfez 

bölgelerinde ve Finike-Marmaris kıyısal alan suları HEAT sınıflamasına göre “çok 

iyi-iyi” kalitededir ve ötrofik duruma yönelim gözlenmemiştir (TRIX<3.0). 

  
Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz, Ötrofikasyon, Su kalitesi sınıflama  
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LONG-TERM MONITORING AND ASSESSMENT OF 

TROPHIC STATUS IN THE NORTHEASTERN 

MEDITERRANEAN SEA 
   

Süleyman TUĞRULa, İsmail AKÇAYa, Koray ÖZHANa 
Middle East Technical University-Institute of Marine Sciences, P.O. Box 28, 

33731 Erdemli-Mersin 

(tugrul@ims.metu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

  
Integrated Marine Pollution Monitoring Programme principally aims monitoring 

and assessment of trophic status. For this goal, physical (temperature, salinity, 

density, in-situ fluorescence, turbidity, Secchi Disk Depth) measurements were 

performed during the summer/winter periods of 2014-2019. Furthermore, seawater 

samples were collected from the selected depths of the stations to determine 

eutrophication-related (nutrients, total phosphorus, dissolved oxygen, chlorophyll-

a) parameters. Long-term winter/summer data sets obtained in the last 6 years were 

evaluated for the assessment of trophic status of the NE Mediterranean coastal 

areas and bays. The general current in the surface (0-10 m) waters of the NE 

Mediterranean shelf region flows from east to west. Summer and winter Secchi 

Disk Depth (SDD) values were markedly high, reaching 15-35 m in the less 

polluted coastal/open waters having low concentrations of dissolved nutrients 

(DIN<1.50 µM); PO4<0.08 µM; Si<2.5 µM). In the coastal areas affected by 

terrestrial inputs (river + domestic wastewater inputs) and inner bays, SDD values 

were markedly low and the minimum values were measured in winter (SDD: 2-8 

m); concentrations of DIN (4.11-46.7 µM) and TP (0.30-0.85 µM). Impacts of 

terrestrial input increase in winter due to enhanced riverine inputs. Chlorophyll-a 

concentrations, as an indicator of biomass, were also lower in the open waters 

(0.02-0.08 µg/L), increased to 0.82-4.65 µg/L levels in the inner bays and river-

influenced coastal region. In these productive (eutrophic) sites, dissolved oxygen 

concentrations were at 105-110% of the saturation level. Close correlations were 

obtained between salinity and physico-chemical variables, indicating the marked 

impacts of terrestrial inputs on the NE Mediterranean coastal ecosystem. Summer 

and winter TRIX values were relatively high (4.08-5.14) in the polluted inner bays. 

Eutrophic conditions have been particularly developed in the Fethiye and Mersin 

inner bays, consistent with the classification results of more sensitive HEAT 

(multi-metric) tool developed for the Baltic Sea. The general upper-layer currents 

system in the offshore Eastern Mediterranean is strong; therefore, the trophic 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

22 
 

status of the İskenderun and Mersin outer bay and offshore waters, and coastal 

sites of the Finike-Marmaris region is classified as “high-good” (TRIX<3.0). 

  
 Keywords: Northeastern Mediterranean, Eutrophication, Water quality 

classification 
  



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

23 
 

MARMARA DENİZİ’NİN BİR GRUP GÖSTERGE İLE 

ÖTROFİKASYON DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÜZEY 

SULARI İÇİN ÖNERİLEN REFERANS DEĞERLER  
 

Çolpan POLAT BEKEN
1
, İbrahim TAN

1
, Hakan ATABAY

1
, Ersan 

KUZYAKA
1
, Dilek EDİGER

2
 

1
 TÜBİTAK-MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 

2
 İstanbul Üniversitesi-Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 

 

ÖZET 

 
Marmara Denizi’nde 60’lı yıllarda başlatılan araştırma çalışmaları, özellikle 80-

90’lı yıllardan beri Türk Boğazlar Sisteminin (TBS) bileşeni olarak ulusal 

kaynaklar ile sürdürülmektedir. Güncel sistematik izleme çalışmaları ise 

ÇŞB’nin Denİz Programı altında 2014-2019 döneminde yürütülmüştür. Bu 

çerçevede, kıyı ve deniz suları su kolonu boyunca fiziksel özellikler, besin 

maddeleri, klorofil-a, çözünmüş oksijen gibi baskı-etki göstergeleri ile, kıyı ve 

deniz tabanı da çevresel değişkenler ile birlikte makro flora ve faunayı içeren 

durum-etki göstergeleri ile izlenmiştir. Bu değişkenlerin tümü, DSÇD 

kapsamında deniz suları için iyi çevresel durum, ötrofikasyon izleme ve 

değerlendirme üzerine yayınlanan metodolojik standartlar (EU/2017/848) 

kapsamındadır. Bunlar, ayrı ayrı (zamana karşı değişim ve yönelimin 

izlenmesi) veya tümleşik değerlendirme araçları (HEAT/BEAST, NEAT) ile 

ötrofikasyon değerlendirilmelerinde kullanılmaktadır. Ancak, bu 

değerlendirmelerin sağlıklı olarak yapılabilmesi için bölgeye özgü 

sınıflandırma kriterlerinin oluşturulması, referans değerler ile eşik değerlerin 

tespit edilmesi gereklidir. Bu da mevsimsel farklılıklar ve yıllar arası 

değişimleri de gösteren uzun dönemli verinin elde edilmesiyle mümkün olabilir.   

 
Bu çalışmada, su kolonunda çalışılan 90 istasyonda, 2014-2019 dönemine ait 4 

kış, 3 ilkbahar ve 6 yaz dönemine ait verinin kıyı ve deniz suları için zamana ve 

mekana göre genel bir değerlendirmesi verilirken, aynı zamanda yüzey suları 

(0-10 m) için istatistiksel olarak değerlendirme kriterleri sunulmakta ve besin 

elementleri (PO4-P, TP, NH4-N, NOx, Si), klorofil-a, seki disk derinliği için 

referans değerler önerilmektedir. Tuzluluk değişimleri de tüm veri ile birlikte 

analiz edilmiştir. Kış dönemi için besin elementlerinde 25%’lik değerlerin 

yüzey suları için referans kabul edilebileceği değerlendirilmiş olup bu değerler 

PO4-P, TP, NH4-N, NOx, Si için sırasıyla (n>500); 0.08, 0.43, 0.10, 0.12, 0.70 
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µM’dır. Klorofil için en yüksek dönem kış ve ilkbahardır. Kış ve ilkbahar 

%25’lik değerler, sırasıyla; 1.98 µg/L (n=476) ve 1.23 µg/L (n=367)’dir. 2 

µg/L, büyüme dönemi için yaklaşık olarak referans değer olarak kabul 

edilebilir. Bu referans (25%) ve sınıf sınır değerleri (25, 50, 75, 90 persentil) ile 

2019 yılı için değerlendirmeler yapılmış, YSKY (2016) ‘da yer alan sınır 

değerlerle karşılaştırmıştır. 2014-2019 verisine dayalı mevsimsel sınıflandırma 

aralıklarının daha sağlıklı dağılım haritaları ürettiği ve başlangıç referans 

değerlerin tümleşik değerlendirmelerde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Anahtar Kelimeler: Ötrofikasyon, değerlendirme, referans değerler, yüzey 

suları 

  



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

25 
 

EUTROPHICATION ASSESSMENT OF THE SEA OF 

MARMARA WITH A SET OF INDICATORS AND THE 

PROPOSED REFERENCE VALUES FOR THE SURFACE 

WATERS  

 
Çolpan POLAT BEKEN

1
, İbrahim TAN

1
, Hakan ATABAY

1
, Ersan 

KUZYAKA
1
, Dilek EDİGER

2
 

1
 TÜBİTAK-MRC Environment and Cleaner Production Institute 

2
 İstanbul University-Institute of Marine Sciences and Management  

 

ABSTRACT 

 
Research studies initiated in 60s in the Sea of Marmara have been continued 

particularly since 80-90s as part of TSS work with the support of national 

resources whereas up-to-date monitoring studies have been performed with the 

Denİz Programme of MoEU during 2014-2019. In this programme, coastal and 

marine waters have been monitored with the pressure-impact variables like water 

column physical properties, light penetration, nutrients, chlorophyll-a, dissolved 

oxygen and sea bed habitat properties like macro flora and macro zoobenthos 

together with the environmental variables. All of these variables are covered with 

the MSFD methodological standards (EU/2017/848) on the evaluation of good 

environmental status and the monitoring and assessment of eutrophication. The 

individual evaluation of them by time (trends) or integrated assessment with the 

developed tools (e.g. HEAT/BEAST, NEAT) are being used in eutrophication 

assessments. Reliability of these assessments is strongly linked with the 

availability of basin/sub-basin specific reference / threshold values which can 

only be defined when long term data is available showing seasonal and 

interannual variability. 

 
In this study, the above mentioned water column properties obtained at 90 coastal 

and marine stations in 4 winter, 3 spring and 6 summer seasons during 2014-

2019 were assessed with time and space, Reference values of nutrients (PO4-P, 

TP, NH4-N, NOx, Si) for winter, chlorophyll-a for growing seasons (winter, 

spring), Secchi Disk Depth for summer for the surface waters (0-10 m) were 

presented besides the statistical criteria used. Salinity was also considered in the 

statistical analysis. Winter reference values basing on the 25% percentile (n>500) 

for PO4-P, TP, NH4-N, NOx, Si were initially recorded as 0.08 µM, 0.43 µM, 

0.10 µM, 0.12 µM, 0.70 µM, respectively.  The growing season for chlorophyll-a 
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was found as winter and spring where %25 percentiles were respectively, found 

as 1.98 µg/L (n=476) ve 1.23 µg/L (n=367). About 2 µg/L can be considered as 

an initial reference for the growing period.  2019 monitoring results were 

evaluated according to the proposed reference values (25 %) and the quality class 

boundaries set to 25, 50, 75, 90 persentile values and the findings were compared 

with YSKY (2016) classification. Concluded that the seasonal classification 

boundaries statistically obtained form 2014-2019 data provided more accurate 

distribution maps and the proposed reference values can be used with the 

integrated assessment tools. 

 
Key words: Eutrophication, assessment, reference values, surface waters  
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ÖZET 

  
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen 

Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (2014-2019) ve İzmit Körfezi Su 

Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik 

Önerilerin Geliştirilmesi Projesi (2007-2019) kapsamında seçilen istasyonlarda 

yüzey suyunda (0-10m) besin tuzları zenginleşmesi (orto-fosfat;PO4, Nitrit+Nitrat 

azotu; NOx), ötrofikasyonun direkt etki göstergesi olan klorofil-a, seki disk 

derinliği ve alt su kolonunda indirekt etki göstergesi olan çözünmüş oksijenin 

yönelim (trend) analizi çalışması yapılmıştır.  

 
Bu çalışma kapsamında, Marmara Denizi’nin kuzey-güney şelfleri, derin basenleri 

ile körfezlerini temsilen 10 istasyon seçilmiş olup, daha uzun dönem veri setinin 

olduğu İzmit Körfezi’nden 6 istasyon seçilmiştir. Seçilen istasyonlarda doğrusal 

regresyon analizi uygulanarak yönelim olup olmadığı araştırması yapılmıştır. 

Doğrusal regresyon analizi, parametrik bir testtir. Söz konusu testin 

uygulanabilmesi için değişkenin normal dağılmış olması gerekmektedir. Bir diğer 

önemli unsur kalıntıların homojen dağılması şartıdır. Testin uygulanmasında %95 

güven aralığı seçilmiştir ve kutu bıyık metoduna göre uç değerler varsa atılmıştır. 

Normal dağılım göstermeyen değişkenlerde uygun dönüşüm metotları uygulanarak 

normal dağılıma dönüştürülmeye çalışılmıştır. 

 
Yoğun baskı altında olan İzmit İç Körfezi’nde yüzey klorofil-a değerlerinde 

yönelim belirlenmezken orta ve dış körfez istasyonlarında zamanla artan bir eğilim 

gözlenmektedir. Orto-fosfat İzmit İç Körfez istasyonun alt su kolonunda artış 

göstermiştir. NOx ve Si açısından ise İzmit Körfezi istasyonlarının yüzeyinde artış 

eğilimi belirlenmiştir.  Körfez istasyonlarının derin sularında oksijenin yönelimi 

gözlenmemiştir, ancak, Çınarcık Çukuru’nun uzun dönemli veri ile 
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değerlendirilmesi sonucunda 200-300 m derinlik aralığında oksijende azalan bir 

eğilim saptanmıştır. Gemlik Dış Körfezi istasyonunda, Orto-fosfat ve klorofil-a 

değerlerinde artan trend tespit edilmiştir, ancak NOx ve Seki Disk derinliği 

açısından bir trend bulunamamıştır. Bandırma Körfezi dış istasyonundaki bütün 

ölçülen parametrelerde (PO4, NOx, Klo-a, SDD) bir yönelim tespit edilememiştir. 

 

Yönelim analizi, geleneksel olarak doğrusal regresyon yöntemleriyle 

gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, deniz verileri bu yöntem için uygun olmayan 

özellikler gösterebilmektedir. Homojen olmayan varyans, gözlemler arasındaki 

bağımlılık, mevsimsellik ve normal dağılım göstermeyen veriler örnek olarak 

verilebilir. Bu tip verilerin değerlendirmesi parametrik olmayan yöntemler 

seçilerek yapılabilmektedir. Bunlardan yaygın kullanılan yöntem Mann-Kendall 

testinin değiştirilerek uygulanan Seasonal Kendall testidir. Bu çalışmada doğrusal 

regresyon analizi uygulanan değişkenlere Seasonal Kendall testi uygulanarak 

karşılaştırılma çalışmaları sürdürülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi, İzmit Körfezi, Yönelim Analizi, 

Ötrofikasyon 
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ABSTRACT 

 
The surface water (0-10 m) nutrients (orthophosphate; PO4, Nitrite + Nitrate 

nitrogen; NOx), chlorophyll-a, Secchi disk depth (SDD) and deep water dissolved 

oxygen were selected for trend analysis to be used in eutrophication assessments. 

This study is conducted in the context of the Integrated Marine Pollution 

Monitoring Program (2014-2019) of MoEU and Monitoring of Izmit Bay Water 

Quality and Terrestrial Inputs and Recommendations for the Prevention of 

Pollution Project (2007-2019) of GMoK, both being coordinated by TUBITAK-

MRC ECPI.  

 
In this study, ten stations were selected to represent the north-south shelfs, deep 

basins, gulfs of the Marmara Sea, and six stations were picked out from the Izmit 

Bay where there is long-term data set. Linear regression analysis was applied to 

the selected stations. This analysis is a parametric test. In order to perform this 

analysis, the variable should be normally distributed. A 95% confidence interval 

was chosen for the test, and the outliers were discarded according to the box-

whisker method. The variables which do not show normal distribution are tried to 

be converted to a normal distribution by applying suitable transformation methods. 

 
The inner Izmit Bay, which is under intense pressures, surface water chlorophyll-a 

values, has not shown a decreasing or increasing trend; however, in the central and 

the outer bay increasing trends were observed. Ortho-phosphate showed an upward 

trend in the lower water column of the inner Izmit Bay station. Increasing trends of 

NOx and Si were determined at almost all of the surface water stations of the Izmit 

Bay. Any trends of dissolved oxygen in the lower layer waters at the six stations of 

the Bay (>20 m and >50 m depths) were not observed, however, as a result of 

long-term data evaluation of Çınarcık Çukuru (eastern deep basin of the Marmara 

Sea), a highly significant decreasing trend in oxygen was found in the depth range 
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of 200-300 m. An increasing trend was detected in orthophosphate and 

chlorophyll-a at the Gemlik Outer Bay station, but no pattern was found in terms 

of NOx and SDD. No trends were detected in all measured parameters (PO4, NOx, 

Klo-a, SDD) at the Bandırma Outer Bay station. 

 
Trend analysis, traditionally, can be performed with linear regression methods. 

However, marine data may display features that are not suitable for this method. 

Non-homogeneous variance, the inter-dependency of the observations, seasonality, 

and non-Gaussian distributions are examples of them.  

 

The evaluation of this type of data can be executed by selecting non-parametric 

methods. The widely used Seasonal Kendall test is a modified version of the 

Mann-Kendall test. In this study, it should be compare the trends of selected 

variables using both linear regression analysis by applying the Seasonal Kendall 

test. 

 
Keywords: Marmara Sea, Izmit Bay, Trend Analysis, Eutrophication 
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ÖZET 

   
Kuzeydoğu Akdeniz’de karasal kaynaklı baskıların en fazla görüldüğü ve ötrofik 

koşulların geliştiği deniz alanların başında yarı kapalı Mersin, İskenderun ve 

Fethiye iç körfezleri gelmektedir. Atmosferik girdiler özellikle karasal kaynaklı 

besin tuzu girdilerinin zayıf olduğu kurak dönemlerde açık denizde birincil 

üretimin sürdürülmesine önemli katkıda bulunur. Sediman gözenek suyundan dip 

sulara besin tuzu girdilerinin ötrofik ve suboksik/anoksik koşulların görüldüğü 

kıyısal deniz ekosistemlerinde katkısı önemlidir. Kıta sahanlığının geniş olduğu 

kuzeydoğu Akdeniz kıyısal/kıta sahanlığı sularında bentik besin tuzu akıları üstüne 

çok az sayıda bilimsel araştırma vardır. Bu çalışma kapsamında kuzeydoğu 

Akdeniz’de 52-1165 m derinlik aralığında Mart-Nisan 2018 döneminde toplanan 5 

sediman karot örneğinde gözenek suyu besin tuzu (Si, N, P) değerleri ölçülmüş ve 

besin tuzu akıları hesaplanmıştır. Ayrıca, bölgeyi besleyen nehirlerin (Ceyhan, 

Seyhan, Berdan, Lamas ve Göksu) denize döküldüğü noktalarda 2008-2015 

döneminde mevsimsel ölçekte gerçekleştirilen ölçümler ve 2006-2009 döneminde 

kentsel ve endüstriyel atıksu tesislerinden deniz suyuna deşarj noktalarından elde 

edilen besin tuzu sonuçları derlenmiş ve besin tuzu akıları hesaplanmıştır. Ayrıca 

kuzeydoğu Akdeniz’de geçmiş dönemlerin atmosferik (yağış+toz) besin tuzu 

girdileri de kullanılarak Kuzeydoğu Akdeniz’de iç (sediman gözenek suyu) ve dış 

(nehir, atıksu, atmosfer) akıların kantitatif karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

Sediman gözenek suyu besin tuzu girdilerinin toplam besin tuzu akılarına katkısı 

sırasıyla reaktif fosfat için %5.8, nitrat için %12, amonyak için %19 ve reaktif 

silikat için %22 seviyesindedir. Kuzeydoğu Akdeniz’de çözünmüş oksijen 

değerleri doygunluk seviyesinde olmasına rağmen, gözenek suyu besin tuzu 

akılarının toplam besin tuzu akısına katkısı oldukça fazladır. Sediman gözenek 

suyu nitrat, amonyak ve reaktif silikat girdileri atıksulardan giren yüklerden 

fazladır; ancak, fosfat girdileri çok düşüktür. Bunun sebebi, dip suları ve sediman-

su arayüzeyi oksijen seviyeleri oldukça yüksek Kuzeydoğu Akdeniz sedimanında 

fosfat iyonlarının metal oksitleri üzerinde adsorblanması (tutulması) sonucu 
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olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, denizel ekosistemlerde hem iç hem de dış 

besin tuzu akılarının çalışılması ve tespiti, oligotrofik özellikte Kuzeydoğu 

Akdeniz kıta sahanlığı suları biyojeokimyasal döngülerin anlaşılması ve ekosistem 

modellemeleri için önem arz eder. 

  
Anahtar Kelimeler: Besin elementleri, Kuzeydoğu Akdeniz, Sediman gözenek 

suyu  
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ABSTRACT 
The semi-enclosed Mersin, İskenderun and Fethiye inner bays are the most 

prominent regions in the Northeastern (NE) Mediterranean affected by human-

induced pressures and eutrophication. Atmospheric nutrient inputs have 

remarkable contribution to sustain primary productivity in the NE Mediterranean, 

especially in dry periods. Sediment porewater (PW) diffusive nutrient fluxes into 

the deep waters are strongly associated with eutrophic and suboxic/anoxic 

conditions. There was only limited number of studies on the sediment PW nutrient 

fluxes in the NE Mediterranean. In this study, therefore, sediment PW nutrient (Si, 

N, P) concentrations were measured from the 5 core samples obtained in the NE 

Mediterranean (Depth: 52-1165 m) in March-April 2018 to quantify PW nutrient 

fluxes. Moreover, freshwater nutrient concentrations were measured seasonally at 

the downstream points of regional rivers (Ceyhan, Seyhan, Berdan, Lamas and 

Göksu) in the period of 2008-2015. Domestic and industrial wastewater nutrient 

concentrations were also determined between 2006 and 2009 from the major local 

facilities constructed along the NE Mediterranean. Finally, external (riverine, 

wastewater and atmospheric) and internal (sediment PW) nutrient fluxes were 

determined in the NE Mediterranean shelf waters. Contribution of PW diffusive 

nutrient fluxes to the total nutrient fluxes in the NE Mediterranean was calculated 

as 5.8% for PO4, 12% for NO3, 19% for NH4 and 22% for reactive silicate, 

respectively. Though dissolved oxygen concentrations were at saturation levels in 

the NE Mediterranean, contribution of PW nutrient fluxes was markedly high. 

Contribution of diffusive nutrient inputs was much greater than wastewater 

nutrient inputs for nitrate, ammonium and reactive silicate, but lower than 

phosphate due probably to the oxygenated surface sediments of the NE 

Mediterranean resulting in adsorption of phosphate onto metal oxides. Studying 

both external and internal nutrient fluxes into the oligotrophic NE Mediterranean 

Sea is critical to understand biogeochemical cycling of key elements for further 

use in biogeochemical modeling and assessing trophic status of the NE 

Mediterranean shelf waters. 

Keywords: Nutrients, Northeastern Mediterranean, Sediment porewater 
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ÖZET 

 
Altın boynuz olarak bilinen farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Haliç tüm 

dönemlerde ekonomik değere sahip olmuştur. İstanbul’da nüfus ve sanayileşme 

artışına karşılık alt yapının nüfusun ihtiyacını karşılayamaması sonucunda kirlilik 

artmaya başlamıştır. 1985 yılında Haliç’in etrafında 700’e yakın sanayi tesisi ve 

2000 civarında işyeri mevcuttu, yoğun kirliliğe maruz kalan Haliç’e kirlilikten ve 

kokudan yaklaşılamaz durumdaydı. Bu fabrikaların bölgeden taşınması, 

endüstriyel ve evsel atıksular için kollektör hattı yapılması ile Haliç’e atıksuların 

deşarjı engellenmiştir. Haliç’in temizlenmesi amacıyla 1997-1999 yılları arasında 

5 milyon metreküp çamur Alibeyköy’deki eski taş ocaklarına pompalanmış ve 

daha sonra Haliç’te su kalitesinin iyileşmesi ve biyoçeşitliliğin artması için günde 

260 bin metreküp deniz suyu Sarıyer Çayırbaşı’ndan tünel ve Kağıthane Deresi 

aracılığı ile Haliç’e verilmektedir. Uzun yıllar yüksek kirlilik yüküne maruz kalan 

Haliç’te 2015 yılının Mayıs ayından itibaren aylık olarak örneklemeler 

yapılmaktadır. Haliç’in İstanbul Boğazı’na yakın olan örnekleme noktaları 

Marmara Denizi’nin karakteristik özelliklerini göstermektedir. Haliç’in iç 

kısımlarında yer alan örnekleme istasyonlarında ise iki tabakalı yapı kaybolmakta 

ve tuzluluk değerleri değişmektedir. Haliç’in yerleşim yeri içerisinde kalması, gün 

boyu binlerce aracın Haliç’te bulunan köprülerden geçmesi ve turistik bölge 

olması sebebiyle önemli boyutta baskıya maruz kalmaktadır. Haliç’in trofik 

seviyesinin belirlenebilmesi için TRIX indeksi ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği 

Tablo 8b’de yer alan parametrelere, sedimanda metal konsantrasyon değerlerinin 

ve biyolojik parametrelerin yıllara göre değişimleri karşılaştırılmıştır.  

 

 
Anahtar kelimeler: Haliç, kirlilik, trofik seviye, su kalitesi  
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ABSTRACT 

 
Home to many different civilizations, known as Golden Horn, Haliç has been of 

economic value in all periods. Pollution strated to increase in Istanbul as the 

infrastructure could not meet the needs of increasing population and 

industrialization. In 1985, there were approximately 700 industrial facility and 

2000 businesses were located around Golden Horn and it was nearly inaccessible 

due to heavy pollution and odor. Relocation of the indrustial facilities from this 

region and making collector lines for industrial and domestic wastewaters 

prevented discharge of wastewater into Golden Horn. To clean Golden Horn, 5 

million cubic meters of mud were pumped into the old quarries in Alibeykoy 

between 1997-1999 and then 260.000 cubic meters of sea water was pumped daily 

into Golden Horn from Sariyer Cayirbasi through tunnel and Kagithane River to 

improve water quality and biodiversity. Monthly samplings are made in Golden 

Horn, which was subjected to high levels of pollution, starting from May 2015. 

Uzun yıllar yüksek kirlilik yüküne maruz kalan Haliç’te 2015 yılının Mayıs 

ayından itibaren aylık olarak örneklemeler yapılmaktadır. Sampling points of 

Golden Horn closer to Bhosphorus show characteristic features of Marmara Sea. 

However, in the sampling stations located at the inner sections of Golden Horn 

two-layer structure disappears and salinity values change. Golden Horn is exposed 

to a significant amount of pressure due to residential areas surrounding it, 

thousands of vehicles passing through the bridges located in Golden Horn and 

touristic factors involved. To determine Golden Horn’s trophic level, TRIX index 

and Aboveground Water Quality Regulation parameters in Table 8b, metal 

concentration values in sediments and annual changes in biological parameters 

were compared.  

 
Key words: Golden Horn, pollution, trophic level, water quality  
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ÖZET 

 
Deniz ortamı; korunması gereken ve temiz ve üretken denizler sağlamak nihai 

amacı ile eski haline döndürülmesi gerekli olan değerli bir mirastır. Nüfusun ve 

endüstrinin yoğunlaştığı bölgelerde bu amaca ulaşmak zor gözükse de yatırım, 

denetleme faaliyetleri, deniz çöplerinin kontrolü ve su kalitesi izleme çalışmaları 

çevresel/ekolojik hedeflere ulaşmak için yönetimsel kararların alınmasını 

sağlamaktadır. Bu sayede, temiz denizlere kavuşmak belli bir zaman diliminde 

mümkün olabilmektedir. 

 
Özellikle 2004 yılına kadar süre gelen yoğun nüfus artışı ve sanayileşme ile 

birlikte artan çevre kirliliği, ülkemizin en büyük doğal limanı konumunda olan 

İzmit Körfezi için problem teşkil etmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye 

Kanunu ile gerçekleştirilen çevresel yatırımlar ile birlikte sıkı kontrol ve denetim 

faaliyetleri sonucunda Körfez eski haline hızla dönmeye başlamıştır. Kocaeli 

Büyükşehir Belediyesi desteği ile Tübitak Marmara Araştırma Merkezi tarafından 

yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları da bu durumu desteklemektedir.   

 
İzmit Körfezi su kalitesi izleme çalışmaları; 2007 yılında Körfezde görülen yoğun 

müsilaj sonucunda başlatılmış olup halen devam etmektedir. Körfez suyu 

kalitesinin sürekli izlenmesi ile evsel veya endüstriyel girdilerdeki değişimlerin 

Körfez su kalitesine ve ekosistemine etkileri izlenebilmektedir. Gerekli yatırımların 

yapılabilmesi ve çeşitli önlemlerin alınabilmesi sağlanmakta ve alınan önlemlerin 

yeterli olup olmadığı belirlenebilmektedir.  

 
İzmit Körfezi’nin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

parametreler toplam 6 deniz istasyonunda bir yıl süresince mevsimlik olarak belirli 

derinliklerde ölçülmektedir. İzlemede; sıcaklık, tuzluluk, pH, geçirgenlik, 

çözünmüş oksijen, besin elementleri, klorofil-a, fitoplankton, makrofit, bentik 
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omurgasızlar, sediman ve biyota kirletici örneklemeleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca; 12 adet derede de aylık örneklemeler yapılmaktadır.  

 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2008 yılından bu yana deniz yüzeyinde bulunan 

atıkları deniz araçlarıyla toplayarak bertaraf etmektedir. Ayrıca; İzmit Körfezi’ne 

dökülen bazı derelere konulan sabit bariyer sistemi sayesinde atıkların denize 

ulaşmadan bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca; yapılan çevresel yatırımlar ile 

birlikte sıkı kontrol ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi tarafından halkın çevre duyarlılığının arttırılması ve farkındalık 

oluşturmaya yönelik yenilikçi projeler de yürütülmektedir.  

    
Anahtar Kelimeler: Deniz çöpleri, farkındalık, İzmit Körfezi, su kalitesi, sürekli 

izleme 
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ABSTRACT 

 
The marine environment is a precious heritage that needs to be protected and needs 

to be restored to its ultimate purpose to provide clean and productive seas. 

Although it may seem difficult to reach this goal in regions where population and 

industry are concentrated, marine litter and water quality monitoring studies, 

investment and audit activities ensure that managerial decisions are made to 

achieve environmental and ecological targets. In this way, it is possible to retrieve 

clean seas in a certain period. 

 
Environmental pollution that occurred until 2004 with intense population and 

industrialization, caused some problems for İzmit Gulf, which is the biggest 

natural harbour of our country. As a result of environmental investments together 

with controlling and auditing activities which is done by Metropolitan 

Municipality Law, Izmit Gulf has rapidly begun to return to its former state. Water 

quality monitoring studies that carried out by TUBITAK Marmara Research 

Centre with the support of Kocaeli Metropolitan Municipality; prove this situation. 

 
The water quality monitoring of İzmit Gulf; was initiated because of intense 

mucilage seen in the Gulf in 2007 and is still in progress. By monitoring the 

quality of Gulf water continuously, the effects of the changes in domestic or 

industrial inputs can be observed on the Gulf water quality and ecosystem. It is 

ensured that necessary investments are made, and various measures are taken, and 

it can be determined whether the measures are sufficient. 

 
Physical, chemical and biological parameters determining the water quality of 

Izmit Bay are measured seasonal at certain depths at 6 sea stations for a year. In 

monitoring program temperature, salinity, pH, permeability, dissolved oxygen, 

nutrients, chlorophyll-a, phytoplankton, macrophyte, benthic invertebrates, 

sediment and biota contaminants are studied. In addition, monthly sampling is 

done in 12 streams. 
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Since 2008, Kocaeli Metropolitan Municipality has collected and disposed of the 

wastes on the sea surface by sea vehicles. In addition, waste is disposed before 

reaching the sea thanks to the fixed barrier system, which placed on some streams 

pouring into the Gulf of Izmit. Furthermore, in addition to strict environmental 

control and inspection activities, Kocaeli Metropolitan Municipality is also 

carrying out innovative projects to increase public environmental responsibility 

and raise awareness. 

 
Keywords: Awareness, continuously monitoring, İzmit Gulf, marine litter, water 

quality  
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ÖZET 

 
“IMO 2020” olarak adlandırılan ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 

tarafından küresel olarak denizcilik yakıtlarının %3,5 dan %0,5 e indirilmesi 

uygulaması 1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe girecektir. Kükürt emisyonlarında 

ciddi bir düşüşe neden olacak bu uygulama daha temiz bir hava için büyük bir 

önem taşımaktadır. Denizcilik sektörüne önemli bir maddi külfet getirecek olan 

“IMO 2020” uygulaması özellikle ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Çünkü 

“IMO 2020” uygulamasının hayata geçeceği bu günlerde bir taraftan da 

Akdeniz’in Ege Denizi de dahil olmak üzere Emisyon Kontrol alanı (ECA) ilan 

edilmesi konusu gündeme gelmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük destek 

verdiği bu uygulamanın 2022 yılında IMO’ya götürülmesi ve kısa bir süre içinde 

kabul edilmesi beklenmektedir.  

 
Akdeniz’in ECA ilan edilmesi durumunda IMO 2020 uygulaması kapsamında 

%3,5 tan %0,5’e düşecek yakıttaki kükürt içeriği oranı ekstra olarak %0,1 e 

düşecektir. Bu durum normalde fuel oil kullanan gemilerin marine gas oil (MGO) 

kullanması anlamına gelecektir. Bu çalışmada Akdeniz’in ECA ilanı ardından 

İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı bölgelerini kapsayan Türk 

Boğazlar Bölgesinin geleceği değerlendirilmektedir. Akdeniz’in ECA ilan 

edilmesi durumunda; Karadeniz ile Akdeniz arasında seyir yapan bir gemi, 

Akdeniz sınırları dahilinde Çanakkale Boğazı’nın güneyine kadar emisyon kontrol 

alanı uygulaması gereği %0,1 kükürt içeriği yakıt yakacak olup, Çanakkale Boğazı 

girişinden itibaren daha ekonomik olan %0,5 kükürt içeren yakıt tüketimine 

başlayacaktır. Bu durum Marmara Denizi ve İstanbul Boğazında yaptığı seyir 

süresince ve Karadeniz seyri boyunca küresel bir kural olan %0,5 kükürt içeren 

yakıtı yakması anlamına gelmektedir. Yılda yaklaşık ortalama 42.000 geminin 

geçtiği bu bölgede 5 kat daha fazla kükürt içeren yakıtın kullanılması daha fazla 

SOx emisyonu salınımına yol açarak bölgede yaşayan yaklaşık 23 milyonluk 

nüfusa ciddi etkileri olacaktır.  
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Bu çalışmada Türk Boğazları bölgesinin de Akdeniz Emisyon Kontrol Alanına 

dahil edilmesinin etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda, %0,1 kükürt içeren yakıt 

uygulaması senaryosunun SOx emisyonlarında azalmaya neden olacağı, IMO GHG 

Çalışmasında kabul edilen emisyon hesaplama metodoloji kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu uygulamanın geçen gemilere getireceği maddi yük 

de ortaya konmuştur. Bunlara ek olarak, Türk Boğazları bölgesinin Emisyon 

Kontrol alanı ilan edilmesinin hukuki sürecinin incelendiği bu çalışmada, söz 

konusu senaryonun hayata geçirilmesi için izlenecek adımlar, yapılması gereken 

analizler sunulmuştur. Düşük kükürt uygulama senaryosunun insan sağlığına 

olabilecek olumlu etkilerinin de literatürde yapılan mevcut sağlık ile ilgili 

çalışmalar baz alınarak basit bir karşılaştırması yapılmıştır.  

 

Sonuç olarak Türk Boğazları Bölgesinin ECA ilan edilmesi konusunda karar 

vericilere ışık tutabilecek detaylı bir değerlendirme çalışması yapılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Emisyon Kontrol Alanı, Kükürt Emisyonu, Gemi, Hava 

Kirliliği, Marmara Denizi. 
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ABSTRACT 

  
The global implementation on reduction of Sulphur content of the maritime fuel 

from 3,5% to 0,5% which is named as “IMO 2020” would be effective after 1
st
 

January 2020. This will cause a significant decrease in Sulphur emissions and 

would be very important for cleaner air. “IMO 2020” which would have economic 

burden for maritime industry have a great importance for Turkey. This is because 

an Emission Control Area (ECA) for Mediterranean Sea which also covers Aegean 

Sea become the main topic of conversation nowadays. It is intended that the 

proposal for an ECA could be submitted to IMO within 2022 and could be 

established soon due to the important support from European Union countries. 

 
In case of a possible ECA in Mediterranean the Sulphur content of fuel decreased 

from 3,5% to 0,5% due to existing IMO 2020 regulation would have decreased an 

extra to 0,1%. This would cause a shift from fuel oil to marine gas oil (MGO). 

This study evaluates the future of Turkish Straits area which covers Istanbul Strait, 

Marmara Sea and Çanakkale Strait after the ECA declaration of the Mediterranean 

Sea. In case of a Mediterranean ECA a ship which sails from Akdeniz through 

Karadeniz would use 0,1% Sulphur fuel due to ECA regulations until the south 

entrance of Çanakkale Strait. Afterwards, she will change the fuel to 0,5% which 

is more economical. In this situation, this ship would burn 0,5% fuel during the 

passage via Çanakkale Strait, Marmara Sea, Istanbul Strait and Black Sea. On this 

context, the usage of 5 times more Sulphur content fuel will cause large amount of 

emissions from 42 000 ships passing through approximately 23 million inhabitants 

and would have significant health effects.    

  
This study investigates the effects of inclusion the Turkish Straits to the 

Mediterranean ECA. In this context it is determined by using IMO GHG Study 

emission calculation methodology that there would be a decrease of Sulphur 

emissions for the scenario of 0,1% Sulphur content fuel usage. Additionally, it is 

analysed that this implementation would have an economical burden for the ships. 

On the other hand, the legal procedure to declare the Turkish Strait as an Emission 
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Control Area was investigated and the steps should be taken and required analyses 

should be done were presented. The positive health effects for the low Sulphur 

scenario were basically determined with respect to the existing studies in literature. 

 
As a conclusion, this study contains a detailed analysis which would light the way 

to the decision makers to declare the Turkish Straits as an ECA.  

 
Keywords: Emission Control Area, Sulphur Emission, Ship, Air Pollution, 

Marmara Sea. 
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ÖZET 

 
Poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), Poliklorlu bifeniller (PCB) ve pestisitler AB 

direktiflerinde ve Bölgesel Denizler Sözleşmelerinde (Barselona, Bükreş) öncelikli 

kirleticilerin önemli bir grubuna dahildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 

desteklediği TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından 

yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında (2017-

2019), Türkiye Denizleri’nin yüzey sedimanlarında Petrol hidrokarbonları, 

PAH’lar, PCB ve pestisitlerin dağılımları araştırılmıştır. 2018 yılında, 

Karadeniz’de 38 istasyonda, Marmara Denizi’nde 41 istasyonda, Ege Denizi’nde 

41 istasyonda ve Akdeniz’de 33 istasyonda sedimanda izleme çalışmaları 

yapılmıştır. Ayrıca 2014-2016 yılları arasında yapılan çalışmanın sonuçlarıyla da 

karşılaştırılmıştır.  

 
Karadeniz’de Zonguldak (TRK13), Bartın (TRK16) ve Samsun’da (TRK28), 

Marmara Denizi’nde İstanbul Boğazı girişi, İzmit Körfezi ve Küçükçekmece’de, 

Ege Denizi’nde İzmir Körfezi ve Aliağa’da ve Akdeniz’de İskenderun Körfezi 

(BOTAŞ/BTCSW1) yüksek konsantrasyonlarda TPH ve PAH bileşikleri tespit 

edilmiştir. 

 
Ege Denizi’nde İzmir Körfezi (İZMSW1) ve Aliağa’da (ALISW2), Marmara 

Denizi’nde İzmit Körfezi’nde (İZ30, İZ25 ve İZ15), Karadeniz’de Samsun’da 

(SK1) 7 PCB bileşeninin toplamı (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, 

PCB153 ve PCB180) ERL standardında verilen değerin üstündedir. Akdeniz’de 

tüm istasyonlarda 7 PCB bileşeninin toplamı ERL standardında verilen değerin 

(11,5 ng/g) altındadır. 

 

mailto:hakan.atabay@tubitak.gov.tr
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Pestisit bileşenlerine bakıldığında DDT ve türevleri tüm istasyonlarda tespit 

edilmiştir. Deşarjlara yakın olan istasyonlarda ERL değerlerinin üzerinde 

konsantrasyonlar saptanmış olsa da dünya çapında belirlenen seviyelere kıyasla 

daha düşük kalmaktadır. Ayrıca DDT’lerin “yeni” veya “eski” kirlilik kaynakları 

(DDD+DDE)/DDT’lerin oranı ile ayırt edilmiştir. 0,5’ten daha yüksek 

(DDD+DDE)/DDT’lerin oranı, DDT’lerin tarihsel bozulmadan kaynaklandığını 

göstermektedir. 0,5’ten düşük oran yeni DDT girişinin gerçekleştiğini 

göstermektedir. Diğer pestisit bileşikleri (a-BHC, b-BHC, d-BHC, Aldrin, Dieldrin 

ve Endrin) eser miktarda veya ölçüm sınırının altında bulunmuştur. Bu çalışma 

sonucunda organik kirliliğe neden olan antropojenik baskıların ortaya konulacak 

ve iyi çevresel durum hedefleri ortaya konarak çevresel yönetiminin etkinliğinin 

artırılması sağlanacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Sediman, PCB, Pestisit, PAH, DDT, ERL 
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ABSTRACT 

 
Polyaromatic hydrocarbons (PAHs), Polychlorinated biphenyls (PCBs) and 

Pesticides are important group of priority pollutants included in the EU directives 

(2013/39/EU; 200/60/EC) and Regional Seas Conventions (Barcelona ve 

Bucharest). Spatial distribution of total Petroleum hydrocarbons (TPH), PAHs, 

PCBs and Pesticides were investigated in surface sediments from the Turkish 

coastal waters and assessed for their potential risks under the ongoing National 

Integrated Monitoring Project (2017-2019) implemented by TUBITAK-MAM and 

supported by Republic of Turkey Ministry of Environment and Urbanization. In 

2018, sediment monitoring was performed at 38 stations in the Black Sea, 41 

stations in the Marmara Sea, 41 stations in the Aegean Sea and 33 stations in the 

Mediterranean Sea. It was also compared with the results of the study conducted 

between 2014-2016. 

 
Higher TPH and PAH concentrations were recorded at Zonguldak (TRK 13), 

Bartın (TRK16) and Samsun (TRK 28) in the Black Sea; entrance of the Istanbul 

Strait, Izmit Bay and Kucukcekmece in the Marmara Sea; Izmır Bay and Aliaga in 

the Aegean Sea; İskenderun Bay (BOTAŞ/BTCSW1) in the Mediterranean Sea. 

 
The sum of 7 PCBs compounds (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, 

PCB153 and PCB180 (ICES7)) concentrations were higher than ERL standards at 

Izmir Bay (IZMSW1) and Aliaga (ALISW2) in the Aegean Sea, Izmit Bay 

(İZ30,İZ25 and İZ15) in the Marmara Sea and Samsun (SK1) in the Black Sea. All 

of the station in the Mediterranean Sea were recorded with lower contents of ERL 

standards (11,5 ng/g). 
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Pesticides including DDT and derivatives were detected in all stations. 

Concentrations above the ERL values were recorded in the stations close to 

discharges but not especially high in comparison to levels reported from 

throughout the world. Furthermore, the “new” or “old” pollution sources of DDTs 

can be distinguished by the ratio of (DDD + DDE)/DDTs. A ratio of (DDD + 

DDE)/DDTs higher than 0.5 indicates that DDTs came from historical 

degradation. A ratio lower than 0.5 indicates that recent DDT input occurred. The 

other pesticide derivatives (a-BHC, b-BHC, d-BHC, Aldrin, Dieldrin and Endrin) 

were measured at trace quantity or below the detection limit. The present data 

provides a baseline to develop targets for good environmental status and assess the 

effectiveness of environmental management activities against eventually future 

anthropogenic organic pollution. 

 

Keywords: Sediment, PCB, Pesticide, PAH, DDT, ERL  
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ÖZET 

 
Türkiye kıyılarından alınan deniz çökellerinin (sediman) ağır metal içerikleri, 2014 

yılından bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenen “Türkiye 

Denizlerinde Entegre Kirlilik İzleme Projesi” altında izlenmektedir. 2018 yılında, 

Karadeniz, Marmara ve Ege Denizlerindeki toplam 120 istasyondan yüzey 

sediman örneklemesi yapılmıştır.  Örneklerin toplam organik karbon (TOC) ve 

ağır metal içerikleri, metal kirliliğinin zamansal yönelimi ve mekânsal dağılımı 

açısından değerlendirilmiştir.   

 
Yüzey sedimanlarındaki ağır metal (arsenik (As), kadmiyum (Cd), krom (Cr), 

bakır (Cu), nikel (Ni), kurşun (Pb), çinko (Zn) ve civa (Hg)) içerikleri modifiye 

EPA 3052 ve EPA 7473 no’lu metodlara uygun olarak belirlenmiştir.  Ağır metal 

açısından sediman kirlilik durumunun değerlendirilmesi, referansa göre 

karşılaştırma (zenginleşme faktörü- ZF) ve ekosisteme etkisine (düşük etki aralığı- 

ERL) göre yapılmıştır.   

 
Kirlilik seviyeleri genel olarak incelendiğinde, toplam organik karbon 

içeriklerinin, körfezlerde nispeten yüksek olmak üzere, Marmara Deniz’inde %0,3-

6,7; Karadeniz’de %0,2-10,4; Ege Denizi’nde ise %0,3-4,7 arasında değiştiği 

görülmüştür. Marmara Denizi’nde özellikle İzmit Körfezi’nde yüksek seviyede 

cıva zenginleşmesi; Küçükçekmece istasyonunda da kadmiyum, bakır ve çinko 

açısından orta-yüksek seviyede bir zenginleşme olduğu dikkat çekmektedir. 

Karadeniz’de özellikle Samsun’da civa açısından aşırı yüksek; Fatsa’dan alınan 

sediment örneklerinde ise kurşun açısından yüksek seviyede zenginleşme söz 

konusudur. İzmir Körfezinin bazı istasyonlarında kurşun, çinko ve civa 

metallerinde orta-yüksek zenginleşme; Marmaris, Gökova Körfezi ve Datça 

istasyonlarından alınan sedimentlerde yüksek seviyede zenginleşme olduğu 
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gözlemlenmiştir. Ayrıca Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama 

Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesi kapsamında belirlenmiş 

bölgesel zemin değerler kullanılarak pilot ölçekli olarak Samsun ve İzmit Körfezi 

örneklerinin metal zenginleşmesi değerlendirilmiştir.  Metal cevher içeriğinin 

yüksek olduğu bölgelerde, referansa dayalı daha gerçekçi bir değerlendirme için 

bölgeye özgü zemin değerlerinden yararlanılmasının yararlı olacağı görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Metal kirliliği, Yüzey sedimanı, Zenginleşme faktörü, Düşük 

Etki Aralığı. 
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ABSTRACT 

 
 Heavy metal contents of marine sediments collected from the coasts of Turkey 

have been monitored since 2014 under the ongoing “Integrated Pollution 

Monitoring in Turkish Seas Project supported by the Ministry of Environment and 

Urbanization. Sediment monitoring was performed at 120 sites in Black Sea, 

Marmara and Aegean Seas in 2018. Total organic carbon (TOC) and heavy metal 

contents of samples were evaluated in terms of temporal change and spatial 

distribution of metal pollution. 

 
Arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), copper (Cu), nickel (Ni), lead (Pb), 

zinc (Zn) and mercury (Hg) contents of the surficial sediments were determined 

using modified EPA 2052 and EPA 7473 methods. The heavy metal levels in 

sediment were assessed by comparing with the reference conditions (the 

enrichment factor -EF) and the ecosystem effect levels (effects range low -ERL). 

 
In general, higher levels of TOC concentrations were detected in the Bays while it 

was ranged 0,3-6,7% in the Marmara Sea, 0,2-10,4, 0,3-6,7 % in the Black Sea and 

0,3-4,7 % in the Aegean Sea.  High levels of Hg enrichment were computed in the 

Izmit Bay while medium-high enrichments of Cd, Cu and Zn were determined in 

Küçükçekmece stations of the Marmara Sea.  Very high enrichment factors of Hg 

and high enrichment of Pb were also computed in the samples collected from 

Samsun and Fatsa stations respectively in the Black Sea. Medium-high enrichment 

values of Pb, Zn and Hg were determined in some of the Izmir Bay stations while 

high levels of enrichments were computed in Marmaris, Gökova Bay and Datça 

stations.   
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Metal enrichments of Samsun and Izmit Bay samples were also computed on the 

pilot scale using regional background values determined in the DİPTAR Project. 

The calculated EF values indicate that to use the site-specific background values 

will be appropriate for a more realistic assessment due to the natural existence of 

high ore content.  

 
Keywords: Metal Pollution, Surface Sediment, Enrichment Factor, Effects Range 

Low 
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ÖZET 

   
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi kapsamında, 2014-2019 yaz 

dönemlerinde yüzey sedimanı, sonbahar dönemlerinde ise biyota (barbun balığı) 

örnekleri elde edilmiş ve kirlilik göstergesi metal (Al, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, Hg) 

analizleri gerçekleştirilmiştir. Sedimanda metal kirliliği değerlendirmesi 

Zenginleşme Faktörü (ZF), Jeo-akümülasyon İndeksi ve düşük ve orta etki 

değerleri kullanılarak yapılmıştır. Biyotada metal değerlendirmesi Türk Gıda 

Kodeksi tarafından belirlenen sınır değerlerlerle karşılaştırması yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Sediman sonuçlarına göre, ağır metal konsantrasyonları 

bölgesel olarak değişim göstermiştir (Al: 10,2-76,4 g/kg; Cu: 5,9-55,9 mg/kg, Zn: 

22,6-125,4 mg/kg; Cr: 38,9-833,5 mg/kg; Cd: 0,04-0,55 mg/kg); Pb: 4,4-32,0 

mg/kg; Hg: 0,002-0,150 mg/kg). En yüksek Cr değerleri İskenderun iç körfez ve 

Dalaman bölgesi sediman örneklerinde ölçülmüştür. Göksu nehrinin beslediği 

kıyısal alanda Hg ve Cd değerleri yüksektir. Al, Cu ve Pb değerleri ise Seyhan 

nehrinin etkisinde kalan kıyısal alanda oldukça yüksektir. Hesaplanan ZF, Jeo-

akümülasyon İndeksi ve etki değerleri incelendiğinde; İskenderun iç körfez ve 

Dalaman bölgesi yüzey sedimanları Cr bakımından yüksek-aşırı yüksek seviyeli 

kirlilik içermektedir. Göksu-Taşucu bölgesi yüzey sedimanları Cd bakımından orta 

seviyeli kirlilik içermektedir. Bu çalışma kapsamında, Biyotada ölçülen metal 

değişimleri Al: 0,59-6,77 mg/kg; Cu: 0,69-1,74 mg/kg, Zn: 12,8-19,3 mg/kg; Cr: 

0,11-0,69 mg/kg; Cd: 0,002-0,025 mg/kg); Pb: 0,04-0,18 mg/kg; Hg: 0,09-5,92 

mg/kg arasında değişmiştir.   

 

En yüksek Cu derişimi Karataş bölgesi barbun örneklerindir; Anamur bölgesi 

balıklarında ise Cd ve Pb görece yüksek bulunmuştur.  Balık örneklerinde ölçülen 

metal sonuçları Türk Gıda Kodeksi sınır değerlerine göre incelendiğinde; sadece 

2014 yılı örneklerinde Mersin körfezi batısı, Göksu ve Anamur bölgesi balık 

örnekleri Hg değerleri kirlilik sınırını aşmıştır. Ancak, aynı bölgelerin 2015 ve 

2016 dönemi balıklarında ise Hg kirliliği gözlenmemiştir. Göksu bölgesi 

sedimanında aynı dönemde yüksek Hg bulunması ile bu bölgede beslenen 
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demersal balıkların daha yüksek Hg içermesi doğaldır. Göksu nehrinin taşıdığı katı 

maddenin etkilediği üretken alanda 2014 yılı sediman ve biyota örneklerinde Hg 

kirliliğinin eş zamanlı gözlenmesi, kirliliğin lokal ve dönemsel olduğunu 

göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Biyota, Kuzeydoğu Akdeniz, Metal, Sediman  
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ABSTRACT 

   
In the scope of Integrated Marine Pollution Monitoring Programme, surface 

sediment and biota (red mullet) samples were obtained in summer and autumn of 

the 2014-2019 periods, respectively, in the Northeastern Mediterranean to 

determine metals (Al, Cu, Zn, Cr, Cd, Pb, Hg) concentrations. For the assessment 

of metal pollution in surface sediments, Enrichment factor (EF), Geoaccumulation 

Index and, Effects Range-Low (ERL) and Effects Range-Median (ERM) values 

were used. Metal pollution assessment in biota samples were performed by 

comparing metal concentrations with the values presented in the Turkish Food 

Codex. According to the results in surface sediments, metal concentrations 

displayed spatial variations in the study region (Al: 10.2-76.4 g/kg; Cu: 5.9-55.9 

mg/kg, Zn: 22.6-125.4 mg/kg; Cr: 38.9-833.5 mg/kg; Cd: 0.04-0.55 mg/kg); Pb: 

4.4-32.0 mg/kg; Hg: 0.002-0.150 mg/kg). The maximum concentrations of Cr 

were measured in the Iskenderun inner bay and Dalaman region surface sediments. 

Surface sediments Hg and Cd concentrations were higher in the Göksu River-

influenced coastal region. The concentrations of Al, Cu and Pb were markedly 

high in the coastal regions affected by Seyhan River. The calculated EF and 

Jeoaccumulation Index values and ERL/ERM values indicated that surface 

sediments of İskenderun inner bay and Dalaman region were classified as 

moderately to strongly contaminated by Cr and Göksu-Taşucu region surface 

sediments were moderately contaminated by Cd. Metal concentrations in biota 

samples also displayed regional variations (Al: 0.59-6.77 mg/kg; Cu: 0.69-1.74 

mg/kg, Zn: 12.8-19.3 mg/kg; Cr: 0.11-0.69 mg/kg; Cd: 0.002-0.025 mg/kg); Pb: 

0.04-0.18 mg/kg; Hg: 0.09-5.92). The highest Cu concentrations were recorded in 

biota samples obtained in the Karataş region whilst maximum concentrations of 

Cd and Pb were measured in Anamur region. The metal concentrations measured 

in the biota samples were compared with the values in the Turkish Food Codex. 

Surface sediment Hg concentrations were higher in the Göksu River-influenced 

region in 2014. Expectedly, the only metal pollution in biota samples with respect 
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to Hg was observed in the western part of the Mersin Bay, Göksu and Anamur 

region in 2014. However, there was no Hg pollution in the biota samples in 2015 

and 2016 suggesting a local and short-term Hg pollution in biota samples in the 

Göksu River-influenced region. 

  
Keywords: Biota, Northeastern Mediterranean, Metal, Sediment 
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ÖZET 

   
Organik kirleticiler sucul ortamlardaki çeşitli matrislerde yaygın olarak bulunurlar. 

Bu kirleticiler hidrofobik özellikleri nedeniyle özellikle sedimentler ve 

organizmalarda birikirler. Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ve Kalıcı Organik 

Kirleticiler (KOK) gibi organik kirleticiler toksik/mutajenik/karsinojenik özellikler 

ve endokrin sistem üzerinde negatif etkiler gösterirler. Sudaki düşük 

çözünürlükleri nedeniyle, bu kirleticilerin konsantrasyonlarının konvansiyonel 

analiz yöntemleri ile belirlenmesi oldukça zordur. Ancak, Avrupa Birliği-Su 

Çerçeve Direktifi’ne göre su kalitesinin sağlanması için, bu kirleticilerin su 

konsantrasyonlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yüzey sularındaki 

kirletici konsantrasyonlarının belirlenebilmesi amacıyla, polioksimetilen (POM), 

polidimetilsiloksan (PDMS), Chemcatcher, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) 

ve yarı-geçirgen membran araçlar (SPMD) gibi farklı pek çok pasif örnekleyici 

geliştirilmiş ve izleme çalışmalarında kullanılmıştır. Pasif örnekleyiciler herhangi 

bir mekanik ya da elektronik komponenti olmayan araçlardır.  Kirleticileri 

akümüle etmek üzere su kolonuna kolaylıkla yerleştirilen pasif örnekleyicilerden 

elde edilen akümülasyon verisi kullanılarak kirleticilerin su konsantrasyonları 

hesaplanabilmektedir. Kirleticilerin toplam konsantrasyonları yerine, serbest 

çözünmüş su konsantrasyonlarının belirlenmesi, biyokullanılabilirlik ve 

dolayısıyla direk risk ile ilgili olması nedeniyle önemlidir.   Pasif örnekleyicilerin 

avantajları arasında kirleticilerin belli bir zaman aralığı içindeki ortalama 

konsantrasyonlarının belirlenmesi de bulunmaktadır.  

Pasif örnekleyiciler tek-fazlı ya da iki-fazlı olabilmektedirler. İki-fazlı SPMD, hali 

hazırda organik kirleticiler için standardize edilmiş tek örnekleyicidir.  Ancak, son 

yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, sucul ekosistemlerdeki organik kirletici izleme 

çalışmalarında tek-fazlı pasif örnekleyicilerin iki-fazlı örnekleyicilerle 

karşılaştırıldığı zaman bazı avantajları olduğunu ortaya koymuştur. Gelecek 

yıllarda, özellikle uygulamalarındaki pratiklikleri nedeniyle, tek-fazlı pasif 

örnekleyicilerin sıklıkla kullanılacağı düşünülmektedir.  Bu nedenle, tek-fazlı pasif 

örnekleyicilerin geliştirilmesi kuvvetle önerilmektedir. SPMDler, grubumuz 
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tarafından yürütülen çeşitli araştırma projeleri kapsamında, Türkiye kıyısal 

alanlarında, PAHlar ve KOKların izlenmesi amacıyla başarı ile kullanılmıştır.  

Tek-fazlı polimerlerin avantajları nedeniyle, halihazırda yürütülen bir TÜBİTAK 

araştırma projesi (Proje no: 117Y099) kapsamında, tek-fazlı bütil kauçuk (BK) 

sorbenti, pasif örnekleyici olarak kullanılma potansiyelinin araştırılması amacıyla 

sentezlenmiştir.  PAHlar ve BK sorbentleri ile yürütülen laboratuvar çalışmaları, 

BK sorbentlerinin yüzey sularındaki kirletici izleme çalışmalarında 

kullanılabileceği konusunda ümit verici olmuştur.   Çalışmalar, su 

konsantrasyonlarının hesap edilmesi için gerekli olan sorbent-su ayrışma 

katsayılarının ve sahadaki örnekleme hızlarının belirlenmesi amacıyla devam 

etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Organik kirleticiler, pasif örnekleyiciler, tek-fazlı kauçuk 

sorbentler 
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ABSTRACT 

 
Organic pollutants have frequently be identified in several matrices of the aquatic 

environments.  They especially accumulate in sediments and in living organisms 

due to the hydrophobic properties.  Organic pollutants such as polycyclic aromatic 

compounds (PAHs) and persistent organic pollutants (POPs) are toxic/ mutagenic/ 

carcinogenic and have adverse effects on the endocrine system. Due to the low 

water solubility, detection of their concentrations is hard with conventional 

analytical methods due to the low detection limits. However, according to the 

European Union-Water Framework Directive, their analysis in surface waters is 

essential to maintain the water-quality standards. Therefore, several passive 

samplers such as polyoxymethylene (POM) strips, polydimethylsiloxane (PDMS), 

Chemcatchers, low-density polyethylene (LDPE), and semi-permeable membrane 

devices (SPMDs) have been developed and used for determination of pollutant 

water concentrations. Passive samplers are devices that do not have any 

mechanical or electronic components. They are easily deployed to the water 

column for accumulation of pollutants and the accumulation data is used to 

calculate the freely dissolved water concentrations of the pollutants. Determination 

of the dissolved concentrations of organic chemicals, instead of total 

concentrations is vital, since the dissolved compounds are bioavailable for the 

uptake of organisms, and thus directly related to the risk. Passive samplers have 

also advantage due to the measurement of time-averaged concentrations of 

pollutants.  
 
Passive samplers may be monophasic or biphasic. Biphasic SPMDs are at present 

the only standardized passive samplers for organic chemicals. However, recent 

studies show that monophasic passive samplers have several advantages over 

SPDMs for monitoring organic pollutants in aquatic ecosystems. In the future, the 

frequent use of monophasic polymers is expected especially for practical reasons. 

Thus, the development of monophasic polymers to be used as passive samplers are 

strongly recommended. In the framework of several research projects, conducted 
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by our group, SPMDs were succesfully utilized in the Turkish coastal areas to 

monitor PAHs and POPs. Due to the advantages of monophasic samplers over 

biphasic ones, a monophasic butyl rubber (BR) sorbent with various pore sizes 

were prepared recently, in the framework of a TÜBİTAK research Project (Project 

no:117Y099) to investigate its potential usage as a passive sampler.  The 

experimental studies with PAHs in the laboratory conditions using rubber sorbents 

were encouraging for pollution monitoring of surface waters. The sorbent−water 

partition coefficients and in situ sampling rates of the sorbents will be determined 

for the estimation of water concentrations, during the further studies. 
 
Key Words: Organic pollutants, passive samplers, monophasic rubber sorbents 
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ÖZET 

 
Denizlerin çevresel anlamda izlenmesinde, kirliliğin önlenmesi ve kontrolünde, 

deniz çevresinin korunmasında ve iyileştirmesinde çevresel göstergelerin ve çevre 

sorunlarının belirlenmesine yönelik anketlerin önemli rolü bulunmaktadır.  

 
Ülkemiz kalkınmasını sürdürürken, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı’nın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Nicel olarak, 

karmaşık çevresel olguları basitçe, zaman içindeki gelişme ve gidişatı da içererek, 

göstermek ve iletmek için kullanılan çevresel göstergeler bu noktada genel bir 

bakış sağlamaktadır. Çevredeki değişimin yakından izlenmesi, çevreye dair 

mevzuat ve uygulamaların sonuçlarının görülmesi, eksikliklerin belirlenmesi bu 

sayede mümkün olmaktadır. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yürütülen Çevresel Göstergeler kitapçığı hazırlama ve yayınlama çalışmaları 

çerçevesinde her yıl çevreye ilişkin değerlendirmeyi sağlayacak veriler 

toplanmakta, derlenmekte, değerlendirilmekte ve yayınlanmaktadır. Yıllık 

tekrarlanan bu çalışmada yıllar içindeki değişim ve gelişimi görmek de mümkün 

olmaktadır.Diğer bir çalışma olan “İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Araştırma 

Formu”, İl Müdürlüklerimizce her yıl hazırlanan “İl Çevre Durum Raporları” nın 

son kısmında yer alan, illerimizin çevre sorunlarının ve önceliklerinin neler 

olduğunu ortaya koyan, aynı zamanda bu sorunların çözümü için ne tür tedbirler 

alındığı ya da alınması gerektiğini belirten önemli bir anket çalışmasıdır. Bu 

anketten hareketle “Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme 

Raporu” oluşturulmaktadır. Bu çalışmada, denizlerimizdeki kalite durumu ve 

kirlilik kaynakları ile bu kirliliğin önlenmesine ilişkin gösterge verileri, illerden 

gelen çevre sorunları ve öncelikleri bilgileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmalar ışığında, deniz kirliliği konusuna durum, kaynak, etki ve çözüm 

arayışları bağlamında genel bir bakış sağlanmaktadır. Geliştirilen metodolojinin 

diğer alanlarda da benzer yaklaşımla uygulanabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevresel bilgi yönetimi, gösterge, anket, çevre sorunları 

DPSIR modeli 
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ABSTRACT 

 
Environmental indicators and surveys play an important role in monitoring, 

prevention and control of marine pollution, protection and enhancement of marine 

environment. Protection and enhancement of the environment constitutes an 

important goal of the Ministry of Environment and Urbanization while Turkey 

keeps its pace on development. In this context, environmental indicators provide a 

broad vision to this phenomenon by displaying and communicating complex 

environmental matters in simplistic quantitative form, with the trends in time. 

Thus, it’s possible to monitor the changes in the environment, trace the outcomes 

of policies and applications related to the environment and identify the gaps. 

Ministry of Environment and Urbanization has been preparing and publishing the 

Environmental Indicators booklets; in this regard, the Ministry is collecting, 

compiling and assessing the relevant data on environmental topics. The study is 

renewed annually enabling the tracking of the trends in time.Another 

environmental information collected by the Ministry is the provincial survey on 

environmental problems and priorities. The survey is carried out by questionnaires 

including the environmental state, pressures and sources of pollution, studies 

carried out in order to mitigate the impacts of the environmental degradation and 

obstacles that cumber these mitigation actions. After analysing the questionnaires 

from the provinces, Assessment Report on Environmental Problems and Priorities 

of Turkey is prepared. In this study, the aim is to assess the state of the quality of 

marine environment, sources of pollution and prevention actions by correlating the 

indicator data and the information collected within the provincial surveys on 

environmental problems and priorities. This study is expected to enable a pioneer 

vision on marine pollution in regard of state and sources of pollutants, impact and 

quest for solutions. The methodology used can be applied in other thematic areas 

with a similar approach.  

Keywords: Environmental information management, indicator, survey, 

environmental problems, DPSIR model. 
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ÖZET 

 
Araştırma Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen FAY-2017-5767 kodlu alt yapı 

projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada antropojenik ve doğal etkiler 

sonucu hızlı değişim gösteren Karadeniz Ekosistem ’inde ötrofikasyonun temel 

parametrelerinden olan besin elementleri düzeylerinin belirlenmesi, sedimentteki 

bazı kirletici düzeyleri ile zooplankton tür çeşitliliği ve mevsimsel bolluğunun 

tespiti amaçlanmıştır. 

 
Proje çalışması, Karadeniz kıyısal ekosisteminde bulunan ve Trabzon Limanı ile 

Değirmendere deresinin etki alanını içerisine alan sahada belirlenmiş toplam beş 

istasyonda yürütülmüştür. İstasyonlar dere ve liman etkisi ile nispeten bu 

etkilerden uzak olduğu düşünülen alanlar arasındaki farkı ortaya çıkarmaya 

yönelik olacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen istasyonlarda örnekleme 

çalışmaları 2017-2019 yılları arasında mevsimsel olarak dört farklı dönemde 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Su kolonu fizikokimyasal parametreleri CTD ile ölçülmüştür. Çözünmüş oksijen 

ölçümleri Winkler yöntemi ile titrimetrik olarak, pH ölçümleri ise pH metre ile 

elektro analitik olarak yapılmıştır. Besin elementi analizleri standart metotlara göre 

spektrofotometrik olarak gerçekleştirilmiştir. Sediment örneklerinin alınmasında 

Ekman grap zemin örnekleyicisi kullanılmıştır. Ağır metal analizleri, İndüktif 

Eşleşmiş Plazma, Kütle Spektrometre (ICP-MS) yöntemiyle değerlendirilmiştir. 
Zooplankton örneklemeleri 100 µm plankton ağı ile donatılmış plankton kepçesi 

kullanılarak dikey olarak yapılmıştır. Alansal ve dönemsel farklılığı belirlemek 

amacıyla verilerin normal (Kolmogorov-Smirnov K-S testi) ve homojen dağılım 
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(One Way Anova Homojenize testi) gösterip göstermemesi irdelendikten sonra tek 

yönlü varyans analizi (Tukey testi) uygulanmıştır. 

 
Ekstrem değerler genelde Değirmendere deresinin denize karıştığı yerin hemen 

açığında bulunan S1 ve S4 istasyonlarında ve liman içeresinde bulunan ve su 

hareketlerinin zayıf oluşu nedeniyle su değişimi diğer istasyonlara göre daha az 

olan S2 istasyonunda gözlemlenmiştir. Bu araştırma kapsamında yapılan saha 

örneklemelerinin hemen öncesinde çalışma alanının en önemli karasal girdi 

sağlayıcısı olan Değirmendere Havzasının yüksek düzeyde yağış alması ekstrem 

koşulların göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle söz konusu dönemler 

içerisinde daha kısa periyodlarla örnekleme yapılması konu ile ilgili daha gerçekçi 

sonuçların ortaya konulabilmesine imkân sağlayabilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Ekosistem, Ötrofikasyon, Kirlilik, Zooplankton 
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ABSTRACT 

 
The research was carried out within the scope of FAY-2017-5767 coded 

infrastructure project supported by Scientific Research Projects Coordination Unit 

of Karadeniz Technical University. In this study, it was aimed to determine the 

levels of nutrients which are one of the main parameters of eutrophication in the 

Black Sea ecosystem, which are changing rapidly as a result of anthropogenic, and 

natural effects, and to determine some levels of pollutants in sediment and 

zooplankton species diversity and seasonal abundance. 

 
Project studies was carried out in a total of five stations located in the Black Sea 

coastal ecosystem, which were located in the area of influence of Trabzon Port and 

Değirmendere River. The stations were designated to be intended to reveal the 

difference between the stream and Port effect and areas considered to be relatively 

distant from these effects. Sampling studies were carried out in four different 

seasons between 2017and 2019. 

 
Water column physicochemical parameters were measured by CTD. Dissolved 

oxygen measurements were made titrimetrically by Winkler method, and pH 

measurements were performed electro-analytically by pH meter. Nutrient analysis 

was performed spectrophotometrically according to standard methods. Ekman 

grap ground sampler was used to collect sediment samples. Heavy metal analyzes 

were evaluated by Inductively Coupled Plasma, Mass Spectrometer (ICP-MS) 

method. Zooplankton samples were taken in the vertical direction using a plankton 

bucket equipped with 100 µm plankton net. One-way variance analysis (Tukey 

test) was performed after examining whether the datas showed normal 
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(Kolmogorov-Smirnov K-s test) and homogeneous distribution (one way ANOVA 

homogenized test) in order to determine the area and seasonal differences. 

 
Extreme values are generally observed at stations S1 and S4, which are located 

just outside where Değirmendere river enters the sea, and at station S2, which has 

less water change compared to other stations due to poor water movements. The 

high level of rainfall in the Degirmendere Basin, which is the most important 

terrestrial input provider of the study area immediately prior to the field sampling 

carried out within the scope of this research, can be considered as an indicator of 

extreme conditions. For this reason, sampling with shorter periods in the said 

periods will allow for more realistic results. 

 

Keywords: Black Sea, Ecosystem, Eutrophication, Pollution, Zooplankton 
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ÖZET 

 
Avrupa Parlamentosunun Deniz Çevresi Politikaları alanında yayımladığı Deniz 

Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) geçiş suyu, kıyı ve açık deniz sistemlerinde, 

ekolojik kalite ve bütünlüğü korumak ve eski haline getirmek için geliştirilmiştir. 

DSÇD ekosistem tabanlı yönetim prensibine dayanır, deniz üzerindeki tüm 

baskıları dikkate alır ve denizlere bölgesel yaklaşır. Direktifin amacı 2020 yılına 

kadar AB Denizlerinde İyi Çevresel Durumu (İÇD) sağlamaktır. Özellikle 

Bulgaristan ve Romanya’nın da Avrupa Birliği ülkeleri olmalarından sonra 

Karadeniz Avrupa için de önemli bir hale gelmiştir. Yaklaşık iki yüz milyon 

insanın sağlığı ve refahı, Karadeniz'deki ekolojik bozulmadan etkilenmektedir. Bu 

nedenle, daha iyi deniz çevre yönetimi ve kaynakların sürdürülebilir gelişimi için 

çözümlerin maliyetini belirlemek ve analiz etmek için Karadeniz'deki çevresel 

değişkenliğin yeterli bir şekilde tahmin edilmesi gerekmektedir. Dünyadaki sayılı 

iç denizlerden biri olan Karadeniz, dar bir boğazla yine kendisi gibi bir iç deniz 

olan Marmara Denizi’ne, oradan da Ege Denizi’ne açılmaktadır. Bu nedenle doğal 

dolaşımı çok az olduğundan kendi kendini temizleme yeteneği sınırlı kalmaktadır. 

Karadeniz’e dökülen nehirler güneyden Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak, batıdan 

Tuna, kuzeyden Dinyeper ve Dinyester beraberinde milyonlarca ton organik 

maddeyi ve diğer karasal kökenli atıkları Karadeniz havzasına taşımaktadırlar. 

Toksik özelliği nedeniyle önemli kontaminantlardan biri olan metaller doğal 

seviyelerinin üzerine çıktıklarında ekosistem bireylerinin biyolojik aktivitelerini 

olumsuz yönde etkileyerek besin zincirini oluşturan canlılar arasındaki dengenin 

bozulmasına neden olmakta ve kontamine olmuş deniz ürünlerinin tüketilmesiyle 

insanı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derleme metallerin ekosistem tepkilerini 

anlamaya yönelik güney Karadeniz’in balık türlerini kullanılarak yapılmış 

çalışmaları kapsamaktadır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlar insan sağlığı 

açısından tartışılmış, risk analizleri yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Güney Karadeniz, balık, metal, birikim, tehlike indeksi 
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ABSTRACT  
The European Parliament published in the field of Marine Environment Policy 

Marine Strategy Framework Directive (MSFD), ecological quality and integrity in 

estuarine, the coastal and open ocean systems, has been developed to protect and 

restore. MSFD is based on the principle of ecosystem-based management 

considers all pressures of the seas and approaches to the sea regionally. The 

purpose of the directive in the EU by 2020 is to ensure Good Environmental Status 

of the seas (GES).  In particular Bulgaria and Romania after they join the 

European Union countries, the Black Sea has become important for Europe. The 

health and well-being of approximately two hundred million people are affected by 

the ecological degradation in the Black Sea. Therefore, adequate prediction of the 

environmental variability in the Black Sea is needed to identify, analyse and 

determine the cost of solutions for better marine environmental management and 

sustainable development of the resources. The Black Sea is one of the unique in 

the world an inland sea connected to the small Sea of Marmara by the narrow 

Bosporus Strait; Strait of Dardanelles further connects to the Aegean Sea. For this 

reason, there is very little natural circulation is self-cleaning ability remains 

limited. Turkey poured into the Black Sea off the coast of the Sakarya, Kızılırmak, 

Yeşilırmak, from the West the Danube, from the North Dnieper and Dniester 

Rivers with a million tons of organic waste into the Black Sea basin are carrying 

the item and other terrestrial origin. As a result of pollution, the Black Sea 

ecosystem has been subject to extreme changes in recent years. One of the major 

contaminants owing to metals toxic property of natural concentrations of 

negatively affecting the ecosystem when they take on the biological activities of 

the organisms that make up the food chain, the balance between biota and the 

environment corruption and adversely affects human via consumption 

contaminated seafood.This review includes studies on the fish species of the 

southern Black Sea to understand the ecosystem responses of metals. The results 

obtained from the studies were discussed in terms of human health, risk analyses 

were performed, and suggestions were made. 

Keywords: Southern Black Sea, fish, metal, accumulation, biomass, hazard index 
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ÖZET  

 
Oligotrofik Doğu Akdeniz sisteminde Türkiye kıyıları fitoplankton içerikleri 

açısından farklılıklar göstermektedir. Gerçekleştirilen 2014-2019 dönemi 

sonuçlarına göre fitoplankton nitelik ve nicelik olarak doğudan batıya azalma 

göstermiştir. Nehir ve antropojenik girdilerden direkt etkilenen ve açık sularla 

alışverişi kısmen sınırlı olan iç körfez suları fitoplanktonca yoğun ve türce 

zengindir. Körfez içi suları ölçüm sonuçlarına göre Mersin Körfezi fitoplankton 

yoğunluğu İskenderun, Antalya ve Finike Körfezlerine oranla sırası ile 2.8, 3.2 ve 

6.9 kat daha fazladır. Bu sıralama tür çeşitliliği için de geçerli olmuştur (sırası ile 

ortalama 34, 31, 29 ve 27 tür).  

 
Yaz/kış dönemleri sonuçları istasyon bazında incelendiğinde nehir (Seyhan nehri 

& Tarsus ırmağı) ve antropojenik (Mersin metropol atık suları) girdilerden 

doğrudan etkilenen Mersin iç körfez’de nehir ve atıksu deşarj etkisindeki sığ 

sularda (MERSWR, SEYSW3, SEYSW2) ve Erdemliye kadar uzanan kıyısal 

(TIRSW1 ve ERDSWR istasyonları) alanda fitoplankton populasyonları belirgin 

yüksektir. Proje dönemi sonuçlarına göre yüzey sularında hücre sayımları en düşük 

1.6x10
4
 h/l ile Mersin açık referans istasyonu MER-2’de saptanmıştır.  En yüksek 

değer ise 3.05x10
6
 h/l ile Seyhan etkisindeki sığ alanda (SEYSW3) gözlenmiştir. 

Batıda Aksu, Köprü ve Manavgat Çayları etki alanını oluşturan Antalya iç körfez 

kıyı sularında (MRESW1 ve ANBSWR istasyonları) plankton yoğunluğu fazladır. 

İzleme yapılan dönemlerde kıyısal sular ve körfezlerde diyatom hücre sayıları 

(bolluğu) genelde prymnesiofit, kriptofit ve dinoflagellatlara oranla sırası ile 7, 11 

ve 20 kat daha yoğun bulunmuştur. Diyatomun dinoflagellata oranı nehir etkisinin 

daha belirgin olduğu doğu bölgesinde batıya kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Tür 

çeşitliliği açısından incelendiğinde diyatom ve dinoflagellatlar hemen hemen eşit 

oranlarda temsil edilmişlerdir.  

 
Zararlı türlerin görüldüğü istasyon sayısında zaman içinde artış görülmüştür, ancak 

görülme sıklığında zaman içinde önemli bir fark gözlenmemiştir. İleride doğu 

Akdeniz için risk oluşturabilecek zararlı türler arasında Pseudo-nitzschia 
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delicatissima birinci derecede önemli yer tutmaktadır. Ekolojik indekslerden 

Margalef Mersin Körfezinde Shannon ve Pielou düzenlilik indeksi Finike 

körfezinde en yüksek bulunmuştur. Farklı dönemler için uygulanan tüm MDS 

analizlerinde doğu, batı ve açık (referans) istasyonları genelde belirgin olarak 

ayrışmışlardır. Hücre sayısı ile tuzluluk ve seki disk derinliği arasında ters yönlü, 

besin tuzları (azot, fosfor ve silikat) ve klorofil ile doğal olarak pozitif yönde 

yüksek seviyede ilişki bulunmuştur.   

 
Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, sıklık, dağılım, kıyı suları, kuzey-doğu 

Akdeniz
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Zahit UYSALa, Süleyman TUĞRULa, İsmail AKÇAYa 

 a METU Institute of Marine Sciences, Erdemli 

(uysal@ims.metu.edu.tr) 

  

ABSTRACT 

  
Phytoplankton content of Turkish coastal waters differ significantly within the 

oligotrophic Mediterranean system. According to results obtained for the period 

2014-2019, phytoplankton display a clear decreasing trend from east to west coast 

in quality and quantity. Phytoplankton has been found numerous and species rich 

in inner bays where exchange with offshore waters are limited and influenced 

immensely from river & anthropogenic inputs. Phytoplankton content of Mersin 

bay exceeds 2.8, 3.2, and 6.9 order of magnitude of those of İskenderun, Antalya 

and Finike gulfs, respectively. This ranking is also true for the species diversity 

(34, 31, 29, and 27 species in average).      

 
Phytoplankton populations were found most abundant at inner Mersin bay stations 

MERSWR, SEYSW3, SEYSW2 receiving both freshwater from Seyhan & Tarsus 

Rivers and anthropogenic inputs from the city of Mersin sewage outlet as well as 

at nearby stations TIRSW1 and ERDSWR located in the west side of the bay. Cell 

numbers varied in the range 1.60x10
4 

and 3.05x10
6 

/l
 
being maximum at station 

SEYSW3 enriched by the river inputs and minimal at reference station MER-2 

located offshore Mersin. In the west, phytoplankton were found most abundant at 

stations MRESW1 and ANBSWR both located to the east of inner Antalya bay 

where the freshwater input from local rivers namely Aksu, Köprü and Manavgat is 

most pronounced. Diatoms were found 7, 11 and 20 folds more abundant than 

prymnesiophytes, cryptophytes and dinoflagellates, respectively. The ratio of 

diatoms to dinoflagellates was greater in the east than west coast. Diatoms and 

dinoflagellates were represented equally in terms of species richness.  

 
Despite an apparent increase in number of stations almost no change in abundance 

of harmful cells is observed in time. Among the harmful species observed Pseudo-

nitzschia delicatissima seems to be the most probable threatining species in the 

future. Overall, Margalefs’ index has been found highest in Mersin bay whereas 

Shannon and Pielou were observed maximal in Finike bay. Results of MDS 

analyis have clearly distinguished west coast, east coast and offshore reference 
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stations from each other in almost all sampling events. Phytoplankton abundance 

correlated negatively with salinity and secchi depth and positively with dissolved 

nutrients (nitrogen, phosphorus, silicon) and chlorophyll.   

 
Keywords: Phytoplankton, abundance, distribution, coastal waters, north-eastern 

Mediterranean 
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BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME KAPSAMINDA EGE 

DENİZİ FİTOPLANKTONUNUN ZAMANA BAĞLI 

DEĞİŞİMİ 

 
Fatma SABANCI

1 

1
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, 35100 Bornova,  

İzmir, Türkiye 

(sabanci.fatma@gmail.com)  

 

ÖZET 

 
"Türkiye Denizleri Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi" kapsamında Ege Denizi’nin 

fitoplanktona dayalı ekolojik kalite durumunun belirlenmesi amacı ile 2014-2019 

yılları arasında yaklaşık 22 istasyon ve çeşitli derinliklerden kantitatif fitoplankton 

örneklemesi yapılmıştır. Örneklemeler sonucunda fitoplankton tür komposizyonu 

ve türlerin bolluk değerleri ile zamana bağlı değişimleri değerlendirilmiş ve elde 

edilen verilerle çeşitli indeksler kullanılarak kirliliğin durumu hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır.  

 
Denizel fitoplankton içinde dinoflagellatlar ve diyatomeler hem tür çeşitliliği hem 

de hücre yoğunluğu açısından oldukça önemli paya sahiptir. Elde etmiş olduğumuz 

bulgulara göre, toplam tür sayısının yıllar içinde çok fazla değişmediği ancak 

dinoflagellat tür çeşitliliğinin (240 tür), diyatomelere (192 tür) göre daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. Ege Denizi fitoplankton bolluk değerleri incelendiğinde ise 

diyatomelerin, dinoflagellatlara göre belirgin bir baskınlığı söz konusudur. 

İstasyonların kıyıya yakın noktalarda yer alması ve buna bağlı olarak besin 

konsantrasyonlarındaki artış diyatomelerin yüksek hücre konsantrasyonlarına 

ulaşmasını desteklemektedir. Fitoplankton yoğunluklarının mevsime bağlı 

değişiminde dinoflagellatlarda çok belirgin bir mevsimsel değişimin olmadığı, 

ancak diyatomelerin kışa oranla yaz döneminde daha yüksek hücre 

yoğunluklarında bulunduğu saptanmıştır. 

 
Elde edilen sonuçlardan Ege Denizi’nde istasyonların konumu ve karasal 

girdilerden etkilenme düzeyine bağlı olarak fitoplankton yoğunluğunda önemli 

farklılıkların oluşabileceği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, tür çeşitliliği, bolluk, ekolojik kalite, Ege 

Denizi 
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TEMPORAL VARIATIONS IN PHYTOPLANKTON 

COMMUNITIES OF THE AEGEAN SEA AS A PART 

OF INTEGRATED POLLUTION MONITORING 

 
Fatma SABANCI
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1
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(sabanci.fatma@gmail.com)  

 

ABSTRACT 

 
With the aim of assessing the ecological quality of the Aegean Sea, quantitative 

phytoplankton were sampled from 22 different stations and different depths 

between the years of 2014-2019 as a part of "Integrated Marine Pollution 

Monitoring in Turkey". By considering seasonal composition and abundance of 

phytoplankton species and using various indexes, the data obtained were related 

with pollution level of the Aegean Sea. 

 
In terms of both the species diversity and cell density, dinoflagellates and 

diatoms were dominant among marine phytoplankton. According to findings, 

the total species number of phytoplankton were not significantly changed during 

the sampling which has 5 years, but the dinoflagellate diversity (240 species) were 

higher than that of diatoms (192 species). When the data related to the abundance 

values of the Aegean Sea was considered, there was a significant dominance of the 

diatoms compared to dinoflagellates. The fact that the sampling stations were 

inshore and consequently a high nutrient content supported diatoms to reach high 

cell densities. There were no significant seasonal changes in the abundance of 

dinoflagelletes, but the densities of diatoms were higher in summer season than in 

winter. According to the results, it was concluded that important differences in the 

density of phytoplankton may occur depending on the location of stations in the 

Aegean Sea and the effects of terrestrial inputs. 

 

Key words: Phytoplankton, species diversity, abundance, ecological quality, 

Aegean Sea 
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VE TÜR ÇEŞİTLİLİĞİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİ 
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a
, Seyfettin TAŞ

b
, Başak SÖZER

c
 

a
TÜBİTAK Marmara Arastırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Gebze-

Kocaeli 
b
İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü Fatih-İstanbul 

 (fatma.bayram@tubitak.gov.tr) 

 

ÖZET 

 
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı kapsamında Marmara Denizi’nin 

fitoplanktona dayalı ekolojik kalite durumunun belirlenmesi amacı ile 2014-2019 

yılları arasında yaklaşık 30 istasyonda çeşitli derinliklerden kantitatif fitoplankton 

örneklemesi yapılmıştır. Örneklemeler sonucunda, fitoplankton tür komposizyonu 

ve türlerin bolluk değerleri ile zamana bağlı değişimleri değerlendirilmiş ve elde 

edilen verilerle çeşitli indeksler kullanılarak kirliliğin durumu hakkında bilgi 

edinilmeye çalışılmıştır.  

 
Çalışma kapsamında belirlenen fitoplankton komünitelerinde dinoflagellatlar ve 

diyatomlar oldukça önemli bir paya sahiptirler. 2015-2019 dönemine ait kış 

bulgularına göre; 2018 yılı bolluk değerlerinin diğer yıllara göre yüksek olduğu, 

tür çeşitliliğinin 2018 yılında tüm istasyonlarda en yüksek değerlere ulaştığı 

görülmektedir. Kış döneminde en yüksek tür sayılarının 2018 yılında tespit 

edildiği görülmektedir. 2015 yılında dinoflagellat, 2018 yılında ise diyatom 

hücrelerinin baskın olduğu tespit edilmiştir.  

 
2017-2019 dönemine ait ilkbahar bulgularına göre; 2019 yılı bolluk değerlerinin 

diğer yıllara göre yüksek olduğu, tür çeşitliliğinin ve tür sayılarının ise yıllar 

arasında çok değişim göstermediği tespit edilmiştir.  

 
2014-2019 dönemine ait yaz bulgularına göre; toplam fitoplankton bolluğu 

değerlerinde son yıllara doğru artış olduğu görülmektedir. Tür sayısı değerlerinin 

yıllara göre çok değişken olduğu, çeşitliliğin ise 2018 yılında yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Marmara Denizi, tür kompozisyonu, çeşitlilik 
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(fatma.bayram@tubitak.gov.tr) 

 

ABSTRACT 

 
Within the scope of “Integrated Monitoring Program”, quantitative phytoplankton 

sampling was performed at various depths from approximately 30 stations to 

assess the phytoplankton-based ecological quality status of Marmara Sea. 

Samplings were made between the years 2014 and 2019. Phytoplankton species 

composition and their abundance were evaluated in a time-dependent manner and 

the yielding data were utilized to determine the level of pollution using various 

indices.  

 
Dinoflagellates and diatoms constituted a significant portion of the phytoplankton 

community determined within the scope of the monitoring program. According to 

the findings of 2015-2019 winter period, abundance values of 2018 was found to 

be higher compared to the other years. Also, 2018 was found out to be the year 

that species diversity in each station has reached its highest. Moreover, the highest 

number of species were observed during the winter of 2018. It was determined that 

dinoflagellates were dominant within the phytoplankton community in 2015, while 

diatoms were the dominating species in 2018.  

 
Based on the 2017-2019 spring period’s findings, it was determined that 

abundancy values of 2019 were higher compared to the other years. However, it 

was found that the species diversity and the number of species did not change 

drastically during these years. Findings of 2014-2019 summer period show that 

total phytoplankton abundancy values were increasing toward the end of the 

period. As a result, it was determined that the number of species vary throughout 

the years while highest diversity reached in 2018.  

 

Keywords: Phytoplankton, Marmara Sea, species composition, diversity 
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a
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(fsahin@sinop.edu.tr) 

 

ÖZET 

 
“Türkiye Denizlerinde Bütünleşik İzleme Faaliyetleri (2014-2016)” projesi 

kapsamında Karadeniz ekosisteminin ekolojik kalite durumunun belirlenmesi için 

veri seti oluşturmak amacıyla 2014 yaz döneminde ve 2015 kış ve yaz 

dönemlerinde olmak üzere 20 istasyondan ve çeşitli derinliklerden kalitatif 

fitoplankton örneklemesi yapılmıştır. Çalışmada, AB Direktifleri yaklaşımına 

uygun olarak fitoplankton tür çeşitliliği, bolluk ve biyokütle değerleri tespit 

edilmiştir. Bunun yanında türlerin dağılım oranları, toksik ya da aşırı üreme 

potansiyeli olan türlerin populasyon içindeki oranları, aşırı üreme yapan türler ve 

bölgeleri ortaya konmuştur.  

 
2014-219 örnekleme döneminde yapılan analizlerde diatom grubuna ait 83 tür, 

dinoflagellat grubuna ait 88 ve diğer gruplara ait 19 olmak üzere 190 fitoplankton 

türü tespit edilmiştir. 2014-2019 örnekleme döneminde tür kompozisyonunun 

%46’sını dinoflagellatlar, %44’ünü diatomlar ve %10’unu diğer gruplar 

oluşturmuştur. 2014-2016 örnekleme döneminde hem bolluk ve hem de biyokütle 

değerleri dinoflagellatlar tarafından domine edilmiştir. 2017-2019 yılında özellikle 

büyük hücreli diatom türlerinin etkisi ile toplam bolluk ve biyokütle değerleri 

diatomlar tarafından domine edilmiştir. Sonuç olarak, 2014-2019 örnekleme 

döneminin tamamı irdelendiğinde bolluk değerlerinin %65’i ve biyokütle 

değerlerinin %62’si diatomlar tarafından oluştuğu hesaplanmıştır. Türkiye 

kıyılarında başlatılan izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi gelecek dönemlere 

referans oluşturması bakımından çok büyük bir kazanımdır. Fitoplankton 

kommunite yapısının çok daha efektif anlaşılması için ileriki dönemlerde izleme 

sistemimize ilkbahar ve sonbahar mevsimlerini dahil etmemiz oldukça önemlidir. 

Bunun ardından “açık deniz sistemini” de bütünleşik izleme programına dahil 

etmemiz gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Karadeniz, tür kompozisyonu, bolluk, 

biyokütle 
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ABSTRACT  

 
In the scope of the project “Integrated monitoring activities in Turkish Seas (2014-

2016)”, qualitative phytoplankton samplings were carried out at 20 stations with 

various depths in 2014 summer and 2015 winter and summer in order to create a 

dataset for the assessment of the ecological quality status of the Black Sea 

ecosystem. In the study, species diversity, abundance and biomass of 

phytoplankton were examined in accordance with the EU Directives. Additionally, 

species distributions and ratio of toxic or potentially blooming species in 

phytoplankton were provided and locations of the blooms were identified. 

 
Phytoplankton studies in 2014-2019 sampling seasons revealed a total of 190 

species including 83 species of diatoms, 88 species of dinoflagellates and 19 

species of other groups. The species composition in the 2014-2019 sampling 

seasons was composed of 46% of dinoflagellates, 44% diatoms and 10% other 

groups. Both abundance and biomass values were dominated by dinoflagellates in 

the 2014-2016 sampling seasons. Total abundance and biomass values were 

dominated by diatoms, especially with the effect of large cell diatom species in 

2017-2019 sampling seasons. As a result, when the whole sampling period of 

2014-2019 was examined, it was calculated that 65% of abundance values and 

62% of biomass values were formed by diatoms. 

 
The sustaining of the monitoring activities initiated in Turkey coasts to provide a 

reference for future periods will be a huge improvement. For a more effective 

understanding of phytoplankton community structure, it is very important to 

include spring and autumn seasons in our monitoring system in the future. Then 

we should be included of the “open sea system” in the integrated monitoring 

program. 

 
Keywords: Phytoplankton, Black Sea, species composition, abundance, biomass 
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ÖZET 

 
Güney Doğu Karadeniz’de 113Y189 numaralı TÜBİTAK proje kapsamında 

Kasım 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında yürütülen deniz seferlerinde pigmente 

dayalı fitoplankton boy gruplarının ve pigment indekslerinin zamansal ve alansal 

değişimleri araştırılmıştır. Araştırmada 12 farklı istasyonda yüzeyden itibaren 10 

m aralıklarla 40 m derinliğe kadar mevsimsel örneklemeler yapılmıştır. 

 
Bölgede fitoplankton boy gruplarının toplam fitoplanktona yaptığı katkı 

pikofitoplankton, nanofitoplankton ve mikrofitoplankton için sırasıyla %2-60; %3-

77 ve %5-90 arasında önemli değişim göstermiştir. Pigment havuzuna en fazla 

katkı diyagnostik pigmentler (%41,35-55,49) tarafından yapılırken en az katkı ise 

fotoprotektan pigmentler (%2,98-11,68) tarafından gerçekleştirilmiştir. Regresyon 

analizleri toplam pigment miktarının bölge için bir gösterge olarak 

kullanılabileceğini diğer taraftan fotoprotektan pigmentlerin ise en son 

düşünülmesi gereken pigment olduğunu ortaya koymuştur. Büyük hücreli 

fitoplanktonik gruplar (mikrofitoplankton) yüksek klorofil-a içeriği ile sonbahar ve 

ilkbahar mevsiminde öne çıkan gruplar olurken düşük klorofil-a içeriği ile 

karakterize olan küçük hücreli gruplar (nano- ve pikofitoplankton) ise ağırlıklı 

olarak yaz mevsimiyle karakterize olmuştur. Klorofil-a ile pigment indeksleri 

arasında tespit edilen ilişkiler aynı zamanda bölgede mevsimsel dinamiklerin ne 

kadar etkili olduğunu göstermiştir.     

 
Anahtar Kelimeler: Güney Doğu Karadeniz, Fitoplankton Boy Grupları, Pigment  
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ABSTRACT 

 
Spatio-temporal pattern of phytoplankton size classes derived from pigment 

analyses and pigment indices, within the TUBITAK project of 113Y189, from 

December 2015 to August 2016 were seasonally investigated along the south-

eastern coasts (Giresun-Artvin) of the Black Sea. Along the 12 stations, seasonal 

samplings were conducted from surface to 40 m depths with 10 m intervals. 
 
Contribution of phytoplankton size classes to total phytoplankton in the study area 

revealed significant changes and ranged from 2 to 60%, 3 to 77% and 5 to 90% for 

picophytoplankton, nanophytoplankton and microphytoplankton, respectively. The 

highest contribution to pigment pool was made by diagnostic pigments (41.35-

55.49%), while the least contribution was made by photoprotectant pigments 

(2.98-11.68%). Regression analysis revealed that the total pigment could be used 

as a primary indicator for the region, whereas photoprotectant pigments were the 

secondary pigment to be considered. While large celled phytoplanktonic groups 

(microphytoplankton) were characterized by high chlorophyll-a content in autumn 

and spring, small celled groups (nano- and picophytoplankton) were characterized 

by low chlorophyll-a content largely in summer seasons. The relationships 

between chlorophyll-a and pigment indices also showed how effective seasonal 

dynamics are in the region. 

 
Keywords: South-Eastern Black Sea Phytoplankton Size Classes, Pigment 
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ÖZET 

 
Fizikokimyasal değişkenler ve fitoplankton topluluklarındaki zamansal 

değişimlerin incelenmesi amacıyla 09 Ocak 2018 ve 25 Ocak 2019 dönemi 

boyunca haftada iki kez örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince 

sıcaklık, tuzluluk, toplam çözünmüş katı madde, çözünmüş oksijen, toplam 

çözünmüş askıda katı madde ve klorofil a sırasıyla 7.80-25.25 
o
C (14.84±5.96 

o
C), 

23.69-35.50 ppt (27.36±2.68 ppt), 24.30-35.10 mg L
-1

 (27.74±2.54 mg L
-1

), 5.94-

9.78 mg L
-1

 (7.81±0.86 mg L
-1

), 2.00-80.15 mg L
-1

 (10.45±12.96 mg L
-1

) ve 0.112-

2.87 µg L
-1

 arasında (0.71±0.52 µg L
-1

) değişmiştir. Yıl boyunca toplam 

fitoplankton hücre yoğunluğu 1.40x10
5
 ve 5.50x10

6
 hücre L

-1
 arasında 

(9.63x10
5
±7.88x10

5
 hücre L

-1
) değiştiği gözlenmiş olup, major fitoplankton 

gruplarından dinoflagellatlar ve diyatomların hücre yoğunlukları sırasıyla 

4.00x10
4
-1.62x10

6
 hücre L

-1
 (4.17x10

5
±3.34x10

5
 hücre L

-1
) ve 2.00x10

4
-5.46x10

6
 

hücre L
-1

 (5.00x10
5
±7.80x10

5
 hücre L

-1
) arasında dalgalanmıştır. Erken ve orta kış 

döneminde, ilkbahar sonu ile yaz başında ve Ağustos ile Ekim sonu arasındaki 

dönemde diyatomlar baskın iken, Şubat ortası ile Mayıs ayının üçüncü haftasının 

sonuna kadar olan dönemde, orta yaz döneminde ve geç sonbahar döneminde 

dinoflagellatlar baskındır. Diğer gruplar genel olarak diğer dönemlere göre erken 

yaz ve orta sonbahar dönemlerinde daha baskındır. Yıl içinde, geç ilkbahar, orta 

sonbahar ve erken-orta kış dönemleri en yüksek fitoplankton üretim dönemlerini 

göstermektedir. Diyatomların toplam fitoplanktona olan katkısı ilkbahar dönemi 

hariç yıl boyunca %50’nin üzerindedir. Bununla birlikte, dinoflagellatların 

(43.32±20.69%) ve diğer fitoplankton gruplarının toplam fitoplanktona katkısı 

(4.81±6.99%) diyatomların yıl boyunca olan katkısından (51.88±21.61%) 

düşüktür.  
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Hücre yoğunluğu açısından dinoflagellat grubuna en büyük katkı Ceratium fusus, 

Hermesinum adriaticum, Oxytoxum scolopax, Prorocentrum cordatum, 

Prorocentrum micans Prorocentrum scutellum, Protoceratium reticulatum, 

Protoperidinium longipes, Pyrophacus horologium, Tripos furca ve Tryblionella 

compressa tarafından sağlanırken, diyatomlara en büyük katkı Leptocylindrus 

minimus, Cylindrotheca closterium, Asterionellopsis glacialis, Cerataulina 

pelagica, Chaetoceros spp., Climacosphenia moniligera, Dactyliosolen 

fragilissimus, Grammatophora marina, Guinardia striata, Hemiaulus hauckii, 

Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus, Licmophora abbreviata, 

Licmophora flabellata, Nitzschia longissima, Proboscia alata, Pseudo-nitzschia 

pungens, Skeletonema costatum, Thalassionema nitzschioides ve Thalassiosira 

rotula tarafından sağlanmıştır. Hücre yoğunluğu bakımından, kokkolitofor 

Emiliania huxleyi, silikoflagellatlar Dictyocha fibula var. aculeata ve Dictyocha 

speculum toplam fitoplanktona katkı sağlayan diğer önemli türlerdir. 

 
Anahtar kelimeler: Çanakkale Boğazı, Fitoplankton, Tür Çeşitliliği, Klorofil a, 

Çevresel Parametreler  
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ABSTRACT 

 
In order to invastigate temporal variations in phytoplankton and physicochemical 

characters, samplings have been twice a week during the period between January 

and December 2018 in surface water of Çanakkale Seaport. In the study, 

temperature, salinity, total dissolved solids, dissolved oxygen, total suspended 

solids and chlorophyll a varied between 7.80 and 25.25 
o
C (14.84±5.96 

o
C), 

between 23.69 and 35.50 ppt (27.36±2.68 ppt), between 24.30 and 35.10 mg L
-1

 

(27.74±2.54 mg L
-1

), between 5.94 and 9.78 mg L
-1

 (7.81±0.86 mg L
-1

), between 

2.00 and 80.15 mg L
-1

 (10.45±12.96 mg L
-1

) and between 0.112 and 2.87 µg L
-1

 

(0.71±0.52 µg L
-1

), respectively. Total phytoplankton cell density varied between 

1.40x10
5
 and 5.50x10

6
 cell L

-1
 (9.63x10

5
±7.88x10

5
 cell L

-1
) during the year. 

Moreover, the cell density of major groups dinoflagellates and diatoms varied 

between 4.00x10
4
 and 1.62x10

6
 cell L

-1
 (4.17x10

5
±3.34x10

5
 cell L

-1
) and, between  

2.00x10
4
 and 5.46x10

6
 cell L

-1
 (5.00x10

5
±7.80x10

5
 cell L

-1
), respectively. While 

diatoms predominated in early and mid-winter, late spring and early summer, and 

between August and late October, dinoflagellates dominated in the period from 

mid-February to the end of the third week of May, mid-summer and late autumn. 

Other groups are generally more dominant in the early summer and mid-autumn 

period than any other period. Late spring, mid-autumn and early-middle winter 

periods show the highest phytoplankton production periods. The contribution of 

diatoms to total phytoplankton is above 50% for all sampling periods except for 

spring period. However, the average contribution of the dinoflagellates 

(43.32±20.69%) and others (4.81±6.99%) to the total phytoplankton were lower 

than diatoms (51.88±21.61%).  

 
In terms of cell density, while major contributions to dinoflagellates have been 

provided by species of Ceratium fusus, Hermesinum adriaticum, Oxytoxum 
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scolopax, Prorocentrum cordatum, Prorocentrum micans Prorocentrum scutellum, 

Protoceratium reticulatum, Protoperidinium longipes, Pyrophacus horologium, 

Tripos furca, Tryblionella compressa, major contributions to diatoms have been 

provided by species of Leptocylindrus minimus, Cylindrotheca closterium, 

Asterionellopsis glacialis, Cerataulina pelagica, Chaetoceros spp., 

Climacosphenia moniligera, Dactyliosolen fragilissimus, Grammatophora marina, 

Guinardia striata, Hemiaulus hauckii, Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus 

minimus, Licmophora abbreviata, Licmophora flabellata, Nitzschia longissima, 

Proboscia alata, Pseudo-nitzschia pungens, Skeletonema costatum, Thalassionema 

nitzschioides and Thalassiosira rotula. Coccolithophore Emiliania huxleyi, 

silicoflagellates Dictyocha fibula var. aculeata and Dictyocha speculum were 

other species providing an important contribution for total phytoplankton in view 

of cell density. 

 
Keywords: Dardanelles, Phytoplankton, Species Diversity, Chlorophyll a, 

Environmental Parameters  
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ÖZET  

  
Bu çalışmada, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019) kapsamında son beş yıllık periyotta (2015-2019) 

Ege Denizi’nde seçilen 15-17 istasyondan elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

İstasyondan 3 replikatlı örnekler standart bir Van-Veen Grab ile alınmıştır. 

Örneklerin faunistik analizleri sonucunda yıllara bağlı olarak tespit edilen farklı 

taksonomik gruplara ait tür sayısındaki değişimin 328 (2019 yılı) ile 495 (2015 

yılı) arasında kaldığı saptanmıştır. Taksonomik gruplar arasında Polychaeta tür 

(%51-57’sı) ve birey (%54-80’i) sayısı bakımından en baskın grup olup, bu grubu 

sırasıyla Mollusca ve Crustacea takip etmektedir. Araştırma bölgesinde yıllara 

bağlı olarak dominant türlerde farklılıklar gözlenmiştir. Ancak, Levinsenia demiri, 

Prionospio steenstrupi, Lumbrineris geldiayi, Cossura soyeri ve Sigambra 

tentaculata tüm yıllarda bölgedeki en yaygın ve dominant türlerdir.   

 
Bölgedeki en baskın ekolojik gruplar GI (duyarlı türler) ve GII (duyarsız 

türler)’dir. Ancak bazı istasyonlarda toleranslı ve fırsatçı türlerin dahil olduğu 

gruplar (GIII-GV) yüksek değerlerle temsil edilir. İstasyonların bentik ekolojik 

kalite durumları Shannon-Weiver çeşitlilik indeksi (H'), AMBI, BENTIX, 

MEDOCC, M-AMBI ve TUBI kullanılarak değerlendirilmiştir. 2015-2019 yılları 

arasında H' bölgede sadece 1 istasyonu (IZMSW3) kötü veya çok kötü; AMBI 1 

istasyonu (IZMSW3) kötü, 1 istasyonu (IZMSW2) orta (sadece 2018’de); 

BENTIX 2 istasyonu kötü, 2 istasyonu orta; MEDOCC 1 istasyonu kötü, 6 

istasyonu orta; M-AMBI 1 istasyonu kötü, 9 istasyonu orta; TUBI ise bir istasyonu 

kötü, 1 istasyonu orta olarak sınıflandırmıştır. Biyotik indekslerin ekolojik kalite 
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oranları arasındaki korelasyon değerleri genelde pozitif ve istatistiksel açıdan 

önemlidir (P<0.05).  

 
Yıllara bağlı olarak araştırma bölgesinde farklı bentik kommuniteler belirlenmiştir. 

Bu kommuniteleri üzerine etki eden ana faktörler besin tuzları, derinlik ve 

sedimentin tane boyu yapısıdır.   

 
İstasyonlarda yıllara bağlı olarak farklı sayıda yabancı tür tespit edilmiştir. En 

fazla tür sayısı (25 tür) 2018 yılında, en az tür sayısı (16 tür) ise 2019 yılında 

saptanmıştır. Bölgede Streblospio gynobranchiata, Laonome triangularis, 

Prionospio depauperata ve P. saccifera en baskın yabancı türlerdir. Güney Ege’de 

bulunan istasyonlar nispeten çok fazla sayıda yabancı tür ve bireyle temsil 

edilmiştir. Yabancı türler bölgede tespit edilen toplam tür sayısının %3,4 (2015)-

%6,4 (2018)’ünü; toplam birey sayısının ise %2(2017)-%10,9 (2018)’unu 

içermektedir. Yabancı türlerin bentik kommuniteye etkisi açısından (ALEX indeks 

değerleri) bölgede sadece 1 istasyonun (IZMSW3, 2016 ve 2018 yıllarında) 

ekolojik kalite durumu çok kötü seviyededir.  

 
Anahtar Kelimeler: Zoobentos, kommunite yapısı, ekolojik kalite durumu, Ege 

Denizi 
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ABSTRACT 

 
In the present study, three-replicated benthic samples were taken by a standart Van 

Veen Grab at 15-17 selected stations along the Aegean Sea in the last five years 

(2015-2019) within the framework of the Integrated Pollution Monitoring Project 

in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2014-2019). Faunistic analysis of 

samples revealed that the variation in the number of species belonging to different 

taxonomic groups determined among sampling years remained between 328 

(2019) and 495 (2015). Among taxonomic groups, Polychaeta was the most 

dominant group in terms of the numbers of species (51-57%) and individuals (54-

80%), followed by Mollusca and Crustacea, respectively. Depending on years, 

differences were observed in overall dominant species in the study area. However, 

Levinsenia demiri, Prionospio steenstrupi, Lumbrineris geldiayi, Cossura soyeri 

and Sigambra tentaculata were the most frequent and dominant species in all years. 

 
The most dominant ecological groups in the area were GI (sensitive species) and 

GII (indifferent species). However, at some stations, tolerant and opportunistic 

species (GIII-GV) were represented by high percentage values. The benthic 

ecological quality status of stations were evaluated using the Shannon-Weiver’s 

diversity index (H'), AMBI, BENTIX, MEDOCC, M-AMBI and TUBI. Between 

the period 2015-2019, H' classified only 1 station (IZMSW3) as poor or bad; 

AMBI classified 1 station (IZMSW3) as poor and 1 station as moderate (only in 

2018); BENTIX classified 2 stations as poor and 2 stations as moderate; 

MEDOCC classified one station as poor and 6 stations as moderate; M-AMBI 

classified 1 station as poor and 9 stations as moderate; and TUBI classified 1 

station as poor and 1 station as moderate. The correlation values among the 
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ecological quality ratios of the biotic indices were positive and statistically 

significant (P<0.05).  

 
Depending on the sampling years, different benthic communities have been 

identified in the region. The main factors affecting the community structures were 

nutrients, depth and grain size structures of sediments.   

 
Different number of alien species was found at stations in the years. The maximum 

number of species (25 species) was determined in 2018 and the minimum number 

of species (16 species) in 2019. Streblospio gynobranchiata, Laonome triangularis, 

Prionospio depauperata and P. saccifera were the most dominant alien species in 

the region. Stations located in the south Aegean Sea were represented by a 

relatively high number of alien species and individuals. The alien species 

accounted for 3.4% (2015)-6.4% (2018) of total number of species and comprised 

2%(2017)-10.9%(2018) of total number of individuals. In terms of the impact of 

alien species on benthic communities (ALEX index values), only the ecological 

quality status of one station (IZMSW3, only in 2016 and 2018) was determined as 

bad in the region.  

 
Keywords: Zoobenthos, community structure, ecological quality status, Aegean 

Sea 
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ÖZET  

 
Bu çalışmada, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019) kapsamında son beş yıllık periyotta (2015-2019) 

Akdeniz’de (Levantin Denizi)  seçilen 15-17 istasyondan elde edilen sonuçlar 

sunulmuştur. İstasyondan 3 replikatlı örnekler standart bir Van-Veen grab ile 

alınmıştır. Örneklerin faunistik analizleri sonucunda yıllara bağlı olarak tespit 

edilen farklı taksonomik gruplara ait tür sayısındaki değişimin 229 (2016 yılı) ile 

258 (2017 yılı) arasında kaldığı saptanmıştır. Taksonomik gruplar arasında 

Polychaeta tür ve birey sayısı bakımından en baskın grup (50-60%) olup, bu grubu 

sırasıyla Mollusca ve Crustacea takip etmektedir. Araştırma bölgesinde yıllara 

bağlı olarak dominant türlerde farklılıklar gözlenmiştir. Ancak, Lumbrineris 

geldiayi, Onchnesoma steenstrupi, Notomastus mossambicus ve Prionospio 

saccifera tüm yıllarda bölgedeki en yaygın ve dominant türlerdir.   

 
Bölgedeki en baskın ekolojik grup GI (duyarlı türler) ve GII (duyarsız türler)’dir. 

Ancak bazı istasyonlarda toleranslı türlerin dahil olduğu grup (GIII), nispeten 

yüksek yüzdelik değerle temsil edilir. İstasyonların bentik ekolojik kalite 

durumları Shannon-Weiver çeşitlilik indeksi (H'), AMBI, BENTIX, MEDOCC, 

M-AMBI, TUBI kullanılarak değerlendirilmiştir. 2015-2019 yılları arasında H' 

bölgede sadece 1 istasyonu kötü, 6 istasyonu orta; AMBI tüm istasyonları iyi ve 

çok iyi; BENTIX 3 istasyonu orta; MEDOCC 7 istasyonu orta; M-AMBI 16 

istasyonu orta; TUBI ise sadece 1 istasyonu orta olarak sınıflandırmışdır. Biyotik 

indekslerin ekolojik kalite oranları arasındaki korelasyon değerleri genelde pozitif 

ve istatistiksel açıdan önemlidir (P<0.05).  
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Yıllara bağlı olarak araştırma bölgesinde farklı bentik kommuniteler belirlenmiştir. 

Bu kommuniteleri üzerine etki eden ana faktörler besin tuzları, derinlik ve 

sedimentin tane boyu yapısıdır.   

 
İstasyonlarda yıllara bağlı olarak farklı sayıda yabancı tür tespit edilmiştir. En 

fazla tür sayısı (31 tür) 2015 yılında, en az tür sayısı (25 tür) ise 2016 yılında 

saptanmıştır. Bölgede Notomastus mossambicus, Prionospio saccifera, Glycinde 

bonhourei ve Varicopeza pauxilla en baskın yabancı türlerdir. Yabancı türler 

bölgede tespit edilen toplam tür sayısının %11 (2016, 2018, 2019)-%14 

(2015)’ünü; toplam birey sayısının ise %11(2015)-%19 (2017)’unu içerir. Yabancı 

türlerin bentik kommuniteye etkisi açısından (ALEX indeks değerleri) bölgede 

sadece 2 istasyonun (2016 yılında) ekolojik kalite durumları orta seviyededir.  

 
Anahtar Kelimeler: Zoobentos, kommunite yapısı, ekolojik kalite durumu, 

Akdeniz 
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ABSTRACT 

 
In the present study, three-replicated benthic samples were taken by a standart 

Van Veen Grab at 15-17 selected stations along the Mediterranean Sea (Levantine 

Sea) in the last five years (2014-2019) within the framework of the Integrated 

Pollution Monitoring Project in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2014-

2019). Faunistic analysis of samples revealed that the variation in the number of 

species belonging to different taxonomic groups determined among sampling years 

remained between 229 (2016) and 258 (2017). Among taxonomic groups, 

Polychaeta was the most dominant group in terms of the numbers of species and 

individuals (50-60%), followed by Mollusca and Crustacea, respectively. 

Depending on years, differences were observed in overall dominant species in the 

study area. However, Lumbrineris geldiayi, Onchnesoma steenstrupi, Notomastus 

mossambicus and Prionospio saccifera were the most frequent and dominant 

species in all years. 

 
The most dominant ecological groups in the area were GI (sensitive species) and 

GII (indifferent species). However, at some stations, tolerant species (GII) were 

represented by high percentage values. The benthic ecological quality status of 

stations were evaluated using the Shannon-Weiver’s diversity index (H'), AMBI, 

BENTIX, MEDOCC, M-AMBI and TUBI. Between the period 2015-2019, H' 

classified 1 station (IZMSW3) as poor and 6 stations as moderate; AMBI classified 

all stations as good and high; BENTIX classified 3 stations as moderate; 

MEDOCC classified 7 stations as moderate; M-AMBI classified 16 stations as 

moderate; and TUBI classified 1 station moderate. The correlation values among 
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the ecological quality ratios of the biotic indices were positive and statistically 

significant (P<0.05).  

 
Depending on the sampling years, different benthic communities have been 

identified in the region. The main factors affecting the community structures were 

nutrients, depth and grain size structures of sediments.   

 
Different number of alien species was found at stations in the years. The maximum 

number of species (31 species) was determined in 2015 and the minimum number 

of species (25 species) in 2016. Notomastus mossambicus, Prionospio saccifera, 

Glycinde bonhourei and Varicopeza pauxilla were the most dominant alien species 

in the region. The alien species accounted for 11% (2016, 2018, 2019)-14% 

(2015) of total number of species and comprised 11%(2015)-19%(2017) of total 

number of individuals. In terms of the impact of alien species on benthic 

communities (ALEX index values), the ecological quality status of only two 

stations (in 2016) were determined as moderate in the region.  

 
Keywords: Zoobenthos, community structure, ecological quality status, 

Mediterranean Sea. 

  



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

95 
 

MAKROZOOBENTOS AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN 

KARADENİZ KIYILARININ BENTİK EKOLOJİK KALİTE 

DURUMU 

 
Güley KURT

a
, Ayşegül MÜLAYİM

b
, Senem ÇAĞLAR

b
, Sevgi KUŞ

c
 

a
Sinop Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Sinop 

b
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul 

c
Sinop Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sinop 

(aysegulm@istanbul.edu.tr) 

 

ÖZET 

 
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM & 

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019) kapsamında Temmuz 2019’da Türkiye’nin 

Karadeniz kıyılarında yer alan yumuşak substratuma sahip 20 istasyondan (8,5-45 

m) Van-Veen grab ile 3 replikatlı bentik materyalin değerlendirilmesi sonucunda 9 

taksonomik gruba (Cnidaria, Nemertea, Oligochaeta, Polychaeta, Phoronida, 

Crustacea, Mollusca, Echinodermata ve Cephalochordata) ait 140 tür ve 14005 

birey tespit edilmiştir. Gruplar arasında Polychaeta 45 tür (%32’si)  ve 8583 

bireyle (%61’i) en baskın grup olup, bu grubu sırasıyla Crustacea ve Mollusca 

izlemektedir. Araştırma bölgesinde tespit edilen türlerden Aricidea claudiae, 2747 

bireyle (%19,6) en dominant türdür. Bu türü sırasıyla, Heteromastus filiformis 

(%16), Chamalea gallina (%7,7), Lucinella divaricata (%7,6), Prionospio 

maciolekae (%6,4) ve Micronephthys longicornis (%5,8) izlemektedir. 

İstasyonlardan toplanan bentik örneklerde ortalama tür sayısı 5 ile 26 arasında; 

ortalama zoobentos yoğunluğu 780-5243 birey.m
-2

 arasında; ortalama Pielou 

düzenlilik indeksi 0,3 ile 0,9 arasında; ortalama Margalef tür zenginliği indeksi 

0,6-3,2 arasında değişim gösterir. Bölgedeki en baskın ekolojik grup GI (toplam 

tür sayısının %43’ü) ve GII (%31’i) olup, bu grubu %22’lik değer ile GIII takip 

etmektedir. Fırsatçı türler araştırma bölgesinde %4 ile temsil edilmektedir. 

Ekolojik kalite durumunun belirlenmesinde kullanılan biyotik indekslerden 

Shannon-Weiver çeşitlilik indeks değerleri istasyonlarda 0,8 ile 3,9 arasında; M-

AMBI değerleri 0,3 ile 0,9 arasında ve TUBI değerleri ise 1,0 ile 3,6 arasında 

değişim gösterir. Araştırma bölgesinde yabancı türlerden Anadara kagoshimensis 

ve Rapana venosa tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Makrozoobentos, Karadeniz, biyoçeşitlilik, biyotik indeks, 

ekolojik kalite durumu, izleme 
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ABSTRACT 

 
Three-replicated benthic samples were taken by Van Veen Grab at 20 stations 

(8.5-45 m) along the Black Sea coast of Turkey in July 2019 within the framework 

of the Integrated Pollution Monitoring Project in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM & 

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019). Faunistic analysis of benthic samples revealed a 

total of 140 species and 14005 individuals belonging to 10 taxonomic groups 

(Cnidaria, Nemertea, Oligochaeta, Polychaeta, Crustacea, Mollusca, 

Echinodermata, Tunicata and Cephalochordata). Among groups, Polychaeta were 

the most dominant group (45 species and 8583 individuals), followed by Crustacea 

and Mollusca, respectively. In the study area, Aricidea claudiae (19.6% of total 

number of individuals) was the most dominant species followed by Heteromastus 

filiformis (%16), Chamalea gallina (%7.7), Lucinella divaricata (%7.6), Prionospio 

maciolekae (%6.4) and Micronephthys longicornis (%3.4). The mean number of 

species varied from 5 to 26; the mean density of zoobenthos from 780 ind.m
-2

 to 

5243 ind.m
-2

; the mean Pielou’s evenness index from 0.3 to 0.9; and the mean 

Margalef’s species richness index from 0.5 to 3.2 at the stations. The most 

dominant ecological groups in the area were GI (43% of total number of species) 

and GII (31%), followed by GIII (22%). The percentage of the opportunistic 

species in the fauna was only around 4%. Among the biotic indices that used to 

determine ecological quality status, the Shannon-Weiver’s diversity index values 

were estimated between 0.8 and 3.9; the M-AMBI values between 0.3 and 0.9; and 

the TUBI values between 1.0 and 3.6 in the study area. The alien species Anadara 

kagoshimensis and Rapana venosa were determined in the research area.  

 
Anahtar Kelimeler: Makrozoobenthos, Sea of Marmara, biodiversity, biotic 

indices, ecological quality status, monitoring 
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ÖZET 

 
Denizel makroalgler ve angiospermler biyolojik kalite parametrelerinden biri 

olarak açıklanmıştır. Denizel angiosperm Posidonia oceanica (L.) Delile, 

Akdeniz'e özgü endemik bir türdür ve 40 metre derinliğe kadar yayılış 

göstermektedir. P. oceanica çayırları, bentik topluluklarda önemli bir ekolojik ve 

biyolojik rol oynamakta olup tortuyu dengeleme, plajları erozyona karşı koruma ve 

suyun berraklığı üzerinde etkileri bulunmaktadır. Bu tür antropojenik etkiler 

nedeniyle tehlike altındadır ve Avrupa Su Çerçeve Direktifi (WFD, 2000/60 / EC) 

tarafından kıyı sularının ekolojik kalite durumunu değerlendirmek için biyolojik 

kalite unsurlarından biri olarak önerilmiştir. Posidonia oceanica, Türkiye'nin Ege 

ve batı Akdeniz kıyılarında bulunmakta olup Marmara Denizi'nden de rapor 

edilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye kıyılarında 2018 ve 2019 yıllarında, 6 m 

derinlikte Paşalimanı Adasında (Marmara Denizi), 26 m derinlikte Ildır 

Körfezi’nde (İzmir, Ege Denizi) ve 33 m derinlikte Kara Ada'da (Çeşme, İzmir, 

Ege Denizi) üç adet izleme istasyonu kurulmuştur. P. oceanica çayırları üst ve alt 

sınırlar balisaj sistemleri ile tanımlanmış ve laboratuarda lepidokronolojik, 

morfometrik ve fenolojik parametreleri çalışılmıştır. Bu çalışma T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından desteklenen “Türkiye 

Denizlerinde Bütünleşik İzleme (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” 

projesinin bir parçasıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, izleme, Posidonia oceanica, Marmara Denizi, 

Türkiye  
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ABSTRACT 

 
Marine macroalgae and angiosperms were declared as one of the biological quality 

parameters. Marine angiosperm Posidonia oceanica (L.) Delile is an endemic 

species to the Mediterranean Sea, and it is distributed down to 40 meters depth. 

Posidonia oceanica meadows play an important ecological and biological role in 

the benthic communities, and protecting the beaches to erosion and provides the 

clarity of water by stabilizing the sediment. Due the such anthropogenic effects, 

this species is in danger, and it was proposed as one of the biological quality 

elements to assess the ecological quality status of the coastal waters by the 

European Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC). P. oceanica distributes 

on the Aegean and western Mediterranean coasts of Turkey, and it has also been 

reported from the Sea of Marmara. In the present study, three monitoring stations 

of P. oceanica meadows were established on the coasts of Turkey in the years 2018 

and 2019; at 6 m depth in Paşalimanı Island (Marmara Sea), at 26 m depth in Ildır 

Bay (İzmir, Aegean Sea), and at 33 m depth in Kara Ada (Çeşme, İzmir, Aegean 

Sea). The upper and lower limits of P. oceanica meadows were defined by balisage 

systems, and lepidochronological, morphometric and phenological parameters 

were studied in the laboratory. This study is a part of the project called as 

“Integrated Pollution Monitoring in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 

2017-2019)” supported by the Ministry of Environment and Urbanization, and 

TÜBİTAK MAM. 

 
Keywords: Aegean Sea, Monitoring, Posidonia oceanica, Marmara Sea, Turkey 
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ÖZET 
Avrupa Birliği Su Çerçeve Direkitifi (SÇD, 2000/60/EC) tarafından denizel 

makroalgler ve angiospermler kıyı ve geçiş sularının ekolojik durumunun 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir biyolojik kalite elementi olarak 

belirtilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye kıyılarında MA-LUSI (Macroalgae-Land 

Uses Simplified Index) indeksiyle baskının, Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI-

c) ile etkinin test edilmesi ve ekolojik kalite durumunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Makroflora örneklemeleri üst-infralittoral bölgeden kuadrat (20x20 

cm) yöntemi ile 2017-2019 yılları arasında Türkiye kıyılarından 93 farklı noktadan 

(20 Karadeniz, 29 Marmara Denizi, 22 Ege Denizi ve 22 Akdeniz) yapılmıştır. 

Türlerin teşhisleri ışık mikroskobu ile yapılmış ve %2-5’lik formaldehitli deniz 

suyu içerisinde saklanmıştır. Türkiye kıyılarından denizel makrofloradan 

(makroalgler ve angiospermler) tür ve türaltı seviyede toplam 220 takson 

bulunmuştur. 2017-2019 yıllarına ait bu izleme çalışması kapsamında Çok İyi 

ekolojik sınıfta 32 (Karadeniz: 4, Marmara Denizi: 3, Ege Denizi: 14, Akdeniz: 

11), İyi ekolojik sınıfta 29 (Karadeniz: 7, Marmara Denizi: 8, Ege Denizi: 6, 

Akdeniz: 8), Orta ekolojik sınıfta 17 (Karadeniz: 5, Marmara Denizi: 10, Ege 

Denizi: 1, Akdeniz: 1), Zayıf ekolojik sınıfta 11 (Karadeniz: 2, Marmara Denizi: 7, 

Akdeniz: 2) ve Kötü ekolojik sınıfta 4 nokta (Karadeniz: 2, Marmara Denizi: 1, 

Ege Denizi: 1) tespit edilmiştir. Türkiye kıyılarında baskının (MA-LUSI indeks 

ile) EEI-c (Ekolojik Değerlendirme İndeksi) ile ilişkisi test edilmiş olup baskı ile 

etki arasında güçlü bir negatif korelasyon bulunmuştur. Bu çalışma, T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından desteklenen “Türkiye 

Denizlerinde Bütünleşik İzleme (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” 

projesinin bir parçasıdır. 

Anahtar Kelimeler: EEI-c, ekolojik durum, MA-LUSI, makroalgler, Türkiye  
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ABSTRACT 
Marine macroalgae and angiosperms were declared as one of the biological quality 

elements to measure the ecological status of coastal waters and transitional 

systems by the EU Water Framework Directive (WFD, 2000/60/EC). In the 

present study, it was aimed that the Ecological Evaluation Index (EEI-c) was 

tested to assess the impact by using marine benthic macrophytes (macroalgae and 

angiosperms) and pressures by using MA-LUSI in the Turkish marine waters. 

Sampling was made in the upper-infralittoral zone by quadrat (20x20 cm) method 

and macroflora samples were collected from different 93 sites (20 Black Sea, 29 

Marmara Sea, 22 Aegean, and 22 Mediterranean coast of Turkey) of Turkish 

coastal waters between 2017 and 2019. Samples were studied using a light 

microscope (Nikon SE), and specimens were preserved in 2-5% formaldehyde in 

seawater. In total, 220 taxa at specific and infraspecific level were found in the 

Turkish marine waters. In the monitoring study between 2017 and 2019 was found 

that High ecological quality for 32 sites (4 Black Sea, 3 Marmara Sea, 14 Aegean 

coast, and 11 Mediterranean coast), Good quality for 29 sites (7 Black Sea, 8 

Marmara Sea, 6 Aegean coast, and 8 Mediterranean coast), Moderate quality for 

17 sites (5 Black Sea, 10 Marmara Sea, one Aegean coast, and one Mediterranean 

coast), Poor quality for 11 sites (2 Black Sea, 7 Marmara Sea, 2 Mediterranean 

coast), and Bad quality for 4 sites (2 Black Sea, one Marmara Sea, and one 

Mediterranean coast). The relationship between the pressure index MA-LUSI and 

EEIeqr was also tested, and a negative correlation was found between pressures 

and impacts in the Turkish sites. This study, a part of the project called “Integrated 

Pollution Monitoring in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” 

supported by the Ministry of Environment and Urbanization, and TÜBİTAK 

MAM. 

Keywords: EEI-c, ecological status, MA-LUSI, macroalgae, Turkey 
 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. OTURUM:  

 

 Bileşen: Biyoçeşitlilik 

 Oturum Başkanı: Prof. Ali Cemal Gücü  

Dalida 
BEDİKOĞLU 

MARMARA DENİZİ’NİN 2019 YILI MEVSİMSEL 
ZOOPLANKTON DAĞILIMI 

İlknur YILDIZ KARADENİZ’DE BÜTÜNLEŞİK İZLEME FAALİYETLERİ 
KAPSAMINDA KARADENİZ ZOOPLANKTON ÇALIŞMALARI: 
2018-2019 

F. Saadet 
KARAKULAK 

BATI KARADENİZ’DE DEMERSAL TÜRLERİN 
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 

Ali İŞMEN SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) DEMERSAL 
BALIKLARININ BİYO-EKOLOJİSİ VE POPULASYON 
DİNAMİĞİNİN BELİRLENMESİ 

Aytaç ÖZGÜL BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE AKUSTİK TELEMETRİ 
UYGULAMALARI: EDREMİT KÖRFEZİ YAPAY RESİF ALANI 

Nimet Selda 
BAŞÇINAR 

DOĞU KARADENİZ (SİNOP-HOPA) BALIK VE 
MAKROZOOBENTOZ BİYOÇEŞİTLİLİĞİ 

Murat 
DAĞTEKİN 

DOĞU KARDENİZ’DEKİ (SİNOP-HOPA)  DEMERSAL 
BALIKÇILIK KAYNAKLARININ DURUMU 

Ali Cemal 
GÜCÜ 

DOĞU AKDENİZ’DE İYİ ÇEVRESEL DURUM ÜZERİNE 

 

 

  



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

102 
 

MARMARA DENİZİ’NİN 2019 YILI MEVSİMSEL 

ZOOPLANKTON DAĞILIMI  

 
Dalida BEDİKOĞLU

a
, İ. Noyan YILMAZ

a
, Nazlı Demirel

a
 

a 
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ÖZET 

 
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB-ÇEDİDGM, 

TÜBİTAK/MAM; 2019) kapsamında 2019 yılı boyunca kış (Ocak), bahar (Nisan-

Mayıs) ve yaz (Temmuz) mevsimlerinde tüm Marmara Denizi’ni temsilen 16 

farklı istasyonda zooplankton ve eş zamanlı olarak jelimsi organizma 

örneklemeleri gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, beş istasyonda alt tabakada 

zooplankton örneklemeleri yapılmıştır. Zooplankton bolluk ve dağılımının, 

çevresel parametrelerle ilişkisini anlamak için eş zamanlı olarak deniz suyunda 

sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve Chl-a ölçümleri yapılmıştır.  

 
Çalışma boyunca zooplankton komunitesinde, Copepoda grubundan Acartia 

clausi, Paracalanus parvus, Centropages typicus, Pseudocalanus elongatus ve 

Calanus euxinus; Cladocera grubundan ise Penilia avirostris, Pleopis 

polyphemoides, Evadne nordmanni ve Pseudevadne tergestina türleri öne 

çıkmıştır. Bunların dışında Bivalvia larvası ile Oikopleura dioica ve Sagitta setosa 

türlerinin toplam zooplankton bolluğuna katkısı önemli düzeydedir. Elde edilen 

sonuçlara göre kış mevsiminde Copepoda grubu baskın (%36,14), bulunurken 

bunu sırasıyla Bivalvia larvası (%29,24), Cladocera (%20,08) ve Appendicularia 

(%13,53) takip etmiştir. İlkbahar döneminde ise Gemlik iç körfezde bulunan 

(MD89A) istasyonda Noctiluca scintillans maksimum bolluğa ulaşmış (737048 

birey/m
3
) tüm Marmara Denizi genelinde dikkat çeken aşırı artışı sonucunda su 

yüzeyinde renklenme ve toplam zooplankton bolluğunda kış dönemine kıyasla 

düşüş gözlenmiştir. Yaz mevsiminde ise bir önceki yıla kıyasla en dikkat çekici 

durum Cladocera grubu bolluğunda görülen artış olmuştur. Bir önceki yıl toplam 

zooplankton bolluğunun %52,77’sini oluşturan Cladocera grubu, 2019 yılı temmuz 

ayında toplam zooplankton bolluğunun %88,17’sini oluşturarak Marmara Denizi 

zooplankton karakteristiğini keskin şekilde ortaya koymuştur. Analizler sonucu 

beklendiği üzere yıl boyunca alt tabakaya ait zooplankton bolluk değerleri üst 

tabakaya göre oldukça düşük değerlerde iken, çeşitliliğin yüksek olduğu 

hesaplanmıştır. Üst tabaka suyunda en yüksek çeşitlilik 16 tür ile İzmit iç körfez 
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istasyonunda (İZ30) yaz döneminde görülürken, alt tabakada ise en yüksek 

çeşitlilik 24 tür ile orta hatta (MD103) ilkbahar döneminde gözlemlenmiştir. Elde 

edilen verilerin çevresel parametrelerle korelasyon analizi sonucunda; zooplankton 

bolluğu ile sıcaklık arasında görülen pozitif anlamlı ilişki özellikle yaz aylarında 

elde edilen yüksek bolluk değerlerini desteklemiştir. Ayrıca N. scintillans’ın 

heterotrofik bir fitoplankton türü olması sonucu oksijen ve Chl-a ile arasında 

pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. 

 
Yıl boyunca görünme sıklığı en yüksek jelimsi organizma türü Aurelia aurita, en 

yüksek bolluğa ilkbahar döneminde İZ30 (296 birey/m
3
) istasyonunda ulaşmıştır. 

Taraklılardan (Ctenophora) Pleurobranchia pileus ilkbahar döneminde tüm 

istasyonlar da örneklenerek en baskın jelimsi organizma türü olmuştur. Bu 

mevsimde maksimum bolluk değerleri (316 birey/m
3
), Silivri açıklarındaki 

istasyonda (MD54) kaydedilmiştir. Kış döneminin en baskın diğer taraklı türü 

neredeyse tüm Marmara Denizi’nden örneklenen Beroe ovata olup, en yüksek 

bolluğa (172 birey/m
3
) Yalova açıklarında yer alan MD24 istasyonunda ulaşmıştır.  

    
Anahtar Kelimeler: Zooplankton, jelimsi organizma, Mevsimsellik, Marmara 

Denizi 
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ABSTRACT 

 
Zooplankton and jellyfish samples were collected in 16 different stations 

representing the Marmara Sea within the scope of the “Integrated Pollution 

Monitoring Project in Seas” (Ministry of Environment and Urban Planning, 

TUBITAK/MAM; 2019) in winter (January), spring (April-May) and summer 

(July) seasons of 2019. In addition, bottom layer zooplankton sampling was 

performed in five stations. In order to understand relation between zooplankton 

and environmental parameters, sea water temperature, salinity, dissolved oxygen 

and chlorophyll-a measurements were performed in the sea water samples.  

 
During the study zooplankton community constituted from Copepoda group with 

prominent species Acartia clausi, Paracalanus parvus, Centropages typicus, 

Pseudocalanus elongates, Calanus euxinus and from Cladocera group with species 

Penilia avirostris, Pleopis polyphemoides, Evadne nordmanni and Pseudevadne 

tergestina. Additionally, Bivalvia larvae, Oikopleura dioica and Sagitta setosa 

were also other prominent species. According to the results, Copepoda (36.14%) 

was the most dominant zooplankton group in winter season following by Bivalvia 

larvae (29.24%), Cladocera (20.08%) and Appendicularia (13.53%). In the spring 

period, the maximum abundance of the Noctiluca scintillans reached the level of 

737048 ind./m
3
 at the Gemlik inner gulf station (MD89A). As a result of the 

remarkable increase in N. scintillans in the entire Sea of Marmara, coloration on 

water surface and a decrease in total zooplankton abundance compared to the 

winter period were observed. In summer season, the most remarkable event was a 

significant increase in the abundance of Cladocera group which was calculated as 

the 88.17% of total zooplankton abundance in July 2019 while it was found much 

lower (52.77%) in previous year assessment. Generally, during summer Cladocera 

exhibited high percentage which represents the common zooplankton community 

structure of the Sea of Marmara. Results showed that zooplankton abundance of 

bottom layer was quite low compared to the upper layer while biodiversity was 

high throughout the year as expected. The highest diversity in upper layer was 

mailto:ndemirel@istanbul.edu.tr
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observed in the inner most station of Izmit Bay (IZ30) with 16 species in summer 

period, and in bottom layer, was observed in off shore station (MD103) with 24 

species in spring. Considering relation with environmental parameters, positive 

significant correlation was found between zooplankton abundance and temperature 

supported the high abundance values obtained especially in summer months. Also, 

a positive significant relationship was found between oxygen and Chl-a as a result 

of N. scintillans being a heterotrophic phytoplankton. Aurelia aurita was the most 

common jellyfish species throughout the year. This species reached its highest 

abundance (296 ind./m
3
) in the spring at IZ30 station. Pleurobrachia pileus 

(Ctenophora) was the most dominant jellyfish species in the spring season in all 

sampling stations and the most abundant (316 ind./m
3
) was station of MD54, 

which located at the coast of Silivri. 

 
Other ctenophore Beroe ovata was the most dominant jellyfish species during 

winter almost at all sampling stations and maximum abundance (172 ind./m
3
) was 

recorded at the coast of Yalova (MD24). 

 
Key words: Zooplankton, Jellyfish, Seasonality, Sea of Marmara 
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ÖZET 

 
Mevcut çalışmada, "Türkiye Denizlerinde Bütünleşik Kirlilik İzleme Faaliyetleri 

Kapsamında 2018 ve 2019 Yılları Karadeniz Zooplankton İzleme ve 

Değerlendirme Çalışması" kapsamında kış ve yaz mevsimlerinde toplanan 

mesozooplankton ve jelatinimsi zooplankton örneklerinden elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir. Bu çalışma ile kıyı ve açık deniz sularında biyolojik kalite 

durumunun izlenmesi amaçlanmıştır. Zooplankton örneklemeleri toplam 21 

istasyonda gerçekleştirilmiştir. Plankton çekimleri termoklin tabakasının mevcut 

olduğu dönemlerde, termoklin altı ve üstü olmak 2 farklı tabakada yapılmıştır. 

Örnekler 0,57 m çapa ve 200 µm göz açıklığına sahip UNESCO WP2 tipi plankton 

kepçesi kullanılarak toplanmıştır. Jelatinimsi zooplankton örneklemeleri ise 0.57 

m çapa ve 500 µm göz açıklığına sahip Nansen tipi kepçe ile üst karışım 

tabakasından gerçekleştirilmiştir. Çalışma periyodu boyunca Karadeniz’i temsil 

eden tüm türler gözlenmiştir. 2018 yılında kış mevsiminde Batı Karadeniz’de yer 

alan istasyonlarda üst ve alt tabakalarda toplam zooplankton bolluğu, yüksek 

sayıda belirlenen Noctiluca scintillans türüne bağlı olarak belirgin olarak artış 

göstermiştir. Diğer istasyonlarda ise Copepoda grubu zooplankton içinde en 

yüksek orana sahiptir. Yaz mevsiminde Doğu Karadeniz’de Cladocera (Penilia 

avirostris) türünün yüksek sayılara ulaşması nedeniyle üst tabakada toplam 

zooplankton bolluğu Karadeniz kıyıları boyunca doğuya doğru gidildikçe belirgin 

olarak artış göstermiştir. Aynı dönemde alt tabakalarda zooplankton bolluğuna en 

yüksek katkıyı Cladocera grubu yerine Copepoda grubunun yaptığı tespit 

edilmiştir. 2019 yılı kış mevsiminde üst tabakada Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki 

istasyonlarda Paracalanus parvus ve Pseudocalanus. elongatus yüksek bolluk 

değerlerine ulaşmış olup, Sinop- Giresun arasındaki bölgede Acartia clausi 

türünün bolluğu artış göstermiştir. Alt tabakada ise P. parvus ve P. elongatus 

türleri yüksek birey sayısına ulaşmıştır. Yaz dönemi örneklemelerinde Acartia 

spp., Centropages ponticus ve Pseudoevadne tergestina türleri yüksek bolluk 

değerlerine sahiptir. Alt tabakada ise Acartia spp., P. parvus ve P. elongatus türleri 

baskındır. Karadeniz Red Book’ta yer alan ve gözlenme sıklığı oldukça düşük olan 
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Anomalocera pattersoni ve Pontella mediterranea türleri 2018 yaz örnekleme 

döneminde tespit edilmiştir. 2019 kış örneklemesin de ise sadece Pontella 

mediterranea türü gözlenmiştir. Ayrıca her iki örnekleme döneminde denizanası 

(Scyphozoa) ve taraklı medüz (Ctenophora) türlerinin bolluğu ve dağılımı 

incelenmiş olup, bolluk değerlerinin örnekleme periyoları boyunca düşük olduğu 

tespit edilmiştir.  Örneklemelerde denizanası (Scyphozoa) grubundan sadece 

Aurelia aurita türüne rastlanmış olup, tüm dönemlerde Batı Karadeniz 

Bölgesi’ndeki istasyonlarda daha yüksek olduğu görülmüştür. Taraklı medüz 

(Ctenophora) grubunda en sık görülen tür Pleurobranciha pileus olmuştur. En 

yüksek bolluk değeri ise 2019 kış örneklemesinde 439 birey/m
2
 olarak tespit 

edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Zooplankton, Karadeniz, Bolluk, Ekosistem, Copepoda, 

Scyphozoa, Ctenophora 
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ABSRACT 

 
In the scope of the project “Integrated monitoring activities in Turkish Seas (2018-

2019)”, qualitative zooplankton and jellyfish samplings were carried out in 2018 

and 2019 (winter and summer) for the assessment of the ecological quality status 

of the Black Sea ecosystem. The aim of this study is to monitor biological quality 

status in coastal and offshore waters. Zooplankton samples were carried out in 21 

stations, above and below the thermocline, in cases where the thermocline layer 

was present. Zooplankton samples were collected using a UNESCO WP2 plankton 

net (0.57 m and 200 µm), while gelatinous zooplankton was sampled from the 

upper mixture layer with a Nansen net having diameter of 0.57 m and mesh 

opening of 500 µm. All species representing the Black Sea were observed in the 

samples. In 2018, the total zooplankton abundance increased significantly due to 

the increase in abundance of N. scintillans, in the upper and lower layers of 

stations in the Western Black Sea in winter. Copepoda had the highest proportion 

in zooplankton at other stations. Total zooplankton abundance in the upper layer 

increased in the summer period towards to eastern part of study area due to the 

increased abundance of Cladocera (Penilia avirostris). On the other hand, 

Copepoda made the highest contribution to the abundance of zooplankton in the 

lower layer of all stations. High abundance values of Paracalanus parvus and 

Pseudocalanus elongatus were observed at the stations in the upper layers during 

the winter in 2019 in the western coast of Black Sea. In addition, high abundance 

values of Acartia clausi were determined in the region between Sinop and Giresun. 

In the lower layer, P. parvus and P. elongatus species reached high abundance. In 

summer Acartia spp., Centropages ponticus and Pseudoevadne tergestina were 

found in high abundance at the upper layers. In lower layers, Acartia spp., P. 

parvus and P. elongatus were detected in high abundance. Anomalocera pattersoni 

and Pontella mediterranea, which are members of the endangered copepoda group 

in the Black Sea Red Book, were detected in zooplankton samples during the 

summer sampling period in 2018. On the other hand, only P. mediterranea was 

observed in winter sampling period of 2019. In addition, abundance and 

distribution of jellyfish (Scyphozoa) and comb jelly (Ctenophora) species were 
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examined in both sampling periods. The abundance values of the species were 

found to be low. In the samples, only Aurelia aurita species were found in 

Scyphozoa group and   observed that the stations in the Western Black Sea Region 

were higher in all periods. Pleurobranciha pileus was the most common species in 

Ctenophora. The highest abundance value of this species was found to be 439 ind. 

/ m
2
 in 2019 winter sampling. 

 
Key Words: Zooplankton, Black Sea, Abundance, Ecosystem, Copepod, 

Scyphozoa, Ctenophora 
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ÖZET 
Batı Karadeniz’de demersal türlerin biyoçeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla 

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” kapsamında 2019 yılı sonbahar döneminde 

yapılan bu araştırmada, İğneada ile İnebolu/Kastamonu arasında kalan littoral 

bölgede üç farklı derinlik konturunda (0-20 m, 20-50 m ve 50-100 m) toplam 14 

istasyonda dip trol operasyonları gerçekleştirilmiştir. Trol ağı 3 mil/saat sabit bir 

hızla çekilerek söz konusu istasyonlardan 30 dakikalık çekimler ile örneklemeler 

yapılmıştır. Her bir çekim sonucunda elde edilen toplam av içerisindeki balık ve 

makroomurgasız türlerin tümü tespit edilerek avdaki tür kompozisyonu, biyomas 

miktarı, tür çeşitliliği ve görünme sıklığı hesaplanmıştır.  

 
Araştırma sonucunda, iki taksonomik gruba ait 31 balık türü ve beş taksonomik 

gruba ait 15 makroomurgasız tür elde edilmiştir. Bu türler grup bazında 

incelendiğinde, ağırlıksal olarak en baskın grubun %50,28 ile Cnidaria olduğu ve 

bunu sırasıyla %45,24 ile Osteichthyes, %2,35 ile Chondrichthyes, %1,54 ile 

Crustacea, %0,34 ile Mollusca, %0,26 ile Tunicata ve %0,0002 ile Echinodermata 

grubunun izlediği görülmüştür. 

 
Kemikli balıklar içinde görünme sıklığı en fazla olan türler Uranoscopus scaber 

(%85,71), Mullus barbatus barbatus (%71,43), Gobius niger (%71,43), 

Merlangius merlangus (%64,29), Scophthalmus maximus (%64,29) ve Trachinus 

draco (%64,29)’dur. Makrozoobentik türler içinde ise, görünme sıklığı en fazla 

olan tür Liocarcinus depurator (%92,86)’dur.  

 
Çalışma sahasında ortalama balık biyokütlesi 2450±635 kg/km

2
 ve ortalama bolluk 

değeri 441.490±156.777 adet/km
2
’dir. Birim alanda ortalama omurgasız 

biyokütlesi ise 2699±2117 kg/km
2
 ve ortalama bolluk değeri 16.334±36.49 

adet/km
2
’dir.   

 
Anahtar Kelimeler: Balık, makroomurgasız, biyoçeşitlilik, Batı Karadeniz 
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ABSTRACT 

 
This study, within the framework of the project entitled as “Integrated pollution 

monitoring project in Turkish Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-

2019)”, carried out in the autumn period of 2016, aimed at determining the fish 

and macroinvertebrate biodiversity in the western Black Sea, and for that reason, 

bottom trawl operations were performed at 20 different sampling stations mainly at 

three different depth contours (0-20 m, 20-50 m and 50-100 m) located in the 

littoral zones between İğneada and İnebolu/Kastamonu. Fish and 

macroinvertebrate samples were obtained from these stations by hauling the trawl 

net for exactly 30 minutes at 3 knots. The composition of species, biomass 

quantity, species diversity, and the frequency of occurrence were calculated for 

each haul by determining all fish and macroinvertebrate species in the whole catch.    

 
In this study, it was determined that a total of 31 fish species belong to two 

taxonomic groups and 15 macroinvertebrate species belong to five taxonomic 

groups. When these species analyze in terms of the taxonomic group, Cnidarian 

was observed as the most dominant group by weight with 50.28% and this group 

was, in turn, followed by Osteichthyes with 45.24%, Chondrichthyes with 2.35%, 

Crustacean with 1.54%, Mollusca with 0.34%, Tunicate with 0.26%, and 

Echinodermata with 0.0002%.  Uranoscopus scaber (85.71%), M. barbatus 

barbatus (71.43%), Gobius niger (71.43%), Merlangius merlangus (64.29%), 

Scophthalmus maximus (64.29%) and Trachinus draco (64.29%) were the most 

commonly seen species among Osteichthyes. Furthermore, among 

macroinvertebrate species, Liocarcinus depurator (92.86%) had the highest 

frequency of occurrence.  

 

The average fish biomass in the study area is 2450±635 kg/km
2
 and the average 

abundance value is 441.490±156.777 individual/km
2
. The average invertebrate 

biomass in the unit area is 2699±2117 kg/km
2
 and the average abundance value is 

16.334±36.49 individual/km
2
. 

Keywords: Fish, macroinvertebrate, biodiversity, Western Black Sea 

mailto:karakul@istanbul.edu.tr
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ÖZET 

 
Bu çalışma, ticari türlerin popülasyon parametreleri, stok durumu, sürdürülebilir 

kullanımı ve av gücünün düzenlenmesi için bilgiler sunmaktadır. Deniz sörveyi, 

Saroz Körfezi’nde Eylül 2006-Eylül 2008 tarihleri arasında 0-500 m derinliklerde 

aylık trol çekimleri yapılarak yürütülmüştür. Saroz Körfezi’nde demersal 

balıkların av kompozisyonu, CPUE (kg/sa), ürün miktarı (kg/km
2
) ve stok miktarı 

(ton) tespit edilmiştir. Örneklenen türlerin mevsimsel ve derinliğe bağlı olarak 

dağılımları, görünme sıklıkları hesaplanarak, benzerlikler (cluster) analiz 

edilmiştir. Ticari demersal türlerin boy dağılımı, eşey oranı, boy-ağırlık ilişkisi, 

üreme zamanı, ilk eşeysel olgunluk boyu, fekonditesi, mide içeriği büyüme, ölüm 

parametreleri ve sömürülme oranları tespit edilmiştir. 

 

Saroz Körfezi’nde örnekleme süresince toplam 184 trol çekimi yapılarak, 5,291 

km
2
 alan taranmıştır. Toplam 52 familyaya ait 117 balık türü örneklenmiştir. 

Örneklenen türlerin 20 adedinin kıkırdaklı, 97 adedinin ise kemikli balık türü 

olduğu saptanmıştır. Örneklenen kemikli balıklar içerisinde en çok görülen ticari 

türlerin; mavi mezgit (Micromesistius poutassou), barbun (Mullus barbatus, 

bakalyaro (Merluccius merluccius), fener balığı (Lophius budegassa), öksüz 

(Trigla lyra), kancağız pisi balığı (Citharus linguatula), kırma mercan (Pagellus 

erythrinus), yabani mercan (Pagellus acarne), benekli pisi balığı (Lepidorhombus 

boscii), dülger (Zeus faber), tekir (Mullus surmuletus) ve kırlangıç 

(Chelidonichthys lucerna) olduğu tespit edilmiştir. Kıkırdaklı balıklar içerisinde en 

fazla kedibalığı (Scyliorhinus canicula), bozcamgöz köpekbalığı (Squalus 

acanthias), dikenli vatoz (Raja clavata), vatoz (Raja radula), sivriburun vatoz 

(Dipturus oxyrinchus) ve beyaz vatoz (Rostroraja alba) türleri tespit edilmiştir. 
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Birim av değeri (CPUE) 178 kg/sa olarak tespit edilmiştir. En yüksek av oranı 

200-500 m derinlik aralığında gözlemlenmiştir. 2006-2007 yılında toplam 

biyokütle 5690,6 ton, 2007-2008 yılında 4753,3 ton olarak tespit edilmiştir. 

Bölgede en baskın demersal türlerin biyokütlesi; mavi mezgit 811,7 ton, barbun 

726,2 ton, bakalyaro 500,7 ton, fener balığı 268,8 ton, kırma mercan 219,2 ton, 

yabani mercan 108,4 ton ve öksüz balığı 135,4 ton olarak hesaplanmıştır. 

    

Bu çalışma TÜBİTAK (106Y035) tarafından desteklenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Saroz Körfezi, Biyomas, CPUE, populayon parametreleri, 

dip trolü  
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ABSTRACT 

  
This study presents the informations on population parameters, stock status, 

sustanaible production of commercial species and the regulation of fishing effort. 

Marine surveys are carried out in Saroz Bay, Aegean Sea between September 2006 

and September 2008. Sampled specimens were collected by trawling monthly from 

0 to 500 m water depth. In Saroz Bay, catch composition of demersal fishes, 

CPUE (kg/h), stock assessment (kg/km
2
) and biomass (tons) were estimated. The 

variations by depth and season of bottom fish species and its occurrence 

frequences were determined and the differences were controlled by cluster 

analysis. Length distribution, sex rate, length-weight relationship, spawning time, 

first maturity length, fecundity, stomach content, growth, mortality parameters and 

exploitation rates of commercial demersal fishes were determined. 

 
During the study, the total 184 trawl surveys were conducted in Saroz Bay and the 

area of 5,291 km
2
 was swepted. 117 fish species belonging to 52 families were 

sampled.  It was found that, 20 species were cartilagonius and other 97 species 

were bony fishes. The dominant commercial species within sampled bony fishes 

were; blue whiting (Micromesistius poutassou), red mullet (Mullus barbatus 

barbatus), european hake (Merluccius merluccius), black-bellied angler (Lophius 

budegassa), piper gurnard (Trigla lyra), Atlantic spotted flounder (Citharus 

linguatula), common pandora (Pagellus erythrinus), axillary seabream (Pagellus 

acarne), fourspotted megrim (Lepidorhombus boscii), John dory (Zeus faber), 

striped red mullet (Mullus surmuletus) and tub gurnard (Chelidonichthys lucerna). 

The dominant cartilaginous fishes in the Saroz Bay were small-spotted cat shark 

(Scyliorhinus canicula), piked dogfish (Squalus acanthias), thornback ray (Raja 

clavata), rough ray (Raja radula), longnosed skate (Dipturus oxyrinchus) and 

bottlenosed skate (Rostroraja alba). Catch per unit effort (CPUE) was estimated as 
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178 kg/h. The maximum catch ratios were occurred between 200 and 500 m depth. 

In the 2006-2007 period, total biomass was estimated as 5690,6 tons, in the 2007-

2008 period 4753,3 tons. In the Bay, the biomass of dominant demersal species 

were determined as; blue whiting 811,7 tons, red mullet 726,2 tons, european hake 

500,7 tons, black-bellied angler 268,8 tons, common pandora 219,2 tons, axillary 

seabream 108,4 tons and piper gurnard 135,4 tons. This research was supported by 

TÜBİTAK (106Y035). 

 
Keywords: Saros Bay, biomass, CPUE, population parameters bottom trawl  
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ÖZET 

 
Yapay resifler, hassas ekosistemlerin korunması, denizel biyo-çeşitliliğin 

arttırılması, yasadışı balıkçılığın engellenmesi, dalış turizminin ve küçük ölçekli 

balıkçılığın geliştirilmesi gibi nedenlerle deniz tabanına yerleştirilen yapılar olarak 

tanımlanmaktadır. Dünyada uzun yıllardır kullanılan yapay resifler, Türkiye’de 

yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahiptir. Günümüze kadar üniversitelerin 

danışmanlığında, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilen projeler kapsamında, 15000 beton blok, 3000 anfora, 23 gemi, 10 

troleybüs, 8 uçak ve 1 tank yapay resif olarak kullanılmak üzere denize 

bırakılmıştır. Bu kapsamda 2010-2013 yılları arasında Tarım ve Ormancılık 

Bakanlığı tarafından Edremit Körfezi'nde yaklaşık 7000 adet yapay resif bloğu 

kullanılarak Akdeniz’in en büyük yapay resif alanı oluşturulmuştur. Yapay resif 

projelerinin başarısında bir balıkçılık yönetim modeli oluşturmak, bölgedeki 

balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamada en temel fonksiyondur. Resif alandaki 

balık topluluk yapısı, balıkçı filosunun özellikleri, balıkların davranış ve hareket 

modelleri ve resif alanındaki paydaşlara ilişkin her türlü veri yönetim modelinde 

önemli rol oynamaktadır. 

 
Bu çalışmanın amacı, yapay resif alanlarındaki balıkların davranış ve hareket 

modellerini belirlemek ve bu bilgiler doğrultusunda, resif alanlarındaki balıkçılığın 

yönetimine katkıda bulunmaktır. 2013-2015 yılları arasında Edremit Körfezi yapay 

resif alanında gerçekleştirilen çalışmada, aylık olarak av araçları (paragat, 

sürükleme takımları, uzatma ağları, olta), sualtı görsel sayım tekniği ve mevsimlik 

olarak akustik telemetri yöntemleri kullanılmıştır. Akustik verici yerleştirilen 

Sciaena umbra, Scorpaena scrofa, Scorpaena porcus, Sparus aurata, Diplodus 

vulgaris ve Pomatomus saltatrix türlerinden 80 birey için Residency Index (RI) ve 

Home Range parametreleri (MCP, KUD95 ve KUD50) hesaplanmıştır.  
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Yapay resif alanında 29 familyaya ait 72 balık, 5 eklembacaklı ve 4 

kafadanbacaklı türü tespit edilmiştir. Yapay resif alanında kullanılan av araçları 

CPUE değerlerine göre karşılaştırıldığında olta ve sürükleme takımları, en verimli 

av aracı olarak belirlenmiştir. Akustik telemetri yöntemiyle izlenen balıklar için 

ortalama Residency Index (RI) S. porcus (0,88 ± 0,10), S. scrofa (0,95 ± 0,00), S. 

umbra (0,75 ± 0,70) ve Sparidler türleri için (0,96 ± 0,10) olarak hesaplanmıştır. 

Yapay resif alanında izlenen balıkların türlere göre farklı davranış ve hareket 

modellerine sahip olduğu, bu davranışların da gece-gündüz farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu çalışmanın yapay resif projelerinin planlamasında kullanılan 

Yapay Resif Tasarım Kılavuzu’na katkı sağlaması ve yapay resif alanlarındaki 

balıkçılığın yönetiminde (av yasağı sınırlamalarının yeri ve kapsamı) 

beklenmektedir. 

 
Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK (TOVAG-1120383) proje tarafından 

desteklenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Akustik Telemetri, Balıkçılık Yönetimi, Ege Denizi, Yapay 

Resif 
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ABSTRACT 

 
Artificial reefs are defined as structures placed on the seabed for reasons such as 

protecting sensitive ecosystems, increasing marine biodiversity, preventing illegal 

fishing, improving diving tourism and small-scale fishing. It used in the world for 

many years, has a history of nearly 40 years in Turkey. To date, 15000 concrete 

blocks, 3000 amphorae, 23 ships, 10 trolleybus, 8 planes and 1 tank have been left 

to the sea for use as artificial reefs within the scope of reef projects realized by the 

local administrations and non-governmental organizations under the supervision of 

universities. In this context, the largest artificial reef area in the Mediterranean was 

created between 2010 and 2013 by the Ministry of Agriculture and Forestry using 

approximately 7000 artificial reef blocks in the Edremit Bay. Constructing a 

fisheries management model in the success of artificial reef projects is the most 

fundamental function in ensuring the sustainability of fishery in the region. The 

fish community structure in the reef area, the characteristics of the fishing fleet, the 

behaviour and movement patterns of the fish, and all kinds of data on reef 

stakeholders play an important role in management models. 

 
The aim of this study is to determine the behavioral and movement patterns of fish 

in artificial reef areas and to contribute to the management of reef fisheries in 

accordance with this information. Monthly small-scale fishing gears (longline, 

trolling gears, trammel nets and handline), acoustic survey, underwater visual 

census and seasonally acoustic telemetry methods were used in the Edremit bay 

Artificial Reef Area between 2013 and 2015. Residency Index (RI) and parameters 

of home range (MCP, KUD95 and KUD50) were calculated for 80 individuals of 

fish species such as Sciaena umbra, Scorpaena scrofa, Scorpaena porcus, Sparus 

aurata, Diplodus vulgaris and Pomatomus saltatrix placed in acoustic transmitters. 

 
72 fish belonging to 29 families, 5 crustaceans and 4 cephalopods were identified 

in the artificial reef area. In comparison to CPUE values of fishing gears, which 
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were used in the artificial reef area, the most efficient gears were determined to be 

hand line and trolling. Mean residency Index (RI) of fish which were observed by 

acoustic telemetry method were calculated for S. porcus (0.88 ± 0.10), S. scrofa 

(0.95 ± 0.00), S. umbra (0.75 ± 0.70) and for Sparids (0.96 ± 0.10). It was found 

that observed fish in the artificial reef zone displayed different behavior and 

movement models depending on the species. It was also determined that these 

behaviors differed in the day and night time. This study is expected to contribute to 

the Artificial Reef Design Guidelines used in the planning of artificial reef projects 

and to manage fisheries in artificial reef areas (the location and scope of the 

prohibition of catch). 
 

Acknowledgements: This study was supported by TÜBİTAK (TOVAG-1120383). 

 
Keywords: Acoustic Telemetry, Fisheries Management, Aegean Sea, Artificial 

Reefs 
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ÖZET 

 
Bu araştırma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇEDİDGM/Laboratuvar, Ölçüm ve 

İzleme Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen ve TÜBİTAK-MAM ÇTÜE 

koordinasyonunda gerçekleştirilen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-

2019 Programı” kapsamında gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler Ağustos-Eylül 

2019’da Doğu Karadeniz (Sinop-Hopa)’de MEDITS protokolüne uygun dip trolü 

ile Sinop-Hopa arası littoral bölgede trole açık ve kapalı alanda üç farklı derinlik 

konturunda (0-20 m, 20-50 m ve 50-100 m) toplam 30 ayrı istasyonda dip trol 

operasyonları ile yapılmıştır. Her bir çekim sonucunda elde edilen toplam av 

içerisindeki balık ve omurgasız türlerin tümü tespit edilerek avdaki tür 

kompozisyonu, biyomas miktarı, tür çeşitliliği ve görünme sıklığı hesaplanmıştır. 

Çalışma dip trol avcılığı ile balık ve omurgasız canlıların biyoçeşitliliği 

araştırılmıştır. Çalışma sahasında; trole açık ve kapalı iki alandan elde edilen 

bolluk değerlerinin kümeleme ve MDS analizi ile bölgeler arası ve derinliğe bağlı 

benzerlik durumları ortaya çıkarılmıştır.  

 
Balık ve omurgasız biyoçeşitliliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada 

iki taksonomik gruba ait 37 balık türü ve 17 makrozoobentik tür elde edilmiştir. 

Trol operasyonları sonucunda elde edilen türler grup bazında incelendiğinde, 

sayısal olarak en baskın grubun %99,13 ile Osteichthyes olduğu ve bunu %0,47 ile 

Crustacea, %0,26 ile Chondrichthyes, ve % 0,15 ile Mollusca grubunun izlediği 

görülmüştür. Kemikli balıklar içinde görünme sıklığı en fazla olan türler Gobius 

mailto:nimetselda.bascinar@tarimorman.gov.tr
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niger (%93), Merlangius merlangus (%87), Mullus barbatus (%83), Neogobius 

melanostomus (%70) Trachurus mediterraneus (%67)’dir. Kıkırdaklı balıklar 

içinde görünme sıklığı en fazla olan tür Raja clavata (%73) olduğu tespit 

edilmiştir. Makrozoobentik türler içinde ise, görünme sıklığı en fazla olan tür 

Liocarcinus depurator (%57)’dir. Yapılan çalışmada; trole açık alan (Samsun-

Ordu)’da en yüksek tür sayısı SA6 istasyonunda (S=22), H’ (q=0,75 ve q=1)=2,72, 

trole kapalı olan (Ordu-Hopa) alanda ise en fazla tür sayısı CB13 (Ordu-Melet) 

istasyonunda (S= 20), H’(q=0,75 ve q=1)=1,79 bulunmuştur. 

 
Trole açık ve kapalı alandaki bolluk değerlerinin değişimi önemli bulunmuştur 

(P<0,05). Derinliğe bağlı değişimde üç derinlik konturu arasındaki farkın 

anlamlılığı tek yönlü ANOSIM ile test edilmiştir. Test sonucunda 0-20 m ve 50-

100 m arasında R>0,50 olması sığ ve derin bölgenin açıkça ayırt edilebilir 

olduğunu göstermiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Biyoçeşitlilik, demersal balık, 

makrozoobentoz. 
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ABSTRACT  

 
This study was performed within the framework of the project titled as “Integrated 

pollution monitoring project in Turkish Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 

2017-2019)” to explore the biodiversity of fish and macrozoobenthos in the 

Eastern Black Sea. Samplings were done in August-September 2019 covering the 

littoral zones (0-20 m, 20-50 m and 50-100 m) by bottom trawl (according to 

MEDİTS protocol) at 30 stations mainly in two regions (trawl open area and trawl 

close area) located between Sinop and Hopa. The composition of species, biomass 

quantity, species diversity, and the frequency of occurrence were calculated for 

each haul by determining all fish and invertebrate species in the whole catch. 

Biodiversity of fish and invertebrates were investigated with bottom trawling. The 

abundance values obtained from two region and along three depth contours in the 

study area were evaluated by cluster, MDS, and similarity analyses. 

 
A total of 37 fish species corresponding to two taxonomic groups and 17 

macrozoobenthic species belong to five taxonomic groups were determined. Based 

on numerical abundance, the most abundant pisces group was Osteichthyes with 

99.13% followed by Crustacean with 0.47 %, Chondrichthyes with 0.26 % and 

Mollusca with 0.15%. From Osteichthyes, the most abundant species were Gobius 

niger (93%), Merlangius merlangus (87%), Mullus barbatus (83%), Trachurus 

mediterraneus (67%), and Neogobius melanostomus (70%). From Chondrichthyes, 

the most abundant species was Raja clavata with 73%. Among macrozoobenthic 
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species, Liocarcinus depurator (57%) had the highest frequency of occurrence. In 

this study it was found that highest species number and Shannon weaver diversity 

index (S=22), H’(q=0,75 and q=1)=2,72 in trawl open area (Samsun-Ordu) at SA6 

station, although close tra wl area had highest species number and Shannon weaver 

diversity index  (S= 20), H’(q=0,75 and q=1)=1,79 at CB13 (Ordu-Melet) station.  

 
A significant difference was found among different sampling areas (P<0.05). One-

way analyses of similarity (ANOSIM) was also used to test the significance of 

differences along three depths. It can be concluded from these test results that 

“R>0.50” showed the difference between shallow (0-20, 50-100 m in depth) and 

deep regions, and the two regions can clearly be distinguishable.  

 
Keywords: Eastern Black Sea, biodiversity, demersal fish, macrozoobenthos 
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ÖZET 

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇEDİDGM/Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi 

Başkanlığı’nca yürütülen ve TÜBİTAK-MAM ÇTÜE koordinasyonunda 

gerçekleştirilen “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 2017-2019 Programı” 

kapsamında Ağustos-Eylül 2019’da gerçekleştirilen bu çalışma, Doğu 

Karadeniz’de dağılım gösteren demersal balıkçılık kaynaklarının mevcut 

durumlarının ortaya konularak, trole açık ve kapalı alanların  biyokütle 

miktarlarının derinlik tabakalarına göre karşılaştırılmasına odaklanmıştır. Ayrıca, 

ticari önemi büyük olan barbunya (Mullus barbatus ponticus (Esipov, 1927)) ve 

mezgit (Merlangius merlangus, (Linnaeus, 1758)) balıklarının boy dağılımları ve 

boy-ağırlık ilişkilerinde farklılık olup olmadığı araştırılmıştır.     

 
 Örneklemeler, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait R/V Sürat 

Araştırma 1 gemisi ile 20 Ağustos-14 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Örnekleme yöntemi olarak MEDITS protokolündeki yöntem benimsenmiş ve 

uygulanmıştır. Karadeniz’in özel durumu nedeniyle derinlik tabakaları modifiye 

edilerek üç farklı derinlik konturunda (0-20 m, 20-50 m ve 50-100 m) toplam 30 

ayrı istasyonda dip trol operasyonları gerçekleştirilmiştir. Trol ağı deniz tabanına 

oturduktan sonra 2,8-3 deniz mili/s hız ile 30 dakika süreyle çekilmiştir. Her bir 

trol örneklemesinde, trol ağı güverteye alındıktan sonra avın tamamı türlerine göre 

ayrılarak sayıları kaydedilmiş ve toplam ağırlıkları ölçülmüştür. Türlerin boy-

frekansları alınmıştır. Ayrıca, barbunya ve mezgit balıklarının total boyları (1 mm) 
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ve ağırlıkları ölçülerek kesilmiş, makroskobik olarak cinsiyetleri tayin edilmiş ve 

MEDITS protokolünde belirtilen sınıflandırmaya göre gonad olgunluk safhaları 

belirlenmiştir. Biyokütle tahminleri “Taranan Alan Yöntemi” kullanılarak 

yapılmıştır. Bütün istasyonlarda su kolonu sıcaklık, tuzluluk, elektriksel iletkenlik, 

sigma-t, ışık geçirgenliği, klorofil a, pH ve çözünmüş oksijen profillemesi SeaBird 

SBE-25 Plus CTD ile yapılmıştır.  

 
Çalışma sahasında trolle avlanabilir (q=1) toplam biyokütle değeri 15464 ton 

olarak tahmin edilmiş olup, balık için hesaplanan değer 15394 ton ve 

makrozoobentik türler için ise 66 ton’dur. Birim alanda yüksek verimlilik gösteren 

başlıca balık türleri; M. merlangus (4860 ton), M. barbatus, (5235 ton), D. 

pastinaca (455 ton) ve R. clavata (3782 ton)’dur. Birim alanda yüksek verimlilik 

gösteren makrozoobentik türler ise; ve L. depurator (43 ton) ve R venosa 19 ton 

olarak tahmin edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, demersal balık, makrozoobentoz, CPUA, 

boy-ağırlık ilişkisi 
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ABSTRACT 

 
This study, which was carried out within the framework of “Integrated Marine 

Pollution Monitoring Project ((ÇŞB-ÇEDİDGM, TÜBİTAK/MAM; 2019)”, aims 

to provide some information on the current status of the demersal fisheries 

resources between Sinop and Hopa located in the Southern Eastern Black Sea. In 

addition, it was investigated whether there are differences in length distribution 

and length-weight relationships of red mullet (Mullus barbatus (Esipov, 1927)) and 

whiting (Merlangius merlangus, (Nordmann, 1840)) which are of commercial 

importance species.  

   
Trawl surveys were carried out in accordance with the methodology established 

and recommended by the MEDITS Project (Mediterranean International Bottom 

Trawl Surveys) with R/V Sürart Araştırma 1 operated by the Central Fisheries 

Research Institute of Ministry of Agriculture and Forestry. The samples were 

taken between 20 August and 14 September 2019. A total of 30 trawl hauls were 

made in three successive depth strata: 0-19.9, 21-49.9, and 50-100 m After contact 

of the trawl gear with the seafloor was established the duration of each haul was 30 

minutes at a speed of 2.8-3 nautical miles. At the end of each trawl operation, total 

catch taken aboard was sorted according to the species level and then the numbers 

and total weights of each species were recorded.  Length-frequencies distrubition 

of the species were taken. 
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For red mullets and blue whiting specimens, individual total length (down to 

nearest 1 mm) and weight (g) measurements were also taken and dissections were 

carried out to determine sex and maturity states of these fishes in accordance with 

the MEDITS Protocol. Biomass estimates were based on the swept area method.  

In all stations, water column temperature, salinity, electrical conductivity, sigma-t, 

light transmittance, chlorophyll a, pH and dissolved oxygen profiling were 

performed with SeaBird SBE-25 Plus CTD. 

 
For the study area, total biomass caught during the operations (q=1) was estimated 

at 15,464 tons, and this value was calculated for fish and macrozoobenthos as 

15,394 and 66 tons, respectively. It was determined that the main fish species 

showing high productivity per unit area were M. merlangus (4,860 tons), M. 

barbatus (5,235 tons), D. pastinaca (455 tons), R. clavata (3,782 tons). Similarly, 

the main macrozoobenthic species with high productivity per unit area were L. 

depurator (43 ton) and R. venosa 19 tons. 

  
Anahtar Kelimeler: Eastern Black Sea, demersal fish, macrozoobenthic species, 

CPUA, length-weight relationship 
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ÖZET 

 
Denizlerin korunması ve bu kapsamda denizlerdeki ekolojik durumun belirlenmesi 

önemini giderek arttıran bir konu olup bunun için gerekli yöntemlerin 

oluşturulması da öncelikli araştırma konuları arasındadır. Konunun önemi ve 

aciliyetine paralel olarak çeşitli yöntemler tasarlanmış ve uygunlanmaktadır. 

Ancak belli bir deniz ya da bölge için biçilen yöntemler o deniz için güvenilir 

sonuçlar verirken farklı bölge ve denizlerde uygulandığında anlamlı sonuçlar 

üretmediği de görülebilmektedir. Bu çalışmada Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi 

kapsamındaki tanımlayıcı 3 (Ticari balık ve kabuklular) için böyle bir durum 

anlatılmaktadır. Avrupa’nın Atlantik kıyısındaki ülkeler başta olmak üzere bu 

tanımlayı kapsamında iyi çevresel durum Üreyen Stok Biyokütlesi (SSB) ile 

balıkçılık nedeniyle ölüm oranlarıyla (F) tanımlanmakta ve ilgili stoklar için 

belirlenen biyolojik referans noktaları da hedefler olarak koymaktadır. Kuzey 

Doğu Akdeniz bu yaklaşımla değerlendirilediğinde son birkaç yıllık süreçte ticari 

balıklar için durumun çok hızla kötüye gittiği görülmektedir. Kullanılan yöntemin 

temel varsayımları kapsamında gözlenen kötü durum balıkçılık nedeniyle 

ölümlerdeki artışa işaret etmektedir. Bölgedeki balıkçılık filosunun küçültülmesine 

rağmen yöntemin durumun kötüye gittiğine işaret etmesi F’in Doğu Akdeniz için 

uygunluğunun sorgulanması gerektiğini göstermektedir.  

 
KD Akdeniz son 4 yıllık dönemde balık biyolojik çeşitlilik açısından 

değerlendirildiğinde ise durum daha da karmaşıklaşmaktadır. İzleme programı 

kapsamında yapılan çalışmalar bölgedeki tür çeşitliğinde ve toplam balık 

biyokütlesinde dikkate değer artışlar olduğunu göstermektedir. Yaygın olarak 

kullanılan biyoçeşitlilik göstergelerine göre ise bu durum sağlıklı bir ekosisteme 

işaret etmemektedir.  

 
Diğer taraftan KD Akdeniz Süveyş kanalı yoluyla Akdeniz ekosistemine dahil 

olan Lessepsian türlerin hakimiyeti altında olan bir bölge olup bölgenin ekosistemi 

değişim süreci içindedir. 10 yıllık periodlarla baskın bir tür ortaya çıkmakta ve 

bölgenin faunal yapısını tamamen değiştirmektedir. Bir türün baskın duruma 

mailto:gucu@ims.metu.edu.tr
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geçmesi biyoçeşitlilik indekslerince kötü durum olarak değerlendirilmektedir. 

Ticari türler açısından ele alındığında ise yeni türler nedeniyle artan rekabet ve 

bunun sonucunda azalan hayatta kalma oranları balıkçılık nedeniyle ölümlerde 

artış olarak algılanmaktadır.  

 
Bütün bunlara karşın elde edilen bulgular balıkların boyları ile ağırlıkları 

aradındaki oran ya da diğer adıyla kondisyonlarının Türkiye denizlerindeki balık 

stokların durumu kadar eksosistemin ve besin ağının işleyisini göstermesi 

açısından da iyi bir aday olabileceğini göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz, İÇD, T3, Balık, Balıkçılık 
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ABSTRACT 

 
Reversing the deteriorated state in the seas and the assessing the ecological status 

of the seas in this context, is a matter of increasing importance and the 

development of the necessary methods serving to this purpose is among the 

priority research topics. Given the importance and urgency of the issue, various 

methods have been designed and currently been applied in various parts of the 

oceans. While providing accurate results for sea that they were tailored, these 

methods do not necessarily produce meaningful results when applied in a different 

region or a sea. This study evaluates such a case for Descriptor 3 (Commercially 

important fish and crustaceans) of the Marine Strategy Framework Directive. In 

the context of this descriptor, many countries, in the Atlantic coast of Europe in 

particular, describe Good Environmental Status with Spawning Stock Biomass 

(SSB) and mortality rates due to fishery (F), and the biological reference points for 

the stocks in question are set as management targets. When the state of some 

commercial fish stocks in NE Mediterranean were assessed applying the same 

approach, the outcomes pointed out a very sharp worsening within the last few 

years. Considering the basic assumptions of the method used, the source of 

worsening in the status of the stocks is the increase in fishing mortality. Despite 

the measures taken to reduce the size of the fishing fleet in the region, the 

deterioration displayed by the results suggests that F as a D3 criterion should be 

further questioned in the case of NE Mediterranean. 

 
When the NE Mediterranean is evaluated in terms of changes in the fish 

biodiversity from 2016 to 2019, the situation becomes more complicated. Studies 

conducted under the monitoring program drew attention to a significant increase in 

species diversity as well as in the total fish biomass in the region. This, however, 

did not indicate a healthy ecosystem according to the commonly used biodiversity 

indices.  
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On the other hand, the NE Mediterranean is a region under the dominance of 

Lessepsian species that were immigrated to the Mediterranean ecosystem through 

the Suez Canal. The ecosystem of the region is in a process of adaptation to the 

changes occurring in the faunal composition. As it has been clearly observed in the 

last 5 decades, a species emerges and completely changes the faunal structure of 

the region with a cycle of about 10 years. The predominance of a species indicates 

poor ecological status by biodiversity indices. In terms of commercial species, 

increased competition due to new species and consequently reduced survival rates 

are perceived as an increase in mortality due to fisheries. 

 
On the other hand, the findings of the surveys indicated that the ratio between fish 

length and weight, or in other words the body condition of the fishes, can be 

considered as an alternative MSFD-D3 indicator reflecting the functioning of the 

ecosystem and flow of energy in the marine food web as well as the state of the 

stocks in the Turkish seas. 

 
Keywords: GES, D3, Fish, Fisheries, NE Mediterranean 
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ÖZET 
 
Kaş Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi (KKÖÇKB) dahilinde 2002-2018 yılları 

arasında gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 3 Elasmobranchii, 60 

Actinopterygii, 2 Mollusca, 2 Crustacea, 1 Echinodermata, 4 Tetrapoda, 3 

Magnoliopsida, 2 Phaeophyceae ve 2 Chlorophyta olmak üzere toplam 79 denizel 

tür takip edilmiştir. Bölge 500’er metrelik kıyı konturuna sahip 112 paftaya 

bölünerek, söz konusu türler serbest ve aletli dalış yapılarak görsel sayım tekniği 

ile 0-30 m derinlik aralığında araştırılmıştır. Magnoliopsida ve Phaeophyceae 

türleri “var/yok” olarak tespit edilirken diğer türlerin gözlenen birey sayıları kayıt 

edilmiştir. Ayrıca Epinephelinae altailesi (Serranidae, Actinopterygii) üyelerinin 

beş farklı boy grubundaki dağılımları belirlenmiştir.  

 

2002-2012 yılları arasında yapılan izleme çalışmalarının verilerine göre incelenen 

balık türlerinden Epinephelinae altailesine üye 6 türün tespit edilen sayılarında 

önemli bir düşüş görülmüş, Sparidae türlerinin çoğunluğunda anlamlı bir değişim 

görülmezken Pagrus pagrus, Diplodus sargus ve Sarpa salpa sayılarında anlamlı 

bir azalma tespit edilmiştir. İncelenen diğer türlerde de anlamlı bir değişim 

bulunamamıştır. 2012 yılında KKÖÇKB içinde 7 alan amatör ve ticari avcılığa 

kapatılmıştır. 2014 yılından itibaren özellikle avcılığa kapalı alanlar içinde ve bu 

alanların çevresindeki paftalarda Epinephelus marginatus, Epinephelus aeneus ve 

Epinephelus costae türlerinde belirgin bir artış gözlenmeye başlanmış, ancak 2018 

yılında adı geçen türlerin 20 cm’den küçük boylu bireylerinde ciddi bir düşüş 

tespit edilmiştir. Benzer bir dalgalanma Sarpa salpa, Diplodus vulgaris, Diplodus 

sargus, Diplodus annularis, Oblada melanura, Spicara flexuosa, Spicara smaris 
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ve Sparisoma cretense gibi ekonomik değeri olan türlerde de görülmüştür. 

Araştırma alanı içerisinde Kızıldeniz kökenli yabancı türlerin sayıları ve 

baskınlıkları sürekli olarak artmaktadır. 2016 yılından itibaren alanda görülmeye 

başlayan Pterois miles kısa bir süre içerisinde 98 paftaya yayılmıştır. Aynı kayalık 

alanları paylaşan Thalasoma pavo ve Apogon imberbis türlerinde 2018 yılında 

gözlemlenen azalmanın sorumlusunun Pterois miles olduğu düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Epinephelinae, görsel sayım, Kaş, Kekova, Sparidae  
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ABSTRACT 

 
Between 2002 and 2018, a total of 79 marine species (3 Elasmobranchii, 60 

Actinopterygii, 2 Mollusca, 2 Crustacea, 1 Echinodermata, 4 Tetrapoda, 3 

Magnoliopsida, 2 Phaeophyceae and 2 Chlorophyta) has been monitored in Kaş 

Kekova Special Environmental Protection Area (KKSEPA). The region has been 

divided into 112 section, each having 500 m of coastal contour and the species has 

been investigated by visual census methods during skin and scuba diving in 0-30 

m depth range. Magnoliopsida and Phaeophyceae species have been recorded as 

“present/absent”, whereas, observed numbers of the individuals have been 

recorded for the other species. Moreover, the members of the Epinephelinae 

subfamily (Serranidae, Actinopterygii) have been categorized into five size 

groups.  

 

According to the data obtained in monitoring studies conducted between 2002 and 

2012, considerable decrease was observed in the populations of the six 

Epinephelinae subfamily members. No significant change was recorded in 

Sparidae species, except Pagrus pagrus, Diplodus sargus and Sarpa salpa, which 

showed significant decrease in the observed number of individuals. In 2012, seven 

zones in the KKSEPA has been closed for recreational and commercial fishing. 

After 2014 a prominent increase has been observed in Epinephelus marginatus, 

Epinephelus aeneus and Epinephelus costae populations, especially within the 

restricted zones and the sections nearby. However, a significant drop was observed 

in the number of individuals with < 20 cm total length. Similar fluctuations were 

also observed in some of the species, (Sarpa salpa, Diplodus vulgaris, Diplodus 
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sargus, Diplodus annularis, Oblada melanura, Spicara flexuosa, Spicara smaris and 

Sparisoma cretense) which have economical value. The numbers and the 

dominance of the Red Sea originated alien species are continuously increasing 

within the region. Pterois miles, which have been observed in the region since 

2016, has been spread to 98 sections in a very short time. It is suggested to be the 

responsible of the sharp drop observed in the numbers of Thalasoma pavo and 

Apogon imberbis, which share the same rocky habitat with Pterois miles.  

 

Keywords: Epinephelinae, Kaş, Kekova, Sparidae, visual census 
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ÖZET 
 
Son yıllarda küreselleşmenin hız kazanmasıyla beraber bitki ve hayvan türlerinin 

taşınımı da hız kazanmış, bir yerden başka bir yere taşınmaları da kolaylaşmıştır. 

Bugün dünyada istilacı yabancı türler hem sucul hem de karasal ortamlarda 

ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlar olarak karşımızda durmakta ve küresel 

olarak biyolojik çeşitlilik üzerine en büyük tehditlerden biri olmaya devam 

etmektedir. 
 
Süveyş Kanalının açılması ve iklim değişikliğinin etkisi ile doğu Akdeniz’e yeni 

türlerin taşınımı gerçekleşmektedir. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla 600 tür Kızıl 

Deniz’den Akdeniz’e taşınmıştır. Türkiye kıyılarında ise yabancı tür sayısı 450’ye 

yaklaşmıştır. Akdeniz’deki yabancı türlerin %74 ü Süveyş Kanalı ile 

Karadeniz’deki yabancı türlerin %80’i gemilerin balast suları ile taşınmıştır. Bu 

istilacı yabancı türlerin bir kısmı da yetiştiricilik, akvaryumculuk ve balıklandırma 

ile giriş yapmaktadır. Bu durum yerli türler üzerinde önemli bir baskı 

oluşturmaktadır.  

 
Yabancı türler deniz biyolojik çeşitliliği üzerine etki etmenin yanında yerli türlere 

yeni parazit ve hastalık taşımaktadır. İnsan sağlığı açısından da tehdit oluşturan 

istilacı türlerin, ülke ekonomisine (özellikle balıkçılık ve turizm) de olumsuz 

etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de ilgili kapasitenin güçlendirilmesi 

ve istilacı yabancı türlerin önlenmesi, tespiti, kontrolü ve yönetimi alanında 

yatırım yapılması yoluyla denizel ve kıyısal ekosistemlerin direncinin arttırılması 

amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü (DKMP) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 

ile işbirliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği “Önemli Denizel 

Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 

Değerlendirilmesi Projesi” yürütülmektedir. 
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ABSTRACT  

 
In recent years, with the acceleration of globalization, plant and animal movements 

have accelerated and it has become easier to move from one place to another. 

Today, invasive alien species in the world stand as economic, social and 

environmental problems in both aquatic and terrestrial environments and remain 

one of the biggest threats on biodiversity globally. 

 
The opening of the Suez Canal and the impact of climate change facilitated the 

introduction of new species. With the opening of the Suez Canal, 600 species came 

to the Mediterranean Sea. The eastern Mediterranean waters of Turkey number of 

invasive species are close to 450. While 74% of the alien species coming to the 

Mediterranean Sea come through the Suez Canal, 80% of the alien species coming 

to the Black Sea come with the ballast waters of the ships. Some of these invasive 

alien species enter with aquaculture, aquarium and fisheries. This situation puts 

significant pressure on native species. 
 
In addition to influencing marine biodiversity, alien species carry new parasites 

and diseases to native species. Invasive species, which pose a threat to human 

health, also have negative effects on the national economy (especially fisheries and 

tourism). In this context, Addressing Invasive Alien Species Threats at Key 

Marine Biodiversity Areas Project with the aim to ensure resilience of marine and 

coastal ecosystems through strengthened capacities and investment in prevention, 

detection, control and management of invasive alien species,  is undertaken by 

Turkish Ministry of Agriculture and Forestry – General Directorate of Nature 

Conservation and National Parks in cooperation with the United Nations 

Development Programme (UNDP) with Global Environment Facility (GEF) 

funding support. 

 
Keywords: Invasive Alien Species, Key Marine Biodiversity Areas, Marine 

Biodiversity, Sustainable Development Goals, Turkish Seas 
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ÖZET 

 
Türkiye denizlerinde, 8 tanesi düzenli bulunmakla birlikte toplamda 13 setase türü 

yaşamaktadır. Düzenli olarak sularımızda bulunan türler; fin balinası, mutur, 

afalina, tırtak, çizgili yunus, grampus, gagalı balina ve kaşalottur. Deniz 

ekosisteminin en üst basamağındaki yırtıcılar olan setaselerin varlığı, parçası 

oldukları ekosistemin ne kadar sağlıklı olduğunun göstergesidir. Bununla birlikte 

birçok setase türü, aşırı avcılığa bağlı besin azlığı, balık ağlarına tesadüfi 

yakalanma, kimyasal kirlilik, deniz çöpü (özellikle plastikler), su altı gürültü 

kirliliği ve habitat kaybı gibi insan kaynaklı baskıların son yıllarda artmasına bağlı 

olarak tehlike altındadır. Bu nedenle varlıklarının ve durumlarının uzun süreli 

olarak izlenmesi korunmaları için önemlidir. Ayrıca Türkiye 2017'de Mücavir 

Atlantik Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz’deki Deniz Memelilerinin 

Korunmasına Dair Anlaşma’yı (ACCOBAMS) imzaladığımızdan dolayı bu hassas 

hayvanların korunmalarını sağlamalıyız.  

 
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) olarak 1990’lı yıllardan beri 

Türkiye’deki setase türlerini izleme çalışmaları sürdürmekteyiz. 2018 yılında 

Akdeniz’de ve 2019 yılında Karadeniz’de (CeNoBS projesi kapsamında) 

gerçekleşen ASI (Accobams Survey Initiative) sörveylerine katılarak görsel sayım 

çalışmalarına katkı sağladık. Gerçekleştirilen her iki çalışmada da uçaklar 

kullanılarakçizgi transekt metodu kullanılarak deniz memelileri ile birlikte deniz 

kaplumbağalarının, kuşların, vatozların, köpek balıklarının ve yüzen deniz 

çöplerinin mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca 2019 

yılının yaz aylarında Marmara Denizi’nde, sonbahar aylarında ise Batı 

Karadeniz’de gemi sörveyleri gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda 
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Marmara ve Karadeniz’de yaşayan üç tür de. (afalina, tırtak, mutur) gözlemlendi. 

Gözlem sonuçlarının analiz süreci ise devam etmektedir.  

 
İstanbul Boğazı’nda, deniz memelisi gözlemlerini kayıt altına almakla birlikte 

afalina türü yunusların foto kimlikleme çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Boğazda 

gerçekleştirdiğimiz gemi sörveylerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen setase 

gözlemlerini de kayıt altına almaktayız.2009 yılından beri İstanbul Boğaz'ının 

ortasında ve Boğaz’ın Karadeniz girişinin yakınında A-tag adlı akustik kayıt 

cihazla pasif akustik izleme ile setase varlığını araştırmaktayız. Bu çalışmalar, 

setaselerin boğazdaki varlıklarının sürekli olduğunu göstermesinin yanı sıra gece 

saatlerinde bu bölgede daha sık bulunduklarını ortaya koymuştur. 

 

 Karaya vuran setaselerin izlenmesi toplu ölüm gibi acil vakaların takip 

edilebilmesi için gerekli temel verileri sağladığı için oldukça önemlidir. Ayrıca bu 

çalışmalar bize setaselerin hayat hikayeleri, hastalıkları, beslenme ekolojileri, 

insan (ve balıkçılık) faaliyetleri ile ilişkileri ve genetik yapıları hakkında da yeni 

bilgiler edinebilmemiz için fırsatlar sunmaktadır. TUDAV özellikle 2003 ve 2016 

yılları arasındaki dönemde karaya vuran setaseleri düzenli olarak izleyebilmek için 

çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmaların sonuçları, bölgedeki setaseler için koruma 

yönetim programlarının geliştirilmesine yardımcı olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Setace, yunus, balina, sörvey, ACCOBAMS. 
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ABSTRACT  
 

In Turkish waters, 13 cetaceans species are found in total, among which 8 species 

are found regularly. Those are fin whale, harbour porpoise, bottlenose dolphin, 

common dolphin, striped dolphin, Risso’s dolphin, Cuvier’s beaked whale, and 

sperm whale. As top predators of marine ecosystem, their presence indicates the 

health of the marine ecosystem that they are part of. However, due to increasing 

anthropogenic pressures in recent years, such as prey depletion due to overfishing, 

bycatch in fishing gears, chemical pollution, marine litter (plastics in particular), 

underwater noise and habitat loss, many of them are under threat. Long-term 

monitoring of their presence and status, thus, is important for their conservation. 

Since Turkey signed the ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of 

Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) in 

2018, we also have responsibility to protect these vulnerable animals.  

 
TUDAV has been monitoring the cetaceans in Turkey since the 1990’s. As visual 

monitoring, we joined the ACCOBAMS Survey Initiative (ASI) for the 

Mediterranean Sea in 2018 and for the Black Sea (under the CeNoBS project) in 

2019. Both surveys were conducted by airplanes using the line-transect method for 

multispecies, not only for cetaceans but also for sea turtles, birds, rays and sharks, 

and even floating marine litter. In 2019, we also carried out the ship survey in the 

Marmara Sea in summer and the Turkish coastal water of the western Black Sea in 

fall. The analyses are in progress but we observe all three species (bottlenose 

dolphin, common dolphin, harbour porpoise) in both surveys. In the Istanbul Strait, 

we record sightings of cetaceans as well as conduct a photo ID study of bottlenose 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

143 
 

dolphins. These include our ship-survey results as well as sporadic sightings by 

various people.  

 
In the middle of the Strait and a location near the Black Sea entrance, we have 

been studying the occurrence of cetaceans by passive acoustic monitoring with an 

acoustic recorder called A-tag since 2009. It has revealed the continuous presence 

of cetaceans in the strait as well as more frequent occurrence at nighttime. 
 
Monitoring of cetacean strandings are important as it provides the baseline data for 

emergency cases, such as mass mortality, and also rare opportunities for us to learn 

their life history, diseases, feeding ecology, interaction with human activities 

(fisheries), and genetics. TUDAV has been carrying out stranding surveys 

particularly the period between 2003 and 2016. The results of such surveys can 

help elaborating conservation management programs for cetaceans in the region.   

 
Keywords: Cetacea, dolphin, whale, survey, ACCOBAMS 
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ÖZET 

 

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Gökçeada Deniz 

Araştırmaları Birimi, eski adı ile Gökçeada Sünger Araştırma Istasyonu MGK 

(Milli Güvenlik Kurulu)’nun istek ve tavsiyeleri ile İ.Ü. Rektörlüğü Hidrobiyoloji 

Araştırma Enstitüsüne bağlı olarak 1971 yılında kurulmuştur. 

 
Kuzey Ege ‘de bulunan Gökçeada biriminde 1972 ile 2018 yılları arasındaki 46 

yıllık sürede Gökçeada etrafındaki fauna ve flora tespiti ve aylık periyotlar halinde 

oşinografik ölçümler (sıcaklık, tuzluluk, pH ve çözunmüş oksijen) yapılmaktadır. 

Bu verilerin Ege Denizi’nde yapılan en uzun süreli ölçümler olduğu, Türkiye 

Oşinografik izleme çalışmaları ve iklim değişikliği zaman serisi verileri için bir 

altlık olabileceği de değerlendirilmektedir.  

 
Bu çalışmada Kaleköy istasyonu’nda ki elde edilen sıcaklık, tuzluluk ve pH 

verileri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. Sıcaklığın 1972 yılından beri 0,7 
O
C arttığı belirlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Kuzey Ege, Gökçeada, Tuzluluk, Sıcaklık, pH 
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ABSTRACT 

 
Gökçeada Marine Research Unit of Istanbul University, Faculty of Aquatic 

Sciences, formerly known as Gökçeada Sponge Research Station, was established 

in 1971 on Gökçeada in the North Aegean Sea. In this study, the temperature, 

salinity and pH measurements were recorded for 46 years at the Kaleköy station in 

Gökçeada between 1972 and 2018. This long term and regular dataset can be 

baseline data for studies of climate change as well as for national oceanographic 

monitorinin the Turkish part of the Aegean Sea.  

 

In this study, temperature, salinity and pH data obtained from Kaleköy station 

were evaluated. It has been determined that the temperature has increased by 0.7 
O
C since 1972. 

 
Keywords: North Aegean Sea, Gökçeada, temperature, salinity, pH  
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ÖZET 

 
Deniz habitat haritaları, denizel flora ve faunanın varlıkları ve alansal dağılımları 

ile ilgili bilgilerimizi geliştirirken, deniz yönetimi mevzuatının uygulanmasını da 

desteklemektedir. Avrupa'da, tanımlanmış ekolojik topluluk tiplerinin EUNIS 

(Avrupa Doğa Bilgi Sistemi) gibi çeşitli sınıflandırma birimlerinde 

gruplandırılarak şematize edilmesi ve habitat haritalama çalışmalarının sonuçları, 

Habitat Direktifi ve Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi’nde kullanılmaktadır. 

Türkiye denizlerinde deniz habitat haritalanması ile ilgili çalışmalar çok yaygın 

değildir. Bu çalışma, Gökçeada’nın çevresinde seçilmiş onbir istasyonuna transekt 

yöntemi uygulanarak, 2018 yılının yaz ve sonbahar mevsimlerinde yapılmıştır. 

Saha araştırması, kıyıya 90 derece açıyla yerleştirilmiş ve 200 m uzunluğu veya 30 

m derinliğe kadar uzayan 15 transekt ile gerçekleştirilmiştir. Makrobenthos 

topluluğunun tam bir envanteri, SCUBA dalgıçları tarafından 10 m genişlik 

bandında çıkarılmış, ayrıca substrat ve tür gözlemleri transekt alanında çekilen 

fotoğraf ve videolar ile de desteklenmiştir. Ayrıca, tekneden aşağıya sarkıtılan bir 

kamera yardımıyla, transekt alanlarının çevresinde daha fazla gözlem yapılmıştır.  

 
Bu çalışmada, 47 fitobentik ve 68 zoobentik tür tanımlanmıştır. Ayrıca, bölgede 16 

farklı EUNIS habitat tipi ile benzerlik gösteren habitatlar saptanmıştır. Bu habitat 

tiplerinden biri littoral bölgenin kaya ve diğer sert substrata aittken, iki tanesi 

littoral bölgenin yumuşak sedimanına, dört tanesi infralittoral bölgenin kaya ve 

diğer sert substrata ve dokuz tanesi ise sublittoral sediment sınıfına aittir. Ancak 
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tanımlanmış olan bu biyotopların EUNIS ile ne kadar uyumlu olduğu ile ilgili bazı 

soru işaretleri bulunmaktadır ve Akdeniz’in Türkiye kıyılarına özgü yeni EUNIS 

tipolojilerini önermek için bu farklılıkların dikkate alınması gerektiği 

düşünülmektedir. Bununla birlikte tanımlanan her bir habitat tipinin alansal 

haritaları bu çalışmada sunulmuştur. Bu yaklaşım, Akdeniz habitatları için 

uygunluğu ve uygulanabilirliği ile Türkiye sularının denizel habitat haritaları için 

genel ve standart bir yöntem olarak benimsenmesine olanak sağlayacak 

iyileştirmeler için bazı öneriler ile birlikte tartışılmıştır. 

Bu çalışma Canakkale Onsekiz Mart Universitesi Bilimsel Araştırmalar Proje 

Koordinatörlüğü tarafından FBA-2018-2501 numarası ile desteklenmiştir.  

 
Anahtar kelimeler: Akdeniz, EUNIS, Gökçeada, habitat haritaları, transekt 
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ABSTRACT 

 
Marine habitat maps are improving our knowledge of the occurrence and spatial 

distribution of marine floral and faunal communities, while also supporting the 

implementation of marine management legislation. In Europe, the Habitats 

Directive and the Marine Strategy Framework Directive are highly dependent on 

the results of habitat mapping and the subsequent aggregation to defined 

ecological community types, such as the EUNIS (European Nature Information 

System) classification scheme. Marine habitat mapping has rarely been undertaken 

in Turkish waters. In this study, a transect-based approach was adopted at eleven 

stations around the Gökçeada Island during the summer and fall of 2018. Field 

survey comprised 15 transects, deployed at 90 degrees to the shoreline and 

extended to 200 m in length or to 30 m depth. A complete inventory of the 

macrobenthos community was recorded within 10 m width band by SCUBA 

divers. Substrate and species observation, together with photography and video 

taken within the transect area. Further observations around the transects were 

obtained using a drop-down camera operated from the boat. 

 
In this study, 47 phytobenthic and 68 zoobenthic species were identified. We also 

identified close synergies with 16 different EUNIS habitat types. These comprise:  

one characterized by littoral rock and other hard substrata, two from littoral 

sediment, four characterized by infralittoral rock and other hard substrata and nine 
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falling into sublittoral sediment classes. We have some reservations on how well 

the EUNIS definitions fit with our identified biotopes and suggest that 

consideration may need to be given to proposing new EUNIS typologies specific 

to the Turkish coast of the Mediterranean Sea. The mapped spatial extent of each 

identified habitat type is, however, presented here. The appropriateness and 

practicality of this approach for Mediterranean habitats is discussed with 

suggestions for improvements that would allow adoption as a standardized and 

consistent method for marine habitat mapping across Turkish waters. 

This work was supported by Canakkale Onsekiz Mart University the Scientific 

Research Coordination Unit, Project number: FBA-2018-2501 

 
Keywords: EUNIS, Gokceada, habitat mapping, Mediterranean Sea, transect. 
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ÖZET 

 
Mavi yengeç Callinectes sapidus, Akdeniz’de geniş bir yayılım alanına sahiptir ve 

yerli fauna ile girdiği olumsuz besin tüketme ve rekabet etkileşimleri nedeniyle 

istilacı yerli olmayan bir tür olarak kabul edilmektedir. 1959’dan beri Kuzey Ege 

Denizi’nde bilinmesine rağmen, mavi yengecin Türkiye sularındaki işlevsel rolü 

tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki kıyı 

ekosisteminde bulunan ve yerli olmayan bir türün, trofik ekolojisinin ilk 

değerlendirmesini yapmaktır. Yerli olmayan türlerin kapsamı ve fonksiyonel 

etkileri Avrupa Birliği Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi ve 2020'ye kadar 

Biyoçeşitlilik Stratejisi'ndeki iyi ekolojik durum tanımlayıcıları ile çok yakından 

ilişkisi vardır. 

Kararlı izotop analizi, enerji döngüleri ve türler arasındaki trofik ilişkiler için 

yaygın olarak kullanılan bir metodoloji haline gelmiştir. Kuzey Ege Denizi’nde 

bulunan Gökçeada’nın istilacı ve yerli deniz türlerinin örnekleri, kararlı karbon 

(δ
13

C) ve azot izotop (δ
15

N) analizi için 2017 yılının Nisan, Haziran ve Ağustos 

aylarında toplanmıştır. Yaklaşık olarak 10’ar birey istilacı mavi yengeç 

(Callinectes sapidus) ve yerli türlerden kaya yengeci (Pachygrapsus marmoratus), 

pavurya (Eriphia verrucosa), teke (Palaemon adspersus), izmarit (Spicara maena) 

ve karbon kaynağı olarak fitoplankton ve bentik algleri kullanan birinci 

tüketicilerden filtrasyon ile beslenen Akdeniz midyesi (Mytilus galloprovincialis) 

ve herbivor gastropod türü (Phorcus turbinatus) toplanmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, Gökçeada’da incelenen mavi yengeç ve yedi yerli tür 

arasında örtüşen sınırlı bir izotopik niş vardır. Ayrıca, Gökçeada’nın mavi 

yengeçlerinin 2.0 ile 3.1 arasında hesaplanan trofik seviyeleri, genel olarak 

önceden rapor edilmiş olan hem yerli olduğu hem de yerli olmadığı ortamlardaki 

trofik seviye dereceleri ile uyumlu olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Callinectes sapidus, yayılımcı türler, beslenme, Akdeniz, 

Gokceada. 
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ABSTRACT 

 
The Atlantic blue crab Callinectes sapidus has been widely distributed in the 

Mediterranean Sea and due to their negative consumptive and competitive 

interactions with native fauna, considered an invasive non-indigenous species. 

Although blue crabs have been known from the North Aegean Sea since 1959, its 

functional role in the Turkish water is unexplored. The purpose of this study was 

to provide a first assessment the trophic ecology of one of non-native species in 

coastal ecosystem in Turkey. Also magnitude and functional effects of the non-

indigenous species related descriptors of good ecological status in the European 

Union's Marine Strategy Framework Directive and Biodiversity Strategy to 2020.  

Stable isotope analysis has become a widely used methodology for energy fluxes 

and trophic relationships among species. Samples of invasive and native marine 

species from Gökçeada Island in North Aegean Sea were collected during April, 

June and August of 2017 for stable carbon (δ
13

C) and nitrogen isotope (δ
15

N) 

analysis. Approximately 10 individuals of each species were collected representing 

invasive Blue crabs (Callinectes sapidus), native crabs including the rock crab 

(Pachygrapsus marmoratus) and Warty crab (Eriphia verrucosa), native prawn 

(Palaemon adspersus), one native fish species (Blotched picarel; Spicara maena) as 

well as filter feeding mussel (Mytilus galloprovincialis) and grazing gastropod 

(Phorcus turbinatus) which are primary consumers using phytoplankton and 

benthic algae as carbon sources.  

According to the analyses, there is a limited isotopic niche overlap between blue 

crabs and seven native species examined at Gökçeada Island. In addition, the 

calculated trophic positions of blue crabs at Gökçeada Island (2.0 to 3.1) was in 

general agreement with prior studies in both native and non-native ranges. 

Keywords: Callinectes sapidus, invasive species, diet, Mediterranean Sea, 

Gokceada.   
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ÖZET 

 
Trol avcılığı faaliyetlerinin bentik ekosistemin baskın omurgasız gruplarından 

birini oluşturan sünger (Porifera) populasyonları üzerinde önemli bir baskıya 

neden olduğu bilinmektedir. Türkiye kıyılarında hedef dışı av olarak yakalanan 

sünger türleri üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır.  

 
Bu çalışmada, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2017-2019) kapsamında, Türkiye’nin Ege Denizi kıyılarında 4 

istasyonda (Ildır, Gökova, Dikili ve Çandarlı Körfezleri) 30-70 m derinlik 

arasında, Eylül 2019’da trol çekimleri yapılmıştır. Söz konusu trol çekimleri ile 

Gökova Körfezi’nde 16 tür, Ildır Körfezi’nde 12 tür olmak üzere, 2 Sınıf, 14 

familyaya ait toplam 20 sünger türü tespit edilmiştir. Bölgede tespit edilen türler 

daha önce Türkiye kıyılarından rapor edilmiştir. Çandarlı ve Dikili Körfezlerinde 

ise herhangi bir sünger türü tespit edilmemiştir. Araştırma sahası genelinde tespit 

edilen türlerden Sarcotragus foetidus, Axinella damicornis, A. verrucosa, A. 

polypoides ve Raspailia viminalis diğer türlere oranla yüksek bolluk oranlarına 

sahiptirler. Hippospongia communis ve Spongia zimmoca ülkemiz kıyılarında 

(Saros körfezi hariç) ticari öneme sahip avcılığı yasak olan sünger türleridir. 

Bunlara ek olarak trol çekimlerinde tespit edilen toplam 7 tür (Axinella cannabina, 

A.damicornis, A. polypoides, Aplysina aerophoba, Tethya aurantium, 

Hippospongia communis ve Spongia zimmoca), Bern ve Barselona 

Sözleşmeleri’ne göre koruma altındadırlar.  

 
Anahtar Kelimeler: Süngerler, Porifera, Trol, Ege Denizi, Doğu Akdeniz 
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ABSTRACT 

 
Trawling is known to cause significant pressure on sponge populations (Porifera), 

which constitute one of the dominant invertebrate groups of benthic ecosystems. 

Studies on sponge species caught as bycatch is scarce on the coast of Turkey.  

 
In this study, within the scope of the Integrated Pollution Monitoring Project in 

Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-2019), trawl haulings were 

carried out at 4 stations (Ildır, Gokova, Dikili and Çandarlı Bay) at the depth 

interval 30-70 m in September 2019. A total of 20 sponge species belonging to two 

classes and 14 families were encountered; 16 species in Gökova Bay and 12 

species in Ildır Bay. All species found in the areas have been previously reported 

from the coasts of Turkey. In trawl haulings performed in Çandarlı and Dikili 

Bays, no sponge species were found. Among the species found in the region, 

Sarcotragus foetidus, Axinella damicornis, A. verrucosa, A. polypoides and 

Raspailia viminalis have high abundance values. Hippospongia communis and 

Spongia zimmoca are commercial sponges and their harvestings are prohibited on 

the coast of Turkey (except for Saros Bay). In addition, a total of seven species 

[Axinella cannabina, A. damicornis, A. polypoides, Aplysina aerophoba, Tethya 

aurantium, Hippospongia communis and Spongia zimmoca] that were found in 

trawl haulings were protected species according to the Bern and Barcelona 

Conventions. 

 
Keywords: Sponge, Porifera, Trawling, Aegean Sea, Eastern Mediterranean Sea. 
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ÖZET 
Türkiye’nin üçüncü en kalabalık kenti olan İzmir, yaklaşık 8000 yıllık tarihiyle, 

yüzlerce yıllık değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün, eskiden 

olduğu gibi parlak bir şehir olarak göze çarpmasının sebebi bir körfeze sahip 

oluşudur. Akdenizin en büyük doğal körfezlerinden birisi ve Ege Denizi’nin en 

verimli alanlarından biri olan İzmir Körfezi’nde yapılan bilimsel araştırmalarda 

körfez, topografik özellikleri açısından Dış, Orta ve İç Körfez olarak üçe 

bölünmüştür. 1970’lü yıllarda başlayan hızlı endüstrileşme ve sanayileşme 

sırasında, Türkiye’nin pekçok yerinde olduğu gibi İzmir’de de çevrenin ve denizin 

korunması gözardı edilmişti. Körfezin Gediz ağzındaki akıntıları engelleyen Ragıp 

Paşa Dalyanının 2000 ve 2011’de iki kademeli olarak yıkılmasıyla ve Büyük 

Kanal Projesinin 2000 yılında faaliyete geçmesiyle körfezin ekosisteminin 

bozulması durmuş, kokan körfezin kokusu gitmiş, başta balık türleri olmak üzere 

canlılık yavaşça artmaya başlamıştır. Denizdeki fiziksel ve kimyasal 

parametrelerin ve denizdeki canlılığın izlenmesi amacıyla, İzmir Büyük Şehir 

Belediyesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Enstitüsü ortaklaşa olarak, “Büyük Kanal Projesi’nin İzmir Körfezi Denizel 

Ortamında Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının 

İzlenmesi” projesini başlatılmıştır. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri 

ve Teknolojisi Enstitüsüne ait R/V K. Piri Reis gemisiyle İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ile ortaklaşa olarak, 1996-2016 yılları arasında mevsimsel olarak alınan 

plankton örneklerinin değerlendirilmeleri sonucu bu makale gerçekleştirilmiştir. 

Körfezdeki baskın diyatome, dinoflagellat ve siliyat sınıflarına ait familyaların 

süre içindeki dağılımları incelenmiş, saptanan familyalara ait türlerin listeleri, 

kalite ve kantite değerleri dönem boyunca ölçülen deniz suyu sıcaklıklarıyla 

birlikte verilmiştir. Körfezin yerli türlerinin yanında, dış kaynaklı türlerin de 

durumu ele alınmış, nispeten temizlenen körfezdeki türlerin kalite ve kantitesinde 

artış görülmüştür. Körfezde en baskın tür diyatome sınıfı olarak tespit edilmiş, 20 

yıl boyunca üç istasyondaki tüm derinliklerde saptanan siliyat türü H. subulata 

olmuş, İç Körfezde kalite düşük, Dış Körfezde ise kantite yüksek olarak 

gözlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: siliyat, dinoflagellat, diyatome, Ragıp Paşa Dalyanı, kimyasal   
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ABSTRACT 

 
Izmir is Turkey's third most populous city, with about 8000 years of history, it has 

hosted hundreds of years in different civilizations. Today it stands out as a bright 

city as it used to be because it has a bay. In one of the largest natural bay of the 

Mediterranean Sea and one of the most productive areas of the Aegean Sea, the 

Bay of İzmir was divided into three categories as Outer, Middle and Inner Bay in 

terms of topographical features. Starting in the 1970s, during the rapid 

industrialization many parts of the protection of the environment of the sea is 

ignored in many industrialized cities of Turkey as well as in Izmir. As a 

breakwater the collapse of Ragıp Pasha artificial lagoon walls in 2000 and 2011 in 

two stages and the launch of the Grand Canal Project in 2000, the deterioration of 

the ecosystem of the bay stopped, the stench of bay began to decrease slowly and 

species in the sea began to diversify, especially the fish species. In order to 

monitor the physical and chemical parameters and viability of the sea, İzmir 

Metropolitan Municipality and İzmir Dokuz Eylül University Marine Sciences and 

Technology Institute jointly established the “Physical, Chemical, Biological and 

Microbiological Impact and Results of the Monitoring” project. This article was 

carried out in cooperation with İzmir Metropolitan Municipality with R/V K. Piri 

Reis belonging to İzmir Dokuz Eylül University Institute of Marine Sciences and 

Technology. The distributions of the families belonging to the dominant diatom, 

dinoflagellate and ciliophora classes in the Bay were examined during the period. 

In addition to the native species of the Bay the situation of non-indigenous species 

was also considered and ecological situations, the quality and quantity of the 

species found relatively improved. The most dominant species was identified as 

the diatom class during 20 years of observation and H. subulata was detected at all 

depths in selected stations. 

 
Key Words: ciliophora, dinoflagellata, diatom, Ragıp Pasha Lagoon, physico-

chemical parameters 
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ÖZET 

 
Marmara Denizi’nde deniz çöpü, kritik bir konudur. Sorun, havzanın diğer 

denizlerle olan sınırlı alışverişi, yoğun nüfuslu kıyıları, gelişmiş turizmi, artan 

deniz trafiği ve nehirlerden ve çok kentleşmiş alanlardan gelen çeşitli ilave girdiler 

ile daha da artmaktadır. Marmara Denizi’ndeki deniz çöplerinin yoğunluğu ve 

tipolojisindeki yerel ve bölgesel değişkenlikler ise fazla bilinmemektedir. Bu 

çalışma, Marmara Denizi diplerinde trol sörveyleri süresince toplanan deniz 

çöplerinin dağılımı ve bolluğunun belirlenmesini amaçlamaktadır. 

 
Çöp verisi Mart 2017 ile Aralık 2018 arasında Marmara Denizi’nde yer alan 34 

istasyonda mevsimsel trol çekimleri ile elde edilmiştir. Trol çekimleri 20-200 m 

derinliklerde ve torba ağ göz açıklığı 40 mm olan trol ağı ile gerçekleştirilmiştir. 

Trol çekim hızı ve süresi sırasıyla 3 mil ve 30 dakika uygulanmıştır. Toplam 

taranan alan (km
2
) ağın atım ve çekimi arasındaki zaman aralığı (saat), ağın çekim 

hızı (mil) ve kanatların yatay ağız açıklığının çarpılmasıyla elde edilmiştir. Bolluk 

dağılımında taranan birim alandaki miktarlar değerlendirilmiştir. Çöp bileşenleri 

MEDITS protokolüne göre 9 kategoriye ayrılmıştır: çöp yok, plastik, kauçuk, 

metal, cam, tekstil, ahşap, kağıt, diğer ve tanımlanamamış. 

 
Sonuçlara göre 34 istasyonun 32’sinde çöp bileşeni tespit edilmiştir. 280 trol 

çekiminden 443,2 kg ağırlığında 626 adet çöp bileşeni tanımlanmıştır. Deniz 

tabanı çöp yoğunluğu 115,2 ve 2764,6 n/km
2
 aralığında değişmektedir. 2018 

yılındaki çöp miktarının 2017 senesine göre önemli derecede arttığı tespit 

edilmiştir. Alansal dağılım açısından, Marmara Denizi’nin Kuzeydoğu bölümünde 

yer alan istasyonlar daha fazla çöp bulundurmaktadır. En fazla çöp bolluğu 8408,9 

n/km
2
 bolluk ile 4 ve 34’üncü istasyonlarda tespit edilmiştir. Gemlik ve İzmit 

mailto:alismen@yahoo.com
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Körfezi civarında da nispeten yüksek kirlilik görülmüştür. Güney ve Batı 

Marmara’da konumlanan istasyonlar arasında Gönen çayı nehir ağzına yakın 

15’inci istasyon ortalama 1724,9 n/km
2 

bolluk ile en fazla kirliliğe sahiptir. 

Toplam deniz çöpü bolluğunun %71,3’ünü oluşturan Plastik (L1) kategorisinin en 

büyük kirletici grup olduğu görülmüştür. Metal (L3) ve Tekstil (L5) kategorileri de 

sırasıyla %11,6 ve 7,2 ile önemli kirletici gruplardır. Plastik torbalar, gıda 

ambalajları, şişeleri ve metal içecek kutuları sırasıyla %34, %22, %9 ve %8 bolluk 

ile en önemli alt kategori kirleticileridir. 

 
Bu çalışma TAGEM (TAGEM/HAYSUD/2014/05/01) tarafından desteklenmiştir.  

 
Keywords: Deniz çöpü, plastik, Medit, dip trolü, Marmara Denizi 
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ABSTRACT 

 
Marine litter in the Sea of Marmara is a confirmed critical issue. The problem is 

exacerbated by the basin’s limited exchanges with other seas, its densely populated 

coasts, increased maritime traffic, developed tourism, and various additional inputs 

of litter from rivers and very urbanized areas. The local and regional variability in 

the density and typology of marine debris on fishing grounds in the Sea of 

Marmara is not well known. The present study aims to determine the distribution 

and abundance of marine debris collected during trawl surveys on the seafloor of 

the Sea of Marmara.  

 
Litter data was obtained by the bottom trawl survey conducted at 34 stations 

located in the Sea of Marmara, between March 2017 and December 2018. The 

trawl tows were conducted between 20 and 200 m depth, and the mesh size of the 

net was 40 mm. The tow speed and duration was apllied 3 nautical miles and 30 

minutes, respectively.  By multiplying the haul duration between shooting and 

hauling the net (h), the haul speed (knots), and the horizontal net opening between 

the wings (m), the total swept area (km
2
) was obtained. Distribution density was 

evaluated by quantity per unit swept area. Litter components were classified into 9 

categories based upon MEDITS Instructional Manual: nolitter, plastic, rubber, 

metal, glass/ceramic, cloth (textile), wood products, paper, other and unspecified.  

 
According to results, 32 of the 34 stations contained marine litter. During 280 

trawl hauls, 626 litter item weighted at 443,2 kg were identified. Sea floor litter 

density varied from 115,2 and 2764,6 n/km
2
. It is determined that the mean 

abundance of litter in 2018 is significantly higher than that of 2017. In a spatial 

basis, the stations that located around Northeastern part of the Marmara Sea had 
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higher litter abundance. The highest litter abundance were seen on the stations 4 

and 34 with a mean litter density of 8408,9 n/km
2
. Also relatively higher litter 

abundance were found around İzmit and Gemlik Bay. With a 1724,9 n/km
2 

mean 

density, the 15 th station that located around Gönen estuarine, had the higher litter 

abundance of the South and Western part of the Marmara Sea. The major pollutant 

component was observed as Plastic category (L1) with a 71,3% of total sea floor 

litter abundance. Metal (L3) and Textile (L5) were also important pollutants with a 

11,6 and 7,2%, respectively. The most pollutant litter subgroups were determined 

as plastic bags, food wrappers, bottles and metal beverage cans with a 34, 22, 9 

and 8% of total litter abundance, respectively.  

This research was supported by TAGEM (TAGEM/HAYSUD/2014/05/01). 

 
Keywords: Marine debris, plastic, Medit, bottom trawl, Marmara 
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ÖZET 

 
Yüzen makro deniz çöplerinin çok ciddi ekolojik ve sosyo-ekonomik etkileri 

dolayısı ile AB Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi altındaki değerlendirme 

kriterlerinden biridir. Toplamda 21 ülkenin drenaj alanını oluşturan yarı kapalı 

basen Karadeniz’de yüzen çöp konsantrasyonunun çok yüksek olduğundan 

şüphelenilmektedir, ancak mevcut veriler henüz kaynakların ve birikim alanlarının 

belirlenmesinde yeterli değildir. İhtiyaç duyulan veri katkı sağlamak amacı ile, 

TÜBİTAK 118Y125 nolu “Güneydoğu Karadeniz’de mikro- ve nanoplastiklerin, 

dağlımı, kompozisyonu, kaynakları ve ekolojik etkileşimleri” projesi kapsamında 

16.10.2019-19.10.2019 tarihleri arasında yüzen makro çöp (>2.5 cm) sörveyi 

gerçekleştirilmiştir. Yüzen makro çöp sayımı AB JRC Avrupa Denizlerinde deniz 

çöplerini izleme kılavuzu metodolojisi takip edilerek ile seyir halindeki gemiden 

deneyimli gözlemciler tarafından 30-60 dakikalık görsel sayımlar ile 

gerçekleştirilmiştir. Toplam da yaklaşık 557452 m
2
 alanı kapsayan toplam 7 

surveyde gözlenen yüzen çöplerin miktarı ve kompozisyonu belirlenmiştir.   

 
Yüzen çöp konsantrasyonu Güneydoğu Karadeniz kıyısı boyunca oldukça 

değişkenlik sergilemiş ve 45 ile 5093 adet. km
-2 

arasında değişmiştir. Yüzen 

çöplerin %98.8’inin plastikler oluşturmuştur. En sık rastlanılan parçalar (sert, 

naylon ve köpük) olmuş, ambalaj ve poşet tarafından takip edilmişlerdir. Bazı 

bölgelerde yüzen çöp konsantrasyonu oldukça yüksek bulunmasının karasal 

kaynaklardan ya da filament ve girdaplar gibi oşinografik özelliklerle ilişkili 

birikim bölgeleriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.   

 
Çalışma sonuçları Güneydoğu Karadeniz kıyısı boyunca yüksek miktarda yüzen 

çöp varlığını doğrulamaktadır. Karadeniz’e giren deniz çöplerin azaltılması ve 

etkin bir şeklide yönetilmesi için, yüzen çöplerin standart metodoloji ile çoklu 
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hatlarda izlenerek ana kaynaklarının, taşınımlarının, birikimi alanlarının ve 

akıbetlerinin ortaya konması gerekmektedir.  

 
Anahtar kelimler: Yüzen çöpler, plastik, kirlilik, DSÇD, Karadeniz 
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ABSTRACT 

 
Floating litter has serious ecological and socio-economic impacts and is 

recognized as assessment criteria under the EU Marine Strategy Framework 

Directive. Floating litter density is suspected to be very high in the Black Sea 

which is a semi-enclosed basin that received freshwater drainage from 21 

countries. However, the available data are not yet sufficient to identify resources 

and accumulation areas of floating litter. To fill in this lack of data, floating macro 

litter (> 2.5 cm) survey was carried out between 16.10.2019-19.10.2019 as a part 

of the TÜBİTAK 118Y125 project “Distribution, composition, sources and 

ecological interactions of micro- and nanoplastics in Southeastern Black Sea”. 

Floating macro litter were visually counted, from the vessel in 30-60 minutes 

transects, by experienced observed following the marine litter monitoring 

methodology for European Seas of EU JRC. The amount and composition of 

floating litter observed in a total of 7 surveys, covering a total area of 

approximately 557452 m
2
, were determined. 

  
Concentrations of floating macro litter were found to be highly variable, ranging 

from ca. 45 items/km² to above 5093 items/km². Plastics constituted 98.8% of the 

total floating litter observed.  The most common items were plastic pieces (hard, 

nylon and foam) followed by food packaging and plastic bags. Concentrations of 

floating macro litter in some areas were extremely high, which was possibly linked 

with land-based sources or retention zones associated to oceanographic features 

such as filaments and eddies.  

  
The results of the study confirm the presence of high amount of floating litter 

along the coast of the Southeast Black Sea. In order to reduce and effectively 

manage marine litter entering the Black Sea, it is necessary to continue monitoring 
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floating litter in multiple transect following standard methodology in order to 

better identify their main sources, transport, accumulation areas and fate. 

 
Keywords: Floating litter, plastic, pollution, MSFD, Black Sea 
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ÖZET 

 
“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” kapsamında Batı Karadeniz’de katı atıkların 

belirlenmesi amacıyla 2019 yılının güz döneminde yapılan bu çalışmada, İğneada 

ile Kastamonu arasında toplam 14 ayrı istasyonda dip trol operasyonları 

gerçekleştirilmiştir. Trol ağı 3 mil/saat sabit bir hızla çekilerek söz konusu 

istasyonlardan 30 dakikalık çekimler yapılmıştır. Her bir çekim sonucunda trol 

ağından çıkan katı atıklar, Avrupa Birliği’nin 2008/56/EC direktifine uygun olarak 

dokuz kategoride sınıflandırılmıştır. Birim alanda katı miktarı, taranan alan 

yöntemiyle hesaplanmıştır. Batı Karadeniz’de trol ağlarında sık rastlanan 

işlenmemiş ağaç kütükleri doğal kaynaklı olması sebebiyle hesaplamalara dâhil 

edilmemiştir.   

  
Bu araştırma sonucunda, 4 trol istasyonunda katı atık bulunmamasına rağmen, 10 

trol istasyonunda katı atık olarak genellikle naylon torbalar, araba lastikleri, pet ve 

metal kutular, kumaş, balık ağları ve doğal iplere rastlanılmıştır.  

 
Poşet parçaları ve pet şişeler sayısal bakımdan diğer gruplara göre üstünlük 

sağlamakla birlikte, L1 plastik sınıfının toplam katı atık miktarının sayıca %71,2 

sini oluşturmaktadır. Sayısal bakımdan nispeten düşük olan araba lastikleri, yüksek 

ağırlık değeri nedeniyle L2 lastik-kauçuk grubunun ağırlık olarak %73,5’lük bir 

oranı temsil etmesine neden olmuştur. Katı atıklar içerisinde metallerin oranı 

sayısal olarak %7,7, ağırlıksal olarak ise %2,7 olarak bulunmuştur. Kumaş 

atıkların oranı ise sayısal ve ağırlıksal olarak en düşük değerde kalmıştır. Birim 

alandaki katı atık miktarı 30-390 adet/km
2
 ve ağırlığı ise 3-832 kg/km

2
 olarak 

hesaplanmıştır (q=1).   

 
Anahtar Kelimeler: Kirlilik, katı atık, denizel çöp, plastik, Batı Karadeniz 
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ABSTRACT 

 
In the autumn of 2019, bottom trawling operations were carried out between 

İğneada and Kastamonu, to determine the solid wastes in the Western Black Sea 

within the framework of the project entitled as “Integrated pollution monitoring 

project in Turkish Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)”. The 

bottom trawls were towed at a constant speed of 3 knots and duration were 30 

minutes at each of 14 stations. The solid wastes from the trawl operations were 

classified within nine categories in accordance with Directive 2008/56/EC of the 

European Union. The swept area method was used to calculate the amount of solid 

waste per unit area. Untreated wood logs, which are common in trawl nets in the 

Western Black Sea, are not included in calculations due to their natural origin. 

 
As a result of this research, nylon bags, car tires, pet and metal canisters, glass 

bottles, ceramic pots, fabrics and natural threads were found as solid waste at 10 

trawl stations, although there were no solid wastes at 4 trawl stations.  

 
The bag parts and pet bottles evaluated in the L1 plastic class are superior to the 

other groups in numerical terms and constitute 71.2% of the total waste amount. 

Car tires, which are relatively low in numerical terms, caused the L2 tire-rubber 

group to represent 73.5% weight ratio due to the high weight rating. The 

proportion of metals in solid wastes is found to be 7.7% and 2.7% by means of 

number and weight, respectively. The proportion of fabric solid waste remains 

numerically and weightily at its lowest. The amount of solid waste in the units is 

calculated as 30-390 units/km
2
 and the weight is 3 – 832 kg/km

2 
(q=1). 

 
Keywords: Pollution, solid waste, marine litter, plastic, Western Black Sea 
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ÖZET 

 
Çok miktarda mikroplastik, kanalizasyon sistemleri aracılığı ile evsel atık su 

arıtma tesisine girmekte, filtrasyon ve diğer arıtma proseslerinde kademeli olarak 

tutulsalar da alıcı su ortamlarında önemli bir kirlilik kaynağı haline gelmektedirler. 

Arıtma tesislerinden Mersin körfezine ulaşan mikroplastik kirliliği potansiyelini 

belirlemek için ikincil ve üçüncül arıtım uygulayan 3 tesisin (Karaduvar, Silifke ve 

Tarsus) giriş ve çıkış noktalarından aylık periyotlarda bir yıl süre boyunca örnekler 

alınmıştır.  

 
Sonuçlar göstermiştir ki, Silifke atıksu arıtma tesisinin giriş suyundaki 

mikroplastiklerin yağmurlu dönemlerde artmıştır. Fiber tipindeki mikroplastiklerin 

toplamın %79'unu oluşturduğu tespit edilmiştir. En çok görülen renklerin de 

transparan, kahverengi ve siyah olduğu gözlenmiştir. FTIR sonuçlarına göre en 

çok tespit edilen plastik tipi polietilen ve polipropilen olmuştur.  Mikroplastikleri 

engelleme açısından, arıtma tesislerinin verimliliğinin %55 ile %97 arasında 

değiştiği görülmüşse de, üç arıtma tesisinin arıtma çıkış suyunda ortalama 0,9 

mikroplastik tespit edilmiştir. Bu tesislerin günlük toplam arıtma debisinin 

yaklaşık 200.000 m
3
 göz önüne alınırsa yılda yaklaşık 66x10

9
 adet mikroplastik 

parçacığın alıcı ortama verildiği hesaplanabilir. Bu da, arıtma tesislerinin aslında 

Kuzeydoğu Akdeniz'deki başlıca mikroplastik kaynaklarından biri olduğunu 

göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Akdeniz, atıksu arıtma tesisi, fiber, Mersin körfezi, 

mikroplastik  
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ABSTRACT 

 
Plenty of microplastics enter the domestic wastewater treatment plant through 

sewer systems. Although they are gradually removedd in filtration and other 

treatment processes, they become an important source of pollution in receiving 

water environments. In this context, in order to determine the microplastic 

pollution potential of the treatment plants in Mersin Bay, samples were taken from 

the entry and exit points of three treatment plants (Karaduvar, Silifke and Taşucu) 

which applied secondary and tertiary treatment.  

 
It has been observed that microplastics in the influent water of Silifke treatment 

plants increased during rainy periods. Fiber type microplastics detected as 79% of 

the total MPs. The most common colors were transparent, brown and black. 

According to FTIR results, the most common type of plastic was polyethylene and 

polypropylene. Although the efficiencies of the treatment plants ranged from 55% 

to 97%, the average effluent of the three treatment plants was 0.9 microplastic. 

Considering the daily total treatment flow (200,000 m
3
) of these plants, it can be 

calculated that approximately 66x10
9
 microplastic particles are discharged to the 

receiving environment annually. The results show that treatment plants are in fact 

one of the major microplastic sources in the northeastern Mediterranean. 

  
Keywords: Fiber, Mediterranean, Mersin bay, microplastic, wastewater treatment 

plant 
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ÖZET 

  
Bu çalışma, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM/2017-2019) kapsamında Samsun (Yakakent)-Hopa arasında 

deniz çöplerinin belirlenmesi amacıyla 2019 yılının yaz aylarında 

gerçekleştirilmiştir. Toplamda 3 farklı derinlikte (0-20 m, 20-50 m ve 50-100 m) 

30 istasyonda trol ağı operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Kullanılan trol ağı, 

çekim süreleri ve çekim derinlikleri MEDITS protokolüne uygun olarak 

gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler sonunda elde edilen deniz çöpleri (katı atıklar) 

yine aynı protokolde belirtilen 9 ayrı kategoriye göre sınıflandırılmıştır. 

Örneklemeler sonucundaki deniz çöpü miktarı km
2
’ye düşen ağırlık ve adet 

cinsinden (q=1 ve q=0.75’e göre) verilmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre; tüm 

istasyonlardan toplam ağırlıkça 5854.8 kg/km
2
 (q=1), 7842.83 kg/km

2
 (q=0.75) ve 

sayıca 7848.24 adet/km
2
 (q=1), 10548.77 adet/km

2
 (q=0.75) deniz çöpü 

örneklenmiştir. Bunun yanı sıra, CB6, SC6, SB4, SA8, SB8, SC8, SB10, CB12 ve 

CB15 no’lu istasyonlarda (Çayeli istasyonu, Samsun Tekkeköy açıklarında azot 

adı ile nitelendirilen istasyon, Kızılırmak istasyonu, Yeşilırmak istasyonu, Ünye 

istasyonu ve Melet ırmağı) yapılan örneklemeler sırasında herhangi bir katı atık 

örneğine rastlanmamıştır. En sık rastlanan ve ağırlığı en yüksek olan katı atık 

grubu hem ağırlıkça (%53) hem de sayıca (%67) L2 lastik/kauçuk grubu 

oluştururken, bunu ağırlıkça L1 plastik grubu (%25) sayıca ise L5 kumaş ve doğal 

lifler (%12) grubu izlemektedir. L2 grubunda özellikle araba ve kamyon lastikleri 

ağırlık verileri içinde CB5 (Trabzon-Sürmene) ve CB3 (Trabzon) istasyonlarında 

baskınlık yaratmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, deniz çöpleri, plastik 
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ABSTRACT 

 
This study was conducted for determine marine litter between Samsun (Yakakent) 

and Hopa within the scope of Integrated Marine Pollution Monitoring Project 

(ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM) in summer 2019. Totally, the trawl hauling 

operations were successfully completed in 30 stations and 3 different depths (0-20 

m, 20-50 m and 50-100 m). The bottom trawl net, hauling times and hauling 

depths were used in according to the MEDITS protocol. At the end of the 

sampling, the marine litters were classified in 9 different categories in the same 

protocol. The amount of marine litter was calculated as km
2
 by weight and number 

(q = 1 and q = 0.75). 

According to the results; the marine litters were sampled by weight 5854.8 kg/km
2
 

(q=1), 7842.83 kg/km
2
 (q=0.75) and by number 7848.24 adet/km

2
 (q=1), 10548.77 

adet/km
2
 (q=0.75) in all sampling stations. Besides, marine litter samples were 

found in CB6, SC6, SB4, SA8, SB8, SC8, SB10, CB12 and CB15 stations (Çayeli 

station, Samsun Tekkeköy-called Azot station, Kızılırmak station, Yeşilırmak 

station, Ünye station and Melet river). 

The most common and the highest weight of marine litter group was determined as 

L2 tire/rubber by weight (53%) and numbers (67%) when L1 plastic group (25%) 

by weight and L5 fabric and natural fibres (12%) by number. Especially in the L2 

group, the car and truck tires were shown domination in weight data of CB5 

(Trabzon-Sürmene) and CB3 (Trabzon) stations. 

 
Key words: Eastern Black Sea, marine litter, plastic 
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ÖZET 

Hayalet avcılık, kaybolmuş ya da terk edilmiş ancak su içerisinde işlevini 

sürdürerek, insan kontrolü olmaksızın sucul organizmaların ölümüne neden olan 

av araçlarının gerçekleştirdiği avcılığı ifade etmektedir.  İskenderun Körfezi’nin 

geniş bir kıta sahanlığına, büyük bir av sahasına sahip olduğu ve dip yapısının; 

çayır, kayalık ve kumsal alanlardan oluştuğu bilinmektedir. Bölgede yapılan 

balıkçılık faaliyetleri ve av sahasının büyüklüğü de dikkate alındığında, kaybolan 

av takımlarının geniş bir alanda yayılma ihtimalini kaçınılmazdır. Bu durum, 

balıkçılıkla ilgili olarak, biyo-çeşitlilik yanında balıkçılığın sosyal ve ekonomik 

yapısını da tehdit eder hale gelmiştir. 

 
Mevcut çalışma 2014-2015 tarihleri arasında İskenderun Körfezi’nde belirli 

balıkçılık sahalarında gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, ilgili bölgelerin tespitinde 

öncelikle balıkçılardan edilen bilgiler dahilinde Ekosounder, ROV, SCUBA ve 

Satıhdan ikmalli dalış yapılarak, bu bölgedeki ağların niteliği ve bulundukları 

derinlikler tespit edilmiştir. Yeri tespit edilen kayıp ağların mevcut durumları 

(gömülü, yosun kaplamış, aktif avcılık gibi) bu dalışlarla tespit edilmiştir. İkinci 

aşamada, tespit edilen lokasyonlar Keldağ-Uzunkaya, Keldağ- Doğruca Burnu ve 

Konacık- Kale lokasyonlarıdır. Bu lokasyonların deniz dibi ve su derinlikleri 

dikkate alınarak ağlar balon yöntemi ile çıkarılmıştır. Çalışmada, Keldağ-

Uzunkaya lokasyonunda 35m derinlikte 55 kg uzatma ağı, Keldağ- Doğruca 

Burnu’ nda 40 m derinlikte 400 kg gırgır ağı ve Konacık- Kale de 45 m derinlikte 

110 kg gırgır ağı belirlenerek su sathına çıkarılmıştır. Ayrıca bu bölgelerde 247 

adet sepete de rastlanmıştır.  

 
Çalışmada hayalet av materyallerinin kayıpları sonucu oluşan tahmini maliyet ile 

bu ağların çıkarılması sırasında harcanan tahmini maliyet hesaplanmıştır. Bu 
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tahmini maliyet ise 42883,11 TL olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma ile hem dalgıç 

iş sağlığı hem de ekonomik unsurlar için gerekli bir metot ortaya konmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Balıkçılık takımı, Balon tekniği, Hayalet avcılık, İskenderun 

Körfezi 
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ABSTRACT 

Ghost fishing is a kind of undesired phenomena that abandoned, lost or otherwise 

discarded fishing gear (ALDFG) continues their function in water. It is well known 

that Iskenderun Bay has wide continental shelf with large fishing zone and its 

bottom structure consist of meadow, rocky and sandy. Considering the size of the 

fishing activities in the region and the size of the fishing zone, abandoned fishing 

gears will spread in a wide area inevitably. It has been threatened the social and 

economic structure of fisheries and as well as biodiversity.  

 
The present study was carried out in the fishing areas of Iskenderun Bay between 

the years 2014-2015. Diving locations were determined by consulting with 

fishermen and then these initial information were confirmed with using 

Ekosounder, ROV and SCUBA diving to determine the properties and depths of 

abandoned gears. The current status of the lost nets (buried, moss-covered, active 

hunting) was determined by these dives. At the second stage, the identified 

locations were Keldağ-Uzunkaya, Keldağ-Doğruca Burnu and Konacık-Kale. 

Considering the sea-bottom and water depth of these locations, abandoned gears 

were removed by balloon method. In this study, a 55-kg nets at a depth of 35m in 

Keldağ-Uzunkaya, 400 kg of purse seine nets in a 40 m depth of Keldağ-Doğrucu, 

and 110 kg of purse seine nets in a 45 m depth in Konacık-Kale were identified. 

Also, a total of 247 fishing pots were found in these regions.  

In this study two approximate-costs were estimated which the first one was due to 

cost of abandoned gears and the other was relating to removing of these gears from 

sea.  This estimated cost is calculated as 42883.11 TL. With this study, a method 

has been tried to be developed for diver labor healthy and economical- cost in the 

region. 

Key words: Fishing materials, Balloon method, Ghost Fishing, Iskenderun Bay  
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ÖZET  

 
Plastik üretimi; 1950 yılında 5 milyon ton iken, 2018 yılında yaklaşık 371 milyon 

tona ulaşmıştır. Üretilen bu miktarın ancak %5’i efektif bir şekilde geri 

dönüştürülmekte ve %40’ı depolama alanlarında toplanmakta, geri kalan büyük 

miktar ise karasal ve denizel ekosistemlere ulaşmaktadır. 

 
İskenderun Körfezi’nde gözlemlenen plastik kirliliğinin hareketini, kaynaklarını ve 

menşeini belirlemek üzere İskenderun Teknik Üniversitesi akademisyenleri 2002, 

2017, 2018 yıllarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

 
Bu çalışmalarda; iki farklı tarama yöntemi kullanılarak deniz dibindeki ve su 

yüzeyindeki atık plastik materyaller toplanmış ve sınıflandırılmıştır. Dipteki ve 

yüzeydeki plastik yoğunluğunda akıntı sisteminin etkili olduğu görülmüştür. 

Plastikler menşeine göre incelendiğinde yerli ve yabancı kaynaklı olduğu tespit 

edilmiştir. Bu atıkların Akdeniz’e kıyısı olan komşu ülkelerden gelen atıklar, deniz 

trafiğinde rol oynayan gemilerden atılan atıklar ve doğrudan kıyısal alanlardan 

denize atılan/karışan atıklar olduğu tespit edilmiştir. Körfezdeki plastik kirliliğin 

önemli bir kaynağının karasal olduğu, başta Asi Nehri olmak üzere akarsularla 

denize taşıdığı söylenebilir. Ayrıca oluşturulan yapay deniz çöpleri GPS sistemleri 

ile takip edilmiş, akıntı yönleri ve atıkların hareketinin izlenmesi çalışılmıştır. Ana 

kıyısal akıntıların Suriye sınırından Samandağ yönüne olduğu ve batıya doğru 

yönelerek saat yönünün tersinde körfezin kıyılarını takip ettiği tespit edilmiştir. 

 
Körfez’in gelecekte atıklar yönünden ciddi bir tehlikeyle yüz yüze olduğu, bu 

atıkların bölgenin tüm ekosistemini etkileyeceği, “körfezin mavi ve yeşilini yok 

edeceği” açıktır. Bu bağlamda (1); durgun deniz şartlarında yüzeydeki plastik 
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materyalin Samandağ ve Pirinçlik önündeki akıntı sistemlerinden oluşan 

birikimlerinden başlanarak toplanması (2); Dibe çökelmiş materyalin toplanması 

amacıyla trol balıkçıları üzerinde projelendirme ve planlama yapılması gereklidir. 

Gelecekte; 1) Geniş paydaşların katılımı ve desteği ile bölgedeki plastik atıkların 

tespiti, 2) Oluşmuş atık birikiminin giderilmesi için çok yönlü ve sürekli çalışmalar 

yapılması, 3) Toplanan plastik materyallerin geri dönüşüme katılmasının 

sağlanması, 4) Yeni kirliliklerin oluşmasının önlenmesine yönelik sistemler 

oluşturulması ve 5) Toplumda farkındalık eğitimleri yapılması amaçlanmalıdır. 

 
Anahtar Kelimeler: Plastik materyal, atık, İskenderun Körfezi, geri dönüşüm, 

çevresel farkındalık  
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ABSTRACT 

 
While the production of plastics was 5 million tons in 1950, it reached to 371 

million tons in 2018. Only 5% of this amount is recycled effectively and 40% is 

collected in landfills, while the remaining large amount of plastic waste reaches 

land and marine ecosystems. 

 
The movement, sources and origin of plastic pollution of İskenderun Bay were 
determined by academicians from İskenderun Technical University in 2002, 2017, 
and 2018. In these studies, waste plastic materials on the sea bottom and water 
surface were collected and classified by using two different screening methods. 

 
 It was found that the discharge system was effective in the density of plastic at the 
bottom and surface. When the plastics were examined according to their origin, it 
was found that they were of domestic and foreign origin. It was determined that 
these were wastes from neighboring countries on the Mediterranean coast, wastes 
discharged from the ships involved in maritime traffic and wastes discharged / 
mixed directly from the coastal areas.  
It can be said that an important source of plastic pollution in İskenderun Bay is 
terrestrial, and carries it to the sea with rivers, especially Asi River. In addition, in 
order to monitor the movement of wastes by current, artificial marine litter was 
tracked by GPS systems. The main coastal currents were found to be in the 
direction of Samandağ from the Syrian border and to the west, following the 
shores of the Bay counter clock wise. 

 
It is clear that İskenderun Bay is facing a serious danger in terms of wastes in the 
future, that these wastes will affect the entire ecosystem of the region and 
eventually destroy the blue and green of the Bay. Plastic wastes formed by the 
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discharge systems in front of Samandağ and Pirinçlik should be collected an 
immobile sea conditions. In addition, it is necessary to make project and plan by 
using trawler fishermen in order to collect bottom plastic wastes. 

 
In the future; 1) Determination of plastic wastes in the region with the participation 
and support of wide stakeholders, 2) Multi-directional and continuous studies to 
eliminate the accumulated waste accumulation, 3) Ensuring the participation of the 
collected plastic materials in recycling, 4) Establishing systems to prevent the 
formation of new pollution and 5) It should aim to provide awareness trainings in 
the public. 

 
Keywords: Plastic material, waste, İskenderun Bay, recycling, environmental 
awareness  
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ÖZET 

 
Nehirler Karadeniz’e plastik taşıyan ana kaynaklardan biri olarak kabul 

edilmektedir. TÜBİTAK 118Y125 nolu “Güneydoğu Karadeniz’de mikro- ve 

nanoplastiklerin, dağlımı, kompozisyonu, kaynakları ve ekolojik etkileşimleri” 

başlıklı projesi kapsamında 05.07.2019-08.07.2019 tarihleri arasında Sinop 

Karasu, Samsun Kızılırmak, Yeşilırmak, Ordu Melet, Giresun Aksu, Trabzon 

Değirmendere ve Rize Fırtına nehirleri ağzı ve kıyısalında mikroplastik kirliliği 

araştırılmıştır.  Örnekler yüzey sularından manta trolü, sedimandan ise kutu kor ile 

toplanmıştır. WPO ve yoğunluk ayırımını takiben mikroplastiklerin sayımı 

gerçekleştirilerek, tip ve renkleri kaydedilmiştir.  Resim yazılımı yardımı ile 

plastiklerin fotoğrafları çekilerek boyut ölçümleri gerçekleştirilmiştir. FT-IR sık 

rastlanılan mikroplastiklerin polimerleri belirlenmiş, SEM ile de yüzey 

morfolojileri görüntülenmiştir.  

 
Mikroplastik konsantrasyonu en düşük Ordu Melet, en yüksek Samsun Kızılırmak 

nehri ağzında yüzey sularında olmak üzere 0.178-4.00x10
6
 adet.km

-2
 (1.783-40.03 

adet. m
-3

) arasında değişim göstermiştir. Parçacıklar çalışma bölgesinde en sık 

(%49) rastlanılan tipte mikroplastik olurken, film (%31.3), fiber (% 17.7), köpük 

(% 1.9) ve boncuklar (% 0.1) tarafından takip edilmiştir. Yüzey sularında 12 farklı 

renkte mikroplastik tespit edilmiş, en sık rastlanılan beyaz (%34.3), takip eden 

renkler ise şeffaf (% 28.9) ve mavi (% 11.8) olmuştur. Ortalama boy parçacık, 

film, fiber, köpük ve boncuk için sırasıyla 1.540±1.065 mm, 1.984±1.022 mm, 

2.076±1.205 mm, 2.302± 1.225 mm ve 0.670± 0.245 mm olarak hesaplanmıştır. 

Sedimanda mikroplastik konsantrasyonu en düşük Samsun Yeşilırmak en yüksek 

Trabzon Değirmendere olmak üzere 74.1-1778.8 adet.m
-2 

(0.004-0.192 adet.ml
-1

) 

arasında değişmiştir. Fiber çalışma bölgesinde en sık (%66.4) rastlanılan 

mikroplastik tipi olurken, parçacık (%19.9), film (% 13.3) ve boncuk (%0.4) 
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tarafından takip edilmiştir. Çalışma süresince Sedimanda 10 farklı renkte 

mikroplastik tespit edilmiş, mavi (%40.7) en sık rastlanılan, kırmızı (%23.5) ve 

şeffaf (% 15.9) takip eden renkler olmuştur. Ortalama boy fiber, parçacık, film ve 

boncuk için sırasıyla 1.253±0.954 mm, 1.035±0.429 mm, 1.358±0.892 mm ve 

0.079 mm olarak hesaplanmıştır. 

 
Proje sonuçları Karadeniz’de “Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi” kapsamında 

izlenmesi gereken mikroplastiklerin dağılımı, kaynakları ve etkilerine ilişkin 

ihtiyaç duyulan veri sağlayacaktır.  

 
Anahtar kelimler: mikroplastik, deniz çöpleri, kirlilik, DSÇD, Karadeniz 
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ABSTRACT 

 
Rivers are considered as one of the major sources of plastic in the Black Sea. 

Within the scope of TUBITAK 118Y125 project “Distribution, composition, 

sources and ecological interactions of micro- and nanoplastics in Southeastern 

Black Sea” microplastic pollution was investigated in Sinop Karasu, Samsun 

Kizilirmak, Yesilirmak, Ordu Melet, Giresun Aksu, Trabzon Degirmendere and 

Rize Fırtına rivers mouths and coastal areas between 05.07.2019-08.07.2019. 

Samples were collected from surface waters with manta trawl and from sediment 

with box core. Following the WPO and density separation, microplastics were 

counted, types and colours were recorded and photos were taken. Size 

measurements were using image software. Polymer composition and surface 

morphology of common microplastics were determined by FT-IR and SEM, 

respectively.  

 
Microplastic concentration in the surface waters ranged between 0.178 and 

4.00x106 pieces. km
-2

 (1,783-40.03 m
-3

) with the lowest in mouth of Ordu Melet 

and the highest in the Samsun Kızılırmak river. The primary shapes were 

fragments (49%), followed by films (31.3%), fibres (17.7%), foams (1.9%) and 

beads (0.1%). 12 different colours of microplastics were detected in surface waters 

with the most common white (34.3%), followed by transparent (28.9%) and blue 

(11.8%). The average size was calculated as 1.540 ± 1.065 mm, 1.984 ± 1.022 

mm, 2.076 ± 1.205 mm, 2.302 ± 1.225 mm and 0.670 ± 0.245 mm for fragments, 

films, fibres, foams and beads, respectively. Microplastic concentrations in 

sediment varied from 74.1 to 1778.8 pieces.m
-2

 (0.004-0.192 pieces.ml
-1

) with the 

lowest in Samsun Yeşilırmak and the highest in Trabzon Değirmendere river. The 

primary shapes were fibres in the sediment (66.4%), followed by fragments 

(19.9%), films (13.3%) and beads (0.4%), no foam was found. 10 different colours 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

 
182 

 

of microplastics were found in the sediment with blue (40.7%) was the most 

common colour followed by red (23.5%) and transparent (15.9%). The average 

size was calculated as 1.253 ± 0.954 mm, 1.035 ± 0.429 mm, 1.358 ± 0.892 mm, 

and 0.079 mm for fibres, fragments, films, and beads, respectively.  

 
Project results will provide necessary data on distribution, sources and effects of 

microplastics in the Black Sea within the scope of the “Marine Strategy 

Framework Directive”. 

 
Keywords: Microplastic, marine litter, pollution, MSFD, Black Sea  
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MARMARA DENİZİ’NDE MİKROPLASTİK DAĞILIMI: 

Boğazlar ve Körfezler 

 
Yaprak GÜRKAN

a
, Özlem GÜRBÜZ

a
 ve Ahsen YÜKSEK

a 

a
İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü 

(yaprak.gurkan@istanbul.edu.tr) 

 

ÖZET 

 
Marmara Denizi’ndeki mikroplastik karakterizasyonu ve konsantrasyonu hakkında 

genel bir fikir sahibi olmak ve deniz suyundaki mikroplastiklerin olası birikim 

alanlarını belirmek amacıyla Ağustos 2016’da, körfezlerde ve boğaz çıkışlarında 

olmak üzere toplam 13 istasyonda deniz suyundan, 2015 yılında ise 9 istasyonda 

sediman yüzeyinden mikroplastik örneklemesi yapılmıştır.  

 
Araştırma sonucunda deniz suyu genelinde fiber plastiklerin yüksek sayıda 

bulunduğu saptanmıştır (%79 su kolonunda, %52 ise yüzey suyunda). Sert 

plastiklerin genellikle yüksek sanayileşme ve nehir girdisinin olduğu körfez 

içlerinde ve nehir etkisinde kalan alanlarda sayıca diğer bölgelere göre daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Mikroplastiklerin genel boy dağılımı ele alındığında 

2.00 mm’den daha küçük parçacıkların daha sık görüldüğü kaydedilmiştir ve deniz 

genelinde boy ortalaması 1.45 mm’dir. Mikroplastiklerin örnekleme sahaları 

içerisinde en yoğun konsantrasyonda görüldüğü bölgelerin Bandırma Körfezi ve 

etrafının (orta hatta 34.90 ad.m
-3

, en dış hatta ise 17.64 ad.m
-3

), İzmit Körfezi’nin 

iç (20.39 ad.m-
3
) hattının olduğu görülmektedir. Karadeniz’den İstanbul Boğazı 

yoluyla su kolonundan birim hacimde 15.49 ad.m
-3

, Çanakkale Boğazı’ndan ise 

alıcı ortama 6.67 ad.m
-3

 oranında mikroplastik girişinin olduğu kaydedilmiştir. 

Sediment genelinde ise, yine fiber mikroplastiklerin yüzdece büyük bir oranda 

olduğu kaydedilmiştir. Sert plastiklerin ise ikinci büyük oranda olması) su kolonu 

mikroplastik karakterizasyonuyla benzer bir özelliktir. Özellikle sert 

mikroplastiklerin ve fiberlerin Susurluk Deresi açıklarında diğer istasyonlara göre 

çok daha büyük bir birikim gösterdikleri tespit edilmiştir (sırasıyla; >1000 ad.m
-2,

 

>1500 ad.m
-2

). Bu bilgiler ışığında çalışma sahası genelinde öncelikli mikroplastik 

kaynağının karasal kullanım (sanayi ve nüfus) ve atık suları taşıyan nehir 

girdilerinin olduğu düşünülmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, Marmara Denizi, Deniz çöpleri 
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DISTRIBUTION OF MICROPLASTICS IN THE SEA OF 

MARMARA: Straits and Bays 

 
Yaprak GÜRKAN

a
, Özlem GÜRBÜZ

a
 and Ahsen YÜKSEK

a 

a
Istanbul University, Institute of Marine Sciences and Management 

(yaprak.gurkan@istanbul.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
Microplastic samples were collected from surface water and water column using 

plankton net at 13 stations located in bays and at the junctions of the straits in 

August 2016, and from sediment surface at 9 stations in 2015. The aim of the 

project is to identify the characterization and the concentration of the microplastics 

and to distinguish the possible accumulation sites and their transportation 

throughout the Sea of Marmara.  

 
Fibre plastics were determined as to be in the highest amount in terms of number 

among other types of microplastics (79% and 52% for water column and sea 

surface matrixes, respectively). Hard plastics, on the other hand, were generally 

higher in numbers at the bays, which surrounded by highly urbanized landscapes 

and, that are adjacent of the rivers highly loaded by discharges. The microplastic 

particles that are shorter than 2.00 mm are much more frequent when the length 

distribution was considered. The Bandırma Bay and its adjacencies (outer part 

17.64 ad.m
-3

, middle part 34.90 ad.m
-3

) and the inner part (20.39 ad.m
-3

) of the 

İzmit Bay are detected as to have the highest amounts of microplastics among all 

sampling sites. Relatively high amount of microplatics are transported to adjacent 

seas throughout the straits, however considerably higher amount of microplastics 

were detected at the Black Sea junction of İstanbul Strait (15.49 ad.m
-3

) according 

to Aegean Sea junction of Dardanelles (6.67 ad.m
-3

). In sediment samples, the 

abundance ratio of microplastics was somehow similar to water column; it was 

detected that fibres (>1500 ad.m
-3

) were in a considerably higher percentage, and 

hard plastics (>1000 ad.m
-3

) were in second order in accumulation at the seabed. 

The highest microplastic number detected in sediment surface was in the station 

located at the mouth of Susurluk River. In conclusion, the primary sources of 

microplastics in the Sea of Marmara are considered as to be from land use 

(urbanization and population) and discharge loaded rivers.  

 
Keywords: Microplastics, Sea of Marmara, Marine litter 
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Sabri MUTLU
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(sabri.mutlu@tubitak.gov.tr) 

 

ÖZET 

 
“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” projesi kapsamında Marmara 

Denizi’ne yılda 3, diğer denizlere ise yılda 2 defa sefer düzenlenmiştir. Bu 

seferlerde ölçümler Akdeniz haricinde RV TÜBİTAK MARMARA araştırma 

gemisi ile icra edilmiştir. Ayrıca pilot çalışma kapsamında Gebze’ye otomatik 

oşinografik ölçüm şamandırası da kurulmuştur. Bu çalışmada Karadeniz, Marmara 

Denizi ve Ege Denizi seferleri esnasında ve şamandıra ölçümleri sonrasında tespit 

edilen bazı kayda değer olaylar incelenmiştir.  

2017-07 Sinop’taki Yükselici Su Hareketi: Sefer esnasında tesadüfen tespit 

edilen olayda dipten gelen su kütlesi yüzey suyunu yaz döneminde 10 °C’ye 

düşürmüştür. Bu durum bölgenin hava durumunu da değiştirmiş ve Sinop 

yarımadasının sis altında kalmasına neden olmuştur. 

2019-02 Çanakkale Boğazı Ege Denizi çıkışı: Boğaz çıkışı istasyonlarından 

CSSSW1 istasyonu boğaza çok yakın olmasına rağmen boğaz yüzey suyundan hiç 

etkilenmemiştir. Bu durum boğaz jetinin akıntısının hızlıca doğrudan karşıya 

doğru yönelmesinden kaynaklanmıştır. 

2018-07 İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışı: Boğazdan 15 deniz mili uzaktaki 

1H15 istasyonu 100 m - 500 m derinlik aralığında boğaz alt akıntısı nedeniyle 

sıcaklık ve çözünmüş oksijen anomalileri tespit edilmiştir. Civar istasyonlar 

incelendiğinde bu su kütlesinin doğuya doğru zayıflayarak yöneldiği ve SAD 

istasyonunu dahi etkilediği belirlenmiştir. 

2018 ve 2019 Bahar dönemleri Bandırma Körfezi Yüksek Oksijen Miktarı: 
2018 ve 2019 bahar seferleri esnasında Bandırma körfezinde yüksek oranda 

çözünmüş oksijen ve yine yüzeyde yüksek miktarda floresans değeri ölçülmüştür.  

2017-05 İzmit Dış ve Orta Körfez Sıcaklık ve Oksijen Farkları: Hereke – Dil 

Burnu boğazı, dar ve komşu basenlere oranla sığ olması nedeniyle hidrolik kontrol 

noktası özelliği taşımaktadır. Dış ve orta körfezin yüzey değerleri benzer olmasına 

rağmen alt tabakada farklılaşmaktadır. Özellikle orta körfez alt tabakasını 

durgunlaştıran bu durum, kötü durumdaki su kalitesini daha da olumsuz 

etkilemektedir. 
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2018-01 Çınarçık Yükselici Su Hareketi: Marmara Denizi kış seferi esnasında 

Çınarçık kıyılarında kuvvetli yükselici su hareketi tespit edilmiştir. Bu durum 

yüzeyde yüksek tuzluluk oranına sahip su kütlesi oluşturmakla birlikte yüzey suyu 

çözünmüş oksijen miktarını da %50 seviyesine düşürmüştür. 

2018-09 Poyraz Fırtınasının İzmit Körfezi’ne etkisi: Akdeniz’de oluşan tropik 

benzeri fırtınanın etkisi İzmit Körfezinde kurulu ölçüm şamandırası ile tespit 

edilmiştir. Fırtına Marmara Denizi’nde kuvvetli kuzeyli rüzgârlar neden olmuştur. 

Bu rüzgârlar körfez yüzey suyunu körfez dışına taşımakla birlikte alt tabakanın 

yükselmesine ve iki tabakanın karışmasına neden olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Yükselici Su Hareketi, boğaz jeti, çözünmüş oksijen, 

Karadeniz, Marmara Denizi 
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ABSTRACT 

 
Within the scope of “The Integrated Pollution Monitoring at Sea” project, 

scientific expeditions were carried out three times in a year at the Marmara Sea 

and two times in a year at the other seas. The measurements were carried out with 

the RV TUBITAK MARMARA research vessel except in the Mediterranean Sea. 

Besides, an automatic oceanographic measurement buoy was deployed in Gebze as 

a pilot study. In this study, some significant events detected during the Black Sea, 

Marmara Sea and Aegean Sea cruises and the buoy measurements were examined. 

2017-07 Upwelling in Sinop: Incidentally detected during the expedition, the 

water mass rising from the bottom reduced the surface water to 10 ° C in summer. 

This modified the weather of the region and caused the Sinop peninsula to remain 

under a fog. 

2019-02 Çanakkale Strait Aegean Sea exit: Although the CSSSW1 station, one 

of the strait exit stations, is very close to the strait, it is not affected by the surface 

water of the strait at all. This is due to the rapid exit of the jet in the opposite 

direction of the strait. 

2018-07 Istanbul Strait Black Sea exit: At the 1H15 station, 15 nautical miles 

away from the Istanbul Strait, temperature and dissolved oxygen anomalies have 

been detected due to the lower layer stream between 100 m - 500 m depths. When 

the neighboring stations were examined, it was determined that this water mass 

was directed towards the east by weakening and affecting even the SAD station. 

High Oxygen Amount in Bandırma Bay in 2018 and 2019 Spring Period: 
During the spring expeditions of 2018 and 2019, highly dissolved oxygen and a 

high amount of fluorescence on the surface was measured in the Bandırma Bay. 

2017-05 Temperature and Oxygen Differences of Outer and Middle Izmıt 

Bay: The strait between Hereke - Dil Cape is narrow and shallow in comparison to 

neighboring basins. Although the surface values of the outer and middle basins of 

the bay are similar, they differ in the lower layer. This situation, which especially 

makes the water mass in the middle of the bay stagnant, has an even more negative 

impact on poor water quality. 
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2018-01 Çınarcık Upwelling: During the Marmara Sea winter expedition, strong 

rising water movement was detected on the coasts of Çınarcık. This created a 

water mass with a high salinity on the surface and reduced the dissolved oxygen 

content to 50%. 

2018-09 The impact of a Poyraz Storm in the Izmit Bay: The impact of a 

tropical-like storm in the Mediterranean Sea was determined by the buoy deployed 

in the Izmit Bay. The storm caused strong northern winds in the Sea of Marmara. 

These winds carried the surface water out of the bay, the bottom layer was raised 

and the two layers mixed. 

 
Keywords: Upwelling, strait jet, dissolved oxygen, Black Sea, Marmara Sea 
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2016-2017 YILLARI ARASI MARMARA DENİZİ 

SİRKÜLASYONUNUN MODELENMESİ  

 
Mehmet ILICAK

a
 

a
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Istanbul Teknik Üniversitesi 

(milicak@itu.edu.tr) 

 
ÖZET 

 
Bu çalışmada, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını da içine alan yeni yüksek 

çözünürlüklü bir Marmara Denizi modeli sunuyoruz. Bu yeni model, Marmara 

Denizi'nin karmaşık topografyasını ve dar Boğazların geometrisini çözmek için üç 

boyutlu bir serbest ağ sonlu eleman modeli kullanmaktadır. Model, yüzeyde 

gerçekçi Avrupa Orta Menzilli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) atmosferik 

zorlama merkezi datasi ve yan sınırlarda ise Copernicus Karadeniz ve Akdeniz 

Denizi yeniden analiz ürünleri ile zorlanmaktadır. Farklı kısa dalga radyasyon 

yöntemleri, dikey karışım türbülans modeleri ve yanal viskozite yöntemleri gibi 

farklı parametrelerin test edilerek toplam iki yıllık bir simülasyon 

gerçekleştirilmiştir. 

 
Marmara Denizi izleme seferleri sırasında elde edilen gözlemlerle model 

sonuçlarımızı karşılaştırdık. Sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Model, 

Marmara Denizi'nin sığ karışık katman ve derin ikinci katmandan oluşan iki 

katman sistemini başarıyla yakalamaktadır. Akdeniz suyunun Karadeniz'e giren 

derin, ılık ve tuzlu yerçekimi akımı, İstanbul Boğaz'ında hem yaz hem de kış 

mevsimlerinde iyi bir şekilde modellenebilmiştir. Marmara Denizi'ndeki dolaşım, 

Boğaz Jeti'nin konumuna bağlıdır. İstanbul Boğazı'ndaki üst tabaka akışının tersine 

dönmesi güney rüzgar koşullarında da görülebilir. Çanakkale Boğazı'ndaki 

Marmara ve Ege Denizleri arasındaki değişim akışı da modelde iyi yakalanmıstır. 

Amacımız ileride bu modeli geleceğe yönelik tahmin simülasyonlarında ve ayrıca 

izleme programlarına yardım amaçlı kullanmaktır. Model gelecekte Copernicus 

programına dahil edilerek Karadeniz ve Akdeniz tahmin simülasyonlarına yan 

sınır koşulu olarakta data vericektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi modelleme, Boğaz akıntısı, değişim akışı 
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MODELING THE MARMARA SEA CIRCULATION 

USING THE REALISTIC FORCING BETWEEN  
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Mehmet ILICAK
a
 

a
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(milicak@itu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
In this study, we present a new high resolution ocean model of Marmara Sea 

connected with Bosphorus and Dardanelle Straits. This new model employs a three 

dimensional unstructured grid finite element model to resolve the complex 

topography of the Marmara Sea and geometry of the narrow Straits. The model is 

forced with realistic European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

(ECMWF) atmospheric forcing on the surface and Copernicus Black Sea and 

Mediterranean Sea reanalysis products on the lateral boundaries. We conducted 

two year simulation testing different parameterizations such as different shortwave 

radiation schemes, vertical mixing turbulent closures and lateral viscosity schemes.  

 
We validate our model results with the observations obtained during monitoring 

the Marmara Sea campaigns. Results are summarized as follows. The model 

successfully captures the two layer system of the Marmara Sea consist of shallow 

mixed layer and deep second layer. The deep, warm and salty gravity current of 

Mediterranean water into the Black Sea is well represented in both summer and 

winter seasons at the Bosphorus Strait. The circulation in the Marmara Sea 

depends on the location of the Bosphorus Jet. The reversal of the upper layer flow 

in the Bosphorus Strait can also be found in southernly wind conditions. The 

exchange flow between Marmara and Aegean Seas in the Dardanelle Strait is also 

well captured in the model. Our goal is to use this model in the future for forecast 

simulations and to aid monitoring programs. In the future, the model will be 

incorporated into the Copernicus programme to deliver lateral boundary conditions 

to the Mediterrannean and Black Sea forecast simulations. 

 
Keywords: Marmara Sea modeling, Bosphorus current, exchange flow 
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ÖZET 

 
Marmara Denizi Karadeniz ve Akdeniz arasında bir geçiş denizi olması ve 

dolayısıyla iki tabakalı bir yapıda olması ve kıyısında ciddi bir insan nüfusunu 

barındırması nedeni ile doğal bir laboratuvardır. Çevresinde Türkiye’nin 

ekonomisini güçlü kılan metropollerin bulunduğu önemli düzeyde taşımacılık, 

turizm ve balıkçılık başta olmak üzere ve diğer ekonomik etkinlikleri destekleyen 

bir sistemdir. Marmara Denizi’ndeki çevresel durumun en önemli göstergelerinden 

birisi çözünmüş oksijen miktarıdır. MARMOD projesi kapsamında öncelikle 

tarihsel veriler kurumlar arası iş birliği sayesinde toplanmış ve son durum ortaya 

konmuştur. 2010 öncesi döneme göre son 15 yılda basende ciddi bir oksijen 

azalması olduğu görülmüştür. Mevcut durumda Boğazlar sistemi ile Marmara’ya 

taşınan ve Marmara’dan çıkan besin yükleri de hesaplanmış ve havzalardan 

Marmara’ya giren besin yükleri ile beraber ilk kez Marmara Denizi’ne özgü, 

fiziksel ve biyojeokimyasal özelliklerini temsil eden ulusal kaynaklarla geliştirilen 

bütünleşik bir model oluşturulmuştur. Tek boyutlu model ileriye dönük olarak 

Marmara derin baseni ortalama koşulları için 6 yıllık bir sure için çalıştırılmış, 

modelin günümüz koşullarını çok iyi simüle ettiği görülmüştür. Buna göre 

karışmış tabakanın altındaki ortalama oksijen konsantrasyonu 40.2 µM olarak 

ortaya çıkmıştır. Marmara derin baseni için tarihsel veriye dayanarak referans 

koşul olarak belirlenen ve aynı zamanda yüksek organizmalar için hipoksiaya 

tolerans alt sınırı olarak kabul edilen 70 mikromolar değerinin çok altında olan bu 

değerin nasıl bu kritik eşiğin üzerine çıkabileceği konusunda yönetim planlarına 

destek olması için çeşitli senaryo model çalıştırmaları uygulanmıştır.  

 

Öncelikle Türk Boğazlar Sistemi’nin Marmara oksijen değerleri üzerindeki önemi 

test edilmiştir. Örneğin, Çanakkale Boğazı alt su oksijen girdisi yarılandığında 

Marmara dip suları ortalama oksijen konsantrasyonunun 12.7 mikromolara 

düştüğü ve sistemin tamamen anoksiaya kayabileceği bulunmuştur. İstanbul 

Boğazı besin yükü girdilerinin üst tabaka Karadeniz kökenli taşınım ve alt 

akıntıdan yukarı karışım şeklinde olduğu tespit edilmiş ve alt karışımdan gelen yük 
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kesildiğinde derin basende ortalama oksijen değerlerinin 60 mikromolar 

seviyelerine doğru çıktığı bulunmuştur. Oksijen değerlerinde asıl iyileşme karasal 

kaynaklı yüklerin azalmasıyla ortaya çıkabilmiştir. Sadece Kuzey Marmara, yani 

İstanbul ve İzmit havzaları yüklerinin sıfır olduğu varsayıldığında oksijen 70.8 

mikromolar’a, yani hipoksia eşiğine doğru artmıştır. Basendeki en büyük iyileşme 

ancak toplam karasal yüklerin tüm Marmara havzalarında yüzde 60 azalmasıyla 

gerçekleşmiş ve ortalama oksijen değeri 76.3 mikromolara çıkmıştır. Tüm senaryo 

sonuçları altı yıllık bir dönemi temsil etmiştir ve bu da sistemin göreceli olarak 

hızlı biçimde (6 yıl minimum olarak alınmalıdır) ancak tüm basen ölçeğinde 

gerekli önlemler alındığında hipoksia riskini azaltan bir davranışa geçeceğini 

göstermektedir. İlerleyen dönemde özellikle karasal girdiler ve evsel atık 

verilerinin tamamlanması, su bütçelerinin güncellenip besin yükü ve oksijen 

alışverişlerinin belirlenmesi ve model öngörülerini iyileştirecek şekilde tasarlanan 

yeni saha çalışmaları yapılması ile mevcut öngörü kapasitesinin daha da artacağı 

beklenmelidir. 

 

 
Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi Modeli 
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ABSTRACT 

 
Marmara Sea is a natural laboratory because it is a sea of transitions between the 

Black Sea and the Mediterranean, and therefore it has a two-layer structure and a 

high population on the coast. Turkey's most important transportation around the 

level where the powerful metropolises makes the economy that supports tourism 

and especially fishing and other economic activities. One of the most important 

indicators of the environmental condition in the Sea of Marmara is the amount of 

dissolved oxygen. Within the scope of MARMOD project, firstly historical data 

were collected with inter-institutional cooperation and the latest condition was 

revealed. Compared to the pre-2010 period, it has been observed that there has 

been a serious oxygen decline in the basin in the last 15 years. Currently, nutrients 

transported to Marmara through the Straits system and exit from Marmara have 

also been calculated and an integrated model developed with national resources 

representing the physical and biogeochemical characteristics of the Marmara Sea 

has been created for the first time along with the food loads entering the Marmara 

from the basins. The one-dimensional model has been run prospectively for a 

period of 6 years for the average conditions of the Marmara deep basin, and it has 

been observed that the model simulates today's conditions very well. Accordingly, 

the average oxygen concentration below the mixed layer emerged as 40.2 

micromolar. Various scenario model studies have been implemented to support 

management plans on how this value, which is set as the reference condition based 

on historical data for the Marmara deep basin and is also considered to be the 

lower limit of hypoxia tolerance for high organisms, can exceed this critical 

threshold.  

 

First of all, the importance of the Turkish Straits System on Marmara oxygen 

values was tested. For example, it was found that when the deep water oxygen 

input of the Dardanelles Strait is halved, the average oxygen concentration of the 

Marmara deep waters drops to 12.7 micromolar and the system can completely 

shift to anoxia. It was determined that the nutrient inputs of the Bosphorus were 
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found to be in the form of upper layer Black Sea originated transport and lower 

stream upstream, and when the load from the lower mixture was cut, the average 

oxygen values in the deep basin increased to 60 micromolar levels. The main 

improvement in oxygen values was caused by the reduction of terrestrial loads. 

Assuming that only North Marmara, namely Istanbul and Izmit basin loads are 

zero, oxygen increased towards 70.8 micromolar, that is, the hypoxia threshold. 

The biggest improvement in the basin was achieved only by a 60 percent reduction 

in total terrestrial loads in all Marmara basins and the average oxygen value 

reached 76.3 micromolar. The overall scenario results represented a six-year 

period, indicating that the system would behave relatively rapidly (a minimum of 6 

years), but would take a behavior that would reduce the risk of hypoxia when all 

necessary measures were taken at all basin scale. In the coming period, it should 

be expected that the existing forecasting capacity will increase further, especially 

by completing terrestrial inputs and domestic waste data, updating water budgets, 

determining nutrient load and oxygen exchanges, and conducting new field studies 

designed to improve model predictions 

 

Keywords: Marmara Sea modeling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

 
196 

 

YÜKSEK FREKANSLI (HF) DENİZ RADARLARI İLE 

FIRTINA KABARMASI (STORM SURGE) GÖZLEMLERİ 

VE UYARILARI 
 

Yüksel YAĞAN
a
, Fatih MUTLU

a 

a
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Deniz Meteorolojisi Şube Müd. Ankara 

 (yyagan@mgm.gov.tr) 

 

ÖZET 

 
Fırtına kabarması (Storm Surge), alçak basınç sistemlerinin etkisi altında 

meydana gelen deniz seviyesindeki yükselmeyle birlikte, rüzgârların da etkisiyle 

oluşan, kıyısal bölgelerde su baskınlarına sebep olan meteorolojik ve 

hidrodinamik olay olarak tarif edilebilir.  

“Fırtına Kabarması (Storm Surge)”, kıyısal bölgeleri ve kıyıya yakın bölgelerdeki 

deniz alanlarını etkileyen ciddi bir sorundur. Fırtına kabarması sonucunda önemli 

ölçüde can ve mal kayıpları olmaktadır. Bununla birlikte, kıyısal alanlara inşa 

edilen nükleer santral, petrol rafinerileri, akaryakıt ve gaz dolum tesisleri gibi 

yapıların Fırtına Kabarmasından dolayı zarar görmesi, çok ciddi ve uzun yıllar 

boyunca süren çevre felaketlerine, yaygın ve çok fazla can kayıplarına sebep 

olmaktadır. 

Son yıllarda, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliği nedeniyle okyanus ve 

deniz yüzeyleri daha fazla ısınmakta, buna bağlı olarak daha kısa sürelerde 

şiddetli fırtına kabarmaları meydana gelmektedir. Bu durum, 2007 yılında 

yayınlanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, IPCC) raporunda; “Fırtınaların sürelerinin uzunluğu ve 

büyüklüğü arasında güçlü bir korelasyon olduğu ve bununda tropikal deniz 

yüzeyi sıcaklıklarındaki artış ile bağlantılı” olduğu ifadeleri ile açıklanmıştır. 

Bunun yanı sıra, raporda kasırga ve siklonların daha önce hiç görülmemiş 

alanlarda da görülmeye başlandığına değinilmiştir. Uluslararası kuruluşlar 

tarafından da kabul edilen şiddetli fırtına kabarmalarındaki artış, etkili olduğu 

kıyı alanlarında bazı çevresel, ekonomik ve sosyal sorunların oluşmana neden 

olmaktadır. 

Bu çalışmada, fırtına kabarmasının HF Deniz Radarları aracılığıyla 

gözlemlenmesi ve bunun sonucunda uyarıların yapılması konusu ele alınmıştır. 

Fırtına kabarmasının gözlemlenmesi ve uyarı sürecinde, HF Deniz Radarlar 

yazılımında kullanılan, denize ait fiziksel parametrelerle ilgili algoritmalar 

açıklanmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Fırtına Kabarması (Storm Surge), HF Deniz Radarı. 
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ABSTRACT 

 
Storm surge can be described as a meteorological and hydrodynamic phenomenon, 

which is caused by the winds and causes floods in coastal areas with the rise of sea 

level under the influence of low pressure systems. 

 
Storm surge is a serious problem affecting coastal areas and marine areas near the 

coast. As a result of the storm surge there is a significant loss of life and property. 

However, damage to structures such as nuclear power plants, oil refineries, fuel oil 

and gas filling facilities built in coastal areas due to storm surge, causes serious 

and long-lasting environmental disasters and widespread and many deaths. 

 
In recent years, due to global warming and related climate change, ocean and sea 

surfaces become more heated and consequently severe storm surges occur in 

shorter periods. This is the case in the IPCC report of the Intergovernmental Panel 

on Climate Change, published in 2007; It has been explained that there is a strong 

correlation between the length and magnitude of the storms and that this is related 

to the increase in tropical sea surface temperatures. In addition, the report notes 

that hurricanes and cyclones have begun to be seen in areas that have never been 

seen before. The increase in severe storm surges, which is also accepted by 

international organizations, causes some environmental, economic and social 

problems to occur in the coastal areas where it is effective. 

 
In this study, the observation of storm surge by HF Marine Radars and consequent 

warnings are discussed. The algorithms related to the physical parameters of the 

sea used in HD Marine Radars software have been explained in the process of 

storm surge observation and warning. 

 
Keywords: Storm Surge, HF Marine Radar. 
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ÖZET 

 
Ön arıtma sonrası ya da biyolojik arıtma sonrası atıksuyun sahilden belirli 

uzaklıkta deniz tabanına boru ve difüzörler aracılığı ile deşarj edilmesi derin deniz 

deşarjı olarak tanımlanır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından derin deniz 

deşarjı ile atıksu boşaltım izni verilen kurum/kuruluşların Derin Deniz Deşarjı 

İzleme Genelgesi kapsamında bahar aylarında boru hattı boyunca çatlak ya da 

sızıntı olmadığının tespiti için görüntüleme çalışması yapmaları gereklidir. Ayrıca 

genelge gereği yılın ocak ayında su örneklemesi ve ağustos ayında ise su ve 

sediman örneklemesi yapılması zorunludur. Alınan su ve sediman numunelerinde 

genelge gereği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 4’teki parametreler 

izlenmelidir. Derin deniz deşarjı hatlarının projeye göre belirlenen koordinatlarda 

inşaa edilmesi görüntüleme çalışması, su ve sediman örneklemesi yapılacak nokta 

için son derece önemlidir. Ancak derin deniz deşarj hattının deniz koşulları ya da 

dış etkenler sebebiyle projelendirilen koordinatlarda kaymalar veya değişiklikler 

meydana gelebilmektedir. Bu sebeple deniz suyu ve sediman örneklemelerinin 

doğru noktalardan yapılabilmesi için akustik yöntemlerle borunun kıyıdan boru 

sonuna kadar konumu tespit edilmelidir. Söz konusu deşarj hattı proje gereği 

kıyıdan belirli uzunluğa kadar gömülmektedir. Zamanla borunun kapatılmayan 

kısmı akıntı ve dalga etkisiyle deşarj hattının üzeri kum, silt gibi ince yapılı 

malzemelerle zamanla kapanabilmekte ve kamera ile görülmesi 

zorlaşabilmektedir. Bu gibi durumlarda optik görüntüleme öncesinde boru hattı ve 

deniz tabanı akustik görüntüleme çalışması yapılması veri bütünlüğü açısından son 

derece önemlidir. Genelgede görüntülemenin dalgıç marifeti ile yapılması 

belirtilmiştir. Ancak derinliğin fazla ve akıntının yüksek olduğu bölgelerde 

dalgıçların çalışması uygun olmayabilir. Yapılan bu çalışmada koordinatları 

akustik görüntüleme ile belirlenmiş deşarj hattının optik görüntülemesi uzaktan 

kumandalı su altı aracı (ROV) ile yapılmıştır. Derin deniz deşarjı hattının mevcut 

durumunu gösterir video görüntüleri genelge gereği ilgili kurum/kuruluş tarafından 

bakanlığa sunulur. Deşarj izin belgesinin yenilenebilmesi için deşarj hattında 

çatlak ya da sızıntının olmadığı kanıtlanmalıdır. 

 
Anahtar kelimeler: Derin deniz deşarjı, akustik görüntüleme, optik görüntüleme 
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ABSTRACT 

 
Discharge of wastewater after pretreatment of biological treatment to the seabed at 

a certain distance from the beach through pipes and diffusers is defined as deep sea 

discharge. Within the scope of Deep Sea Discharge Monitoring Circular Order, 

institutions/organizations that have been granted deep sea and wastewater 

discharge permit by the Ministry of Environment and Urbanization should perform 

imaging studies to detect any cracks or leaks along the pipeline during spring 

months. Additionally, according to the circular order, it is mandatory to perform 

water sampling every January of the year and both water and sediment sampling 

every August of the year. According to the circular order, water and sediment 

samples taken should follow the parameters stated in Regulation on Water 

Pollution Control Table 4. It is extremely important for imaging studies, water 

sampling and sediment sampling point to build deep sea discharge lines as they are 

previously determined by the project. However, projected coordinates of the deep 

sea discharge line might shift and change depending on the conditions of the sea or 

external factors. For this reason, to smaple sea water and sediments from the 

correct points, aquistic methods should be used to determine the location of the 

pipe from the shore to the end. The discharge line is buried from th shore to a 

certain distance as required by the project. Over time, the uncovered portions of 

the pipe can be covered by fine materials like sand or silt due to currents or waves, 

and this can prevent imaging by the camera. In circumstances like this, it is crucial 

for data integrity to conduct pipe line and seabed acoustic imaging studies prior to 

optic imaging. It is stated in the circular letter that the imaging should be 

performed by a diver. However, divers might not be preferable for the regions that 

the depth and current is high. In this study, optical imaging of the discharge line, 

whose coordinates were determined by acoustic imaging, was done with a remote-

controlled underwater vehicle (ROV). Video images showing the current status of 

the sea discharge line are submitted to the ministry by the relevant institution / 

organization as per the circular. In order to renew the discharge license, it should 

be proved that there are no cracks or leaks in the discharge line. 

 
Keywords: Sea discharge, acoustic imaging, optical imaging 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, Çanakkale Boğazı’nda yer alan proje sahasında 12 ay süre ile akıntı, 

dalga ve sıcaklık parametreleri ölçülerek bölgenin oşinografik yapısının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Ölçümlerde, deniz tabanına yerleştirilen akustik 

doppler prensibi ile çalışan RDI marka ADCP, RBR marka CTD (iletkenlik, 

sıcaklık ve yoğunluk) ve sıcaklık ölçer (T-chain) cihazları kullanılarak bir yıl 

süreyle akıntı, dalga ve sıcaklık parametreleri su kolonu boyunca ölçülmüştür. 

Aynı zamanda verilerin desteklenmesi amacıyla hat boyunca hareketli akıntı 

ölçümleri de gerçekleştirilmiştir. 

 
Çalışma sırasında derinlik boyunca sabit bir noktada akıntı, dalga ve sıcaklık 

ölçümü yapabilmek için şamandıra, zincir, tonoz ve tutucu çelik parça kullanılarak 

bir sistem hazırlanmıştır. Konumlandırılan cihazlardan her iki ayda bir düzenli 

olarak veri sağımı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede verilerin periyodik olarak 

kontrolü ve değerlendirilmesi sağlanmıştır. Gerçekleştirilen veri sağımlarından 

sonra akıntı, dalga ve sıcaklık değerlerindeki değişim grafikler ile sunulmuştur. 

Her ay için gerçekleştirilen ölçüm sonuçları da ayrıca tablo halinde verilmiştir. 

 
Çalışma kapsamında elde edilen veriler ışığında Çanakkale Boğazının oşinografik 

yapısının bir yıllık değişimi ortaya konmuştur. Sonuçlar incelendiğinde 

Karadeniz'den İstanbul Boğazı vasıtasıyla Marmara Denizi'ne oradan da 

Çanakkale Boğazına giren yüzey suları ve Akdeniz'den Çanakkale Boğazı 

vasıtasıyla Marmara Denizi'ne giren dip sularının oluşturduğu çift tabakalı yapı ve 

“upwelling” olarak bilinen deniz suyunun yukarı çıkışı gözlenmiştir. Kuvvetli 

tabakalaşma nedeniyle olağanüstü olarak değerlendirilebilecek bu durumun 

bölgedeki meteorolojik şartlar sebebiyle oluştuğu değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Akıntı, CTD, Çanakkale Boğazı, Dalga, T-chain,  
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ABSTRACT 

 
The emphasis of this study was to determine the oceanographic structure of 

Dardanelles Strait by investigating current, wave and temperature parameters for 

12 months. The measurements were conducted by botto-mounting an RDI brand 

ADCP, an RBR brand CTD and a T-chain to monitor current, wave and 

temperature values of the water column for a year. Concurrently, moving current 

measurements through profiles were conducted to support the data from the buoy.  

 
A system which consists of a buoy, moorings and a vault was designed to measure 

temperature and current values through depth at a fixed point. Data acquisition in 

every two months was performed to periodically check, process and interpret the 

obtained temperature and current values. Following the data acquisition and 

process, changes in current, temperature, salinity and density values were 

presented with graphs. The measurement results for each month were also given in 

tabular form. 

 
As a result of all the measurements, the one-year-variance of Dardanelles Strait’s 

oceanographic structure was obtained. When the results were examined, two 

layered oceanographic structure, resulting from the entrance of Black Sea surface 

waters from the Bosphorus to Sea of Marmara and Dardanelles Strait and the 

entrance of Mediterranean Sea bottom waters from Dardanelles Strait to Sea of 

Marmara, was observed. An additional finding was the “upwelling” in certain data, 

which is the upward movement of the sea water beneath the surface. This situation, 

which may be considered extraordinary due to the presence of the mentioned 

layered structured, was interpreted to be formed due to then meteorological 

circumstances of the area. 

 
Keywords: Current, CTD, Dardanelles Strait, T-Chain, Wave 
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UYARLAMALI (ADAPTİVE) GÖZLEM STRATEJİLERİ 

 
Şükrü T. BEŞİKTEPE 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

(sukru.besiktepe @deu.edu.tr) 

 

ÖZET 

 
Denizlerde, fiziksel kimyasal ve biyolojik değişimler ve dönüşümler uzayda ve 

zamanda birbiriyle etlileşimli farklı ölçeklerde gerçekleşir.  Kıyı bölgelerinde ise 

bu ölçekler daha küçük ve kısadır. Bunun yanıda kıyıya yakın bölgelerde meydana 

gelen ani değişimler de farklı bir boyut katmaktadır. Dinamik değişkenliği yüksek 

olan bu gibi alanları ölçmek ve örneklemek için yenilikçi teknikler gerekmektedir. 

Adaptif örnekleme yaklaşımları, böyle olayları karakterize etmek, ölçmek ve 

örneklemek için kritik öneme sahiptir. Çünkü, standart yaklaşımlar dinamik 

değişkenliğin yüksek olduğu dönüşümleri çözümleme sıklığına ve çözünürlüğüne 

sahip değildirler.  

 
Bu sunumda Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz’ de gözlemlenen farklı 

olayların adaptif örnekleme ile nasıl karakterize edildiği ortaya konulacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: gözlem sistemi, uyarlamalı ölçüm  
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ADAPTIVE OBSERVATION STRATEGIES 
 

Şükrü T. BEŞİKTEPE 
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

(sukru.besiktepe @deu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 
 
At sea, physical chemical and biological variations and processes take place at 

different scales that are interrelated in space and time. In coastal areas, these scales 

are smaller and shorter. Furthermore, episodic events in the coastal areas add a 

different dimension. Innovative techniques are required to measure and sample 

such areas with high dynamic variability. Adaptive sampling approaches are 

critical to characterize, measure, and sample such events because standard 

approaches do not have the frequency and resolution to resolve processes in high 

dynamic areas. 

 
In this presentation, how observed events in the Black Sea, Marmara Sea and 

Mediterranean Sea are characterized by adaptive sampling will be presented. 

   
Keywords: observation system, adaptive measurement 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, Türkiye’nin yüzey kıyı sularının fiziko-kimyasal değişkenleri (pH, 

sıcaklık, tuzluluk, oksijen, bulanıklık, iletkenlik, fosfat ve amonyum azotu) ve bu 

değişkenlerin denizel makrofloraya (makroalg ve angiosperm) etkisi incelenmiştir. 

Örnekleme ve analiz çalışmaları 2017-2019 yılları arasında yaz döneminde yılda 

bir kez olmak üzere üst-infralittoral bölgenin 0-3 m arası derinliğinden 95 

noktadan (20 Karadeniz, 29 Marmara Denizi, 24 Ege Denizi ve 22 Akdeniz) 

makro flora örneklemeleri ile birlikte gerçekleştirilmiştir.  

 
Fiziko-kimyasal değişkenlerin, Karadeniz (pH 8.28, sıcaklık 25.73°C, tuzluluk ‰ 

16.42, oksijen 5.90 mg/L, bulanıklık 5.08, orto-fosfat 0.11 µmole/L ve amonyum 

azotu 1.86 µmole/L), Marmara Denizi (pH 8.28, sıcaklık 26.17°C, tuzluluk ‰ 

22.29, oksijen 5.84 mg/L, bulanıklık 2.51, orto-fosfat 0.115 µmole/L ve amonyum 

azotu 2.43 µmole/L), Ege Denizi (pH 8.23, sıcaklık 26.82°C, tuzluluk ‰ 36.54, 

oksijen 5.86 mg/L, bulanıklık 3.94, orto-fosfat 0.12 µmole/L ve amonyum azotu 

2.5 µmole/L) ve Akdeniz (pH 8.28, sıcaklık 28.95°C, tuzluluk ‰ 35.38, oksijen 

5.18 mg/L, bulanıklık 4.07, orto-fosfat 0.14 µmole/L ve amonyum azotu 2.29 

µmole/L) kıyılarına göre üç yıllık ortalama değerleri tespit edilmiştir. Karasal 

baskının olduğu ve fosfatın yüksek değerlerde bulunduğu istasyonlarda (Sakarya, 

Samsun, Hereke, Gemlik, Kavaklıdere, Küçükçekmece, İzmir İç Körfezi, Fethiye 

İç Körfez ve Mersin gibi) makroflora açısından etkilenmiş ortam türlerinden yeşil 

algler Ulva ve Cladophora türlerince baskın olup bu noktalar genelde zayıf-kötü 

ekolojik kalite sınıfındadır. Bu çalışmanın sonuçları, R/V TÜBİTAK MARMARA 

ile Marmara Denizi, Karadeniz ve Ege Denizi kıyı su yönetim birimlerinin yüzey 

sularından aynı dönemlerde elde edilen sonuçlarla da karşılaştırılarak sunulmuştur. 

Orto-fosfat sonuçları Karadeniz infralittoralde genelde en yakın kıyı istasyona göre 
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yüksek bulunmuş, sadece Samsun kıyı istasyonu değeri çok daha yüksek 

belirlenmiştir. Marmara Denizi’nde orto-fosfat değerleri birbirine yakın olmakla 

birlikte Bandırma Körfezi’nde kıyı istasyonu değeri çok daha yüksektir. Ege 

Denizi’nde genel olarak değerler yakın, yer yer infralittoralde yüksektir. Bu 

çalışma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM tarafından 

desteklenen “Türkiye Denizlerinde Bütünleşik İzleme (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2017-2019)” projesinin makro flora izleme bileşeninin bir 

parçasıdır.  

 
Anahtar Kelimeler: Fiziko-kimyasal değişkenler, izleme, makroalgler, kıyı suları, 

Türkiye  
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0-3 M) IN TURKEY: 2017-2019 SUMMER SEASON 
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ABSTRACT 

 
In the present study, physicochemical properties (pH, temperature, salinity, 

oxygen, turbidity, conductivity, phosphate, and ammonium nitrogen) of marine 

coastal waters in Turkey, and effect on the marine macroflora are investigated. 

Sampling and analyses were performed in the upper-infralittoral zone from 

different 95 localities (20 Black Sea, 29 Sea of Marmara, 24 Aegean coasts, and 22 

Mediterranean coasts) of Turkey, in summer seasons for once a year between 2017 

and 2019 together with macroflora sampling.  

 
Physicochemical properties were found as average for three years in the coasts of 

Black Sea (pH 8.28, temperature 25.73°C, salinity ‰ 16.42, oxygen 5.90 mg/L, 

turbidity 5.08, orthophosphate 0.11 µmole/L, and ammonium nitrogen 1.86 

µmole/L), the Sea of Marmara (pH 8.28, temperature 26.17°C, salinity ‰ 22.29, 

oxygen 5.84 mg/L, turbidity 2.51, orthophosphate 0.115 µmole/L, and ammonium 

nitrogen 2.43 µmole/L), the Aegean coasts (pH 8.23, temperature 26.82°C, salinity 

‰ 36.54, oxygen 5.86 mg/L, turbidity 3.94, orthophosphate 0.12 µmole/L, and 

ammonium nitrogen 2.5 µmole/L), and the Mediterranean coasts (pH 8.28, 

temperature 28.95°C, salinity ‰ 35.38, oxygen 5.18 mg/L, turbidity 4.07, 

orthophosphate 0.14 µmole/L, and ammonium nitrogen 2.29 µmole/L). Phosphate 

was especially found as high in the monitoring sites Sakarya, Samsun, Hereke, 

Gemlik, Kavaklıdere, Küçükçekmece, İzmir Inner Bay, Fethiye Inner Bay, Mersin, 

etc., and where are affected by anthropogenic impact, green algae Ulva and 

Cladophora are dominant, and poor-bad ecological quality. The results of this 

study are compared with the results obtained by R/V TUBİTAK MARMARA 

from surface waters of Marmara Sea, Black Sea, and Aegean coastal waters 

management units in the same periods is also presented.  The ortho phosphate 
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results were generally higher in the Black Sea upper-infralittoral than the nearest 

coast station, and only Samsun coast station value was much higher. Although the 

orthophosphate values in the Marmara Sea are close to each other, the coast station 

value in Bandırma Bay is much higher. In the Aegean Sea, the values are generally 

close and occasionally high in the upper-infralittoral. 

 

 The project called “Integrated Pollution Monitoring in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-

TÜBİTAK/MAM; 2017-2019” supported by the Ministry of Environment and 

Urbanization and TÜBİTAK MAM, and this project is a part of the macroflora 

monitoring component.  

 
Keywords: Coastal waters, macroalgae, monitoring, physico-chemical properties, 

Turkey 
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ÖZET 

 
Türk denizlerinde farklı kurumlar tarafından izleme ve değerlendirme çalışmaları 

yapılmaktadır. Farklı özelliklere sahip denizlerimizde düzenli yapılan izleme ve 

değerlendirme çalışmalarında doğru sonuçların elde edilebilmesi için izleme 

çalışmalarında standardizasyonun sağlanması gerekliliği ortay çıkmaktadır. Bu 

bağlamda ülkemizin hali hazır yönetmelikleri ve tebliğlerine, AB direktiflerine, 

taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uyum sağlayacak ulusal deniz izleme 

stratejisi oluşturulmalı ve stratejiye uygun olarak deniz izlemelerinde 

standardizasyon sağlanmalıdır. Bu amaçla izleme yapılacak noktalar, matrisler, 

parametreler, değişkenler, örnekleme ve analiz metotları belirlenerek standart 

oluşturulmalıdır. Bu amaçla ÇŞB koordinatörlüğünde TÜBİTAK MAM tarafından 

2015-2016 yılları arasında “Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması 

Projesi” yürütülmüştür. Proje kapsamında ülkemiz uzmanlarının da katkılarıyla 

deniz izleme çalışmalarında mevcut yönetmeliklerimiz, AB direktifleri ve ülke 

ihtiyaçları dikkate alınarak; hidrografik koşullar izleme kılavuzu, plankton izleme 

kılavuzu, bentos izleme kılavuzu, makroalg ve deniz çayırları izleme kılavuzu, 

deniz memelileri izleme kılavuzu, deniz çöpleri izleme kılavuzu, su altı gürültüsü 

izleme kılavuzu, inorganik kirleticiler izleme kılavuzu, organik kirleticiler izleme 

kılavuzu, mikrobiyolojik kirleticiler izleme kılavuzu ve ötrofikasyon izleme 

kılavuzu oluşturulmuştur. Bu kılavuzlarda yer alan örnekleme, analiz ve 
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değerlendirme yöntemlerinin deniz araştırması yapan kurum, kuruluş ve kişilerce 

kullanılmasıyla örnekleme ve analiz yöntemlerinde bütünlük sağlanarak bir bölge 

veya denize ait uzun süreli sonuçların en doğru şekilde değerlendirilmesine ve 

yorumlanmasına imkan sağlanacaktır.  

 
Hazırlanan Deniz İzleme Kılavuzu’na aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/menu/deniz_izleme_klavuzlari_201805160242

37.pdf 

 
Anahtar kelimeler: Deniz, izleme, kılavuz, bentos, alg, deniz çayırları, plankton, 

kirleticiler, ötrofikasyon, deniz memelileri, su altı gürültüsü, mikrobiyoloji, 

hidrografi 
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ABSTRACT 

 
Monitoring and assessment studies are conducted in Turkish seas by different 

institutions. To obtain correct results in regular monitoring and assessment studies 

in our seas with different features, it is obvious that standardization should be 

ensured in monitoring studies. In this context, a national maritime monitoring 

strategy should be established as it will comply with the current regulations and 

declerations of our country, EU directives and interntional agreements and 

standardization should be ensured in maritime monitoring in accordance with the 

strategy. Standards should be established by determining monitoring points, 

matrices, parameters, variables, sampling and analysis methods. For this purpose, 

“Project for Ensuring Standardization in Maritime Monitoring” was carried out 

under the coordination of MoEU between 2015-2016. Within the scope of the 

project, by taking our current regulations of maritime monitoring studies, EU 

directives and our country’s needs into account; hydrographic conditions 

monitoring guide, plankton monitoring guide, benthos monitoring guide, 

macroalgae and sea meadow monitoring guide, sea mammal monitoring guide, 

marine litter monitoring guide, underwater noise monitoring guide, inorganic 

pollutants monitoring guide, organic pollutants monitoring guide, microbiological 

pollutants monitoring guideand eutrophication monitoring guide has been created 

with the contributions of our conrty’s experts. Institutions and individuals involved 

in maritime research will ensure a unity in sampling and analysis methods by using 
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the sampling, analysis and assessment methods included in these guidelines, and 

long-term data of a specific region or sea will be evaluated in the most accurate 

way.  

 
One can access to Maritime Monitoring Guideline using the link below:  

https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/menu/deniz_izleme_klavuzlari_201805160242

37.pdf 

 
Key words: Maritime, monitoring, guideline, benthos, algae, sea meadows, 

planktons, pollutants, eutrophication, sea mammals, underwater noise, 

microbiology, hydrography 
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ÖZET 

 
İzmit Körfezi, Marmara Denizi'nin doğu kesiminde yer alan ve yarı kapalı 

özellikte olan önemli bir su kütlesidir. Körfez çevresinde son 40 yıldır hızlı ve 

kontrolsüz endüstriyel gelişim ve yoğun kentleşme meydana gelmiştir. Sonuç 

olarak, yoğun bir şekilde deniz kirliliği ve ekosistemde değişimler gözlenmiştir. 

Bunun sonucu olarak da deniz ve sediment kirliliği, “red tide” vakaları, musilaj 

oluşumları, dip su oksijen eksikliği, zaman zaman balık ölümleri meydana 

gelebilmektedir. Günümüzde ise belli dönemlerde yaşanan red-tide oluşumları 

devam etmekte olup özellikle dip oksijen seviyesindeki ciddi düşüşler ekosistem 

için tehlike arz etmektedir. Bu kapsamda, İzmit Körfezi’nde fitoplankton 

kompozisyonu ve bolluğunu belirlemek üzere 2015-2018 yılları arasında körfezin 

iç, orta ve dış kısımlarını temsilen seçilen 4 istasyonun yüzey suyunda mevsimsel 

olarak örneklemeler gerçekleştirilmiştir. 

 
Çalışma sonucunda çeşitli taksonomik gruplara ait 10 sınıfa ait 136 fitoplankton 

türü tespit edilmiştir. Major fitoplankton gruplarından diyatom ve dinoflagellat 

türleri körfezin fitoplankton kompozisyonunun çoğunluğunu temsil etmektedir. En 

yüksek fitoplankton bolluğu 2018 yaz döneminde iç körfezde (4.287x10
6
 hücre.l

-

1
), en düşük fitoplankton bolluk değeri ise yine yaz döneminde dış körfezde 

(2.88x10
5
 hücre.l

-1
) gözlenmiştir. Bölgede her mevsim en yüksek fitoplankton 

yoğunluğu dinoflagellatlardan Tripos spp., Prorocentrum spp., Protoperidinium 

spp. türlerinden gelmektedir. Prorocentrum spp. ve Noctulica scintillans türleri 

İzmit Körfezi’nde çok yaygındır ve aşırı üremeleri ile körfez çevresinde olumsuz 

etkilere neden olmaktadır.  

 
Körfezin temel gruplar arasındaki baskınlık ilişkilerini ortaya koymak üzere 

ilkbahar ve yaz dönemlerine ait diyatom/dinoflagellat oranları incelenmiştir. Buna 

göre 2016 ve 2018 yılları ilkbahar döneminde diyatom baskınlığı, diğer 

dönemlerde ise dinoflagellat baskınlığı gözlenmiştir. Tür çeşitlilik değerlerine 
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bakıldığında düşük çeşitlilik değerleri 2018 yılının kış döneminde iç körfezde, 

yüksek çeşitlilik değerleri ise daha çok orta ve dış körfezde bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: İzmit Körfezi, Marmara Denizi, fitoplankton, 

dinoflagellatlar, diyatomlar 
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ABSTRACT 

 
Izmit Bay is one of the most important semi-enclosed water bodies in the eastern 

part of Marmara Sea. During last 40 years, rapid and uncontrolled industrial 

development and intensive urbanization have been occurred around Izmit Bay. 

Consequently, extensive marine pollution and ecosystem damage have been 

observed in recent years. Marine and sediment pollution, “red tide” cases, 

mucilage formations, oxygen deficiency in deep water were observed in the 

studied area. Nowadays, red-tide formations continue in certain periods and 

serious decreases in deep oxygen levels are harmful for the ecosystem. In this 

context four stations along the bay, deemed to represent the whole bay area (i.e. 

western, central and eastern basins) have been seasonally sampled to monitor 

phytoplankton composition and abundance between 2015-2018. 

 

136 species were determined during the study period from various phytoplankton 

groups.  The maximum phytoplankton abundance (4.4287x10
6 

cells l
-1

) was 

observed in summer of 2018 in the eastern part of Bay and minimum 

phytoplankton abundance (2.88x10
5
 cells.l

-1
) was observed in summer of 2016 in 

western part of the Bay. Tripos spp., Prorocentrum spp., Protoperidinium spp. 

were own the highest scores in all seasons in the region. Prorocentrum spp. and 

Noctiluca scintillans species were very common species growing extensive blooms  

in the Izmit Bay and cause negative effects on environment of the Bay. 

 
Diatom/Dinoflagellat ratios of spring and summer were examined in order to 

reveal dominance relations among basic phytoplankton groups in the Bay. Diatom 

dominance was observed in the spring of 2016 and 2018, whereas dinoflagellat 

dominance was observed in all other seasons in the studied area. According to the 

species diversity values, while the lowest diversity values were observed in the 
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eastern part of the Bay in the winter period of 2018, the highest diversity values 

were observed mostly in the central and western part of the Bay. 

 
Key words: Izmit Bay, Marmara Sea, phytoplankton, dinoflagellates, diatomeae  
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DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Filiz KÜÇÜKSEZGİN, Mümtaz TIRAŞIN, L. Tolga GÖNÜL 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı 35340 
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(filiz.ksezgin@deu.edu.tr) 

 

ÖZET 

 
Ege Denizi kıyılarında en uzun süreli izleme çalışmaları İzmir Körfezi’nde 

gerçekleştirilmiş olup, 1988-1998 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 

Çevre Müsteşarlığının desteği ile başlatılan çalışmalara 2000 yılından sonra 

günümüze kadar İZSU Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle devam edilmiştir (DBTE-

098, 124, 134, 141, 152, 163, 167, 180, 199, 1996-2017). Dış Körfez’de besin 

elementlerinin derişimleri büyük bir değişim göstermezken Orta-İç Körfez’de 

fosfat ve nitrat+nitrit konsantrasyonlarında özellikle yağışlara bağlı olarak salınım 

izlenmektedir. Ötrofikasyon seviyesini belirlemek amacıyla Trofik Indeks (TRIX) 

hesaplamaları yapılmış olup genel olarak Dış Körfez’de Gediz Nehrinin 

döküldüğü bölge dışında ötrofikasyon riski söz konusu değildir. Buna karşılık 

Orta-İç Körfez’de hemen hemen bütün mevsimlerde ötrofikasyon riski vardır. 

 
Körfez yüzey sularında ölçülen ve üretkenliğin göstergesi olan klorofil-a 

konsantrasyonlarının körfezin farklı bölümlerindeki dağılımlarına bakıldığında 

bütün örnekleme mevsimlerinde en yüksek konsantrasyonların İç Körfez’de 

birincil üretimin artış gösterdiği ilkbahar mevsiminde ölçüldüğü görülmektedir. 

 
Tüm örnekleme dönemlerindeki TNOx değerlerinin İç ve Orta Körfez’de 2004 

yılından başlayarak azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna karşılık Dış 

Körfez’de 2003 yılına kadar çok hafif bir azalma eğilimi görülmekte olup daha 

sonra 2018 yılına kadar bir değişim izlenmemiştir. Yüzey suyunda ölçülen 

amonyum azotu değerlerinde İç ve Orta Körfez’de 2004 yılına kadar bir azalma 

eğilimi gözlenmiş olup 2004-2015 yılları arasında bir değişim saptanmamıştır. 

Ancak 2015 yılından sonra her iki bölgede de bir artış eğilimi izlenmektedir. Dış 

Körfez’de amonyum azotu derişimleri 2007’den sonra çok hafif bir artış eğilimi 

göstermiştir. TPO4-P değerlerinin İç ve Orta Körfez’de 2000 yılında Çiğli Atıksu 

Arıtma Tesisinin devreye girmesiyle başlayıp 2018 yılına kadar azalma eğiliminde 

olduğu gözlenmektedir. Dış Körfez’de ise toplam fosfat derişimleri 2000-2018 

arasında küçük bir salınım göstermektedir. Orta ve İç Körfez’de dip sularında 
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ölçülen çözünmüş oksijen derişimleri bütün örnekleme dönemleri dikkate 

alındığında artan bir trend göstermektedir. 

 
İzmir Körfezi’nde kirletilmemiş ve kıyıdan uzak Dış Körfez’de referans olarak bir 

nokta seçilerek bu noktada ölçülen besin elementleri, klorofil-a ve çözünmüş 

oksijen verileri kullanılarak sınır değerler belirlenmiştir. Besin elementleri ve 

çözünmüş oksijen için dört mevsim ayrı ayrı bulunan sınır değerler ile tüm 

dönemleri içeren verilerden elde edilen değerler arasında büyük benzerlik 

bulunmuştur. Klorofil- a için mevsimsel olarak hesaplanan sınır değerler, birincil 

üretimin mevsimlere bağlı olarak değişim göstermesi nedeniyle bütün dönemleri 

içeren data setinden hesaplanan sınır değerlerden farklıdır. Bu nedenle sınır 

değerlerin mevsimsel olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Ötrofikasyon, eğilim analizi, sınır değerler, İzmir Körfezi 
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(filiz.ksezgin@deu.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
The long-term monitoring studies on the coasts of the Aegean Sea were carried out 

in the Izmir Bay and the studies initiated with the support of Izmir Metropolitan 

Municipality and the under secretariat of Environment between 1988-1998 and 

have been continued with the support of İZSU General Directorate since 2000 

(DBTE-098,124,134,141,152,163,167,180, 199, 1996-2017). While the 

concentrations of nutrients do not show a significant difference in the outer Bay, 

phosphate and nitrate+nitrite concentrations in the Middle-Inner Bays varied due 

to precipitation. In order to determine the level of eutrophication, trophic index 

have been calculated and it was found that generally there is no eutrophication risk 

in the outer part of the Bay except the Gediz River estuary. In contrast, there is a 

risk of eutrophication in almost all seasons in the Middle-Inner Bays. 

 
The distribution of chlorophyll-a concentrations, which are indicative of 

productivity, were determined in the surface waters of the bay and the highest 

concentrations in all sampling seasons were measured in the spring period due to 

the primary production in the Inner Bay.  

 
TNOx values in all sampling periods have been decreasing since 2004 in the 

Middle-Inner Bays. On the other hand, there was slightly decreasing trend in the 

Outer Bay until 2003 and there has not been any changes to the present day. There 

was a tendency to decrease in ammonium values measured in the surface waters of 

the Inner-Middle Bays until 2004 and no change was observed between 2004-

2015. However, after 2015, an increasing trend was found in both regions. 

Ammonium concentrations in the Outer Bay showed a slightly inceasing trend 

after 2007. It was detected that TPO4-P values started to decrease in 2000 with the 

start of the Çiğli Wastewater Treatment Plant in the Inner-Middle Bays. In the 

Outer Bay, TPO4-P showed insignificant differences between 2000-2018. 

Additionally, dissolved oxygen concentrations measured in bottom waters in the 

Middle-Inner Bays showed an increasing trend in all sampling periods. 
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A sampling station was selected as the reference point located in unpolluted and 

off shore area from the Outer Bay. A significant similarity was found between the 

limit values for nutrients and dissolved oxygen, which were calculated seasonally 

and obtained from the all periods. The seasonally calculated limit values for 

chlorophyll-a are different from the limit values calculated from the data set 

containing all periods, as primary production varies depending on the seasons. 

Therefore, the limit values should be determined seasonally for chlorophyll-a. 

 
Key Words: Eutrophication, trend analysis, limit values, Izmir Bay 
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ÖZET 

 
Deniz Çöpleri son yıllarda ülkemiz ve dünya gündemi meşgul eden çevre kirliliği 

sorunlarından biri olarak görülmektedir. Her yıl 10 milyon ton çöpün denizlere 

girdiği tahmin edilmektedir. DEN-İZ Projesi (2017-2019) kapsamında, ülkemiz 

kıyılarındaki karasal kaynaklı çöplerin miktarının hesaplanması, sınıflandırmasını 

ile farklı tipteki baskıların ortaya koyulabilmesi için Marmara Denizi’nde 

Kınalıada; Karadeniz’ de Sarısu Plajı; Ege Denizi’nde Madra Çayı ağzında Deniz 

Çöpleri İzleme Kılavuzuna (DİSSP, 2017) göre pilot ölçekli olarak sahillerde, çöp 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

 
Kınalıada plajında Ekim 2017, Sarısu Plajı’nda Kasım 2018 ve Madra Çayı 

ağzında Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda alanlardaki 

çöplerin toplam ağırlıkları sırasıyla, yaklaşık olarak 41.72 kg (0,014kg/m
2
), 25.403 

kg (0,043kg/m
2
), 5,29 kg (0,033 kg/m

2
) olarak tespit edilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda toplanan çöplerin ağırlık dağılımlarına göre Kınalıada’ da yaklaşık 

%46 ve Sarısu Plajı’nda yaklaşık %60 oranları ile plastik ürünler, Madra Çayı 

ağzında ise %31 ‘lik oran ile cam ürünler ile bunu takiben yaklaşık %29 oran ile 

plastik ürünlerin takip ettiği belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda sayılan çöp 

adetlerinin yüzde dağılımlarına baktığımızda Kınalıada’da %85, Sarısu Plajı’nda 

%91, Madra Çayı ağzında %93 oranları ile plastik ürünlerin sahip olduğu 

görülmektedir. Madra Çayı’nda yapılan çalışmada plastik ürün oranının %85’ini 

sigaralar, sigara filtreleri ve izmaritleri kategorisinin oluşturduğu belirlenmiştir.   
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Yapılan çalışmalar Temiz Kıyı İndeksine (CCI, 2007) göre değerlendirildiğinde 

Marmara Denizi’ndeki Kınalıada 79,69 değeri ile “çok kirli”, Karadeniz’deki 

Sarısu Plajı 5,84 “orta derecede kirli” ve Ege Denizi’ndeki Madra Çayı ağzı 17,78 

“kirli” olarak belirlenmiştir. Canlı yaşamlarını tehdit eden bu çevre kirliliği ile 

mücadele edebilmek ve farkındalık oluşturmak, denizlerin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla yapılan bu pilot ölçekli çalışmalar ileri dönemlerde yapılacak 

olan mevsimsel ve sürekli izlemeler için birer altlık olarak kullanılabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deniz çöpü, kirlilik, sahil çöpü 
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ABSTRACT 

Marine litter is considered as one of the environmental pollution problems that 

raises a concern within the country and world agenda. It was estimated that 10 

million tons of litter is entering seas every year. As a part of  National Integrated 

Monitoring Project (2017-2019), pilot scale litter studies were performed at 

Kinaliada in Marmara Sea, Sarisu Beach at Black Sea region, Madra Stream 

estuarine in Agean region to determine the amounts of land-sourced litter, classes 

of litter and various environmental pressures that contribute to littering in Turkish 

coastlines. Marine Litter Monitoring Guidelines (DISSP, 2017) were used during 

the study.  
 
Based on the studies conducted at Kinaliada Beach in October 2017, Sarisu Beach 

in November 2018 and Madra Stream estuarine in September 2019, total weights 

of the litters were determined as 41.72 kg (0.014 kg/m
2
), 25.403 kg (0.043 kg/m

2
), 

5.29 kg (0.033 kg/m
2
), respectively. Weight distribution of the litter collected 

revealed that 46% percent of the Kinaliada Beach litter and 60% of the Sarisu 

Beach were plastic while the litter collected from Madra Stream estuarine had a 

weight distribution of 31% glass and 29% plastic. When the number of litters were 

considered, 85% of the Kinaliada Beach litter, 91% of the Sarisu Beach litter and 

93% of the Madra Stream estuarine litter were found as plastic. Madra Stream 

estuarine study showed that 85% of the plastic litter was composed of cigarettes, 

cigarette filters and cigarette butts.  
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When evaluated according to Clean Coast Index (CCI, 2007), data showed that 

Kinaliada Beach has a score of 79.69 and determined as “extremely dirty”, Sarisu 

Beach had a score of 5.84 and determined as “moderate” and Madra Stream had a 

score of 17.78 and determined as “dirty”. This pilot scale study, which aimed to 

combat with environmental pollution threatening of living organisms, create an 

awareness and sustainability in seas, can form a base for further seasonal or 

continuous monitoring studies. 

 

Keywords: Marine litter, pollution, shoreline litter 
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ÖZET 

 
Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (ÇŞB/ÇEDİDGM & 

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019) kapsamında Temmuz 2019’da Marmara 

Denizi’nde yer alan yumuşak substratuma sahip 27 istasyondan (10-87 m) Van-

Veen grab ile alınan 3 replikatlı bentik materyalin incelenmesi sonucunda 10 

taksonomik gruba (Cnidaria, Nemertea, Sipuncula, Oligochaeta, Polychaeta, 

Crustacea, Mollusca, Echinodermata, Tunicata ve Cephalochordata) ait 274 tür ve 

27286 birey tespit edilmiştir. Gruplar arasında Polychaeta 107 tür ve 15021 birey 

ile en baskın grup olup, bu grubu sırasıyla Crustacea ve Mollusca izlemektedir. 

Araştırma bölgesinde tespit edilen türlerden Galathowenia oculata 2605 bireyle 

(%9,6) en dominant türdür. Bu türü sırasıyla, Apocorophium acutum (%8,7), 

Apseudopsis latreillii (%7,4) Chaetozone elakata (%6,8), Microdeutopus 

gryllotalpa (%4,5), Cossura soyeri (%4,4) ve Heteromastus filiformis (%3,4) 

izlemektedir. Araştırma bölgesinde 2 tür devamlı, 22 tür yaygın ve 250 tür ise 

seyrek dağılım göstermektedir. İstasyonlardan toplanan bentik örneklerde ortalama 

tür sayısı 1 ile 48 arasında; ortalama zoobentos yoğunluğu 3-24146 birey.m
-2

 

arasında; ortalama Pielou düzenlilik indeksi 0 ile 0,9 arasında; ortalama Margalef 

tür zenginliği indeksi 0-5,9 arasında değişim gösterir. Bölgedeki en baskın 

ekolojik grup GI (toplam tür sayısının %43’ü) ve GII (%37’i) olup, bu grubu 

%17’lik değer ile GIII takip etmektedir. Fırsatçı türler araştırma bölgesinde 

%3’lük bir değer ile temsil edilmektedir. Ekolojik kalite durumunun 

belirlenmesinde kullanılan biyotik indekslerden Shannon-Weiver çeşitlilik indeksi 

değerleri 0 ile 4,4 arasında; M-AMBI değerleri 0 ile 0,8 arasında ve TUBI 

değerleri ise 0 ile 4,2 arasında değişim gösterir. Araştırma bölgesinde yabancı 

türlerden Desdemona ornata, Paraprionospio coora, Polydora cornuta ve 

Pseudopolydora paucibranchiata tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Makrozoobentos, Marmara Denizi, biyoçeşitlilik, biyotik 

indeks, ekolojik kalite durumu, izleme 
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ABSTRACT 

 
Three-replicated benthic samples were taken by Van Veen Grab at 27 stations (10-

87 m) along the Black Sea coast of Turkey in July 2019 within the framework of 

the Integrated Pollution Monitoring Project in Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM & 

TÜBİTAK/MAM; 2014-2019). Faunistic analysis of benthic samples revealed a 

total of 274 species and 27286 individuals belonging to 10 taxonomic groups 

(Cnidaria, Nemertea, Sipuncula, Oligochaeta, Polychaeta, Crustacea, Mollusca, 

Echinodermata, Tunicata and Cephalochordata). Among groups, Polychaeta were 

the most dominant group (107 species and 15021 individuals), followed by 

Crustacea and Mollusca, respectively. In the study area, Galathowenia oculata 

(9.6% of total number of individuals) was the most dominant species followed by 

Apocorophium acutum (%8.7), Apseudopsis latreillii (%7.4) Chaetozone elakata 

(%6.8), Microdeutopus gryllotalpa (%4.5), Cossura soyeri (%4.4) and 

Heteromastus filiformis (%3.4). The mean number of species varied from 1 to 48; 

the mean density of zoobenthos from 3 ind.m
-2

 to 24146 ind.m
-2

; the mean Pielou’s 

evenness index from 0 to 0.9; and the mean Margalef’s species richness index 

from 0 to 5.9 at stations. The most dominant ecological groups in the area were GI 

(43% of total number of species) and GII (37%), followed by GIII (17%). The 

percentage of the opportunistic species in the fauna was only around 3%. Among 

the biotic indices that used to determine the ecological quality status, the Shannon-

Weiver’s diversity index values were estimated between 0 and 4.4; the M-AMBI 

values between 0 and 0.8; and the TUBI values between 0 and 4.2 in the study 

area. The alien species Desdemona ornata, Paraprionospio coora, Polydora 

cornuta and Pseudopolydora paucibranchiata were determined in the research 

area.   

 
Anahtar Kelimeler: Makrozoobenthos, Sea of Marmara, biodiversity, biotic 

indices, ecological quality status, monitoring 
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ÖZET 

 
Karadeniz’in 2014-2019 dönemi yüzey suları ötrofikasyon değerlendirmesi 

kapsamında fiziksel özelliklerle (tuzluluk, sıcaklık, vd.) birlikte baskı (besin 

elementleri) ve etki değişkenleri (klorofil-a, çözünmüş oksijen, Seki Disk 

Derinliği) değerlendirilmiş, ayrıca TRIX göreceli bir trofik seviye değerlendirme 

aracı olarak kullanılmıştır. Bütünleşik ötrofikasyon değerlendirmelerinde yer alan 

diğer etki göstergeleri (fırsatçı makro alglerin baskınlığı ve yayılımı gibi 

değişkenler) burada değerlendirilmemiştir. Karadeniz’de 2014-2019 kış (4) ve yaz 

(6) dönemlerinde, 17 Kıyı Su Yönetim Birimi (SYB) ile 5 Deniz Değerlendirme 

Alanındaki (DDA) 97 istasyonun su kolonunda, R/V TÜBİTAK MARMARA ile 

çalışmalar yürütülmüştür.  İstasyonların 34 tanesi 7 hat boyunca izlenen deniz 

istasyonudur.  

  
Karadeniz SYB’lerinin 2014-2019 yılları arası yüzey tabaka (0-10 m ort.) besin 

elementleri (NO3+ NO2 –N, NH4-N, PO4-P, TP ve Si), oransal ilişkileri (N:P, Si:N) 

ve tuzluluk-sıcaklık özelliklerinin karşılaştırmalarına göre, kıyı yüzey sularının kış 

dönemlerinde genel olarak daha yüksek besin maddesi seviyelerine eriştiği 

belirlenmiştir.  Özellikle, nehirlerin etkisindeki Sakarya, Yeşilırmak ve 

Kızılırmak’ın döküldüğü alanlardaki SYB‘lerde azot ve silikat yüksek olup 

Samsun ili etkisindeki SYB’de fosforun yüksek değerleri belirgindir. Karadeniz 

kıyıları -2018 kış verileri dikkate alındığında- besin elementleri açısından, YSKY 

(2016)’ya göre değerlendirildiğinde İstanbul Boğazı’nın batısı, Sakarya kıyıları, 

Ordu-Fatsa kıyıları ve Giresun kıyıları ile Samsun kıyıları ötrofikasyon riski 

altındadır. 2014-2019 döneminde klorofil-a kış ve yaz yüzey dağılımlarına 

bakıldığında, Karadeniz genelinde konsantrasyonların önemli bölümünün <1 µg/L 

olduğu söylenebilir. Görece yüksek değerler genellikle Sakarya Nehri’nin 

etkisindeki kıyı istasyonları ile doğu Karadeniz’deki nehir/dere etkisi altında olan 
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kıyılara yakın istasyonlarda ve Samsun ili etkisi altındaki bölgelerde görülmüştür. 

Tüm dönemlerdeki değişim aralığı 0.02-6.0 µg/L olarak belirlense de 2019 yaz 

döneminde çok daha yüksek birkaç değere (>10 µg/L) rastlanmıştır. Deniz 

istasyonlarındaki değerler her iki mevsimde de kıyı istasyonlarına göre düşüktür. 

SDD, kış ve yaz örneklemelerinde 2.0-18.5 m arası değişmiş ve genel olarak yaz 

döneminde kış dönemine göre daha yüksek ölçülmüştür. SDD’nin 3-5 m aralığında 

olduğu istasyonların genellikle çay-nehir ağızları ve kıyıya yakın istasyonlarda 

olduğu görülmektedir. Tüm açık istasyonlarda ise >5 m olarak ölçülmüştür. TRIX 

ile yapılan incelemede (2018) yaz dönemi örneklemesi boyunca Karadeniz kıyı ve 

açık deniz yüzey sularında TRIX değerleri genellikle <4 (Ötrofikasyon riski yok) 

olarak hesaplanmıştır. Kış döneminde ise Doğu Karadeniz’de yağışlar ile besin 

elementi taşımının, Batı Karadeniz ‘de ise sığlık alandaki dikey karışımlar ile yine 

yağışlara bağlı artışların sebep olduğu besin zenginleşmesine ve klorofil-a artışına 

bağlı olarak TRIX değerleri de kısmi artışlar sergilemiştir.  

  
Bütünleşik ötrofikasyon değerlendirmeleri (HEAT, NEAT vb.) için, yüzey suları 

referans / eşik değerlerinin belirlenmesi çalışmaları ile yönelim analizleri 

sürdürülmektedir. 

  
Anahtar sözcükler: Karadeniz, ötrofikasyon, yüzey suları, değerlendirme 
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ABSTRACT 

 
At the scope of Black Sea, surface waters eutrophication assessment (2014-2019), 

physical properties (salinity, temperature, etc.) were evaluated together with 

pressure indicators (nutrients) and impact variables (chlorophyll-a, dissolved 

oxygen, Secchi disc depth. Additionally, TRIX was used as a relative evaluation 

tool. However, other impact factors such as dominance and abundance of invasive 

macroalgae were not evaluated in this study. A total of 97 stations in Black Sea, 

which were selected from 17 Coastal Water Body (CWB) and 5 Marine Assesment 

Unit (MAU), monitored during 2014-2019 period via R/V TÜBİTAK 

MARMARA. 34 of these stations were the ones that are monitored along 7 lines.  

 
Black Sea WMU surface layers (0-10 m avg.) monitored during the 2014-2019 

period were compared in terms of their nutrients (NO3 + NO2 – N [NOx], NH4-N, 

PO4-P, TP and Si), ratios (N:P, Si:N) and salinity-temperature features. It was 

found that, in general, coastal surface waters had higher nutritional values during 

winter periods. Especially at WMUs, which were under the influence of Sakarya, 

Yesilirmak, and Kizilirmak rivers, had higher nitrogen and silicate levels. Coastal 

Water Body which is under the effect of Samsun province was shown to have 

higher phosphorus levels. 2018 winter data obtained from Black Sea coasts were 

evaluated in terms of nutritional elements according to Surface Water Quality 

Management (SWQM 2016) regulations. Results showed that KAR01_1 (west of 

Bosphorus), KAR02 (Sakarya shores), KAR11 (Ordu-Fatsa shores), KAR12 

(Giresun shores) and KAR08 (Samsun shores) are under the risk of eutrophication. 

Regarding chlorophyll-a surface distributions during the winter and summer 

seasons of 2014-2019 period, it can be said that the majority of the chlorophyll-a 

concentrations were <1 µg/L around Black Sea region. Stations around Sakarya 

River, eastern Black Sea regions that are under the influence of rivers/streams, and 
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the regions around Samsun city usually showed higher values of chlorophyll-a 

concentrations. Even though the total change interval was determined as 0.02-6.0 

µg/L, a few higher values (>10 µg/L) were encountered during the 2019 summer 

season. Values obtained from sea stations were lower compared to coastal stations 

during both winter and summer seasons. It was observed that SDD was changed 

2.0-18.5m during the winter and summer period samplings, respectively and 

generally measured higher during summer periods compared to the winter periods. 

Observations revealed that the stations with SDD values between 3 m and 5 m are 

generally around river/stream estuaries and closer to the coast. All the open 

stations had an SDD value measured higher than 5 m. During 2018 summer 

period, TRIX values were usually calculated as <4 (no eutrophication risk) around 

Black Sea coastal and open sea surfaces. However, winter period showed partial 

increases in TRIX values due to the precipitations in Eastern Black Sea region and 

the nutritional enrichment and chlorophyll-a increase as a result of vertical mixing 

at shallow regions and precipitations in Western Black Sea region.  

 
Integrated eutrophication assessments (HEAT, NEAT, etc.) require identification 

of surface water reference/threshold values and sustainability of trend analyses.  

 
Keywords: Black Sea, Eutrophication, Surface Waters, Assessment 
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ÖZET 

 
Sediment hesaplama aracı (SedCal), Visual Basic (VBA) tabanlı bir yazılımdır. 

Metal verilerinin girilmesi, hesaplanması, grafiklenmesi ve sediment kalite 

indekslerinin hesaplanması zenginleştirme faktörü (ZF), Jeo-birikim İndeksi 

(Igeo), Kontaminasyon Faktörü (CF), Kirlilik Yükü İndeksi (PLI), Potansiyel 

Ekolojik Risk İndeksi (PERI), Potansiyel Toksisiste Etki İndeksi (RI), Toplam 

Kontaminasyon Derecesi (CD), Değiştirilmiş Kontaminasyon Derecesi, 

Düşük/Orta Etki Aralığı (ERL-ERM), Ortalama Etki Medyanı (m-ERM-Q) , 

Ortalama muhtemel etki seviyesi (m-PEL-Q) için geliştirilmiştir. Yazılım, sediman 

indekslerinin literatür değerlerine göre renklendirilmesine ve derecelendirilmesine 

izin verir. Kullanıcı, grafiksel bir kullanıcı arayüzü kullanarak arkaplan ve ölçülen 

metal konsantrasyon verilerini girebilir. Her değerlendirme yönteminin sonuçları 

ayrı çalışma sayfalarında oluşturulur ve yazdırılır. Bu yazılım endeksleri, 

değerlendirmek ve hesaplamak için kolay, güvenilir ve hızlı bir yol sağlar. Bu 

yazılımın benzer programlarla karşılaştırıldığında en güçlü yönü, farklı referans 

değerlerinin ve grafiksel kullanıcı arayüzünün mevcudiyetidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Sediman, Ağır Metal, İndeks 
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ABSTRACT 
 
Sediment calculation tool (SedCal) is a Visual Basic Application (VBA) based 

software. It was developed for metal data entry, calculation, charting, and analysis 

of evaluation indices (Enrichment Factor (EF), Geoaccumulation Index (Igeo), 

Contamination Factor (CF), Pollution Load Index (PLI), Potential ecological risk 

index for single metal (PERI), Potential Toxicity Response Index (RI), 

Contamination Degree (Cd), Modified contamination degree (mCd), Mean effect 

range medium quotient (m-ERM-Q), Mean probable effect level (m-PEL-Q)). The 

software allows sediment indices to be colorized and graded according to the 

literature values. The user can enter the background and measured metal 

concentration data using a graphical user interface. The results of each evaluation 

method are created and printed on separate worksheets. This software ensures an 

easy, confident, quick way to evaluate and calculate indices. The most powerful 

aspect of this software compared to similar programs is the availability of different 

reference values and the graphical user interface. 

 
Anahtar Kelimeler: Sediment, Heavy Metal, Index 
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ÖZET 

 
Ege Denizi’nin 2014-2019 dönemi yüzey suları ötrofikasyon değerlendirmesi 

kapsamında fiziksel özelliklerle (tuzluluk, sıcaklık, vd.) birlikte baskı (besin 

elementleri) ve etki değişkenleri (klorofil-a, çözünmüş oksijen (ÇO), Seki Disk 

Derinliği (SDD)) kullanılmıştır. TRIX de göreceli bir trofik seviye değerlendirme 

aracı olarak kullanılmıştır. 2014-2019 kış ve yaz dönemlerinde 24 Kıyı Su 

Yönetim Birimi (SYB: EGE01-24) ile 3 Deniz Değerlendirme Alanı (DDA)’nda 

R/V TÜBİTAK MARMARA ile çalışmalar yürütülmüş. Ege Denizini temsilen 

toplam 91 su istasyonunda çalışmalar yapılmış olup, bunların büyük çoğunluğu 

kıyı sularını (78) temsil etmektedir.  

 
Ege Denizi SYB’lerinin, 2014-2019 döneminde, yüzey tabaka (0-10m ort.) besin 

elementleri (NO3+ NO2 –N [NOx], NH4-N, PO4-P, TP ve Si), oransal ilişkileri 

(N:P, Si:N) ve tuzluluk-sıcaklık özelliklerinin karşılaştırmalarına göre yaz ve kış 

arasında belirgin bir farklılık görülmemekle birlikte nehir girdilerinin, yağış ve 

karışımın arttığı kış dönemi verileri dikkate alınarak YSKY (2016)’ya göre 

değerlendirildiğinde, EGE16 (Meriç etki alanı ve Saroz Körfezi kıyıları), EGE15 

(Çanakkale Boğazı çıkışı), EGE09 ve 10 (İzmir Körfezi-Gediz Nehri etki alanı) ve 

EGE06 (Büyük Menderes) ötrofikasyon riski altında olduğu vurgulanabilir. 

Klorofil-a kış ve yaz yüzey dağılımlarına bakıldığında, Ege Denizi genelinde 

oldukça düşük konsantrasyonların (<0.5 µg/L) yanı sıra hayli yüksek değerler (10-

40 µg/L) de tespit edilmiştir. Kış dönemlerinde, >1 µg/L’lık değerlere daha çok 

orta ve kuzey Ege ‘de rastlanmış olup EGE05-Güllük, EGE06-B.Menderes, 

EGE09&10- İzmir K. ‘de hem kış ve hem de yaz dönemlerinde yüksek değerlere 

rastlanmaktadır. ÇO, 2014-2019 kış ve yaz dönemlerinde, su kolonu boyunca tüm 

istasyonlarda 3.1-11.2 mg/L aralığında değişmiştir. Bu değerler, Ege Denizi için 

ÇO’nun ötrofikasyon etkisi açısından risk teşkil etmediğini vurgulamakla birlikte, 

besin maddeleri ve klorofil-a açısından riskli SYB’lerin, özellikle de riskli 

körfezlerin dip oksijen dağılımlarının ve bunların zamansal değişimleri dikkatle 

izlenmektedir.   
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TRIX ile incelemede, (2018) kış döneminde orta seviyedeki yerler Meriç Nehri, 

Gediz Nehri önleri ile Güllük İç Körfezi ve İzmir İç Körfezi’dir. Yaz döneminde 

ise Ildır Körfezi’ndeki bir istasyonda orta, İzmir İç Körfez ‘de ise yüksek değerler 

(>6) saptanmıştır.  

 
Bütünleşik ötrofikasyon değerlendirmeleri (HEAT, NEAT vb.) için, yüzey suları 

referans / eşik değerlerinin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmeli ve düzenli izleme 

verilerinin çoğalmasına paralel olarak bu değerler güvenilir yöntemler ile 

yenilenmelidir.  

 
Anahtar sözcükler: Ege Denizi, Ötrofikasyon, İzleme 
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ABSTRACT 

 
For the Aegean Sea surface waters eutrophication assessment in the 2014-2019 

period, pressure (nutrients) and impact variables (chlorophyll-a, dissolved oxygen 

(DO), Secchi Disk Depth (SDD)) together with the physical properties (salinity, 

temperature, etc.) were used. TRIX was also used as a relative trophic level 

assessment tool. During the winter and summer periods of 2014-2019, monitoring 

studies were conducted at 24 Coastal Water Bodies (CWB: EGE01-24) and 3 

Marine Assessment Units (MAU) with R/V TÜBİTAK MARMARA. In these 

areas, a total of 91 water stations were investigated where most of them (78) 

representing the coastal waters. 

 
When the nutrients (NO3 + NO2 –N [NOx], NH4-N, PO4-P, TP, and Si), their ratios 

(N:P, Si:N) and salinity-temperature characteristics of the surface layer (0-10m 

average) of Aegean Sea CWBs during 2014-2019 are compared, generally there 

was not much difference between summer and winter values. However, when the 

river inputs and rainfall increased (usually in winter), it was emphasized that 

EGE16 (Meriç River impact area and coasts of Saroz Bay), EGE15 (Çanakkale 

Strait exit), EGE09 and 10 (İzmir Bay-Gediz River impact area) and EGE06 

(Büyük Menderes) are under the risk of eutrophication according to YSKY (2016). 

The winter and summer surface distributions of chlorophyll-a were, in general, at 

quite low concentrations (<0.5 µg/L), whereas relatively high values (10-40 µg/L) 

were also determined. In winter periods, > 1 µg/L values were mostly found in the 

central and northern Aegean Sea,  where high values were observed in both winter 

and summer periods at EGE05-Güllük, EGE06-B.Menderes, EGE09 & 10- İzmir 

Bay. DO changed in the range of  3.1-11.2 mg/L at all stations along the water 

column during the winter and summer periods of 2014-2019. These values 

emphasize the fact that DO does not pose a risk as a eutrophication effect for the 

Aegean Sea, but still, the bottom oxygen distributions and their temporal changes 

have been carefully monitored at risky CWBs in terms of nutrient and chlorophyll-

a levels, especially those of the bays at risk. 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

 
237 

 

 
In the examination with TRIX (2018), moderate values were found in the winter 

period, in front of Meriç River, Gediz River besides Güllük and İzmir Inner Bay. 

In the summer period, moderate case was determined at a station in the Ildır Bay 

and high values (>6) were determined in the İzmir inner Bay. 

 
For a step forward for the integrated eutrophication assessments (HEAT, NEAT, 

etc.), work on the determination of surface water reference/threshold values should 

be continued, and they should be revised with reliable methods and the increase of 

regular monitoring data. 

 

Keywords: Aegean Sea, Eutrophication, Monitoring 
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ÖTROFİKASYON DEĞERLENDİRMESİ 
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ÖZET 

 
Bu çalışmada, Baltık Denizi’nde yaygın bir şekilde kullanılan HELCOM 

Ötrofikasyon Değerlendirme Aracı (HEAT 3.0) Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı 

suları için adapte edilmiştir. Bu amaçla, Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 

Projesi kapsamında 2014-2019 yaz ve kış dönemlerinde elde edilen fiziksel 

(sıcaklık, tuzluluk, Seki Disk Derinliği), kimyasal (besin elementleri, çözünmüş 

oksijen) ve biyolojik (klorofil-a, fitoplankton kompozisyonu) değişkenlerin 

sonuçları kullanılmıştır. HEAT 3.0 metodu, trofik durum sınıflamasında kullanılan 

durum (besin tuzları), direkt (biyokütle; klorofil-a, fitoplankton kompozisyonu: 

Diyatom/Non-diyatom oranı, Seki Disk Derinliği) ve dolaylı (dip su oksijen 

doygunluk seviyesi) parametreler kullanılarak hesaplanan Ötrofikasyon Oran (ER) 

değerleri üstünden yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, tuzluluk değerleri sığ 

kıyısal alanda özellikle nehir debilerinin ve yağışların artış gösterdiği kış aylarında 

düşüktür (S: 36.8-39.0); oligotrofik özellikte açık sulara doğru artış göstermiştir 

(S: 39.5-39.8). Işık geçirgenliğinin bir göstergesi olan Seki Disk Derinlik (SDD) 

değerleri mevsimsel olarak kıyısal alanda 1.00-7.50 m seviyesindedir, açık sularda 

ise 30-39 m seviyelerine kadar ulaşabilmektedir. Reaktif silikat ve nitratça zengin 

nehir suları kıyısal alanda yüzey suyu besin tuzu değerlerini artırmıştır (Si>6.00 

µM, NOx>4.00 µM, PO4>0.10 µM; TP>0.30 µM), oligotrofik açık bölge yüzey 

sularında besin elementleri zemin değerlere ulaşmıştır (Si: 0.50-1.00 µM, NOx: 

0.05-0.30 µM, PO4: 0.02-0.06 µM; TP: 0.06-0.15 µM). Kıyısal alanda artan besin 

tuzu değerleri fitoplankton biyokütlesini (klorofil açısından) yükseltmiştir (Chl-a: 

1.50-4.70 µg/L), açık sularda düşük seviyelidir (Chl-a: 0.02-0.10 µg/L).  

 

Trofik durum sınıflamasında kullanılan HEAT 3.0 metoduna göre, Mersin ve 

İskenderun iç körfez suları, nehirlerin ve atık suların taşımış olduğu organik ve 

inorganik yüklerin sebep olduğu ötrofikasyondan etkilenmiş (ER≥1.0; orta, zayıf, 

kötü) alanlar sınıfına girmektedir ve bu durum kış döneminde daha belirgindir. Bu 

çalışmada, Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığı suları için ötrofikasyonla ilişkili 

durum, direkt ve dolaylı parametreler kullanılarak bütünleşik trofik durum 

sınıflaması gerçekleştirilmiştir. HEAT 3.0 metodunda izlenen parametrelerin artışı, 

su kalitesi sınıflamasını daha güvenilir hale getirmektedir. Bu sebeple, HEAT 3.0 
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metodunda kullanılan parametrelere ek olarak ötrofikasyonla ilişkili dolaylı 

parametrelerden olan makro-alg ve makro-zoobentos indeksleri de bütünleşik 

trofik durum sınıflamasına dahil edilebilir. 

  
Anahtar Kelimeler: HEAT 3.0, Kuzeydoğu Akdeniz, Trofik durum sınıflama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

 
240 

 

ASSESSMENT OF EUTROPHICATION IN THE 

NORTHEASTERN MEDITERRANEAN SHELF WATERS 
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33731 Erdemli-Mersin 
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ABSTRACT 

       
In this study, HELCOM Eutrophication Assessment Tool (HEAT 3.0), widely 

used in the Baltic Sea, has been adapted to the Northeastern (NE) Mediterranean 

shelf waters. For this goal, the results of physical (temperature, salinity, Secchi 

Disk Depth), chemical (nutrients, dissolved oxygen) and biological (chlorophyll-a, 

phytoplankton composition) variables were used, obtained within the scope of 

Integrated Marine Pollution Monitoring Programme in the summer/winter periods 

of 2014-2019. HEAT 3.0 method, multi-metric assessment of trophic status, was 

performed by calculating one final Eutrophication Ratio (ER) from the state 

(nutrients), direct (biomass; chlorophyll-a, phytoplankton composition; 

Diatom/Non-diatom ratio, Secchi Disk Depth) and indirect (deep water dissolved 

oxygen saturation level) indicators of eutrophication. The results of this study 

indicated markedly lower salinity values in the coastal surface waters (S: 37.1-

39.0) in winter due to increase in atmospheric wet deposition and river discharge 

rates, increasing in oligotrophic offshore waters in summer (S: 39.5-39.8). Secchi 

Disk Depth values seasonally ranged from 1.00-7.50 m in the river-influenced 

coastal zone to 30-39 m in the oligotrophic offshore waters. Silicate and nitrate 

enriched river waters enhanced nutrient concentrations in the surface waters of the 

coastal area (Si>6.00 µM, NOx>4.00 µM, PO4>0.10 µM; TP>0.30 µM), decreased 

to background levels in the oligotrophic offshore surface waters (Si: 0.50-1.00 µM, 

NOx: 0.05-0.30 µM, PO4: 0.02-0.06 µM; TP: 0.06-0.15 µM). High nutrient 

concentrations in the coastal zone increased phytoplankton biomass (in terms of 

Chl-a), reaching to 1.50-4.70 µg/L in the coastal area and decreased to 0.02-0.10 

µg/L in the offshore. The results of the eutrophication classification by HEAT 3.0 

indicated the coastal waters, specifically Mersin/Iskenderun inner bays, are 

affected by eutrophication (ER≥1.0; moderate, poor, bad) due to terrestrial inputs 

from the local perennial rivers and wastewaters; the development of eutrophication 

is more pronounced in winter.  
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In this study, Multi-metric HEAT 3.0 method using state, direct and indirect 

indicators of eutrophication was applied for the NE Mediterranean. The increase in 

the number of monitoring parameters increased the reliability of HEAT 3.0 

method. Therefore, the indices of macro-algae and macro-zoobenthos, indirect 

indicators of eutrophication, might be used for the integrated assessment of trophic 

status. 

 
Keywords: HEAT 3.0, Northeastern Mediterranean, Trophic status assessment 
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ÖZET 

 
2007 yılında kurulan DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş. hem özel hem de devlet 

sektörlerinde deniz ölçüm çalışmaları yürütmektedir. Şu ana kadar, Akdeniz, 

Karadeniz, Hazar Denizi, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Hint Okyanusu dâhil 

olmak üzere dünya çapında 1.000'den fazla deniz araştırma projesini başarıyla 

tamamladık. İş kabiliyetlerimiz; hidrografik, oşinografi, jeofizik, jeoteknik, 

jeolojik, konumlandırma çalışmaları, çevresel izleme ölçümleri, ROV ve sondaj 

hizmetlerini içerir. 

 
Deniz ölçüm çalışmalarında en önemli unsurlar; rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git 

ölçümleri ve bunların yanı sıra deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk 

vb.) ve kimyasal (pH, DO vb.) özelliklerinin belirlenmesidir. İşverenlerin istekleri 

doğrultusunda kısa ve uzun dönem ölçümler yapılmaktadır. DenAr, dünya 

genelinde petrol ve gaz endüstrisi, limanlar, enerji şirketleri ve mühendislik 

firmalarına saha çalışması, veri analizi ve raporlama olarak yüksek kaliteli entegre 

oşinografik ve çevresel izleme hizmetleri sunmaktadır. DenAr, oşinografik ve 

meteorolojik araştırmalar için; “Akıntı, dalga, Su Seviyesi ve gel-git ölçümleri”, 

“İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik Profilinin ölçümü (CTD)”, “Kimyasal ve 

biyolojik örnekleme”, “Su Kalitesi gözlemleri”, “Sediman taşınımı gözlemlemesi” 

ve “Kara, sahil şeridi ve açık deniz meteoroloji ölçümleri” gibi geniş bir ekipman 

yelpazesine sahiptir. 

 
Son iki yılda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilk olarak Çanakkale 

Boğazında derinlik boyunca sabit bir noktada dalga ölçüm şamandırası, akıntı 

ölçer, CTD (iletkenlik, sıcaklık, yoğunluk) ölçer ve sıcaklık ölçer (T-Chain) 

sistemleri kurularak 1 yıl boyunca proje bölgesinin oşinografik yapısı ile ilgili bilgi 

toplanması amaçlanmıştır. İkinci olarak ise Hint Okyanusunda yine dalga ölçüm 

şamandırası, meteoroloji istasyonu, akıntı ölçer ve su seviyesi değişimini 

gözlemlemek için gelgit ölçümü gerçekleştirilerek proje bölgesindeki oşinografik 
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ve meteorolojik yapı analiz edilmiştir. Son olarak Hazar denizinde yer alan proje 

sahasında ise dalga ölçüm şamandırası ile dalga parametreleri (dalga yüksekliği, 

periyodu ve yönü), gelgit (su seviyesi değişimi) ve CTD ölçümleri 

gerçekleştirilmiştir. Toplanan bütün veriler radyo, GSM ve uydu telemetrisi 

yoluyla gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında sunulmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Akıntı, CTD, Dalga Ölçüm Şamandırası, Meteoroloji 

İstasyonu, T-chain  
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ABSTRACT 

 
Established in 2007, DenAr Ocean Engineering S.A. provides services to the 

Marine Industry in both the private and government sectors. So far, we have 

successfully completed more than 1,000 marine survey projects worldwide 

including Mediterranean Sea, Black Sea, Caspian Sea, Aegean Sea, Sea of 

Marmara and Indian Ocean. The business capabilities include hydrographic, 

oceanographic, geophysical, geotechnical, geological, positioning, environmental, 

ROV and drilling services. 

 
The most important element in maritime surveys are met-oceanographic 

monitoring such as wind, current, wave and tide measurements and, in addition, 

determining the physical (temperature, salinity, density, etc.) and chemical (pH, 

DO, etc.) properties of sea water. Short and long term measurements are made in 

line with the wishes of the clients.  DenAr provides a range of high quality 

integrated oceanographic and environmental services including fieldwork, data 

analysis and reporting to the oil and gas industry, ports and harbors, energy 

companies and engineering firms worldwide. DenAr owns a large array of 

equipment for all kinds of oceanographic and met-ocean surveys. “Water level and 

tide measurements”, “Conductivity, Temperature and Depth Profiling (CTD)”, 

“Chemical and Biological Sampling”, “Water Quality Monitoring”, “Sediment 

Transport Monitoring” and “Land, coastal and offshore meteorological 

measurements” 

 
Within the scope of the studies carried out in the last two years, firstly a wave 

measurement buoy, current meter, CTD meter (conductivity, temperature and 

density) and temperature meter systems (T-Chain) were mounted at a fixed point 

along the depth of the Dardanelles Strait to collect information about the 

oceanographic structure of the project area for a year. Secondly, wave buoy, 

meteorological station, current meter and tide measurements were conducted in the 
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Indian Ocean to analyze the oceanographic and meteorological structure of the 

project area. Lastly, wave (wave height, period and direction), tide and CTD 

measurements were conducted in Caspian Sea. All of the long term measurements 

were presented in real time via radio modem, GMS modem and finally satellite 

telemetry system. 

 
Keywords: Current, CTD, Meteorology Station, T-Chain, Wave Buoy  
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ÖZET 

 
Haliç suyunda, farklı tedavi gruplarında yaygın olarak kullanılan farmasötik 

bileşiklerden antienflamatuar (diklofenak, fenoprofen, ibuprofen, ketoprofen, 

naproxen), antiepileptik (karbamazepine), lipit düzenleyici (gemfibrozil, klofibrik 

asit) ve hormonların (17 alfa-etinilestradiol, 17 beta-estradiol, estrone) varlığını, 

yokluğunu ve bulunması dahilinde kantitatif miktarlarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. 

Çalışma alanı olarak seçilen Haliç ayrıntılı ve düzenli bir şekilde iyileştirme 

çalışmaları yapılmasına rağmen, kontrolsüz karasal antropojenik girdilerin halen 

engellenemediği bir ortam özelliğini taşımaktadır. İlaç etken maddeleri ve 

hormonların doğal sular, hastane atık suları ve evsel atık sulardan yağmur suları ve 

kaçak girdilerle Haliç sularına kadar ulaşmakta olduğu düşünüldüğünden bu 

alanda araştırma yapılması kararlaştırılmıştır. Bu çalışmada, ilkbahar ve yaz 

mevsimlerinde yüzey ve dip suyu olmak üzere Haliç’te belirlenen dokuz 

istasyondan örnekleme yapılmıştır. Öncelikli olarak su kalite parametreleri 

ölçülmüştür. Farmasötik ve hormon içeriklerini belirlemek amacıyla 1 L hacminde 

su numuneleri kullanılmıştır. Su numuneleri cam elyaf filtre kâğıdından (GF/F) 

geçirilmiştir. Ardından su numunelerine katı faz ekstraksiyonu uygulanmıştır. 

Daha sonra bu örnekler HPLC-DAD cihazında analiz edilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda, ilkbahar ve yaz örneklemelerinde gemfibrozil (0,11-

0,43µg/L) 17alfa-etinilestradiol (0,04-0,95 µg/L) ve 17 beta-estradiol’ün (0,06-

2,94 µg/L) diğer farmasötik bileşiklerden daha yüksek miktarda olduğu tespit 

edilmiştir. Lipid düzenleyici gruba dâhil olan gemfibrozil’in, Haziran ayında Nisan 

ayına göre daha yüksek miktarlarda olduğu bulunmuştur.  

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

tarafından desteklenmiştir (Proje No: 31466). 

Anahtar kelimeler: Farmasötik, haliç, hormon, kirlilik, Marmara Denizi 



II. ULUSAL DENİZLERDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMPOZYUMU, 11 – 13 Aralık 2019 
 

 
247 

 

THE PRESENCE AND DISTRIBUTION OF SOME 

PHARMACEUTICAL RESIDUALS IN WATER OF THE 

GOLDEN HORN ESTUARY (MARMARA SEA, TURKEY) 
 

Nagihan KORKMAZ
a
,  Nuray ÇAĞLAR

a
, Abdullah AKSU

a
, Tuba 

ÜNSAL
a
, Filiz KÜÇÜKSEZGİN

b 

a
Institute of Marine Sciences and Management Chemical Oceanography, 

İSTANBUL 
b
Dokuz Eylul University Institute of Marine Sciences and Technology Marine 

Chemistry, İZMİR 

(nagihan.ersoy@istanbul.edu.tr) 

 

ABSTRACT 

 
This project is aimed to determine the presence and quantitative amounts of anti-

inflammatory (diclofenac, fenoprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen), 

antiepileptic (carbamazepine), lipid regulator (gemfibrozil, clofibric acid) and 

hormones (17 alpha-ethinylestradiol, 17 beta-estradiol, estrone) in water of the 

Golden Horn Estuary, which are commonly used in different treatment groups. 

Selected as study area Golden Horn Estuary, is an environment where uncontrolled 

terrestrial anthropogenic inputs cannot be prevented in spite of the detailed and 

regular improvement works. Pharmaceuticals and hormones are thought to reach 

up to the Golden Horn Estuary waters with rain waters, natural waters, hospital 

wastewater and domestic wastewater. For this reason it is decided to research in 

this area. In this study, surface and bottom water samples were taken from nine 

stations in the estuary in spring and summer season. Water quality parameters 

were measured primarily. In order to determine the pharmaceutical and hormone 

contents, one-litre water was used and passed through glass fibre filter paper GF / 

F). Afterwards, solid phase extraction was applied to the water samples and then 

these samples were analyzed on the HPLC-DAD instrument. 

As a result of this study, gemfibrozil (0.11-0.43µg / L), 17alpha-ethynylestradiol 

(0.04-0.95 µg / L) and 17 beta-estradiol (0.06-2.94 µg / L) have been detected at 

high levels compared to other pharmaceutical compounds in the summer and 

spring term. Gemfibrozil, which is included in the lipid regulatory group, was 

found to be higher in June than in April. 

Acknowledgement: This study was supported by Scientific Research Projects 

Coordination Unit of Istanbul University (Project No: 31466). 

Keywords: Golden Horn Estuary, hormone, Marmara Sea, pharmaceutical, 

pollution,  
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ÖZET 

 
“İzmit Körfezi Su kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin 

Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi” Projesi Kocaeli Büyük Şehir 

Belediyesi tarafından desteklenmekte ve yürütücülüğünü TÜBİTAK MAM 

yapmaktadır (2007-2019). Körfeze dökülen on iki derede aylık olarak izleme 

çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında, fiziksel  

(sıcaklık, tuzluluk, pH, iletkenlik ve debi) ve fiziko-kimyasal (besin tuzları, AKM 

ve klorofil-a) parametreler izlenmektedir.  

 

Derelerin su kalitesinin belirlenmesi amacıyla, izleme sonuçları “Yüzeysel Su 

Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği” EK-5 Tablo 2’e göre değerlendirilmektedir. Aylık 

periyodlarla izlenen parametreler; Sıcaklık, pH, iletkenlik, çözünmüş Oksijen, 

amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, toplam fosfor, klorofil a, AKM, TPH, 

toplam azot, orto-fosfat ve debi. Ayrıca, Körfez’e giren besin tuzları yüklerinin 

belirlenerek önceki yıllara göre karşılaştırılması yapılmaktadır. Dere sularının 

izlenmesinin yanı sıra, geçiş suları da izlenerek bütüncül olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Bu çalışmada, su kalitesi düşük olan ve önemli kirlilik yükü taşıyan dereler 

belirlenmiştir. Dış Körfez’e dökülen Saz (Bayramoğlu) Dere, Orta Körfezi 

dökülen Ova (Dilderesi) Deresi ve İç Körfez’e dökülen Kumla (Sarı) ve Kullar 

Dereleri kirlilik yükü ve su kalitesi açısından diğer derelerden ayrılmaktadır. Bu 

bağlamda, İzmit Körfezi’nin kıyı bölgelerinde yoğunlaşan nüfus ve endüstriyel 

tesislerin yanı sıra Körfez’in iç kesimlerinde baskı unsurlarını da ele alan bütüncül 

bir havza yönetim stratejisinin ele alınması önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: İzmit Körfezi, Su kalitesi, Dere, Kirlilik yükü 
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Turkey 

(omer.ciftbudak@tubitak.gov.tr) 

 
ABSTRACT 

 
“Monitoring of water quality and terrestrial inputs of Izmit Bay and Improving 

Recommendations for Pollution Prevention” Project is supported by Kocaeli 

Metropolitan Municipality, and the project manager is TUBITAK MAM (2007-

2019). Monthly monitoring studies are carried out on twelve streams flowing to 

Izmit Bay. In this study, physical (temperature, salinity, pH, conductivity, and flow 

rate) and Physico-chemical (Nutrients, TSS, and chlorophyll-a) parameters are 

monitored.  

 

To determine the water quality of streams, monitoring results were evaluated 

according to Table 2 of Annex-5 in Regulation on Surface Water Quality 

Management. Parameters monitored monthly; Temperature, pH, conductivity, 

dissolved Oxygen, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, total 

phosphorus, chlorophyll a, AKM, TPH, total nitrogen, ortho-phosphate and flow. 

Besides, the loading of nutrients entering the İzmit Bay was determined and 

compared with the results of previous years. In addition to monitoring the stream 

waters, the transitional waters were also monitored and integratedly evaluated. 

 
In this study, streams with low water quality and significant pollution load are 

identified. Saz (Bayramoğlu) Stream flowing into the western part of Bay, Ova 

(Dilderesi) Stream, flowing into central part and Kumla (Sarı) Stream, which flow 

into the Inner Bay are differentiated from other streams in terms of pollution load 

and water quality. In this context, it is important to consider an integrated 

watershed management strategy that includes pollution pressures from population 

and industrial facilities concentrated in the coastal areas of Izmit Bay, along with 

the pollution pressure elements in the inner parts of the İzmit Bay. 

 
Keywords: Izmit Bay, Water quality, Stream, Pollution load 
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ÖZET 

 
Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi (DİSSP) 

kapsamında Ulusal Deniz İzleme Strateji Belgesi (2017) hazırlanmıştır. 

Projenin temel amacı Türkiye denizlerinde yürütülen izleme ve değerlendirme 

faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen kirlilik durumu ve ekolojik kalite belirleme 

çalışmalarında ortak metodolojilerin kullanılabilmesi için gerekli belgelerin 

hazırlanarak uygulayıcılara sunulmasıdır. Bu belgeler, farklı   izleme bileşenleri 

için hazırlanan deniz izleme kılavuzları ile “Ulusal Deniz İzleme Strateji Belgesi” 

dir. Strateji Belgesi ile ulusal, bölgesel (BDS) ve AB (DSÇD) yaklaşım ve 

ihtiyaçların dikkate alındığı ve tüm denizlerimiz için uygulanabilir ortak bir 

yöntemler bütününün sunulması hedeflenmiştir. Belge, yasal çerçeveyi, 

ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki uygulamaları ve izlemeye yönelik ihtiyaçları 

sunduktan sonra izleme temel ilkelerini (10) tanımlar. Ardından, coğrafik kapsamı, 

izlemenin bileşenlerini (9 ayrı alt bölüm ve dikkate alınacak göstergeleri), izleme 

dönem ve sıklıkları ile uygulanacak yöntemleri en güncel halleri ile sunar.  Bu 

çalışma, Proje kapsamında gerçekleştirilen kapasite değerlendirme çalışması, 

örnek maliyet öngörüsü ile desteklenmiştir. Belge’nin son bölümünde 26 aksiyon 

içeren bir Uygulama Eylem Planı sunulmuştur. Sunulan bu Plandaki önerilerin bir 

kısmı 2017 yılından bu yana uygulamaya alınmış ve başta Denizlerde Bütünleşik 

Kirlilik İzleme Projesi revizyonu olmak üzere, ihtiyacı belirlenen diğer 

öncelikli konularda da farklı projelerin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Deniz, izleme, Akdeniz, Karadeniz, EU/MSFD  
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ABSTRACT 
A national maritime monitoring strategy document (2017) has been prepared 

within the scope of Providing Stanardization in Maritime Monitoring Project 

(PSMMP) The main aim of the Project is to provide and present necessary 

documents for users to use common methodologies in pollution status and 

ecological quality assessment studies conducted in the context of monitoring and 

assessment activities performed in Turkish seas. These documents are collectively 

called “National Maritime Monitoring Strategy Document”, which includes maritime 

monitoring guidelines for different monitoring components. With this strategy 

document, it was aimed to present a collection of methods that takes national, regional 

(BDS) and EU (DSCD) aprroaches and needs into account, and can be applied to all 

of our seas. The document defines the legal framework, the pratices in our country and 

other countries, and the basic principles of monitoring (10) after providing monitoring 

needs. Then, it presents its geographic scope, components of monitoring (9 separate 

subsections and indicators to be considered), monitoring periods and frequencies and 

the methods to be applied in their updated versions. This study, the capacity 

assessment study carried out within the scope of the Project, was supported with an 

example cost estimate. Last section of the document has an Application Action Plan 

that includes 26 actions. Some of the suggestions in this plan have been 

implemented since 2017 and contributed to the realization of different projects on 

other priority subjects, especially the revision of the Integrated Marine Pollution 

Monitoring Project. Anahtar Kelimeler: Maritime, monitoring, Mediterranean, 

Black Sea, EU/MSFD  
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ÖZET 

 
AB Su Çerçeve Direktifine uyumlu olarak su kütlelerinde genel kimyasal, fiziko-

kimyasal, hidromorfolojik parametrelerin ve özellikle ülkemizde sadece akademik 

çalışmalarla sınırlı kalan biyolojik kalite unsurlarının (bentik makroomurgasız, 

fitoplankton, fitobentoz, balık, makrofit, makroalg ve angiosperm) da yer aldığı 

izleme çalışmaları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu 

çalışmaların sonucunda ülkemizdeki farklı tipolojilere sahip su kütlelerinin 

ekolojik durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Su kütlelerinin ekolojik 

durumlarının belirlenmesi ve ekolojik kalite oranlarının hesaplanması için 

öncelikle aynı tipteki su kütleleri için referans durumun belirlenmesine ihtiyaç 

vardır. Referans durum, doğal ya da doğala yakın ve endüstri, şehirleşme ve yoğun 

tarımsal faaliyetler gibi insan aktivitelerinden etkilenmemiş ya da çok az 

etkilenmiş durumdur.  

 
Referans alanları belirleyebilmek için 2016 yılında “Türkiye’de Referans İzleme 

Ağının Kurulması Projesi” başlatılmıştır. Projenin hedefleri arasında (1) biyolojik, 

hidromorfolojik ve kimyasal izleme ve değerlendirme çalışmaları ile Türkiye’nin 

referans alanlarının belirlenmesi, (2) 25 havza için referans izleme ağının 

kurulması ve (3) geçiş suyu kütlelerinin belirlenmesi yer almaktadır. Proje 

kapsamında 25 nehir havzasında gerçekleştirilecek izleme çalışmaları 3 ayrı 

izleme yılına ayrılmıştır. Projenin birinci izleme yılında (2017) 8 pilot nehir 

havzasında (Konya, Batı Akdeniz, Antalya, Kuzey Ege, Gediz, Susurluk, Küçük 

Menderes, Büyük Menderes) 291 su kütlesi, projenin ikinci yılında (2018) 9 pilot 

nehir havzasında (Akarçay, Burdur, Meriç-Ergene, Marmara, Batı Karadeniz, 

Doğu Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya) 253 su kütlesi, projenin son 

izleme yılnda (2019) 8 pilot nehir havzasında (Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi, 

Ceyhan, Fırat-Dicle, Çoruh, Aras, Van Lake) 234 su kütlesinde yılda 3 kez 

mevsimsel olarak izleme çalışmaları yapılmıştır.  
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2020 yılı Eylül ayında Türkiye’nin referans izleme ağının kurulması ve geçiş suyu 

kütlelerinin belirlenmesi işlerinin tamamlanması planlanmaktadır.  Bu proje, 

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından desteklenmiştir. 

 
Anahtar kelimeler: Ekolojik Kalite Değerlendirme, Referans Alanlar, Referans 

İzleme Ağı, Geçiş Suları 
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ABSTRACT 

 
Monitoring activities in compliance with the Water Framework Directive, 

involving general chemical, physico-chemical, hydromorphological parameters 

and especially biological quality elements (benthic macroinvertebrate, 

phytoplankton, phytobentose, fish, macrophyte, macroalgae and angiosperm) 

limited to academic studies are carried out by General Directorate for Water 

Management. As a result of these studies, it is aimed to determine the ecological 

status of water bodies of different types in our country. In order to determine the 

ecological status of water bodies and to calculate the ecological quality ratios, it is 

necessary to first determine the reference status for the same type of water bodies. 

The reference status is the natural and / or near natural status which are not 

affected or least affected by human activities which include industrialization, 

urbanization and intensive agriculture facilities. To determine reference sites 

“Project on Establishment of Reference Monitoring Network in Turkey” was 

started in 2016. The aims of the Project are (1) to determine the reference sites of 

Turkey by executing biological, hydromorphological and chemical monitoring and 

assessment studies, (2) to establish the reference monitoring network for 25 basins 

of Turkey and (3) to delineate the transitional water bodies of Turkey. Monitoring 

studies conducted in 25 basins in the Project divided into three monitoring years. 

The first monitoring year (2017) of the project 291 water bodies in 8 pilot river 

basins (Konya, Batı Akdeniz, Antalya, Kuzey Ege, Gediz, Susurluk, Küçük 

Menderes, Büyük Menderes), in 2018, as second year of the project in 9 pilot river 

basins (Akarçay, Burdur, Meriç-Ergene, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu 

Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya) 253 water bodies, and lastly 234 

water bodies in 8 pilot basins (Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi, Ceyhan, Fırat-Dicle, 

Çoruh, Aras, Van Lake) in the final monitoring year (2019) of the project were 

monitored 3 times a year as seasonal.  
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The Project and the reference monitoring network and delineation of transitional 

water bodies of Turkey is planned to be finalised in September of 2020.  

 
Key words: Reference, monitoring, biological, ecology, transitional  
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ÖZET 

 
Sualtı doğal ortam gürültüsü dalgalar, yağmur, deniz canlıları gibi denizde bulunan 

bütün ses kaynaklarından gelen bir arka plan gürültüsüdür. Doğal ortam gürültüsü 

sesi kullanan suda yaşayan hayvanların maruz kaldığı temel seviyedeki gürültüdür. 

Deniz canlıları sesi iletişim kurmak, av ve avcının yerini belirlemekte 

kullanmaktadırlar. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sualtı gürültüsü (insanlar 

tarafından üretilen sesler) deniz memelilerinin çeşitli yaşamsal fonksiyonlarında 

(davranış, iletişim, fizyolojik vb.) hasarlara yol açtığı bilinmektedir. Artan nüfus, 

sanayi ve kentleşmenin neden olduğu insan kaynaklı faaliyetlerin sonucu 

denizlerde oluşan gürültü, denizde yaşayan canlılar üzerindeki baskıları ve tehdit 

unsuru olarak araştırılması, ulusal ve uluslararası çalışmaların yönlendirme ve 

desteği ile son yıllarda hız kazanmıştır. Sualtı gürültüsü ülkemizi çevreleyen 

denizlerimiz için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Pelajik balıklar ve deniz 

memelileri için önemli bir göç yolu olan ve ülkemizin önemli balıkçılık kaynağı 

Marmara Denizi’nde sualtı ortam gürültüsünü belirleyebilmek amacıyla farklı 

konum ve derinliklerden 2019 yılı Eylül-Kasım döneminde gürültü ölçümleri 

yapılmıştır. En az 5 dakikalık kayıtlar olmak üzere alınan verilerden 20 Hz-20 

KHz frekanslar arası 1/3 oktav band aralığında spektrum analizi yapılarak farklı 

konum ve derinliklerin frekans dağılımları karşılaştırılmıştır. Deniz Stratejisi 

Çerçeve Direktifi (DSÇD)’inde tanımlayıcı 11 olarak belirlenen sualtı ortam 

gürültüsünün 2. kriterine göre 63 ve 125 Hz frekanslarının SPL değerleri dağılımı 

insan faaliyetleri (gemi trafik hatları, limanlar ve demir yerleri gibi) ile 

karşılaştırılarak incelenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: DSÇD, Marmara Denizi, Sualtı gürültüsü 
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ABSTRACT 

 
Underwater natural ambient noise is a background noise from all sound sources in 

the sea, such as waves, rain, marine organisms. Ambient noise provides a basic 

limitation on the use of sound by marine animals due to detect acoustic signals of 

interest against the ambient noise background. Marine organism use sound for 

various purposes such as communication and hunting. Ambient noise caused by 

human activities (produced by humans) leads to behavioural disorders and 

physiological damages of the marine mammals. Population growth, increasing 

industry and urbanization, and hence increasing anthropogenic activities lead to 

rise in underwater noise. As the pressures and threats for the marine organisms, 

underwater noise investigation has accelerated in recent years with the guidance 

and support of national and international studies. Underwater noise poses an 

important threat to our seas. The Marmara Sea is an important migration passage 

for pelagic fish and marine mammals, having the most important fishing resources 

of the country. Underwater noise measurements in the Marmara Sea were made at 

different locations and depths during the period of September-November 2019 in 

order to determine ambient noise. The spectrum analysis of the data recorded at 

least 5 minutes in the frequency between the range of 20 Hz - 20 KHz in 1/3 

octave band. According to second criterion of underwater ambient noise, which is 

defined as Descriptor 11 in the Marine Strategy Framework Directive (MSFD), 

SPL value of 63 Hz and 125 Hz frequencies were evaluated with the human 

activities (ship traffic, ports, and anchorages).  
 
Keywords: Marmara Sea, MSFD, Underwater noise 

 
This study was funded by Istanbul University with the project number 33410 
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ÖZET 

 
Ölçüm Sistemlerinin Standardizasyon, Entegrasyon ve Modernizasyonu (SİM) 

Projesi (2017-2020) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve 

Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı 

Gölbaşı Yerleşkesinde Sürekli İzleme Merkezi kurulmuştur. Proje iki fazda 

yürütülmekte olup ilk fazı 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. İlk fazda Sürekli 

İzleme Merkezi (SİM) uygulamaya alınarak SİM yazılımına veri entegrasyonu 

sağlanmıştır. SİM'e yeni veri entegrasyonlarının sağlanması, ulusal ve 

uluslararası yükümlülükler kapsamındaki raporların geliştirilmesi ve mevcut 

SİM'in merkez destek ve yazılım ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla projenin 

II. Fazı çalışmaları devam etmektedir. II. Fazı 2020 yılı sonunda 

tamamlanacaktır. Proje ile Bakanlığımızca üretilen havza, deniz, hava alıcı 

ortam izleme verileri ile sürekli atıksu izleme sistemleri (SAİS) ve sürekli 

emisyon ölçüm sistemleri (SEÖS)’rinden alınan çevresel izleme verilerinin 

etkin yönetiminin sağlanması, erken uyarı sistemleri oluşturulması, veriye 

dayalı politikalar üretilmesi, karar mekanizmalarına, mali destek ve teşviklere 

yön verilmesi hedeflenmiştir. Gelinen aşamada Bakanlığımızca belirlenen 

prosedür kapsamında yetkilendirilen kullanıcılar www.sim.csb.gov.tr   web 

adresi üzerinden, ilk aşamada entegre edilen veri tabanları ile oluşturulan 

700’ün üzerinde raporlama ekranı ile havza, deniz, hava kalitesi, SAİS ve 

SEÖS raporlarına yetkileri çerçevesinde ulaşabilmektedir.  

 

SİM’den edinilen çevresel izleme verileri il müdürlüklerimiz, Bakanlığımız 

ilgili birimleri ve akademik çalışmalara katkı sağlamaya başlamıştır. 
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ABSTRACT 

 
Within the scope of the Standardization, Integration and Modernization (SIM) 

Project (2017-2020), Continuous Monitoring Center was established in Ministry 

of Environment and Urbanization EIA Permit and Inspection General Directorate 

Laboratory Measurement and Monitoring Department Golbasi Campus. Project 

is being conducted in two phases and the first phase was completed at the end of 

2017. In the first phase, Continuous Monitoring Center (CMC) was put into 

practice and data integration into CMC software was completed. Second phase 

studies are continuing to integrate new data to CMC, develop reports within the 

scope of national and international responsibilities, and meet CMC’s central 

support and software needs. Seoncd phase will be completed at the end of 2020.  

With this Project, it was aimed to effective management of the environmental 

monitoring data provided by air, marine recieving environment monitoring data 

produced by our Ministry, continuous wastewater monitoring systems (CWMS) 

and continuous emission measurement systems (CEMS), create early warning 

systems, producing data-based policies, and guiding the decision making 

mechanisms, financial supports and incentives. At the current stage, users 

authorized in the context of procedures determined by our Ministry can have an 

access to basin, marine, air quality, CWMS and CEMS reporst thourough 

www.sim.csb.gov.tr with >700 reporting secreens created with databases 

integrated in the first phase.   

 

Environmental monitoring data obtained from CMC strated to contribute to our 

provincial directorates, respective departments of our Minitry and academic 

studies.  

 

Key Words: Environmental Data, Software, Monitoring  

http://www.sim.csb.gov.tr/
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AKDENİZ VE EGE DENİZİ PELAJİK EKOSİSTEMİNDE   

ZOOPLANKTON TOPLULUKLARININ BÖLGESEL 

DEĞIŞİMİ 

 
Tuba TERBIYIK KURT 

Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 01130, Sarıçam, Adana 
(tubaterbiyik@gmail.com) 

 

ÖZET 
 

Zooplanktonik organizmalar pelajik besin ağının şekillenmesinde ve biyokimyasal 

döngülerin gerçekleşmesinde anahtar rol oynamaktadır. Zooplankton toplulukları 

ve dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak, bu canlıların küresel organik madde ve 

enerji akışına katkılarını ve fiziksel, kimyasal biyolojik süreçlerin ekosistem 

üzerindeki etkilerini tahmin etmek için önemlidir. Mevcut çalışma “Denizlerde 

Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı: 2017-2019” kapsamında Türkiye’nin 

Akdeniz kıyıları boyunca 13, Ege kıyıları boyunca 17 istasyonda yaz ve kış 

mevsimlerinde gerçekleştirilmiştir (Ağustos 2017, Şubat ve Ağustos-Eylül 2018). 

Akdeniz genelinde, Copepoda, Cladocera, Appendicularia ve Echinodermata yaz 

zooplanktonunda baskın gruplar iken, kış mevsiminde Cladocera’nın yerinin 

Polychaeta almıştır. Komunite bakımından basenin batısı ile kıta sahanlığının 

geniş olduğu doğu kıyıları belirgin bir şekilde farklılık göstermiştir. Körfez iç 

kesimlerinde tür sayısı düşük iken kıyı açık etkileşiminin fazla olduğu kıyısal 

alanlarda daha yüksek bulunmuştur. Her iki mevsimde de Copepoda baskın 

gruptur.  Ayrıca yazın İskenderun ve Mersin Körfez’lerinde yabancı türlerin 

katılımı oldukça önemlidir. Ege Denizi’nde Akdeniz ile benzer olarak Copepoda, 

Cladocera ve Appendicularia zooplanktonun büyük çoğunluğunu oluşturmuştur.  

Kışın Copepoda baskın iken, yaz periyodunda Cladocera zooplanktonda baskın 

olarak gözlenmiştir. Tür sayısı nehir girdilerinin ve balık çiftliklerinin etkilediği 

alanlarda düşük olup, komunite yapısı bakımından açık denizle etkileşimin yüksek 

olduğu alanlardan farklılık göstermiştir.  Her iki denizde de klorofil-a miktarının 

artış gösterdiği alanlarda genellikle zooplankton bolluğu artış göstermiştir. 

Akdeniz ve Ege Denizi’nde karasal baskılardaki farklılık bölgesel tür 

farklılıklarına yada benzer türlerin bolluklarında farklılıklara yol açmıştır.  Bray-

Curtis Kümeleme analiz sonuçları ve ekolojik indeks değerlerindeki değişimlerde 

bu baskıları yansıtmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Zooplankton, Ege Denizi, Akdeniz, bolluk, komunite yapısı 
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REGIONAL CHANGES OF ZOOPLANKTON 

COMMUNITIES IN THE PELAGIC ECOSYSTEM OF THE 

MEDITERRANEAN AND THE AEGEAN SEA 

 
Tuba TERBIYIK KURT 

Cukurova University, Faculty of Fisheries, 01130, Sarıçam, Adana 

(tubaterbiyik@gmail.com) 

 

ABSTRACT 
Zooplanktonic organisms play a key role in shaping the pelagic food web and in 

the realization of biochemical cycles. Knowledge of zooplankton communities and 

their distribution are important to predict the contribution of these organisms to the 

global organic matter and energy flow and the effects of physical, chemical, 

biological processes in the ecosystem. In this context, the present study was 

conducted in framework ‘Integrated Marine Pollution Monitoring 20172019 

Programme’ at 13 stations along the Mediterranean and at 17 stations along the 

Aegean Sea coast of Turkey in the winter and summer seasons (August 2017, 

February and August-September 2018).  Copepoda, Cladocera, Appendicularia 

and Echinodermata were dominant groups in zooplankton assemblages in the 

summer, while Cladocera was replaced by Polychaeta in the winter in the 

Mediterranean coast. In terms of community structure, the western side of the 

study area differed markedly from the eastern coast, where the continental shelf is 

wide.  The number of species was low in the inner parts of the bays and higher in 

coastal areas with having high interaction between the coast and offshore. 

Copepoda was the dominant group in both seasons. Besides, the participation of 

alien species in Iskenderun and Mersin Bays are very important in summer.  

Similar to the Mediterranean Sea, Copepoda, Cladocera and Appendicularia 

constituted the majority of zooplankton in the Aegean Sea.  Copepoda was 

dominant group in the winter, while Cladocera constituted the majority of the 

zooplankton in the summer. The number of species was relatively low in areas 

affected by river inputs and fish farms, and these areas were different markedly 

from areas, where interaction with offshore is high, in terms of community 

structure. The total zooplankton abundance was generally associated with 

chlorophyll-a distribution in both seas. Differences in terrestrial impacts in the 

Mediterranean and the Aegean Seas have led to regional species differences or 

differences in the abundance of similar species. Bray-Curtis Cluster analysis 

results and changes in ecological index values also reflected these impacts.  

Keywords: Zooplankton, Aegean Sea, Mediterranean Sea, abundance, community 

structure  
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II. ULUSAL DENİZ İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ 

 
Bakanlığımız ve TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi işbirliği ile yürütülen 

“Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (DEN-İZ)” kapsamında, II. 

Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu 11-13 Aralık 2019 

tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Birincisi 21-23 Aralık 2016 tarihinde 

düzenlenen sempozyum serisi ile hedeflenen Bakanlığımızca 2014-2019 

döneminde düzenli yürütülen deniz izleme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların, 

bilimsel bir etkinlik dahilinde daha geniş bir kitle ile paylaşılması, 

yaygınlaştırılması ve bu çalışmaları destekleyebilecek güncel bilimsel bulgu ve 

öneriler ile birlikte değerlendirilebileceği ulusal düzeyde bir platformun 

oluşturulmasıdır. DEN-İZ ile tüm denizlerimizde Bakanlığımız yürütücülüğünde 

ve TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda 14 araştırma enstitüsü ve 3 araştırma 

gemisi ile toplam 353 nokta ve 173 alanda düzenli izleme ağı kurularak, 

denizlerimizin kimyasal ve ekolojik durumunun tespiti yapılmakta, önlemlerin 

etkinliği, ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, 

ülkemizin taraf olduğu Barselona ve Bükreş Deniz Sözleşmeleri gereklilikleri 

yerine getirilmektedir. Sempozyumda DEN-İZ çıktılarının sunumlarının yanı sıra 

güncel veri ve uygulamalara dayalı diğer izleme/gözlem ve değerlendirme 

faaliyetlerinin de sözlü ve poster sunumlarına yer verilmiş bunun yanı sıra bir 

fotoğraf sergisi düzenlenmiş, fotoğraf yarışması düzenlenerek bu yarışmada 

dereceye girenlere ve çalışmalara katkı sağlayanlara plaketleri takdim edilmiştir. 

Sempozyumun açılış oturumunda TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Sayın 

Doç. Dr. Murat MAKARACI, ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı 

Sayın Yahya KESİMAL ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü 

Müdürü Sayın Dr. Selma AYAZ tarafından açılış ve tanıtım konuşmaları 

yapılmıştır. Açılış konuşmalarını takiben Bakanlığımızca yürütülen deniz izleme 

çalışmalarının tanıtıldığı kısa bir film gösterilmiş, ardından Bakanlığımız ÇED, 

İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce DEN-İZ hakkında bilgiler içeren bir sunum 

gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 

belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanları, araştırmacı ve 

temsilcilerden oluşan yaklaşık 250 kişi katılım sağlamıştır. Açılış oturumunda 

denizlerimizdeki izleme programının önemi ve devam ettirilmesinin gerekliliği 

vurgulanmıştır. Kamu kurumları ve üniversiteler ile oluşturulan işbirliklerinin 

önemi ayrıca belirtilmiş ve teşekkür ile karşılanmıştır. Ayrıca, izlemede dışa 

bağımlılığı giderecek fırsatların sağlanması, izleme sonuçlarının ekonomik 

katkılarının çıkarılması, modelleme çalışmalarının yapılması, yerel yönetimler ile 

işbirliğinin sağlanması hususları vurgulanmıştır. Sempozyum 9 oturumdan 

oluşmuş ve ötrofikasyon (1 oturum), kimyasal kirlilik (1 oturum), deniz çöpleri (2 
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oturum), biyoçeşitlilik (4 oturum), hidrografi ve gözlem sistemleri (1 oturum) 

konuları ele alınmıştır. Ayrıca, “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme 

Programının Geliştirilmesi, Veri Yönetimi ve Raporlama” ile ilgili bir Panel 

düzenlenmiştir. Söz konusu panelde Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’da deniz 

raporlamalarında ülkemiz adına ulusal uzman olarak görev yapan Sayın Mustafa 

AYDIN tarafından AÇA deniz raporlamalarını içeren bir sunum gerçekleştirilerek 

uluslararası deniz raporlamaları konusuna da değinilmiştir. 

Sempozyumda denizlerimizin tüm uzmanlar, akademisyenler, yöneticiler, karar 

vericiler ve politikacıların bütünsellik içinde ve belli müştereklerde durum 

değerlendirilmesine imkan sağlanmış ve aşağıdaki sonuç bildirgesi 

oluşturulmuştur. 

 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

 
1. Ötrofikasyon Oturumu 

 

1.1. Ötrofikasyon göstergeleri ile yapılan değerlendirmeler kapsamında, tüm 

denizlerimiz ve alt alanları yüzey suları için referans değerlerin belirlenmesi, çok 

değişkenli bütünleşik değerlendirme araçlarının kullanımına geçilmesi, zamansal 

yönelim çalışmalarının sürdürülmesi önerilmiştir.  

1.2. Farklı proje ve programların ötrofikasyon göstergelerini destekleyen veri 

setlerinin ortak kullanımının sağlanması ile zamansal ve mekânsal çözünürlüğün 

arttırılması gereklidir. Bu bağlamda özellikle plankton büyüme/çoğalma 

dönemlerine ait verinin sıklaştırılması, ilgili örnekleme periyotlarının belirlenmesi 

için esnek ve uyarlanabilir programların tasarlanması gerekmektedir.  

1.3. Ötrofikasyon değerlendirmesi için ülkemize özgü indeks geliştirilmesi, bu 

doğrultuda mevzuatının değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.   

1.4. İskenderun, Mersin, Fethiye ve Bandırma körfezlerinin ötrofikasyonun 

artmasının önüne geçmek için yönetim planlarının oluşturulması gerekmektedir. 

1.5. Özellikle Ege Denizi için ilkbahar döneminin de izleme kapsamına alınması 

ve en az yılda 3 dönem izlemeye geçilmesi ile riskli bölgelerde (koy ve körfezler 

gibi) yıl boyu haftalık örneklemeler ile zaman serisi verilerinin oluşturulması 

önerilmektedir.  

   

2. Kimyasal Kirlilik Oturumu 

 

2.1. Sedimanda kirletici çalışmalarının 3 yılda bir kez yapılacak şekilde devam 

etmesinin uygun olduğu görülmüştür. Derin deniz (>200 m) sediman 

örneklemelerinin seçilecek sınırlı sayıdaki temsili alanda çalışmalara dahil 
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edilmesi önerilmektedir. Ayrıca kirletici kaynakların etkisi altında olmayan 

bölgelerde 5 yılda bir örnekleme yapılabileceği değerlendirilmiştir.  

2.2. Benzer şekilde balıkta kirletici çalışmalarının da 3 yılda bir yapılan trol 

çalışmaları kapsamında devam etmesi uygun görülmüştür. Ayrıca, ölüm ile karaya 

vuran deniz memelilerinin dokularında kirletici birikim seviyeleri tespit edilebilir. 

2.3. Yeni izleme programına pilot ölçekli deniz suyunda kirleticilerin de izlenmesi 

önerilmiştir. Deniz suyunda kirletici konsantrasyonları düşük seviyelerde 

olduğundan, seçilmiş kirletici kaynaklara yakın bölgelerde pasif örnekleyiciler ile 

çalışmalara başlanılabilir.  

2.4. Denizlerimizde gemilerden veya kıyı tesislerinden birçok petrol kaynaklı 

kaçak deşarjlar ve kazalar meydana gelmektedir. Bu kaçak deşarjlar/kazalara ait 

bilgilerin (koordinat ve dökü miktarı) toplanması önerilmektedir. Bu sayede 

örnekleme noktaları bu bilgiler dahilinde belirlenerek kaza sonrası durum 

değerlendirmesi daha sağlıklı yapılacaktır.  

2.5. Denizlerimizde sediman ve biyotada seviyeleri belirlenen kirleticilerin 

kaynağının tespiti yönünde daha sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için havza 

çalışmalarının sonuçlarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Tarım ve Orman 

Bakanlığı gibi kurumların yaptığı çalışmaların sonuçlarının da paylaşılması önem 

arz etmektedir. Yine aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanlığının balıklarda yapılan 

analiz verileriyle karşılaştırılabilmesi için kurumlar arası veri/rapor paylaşımı 

değerlendirmelere katkı sağlayacaktır. 

 

3. Biyoçeşitlilik Oturumları 

 

3.1. İzlemeler kapsamında gerçekleştirilen trol çalışmalarında rastlantısal (by-

catch) olarak toplanan tüm biyotik (örneğin süngerler vb.) ve abiyotik materyalin 

(çöpler gibi) veriye dönüştürülmesi ve kayda geçirilmesi gereklidir.  

3.2. Yabancı ve koruma altındaki türlerin tespiti, kayıt edilmesi ve buna bağlı 

örnekleme alanlarının gözden geçirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.  

3.3. Denizlerimizde yabancı türlere yönelik belirlenecek riskli liman ve bölgelerde 

pilot ölçekli izleme istasyonları oluşturulmalı ve yeni/yerleşik yabancı türlerin 

dağılımları tespit edilmelidir.  

3.4. Makro faunanın, çalışılan yumuşak zeminin yanı sıra sert substratta da 

izlemeye alınması gereklidir. Ayrıca, makro faunanın derin deniz (>200 m) 

alanlarını da içerecek şekilde izlemeye başlanması önerilmiştir.  

3.5. Makro faunaya dayanarak bentik ekolojik kalite durumunun belirlenmesinde 

sadece Türkiye denizlerinde geliştirilmiş TUBI ve ALEX indekslerinin 

kullanılmasının uygun olacağı vurgulanmıştır. Her deniz için TUBI indeksinin 

kalibrasyonun yapılması gereklidir.  
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3.6. Habitat belirleme/haritalama çalışmalarının kıyı ve deniz tabanında teknoloji 

kullanımı (akustik, görüntüleme teknikleri) ve dalışlar ile desteklenerek çoklu 

yöntemlerin bir arada kullanılması ile başlatılması önerilmiştir.  

3.7. Posidonia oceanica (ve diğer deniz çayırları) için pilot izleme alanlarının 

genişletilmesi ve su altı operasyonlarının daha verimli hale getirilmesi ve alternatif 

protokollerin araştırılması önerilmiştir.      

3.8. Balık biyoçeşitliliği ve balıkçılık için üç yılda bir tüm denizlerimizde aynı 

dönemde izleme çalışması yapılmasının önemli olduğu ve sürdürülmesinin 

gerekliliği belirtilmiş ve bu çalışma ile toplanan verilerin sadece deniz izlemeleri 

kapsamında değil balıkçılığın yönetilmesi ve bu kapsamda ülkenin uluslararası 

anlaşmalara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından da çok 

kıymetli olduğu vurgulanmıştır. Ancak bu verilerin kullanılabilir olması için de 

çalışmaların nasıl planlanacağı, verilerin nasıl toplanması gerektiği ve 

değerlendirileceği, en önemlisi de nasıl arşivlenmesi gerektiği konularında yol 

gösteren detaylı bir protokol gerekmektedir. Bu bağlamda Bakanlığımızın Deniz 

İzleme Kılavuzunda yer alan "Biyolojik Çeşitlilik ve Deniz Çöpleri Çalışmalarında 

Trol Yöntemi Kullanım Kılavuzu"nun gözden geçirilerek, gerekli detayları da 

içerecek biçimde revize edilmesi önerilmiştir. Bu protokole göre toplanan her türlü 

verinin ortak bir veri tabanında depolanması gerekli olup değişen değerlendirme 

yöntemlerinin uygulanabilmesi için erişime açık hale getirilmesi gerekmektedir.    

3.9. Deniz memelileri gibi deniz canlıları için kritik önem taşıyan ve su altı 

gürültüsünün yoğun olduğu denizel alanlarda (Marmara Denizi ve Boğazlardan 

başlayarak) pilot ölçekli su altı gürültü ölçümlerinin başlatılması önerilmiştir.  

3.10. Denizlerimizde genelde ilkbahar dönemi olarak bilinen fitoplankton çoğalma 

döneminin kıyı suları ve etkilenmiş deniz alanlarımızda kışın gerçekleşmekte 

olduğu yapılan ölçümler ile anlaşılmış olmakla beraber, bu durumun kıyıdan açık 

denize uzanan belli hatlar boyunca kontrolü ayrıca önerilmiştir.  

3.11. Denizanalarının denizlerimizde (Marmara’da) arttığı görülmüş olup küçük 

ölçekte daha sık çalışma yapılması önerilmiştir.  

3.12. Yapay resiflerin konumlanması için fizibilite çalışmasının yapılması 

önerilmiştir. 

 

4. Deniz Çöpleri Oturumları 

 

4.1. Deniz çöplerinin izlenmesi, seviyelerin/etkilerin belirlenmesi ve kaynak 

tanımlanmasına yönelik çalışmaların azami düzeyde izleme çalışmalarına 

eklenmesi ve İl Eylem Planları’nın izleme ve veri toplamaya yönelik çalışmaları 

ile eşgüdümün ve ortak metodolojilerin kullanımının sağlanması gerekmektedir.   

4.2. Nehirler, denizdeki çöplerin en önemli giriş yollarından biri olduğundan, tüm 

Türkiye genelinde hangi nehirden ne kadar ve hangi tip çöpün (makro ve mikro 

düzeyde) geldiği tespit edilmelidir.   
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4.3. Deniz çöplerinin kaynağının tespitine yönelik incelemeler yapılması ihtiyacı 

bulunmaktadır.  

4.4. Deniz çöplerinin yönetimi konusunda havza bazlı yaklaşımla eylem planı 

hazırlanmalı ve risk yönetimi çıkarılmalıdır.  

4.5. Trollerden çıkan çöplerin tespiti ve bileşenlerin kayıtlara girmesi için 

belediyeler, balıkçılık faaliyetleri icra edenler ile işbirlikleri oluşturulmalıdır. 

Ayrıca, Avrupa’da bazı bölgelerde başarıyla uygulamakta olan “trol ile çöp 

avcılığı (fishing for litter)” programının tartışılması hedeflenebilir. Bu çabaların 

tümü öncelikle iyi bir koordinasyonu, ortak veri toplama metodolojilerinin 

kullanımını ve işbirliklerini gerektirir.  

4.6. Mikroplastik izlemesinde tam teşhis için ülke olarak cihaz, ekipman ve 

personel eksikliği giderilmelidir. Örnekleme ve analizlerde teknoloji kullanımının 

arttırılması, veri kalitesine yönelik karşılaştırma çalışmaları ve konu uzmanlarının 

yeterli sayı ve tecrübeye erişmesi de önemlidir.  

4.7. Türkiye’de deniz çöpleri konusunda çalışan bilim insanlarının 

mikroplastiklerin tipini analiz edecek FTIR cihazı ihtiyacının kaynak oluşturularak 

karşılanması gerekir ki, bu çaba çöpün kaynağının belirlenmesi için gereklidir.  

4.8. Denizlerde Bütünleşik İzleme Programı gemi odaklı çalışmalarına (örneğin 

Karadeniz’den başlanarak) memeli ve yüzen çöplerin belirli hatlarda izlenmesinin 

entegre edilmesi önerilmiştir.  

4.9. Mikroplastikler için iyi çevresel durumun belirlenmesi önerilmiştir.  

4.10. Yerel yönetimlerin deniz çöpü toplama sistemlerinin geliştirilmesi 

önerilmiştir. Özellikle kırsal alanlarda çöp toplama mekanizmasının geliştirilmesi 

ihtiyacı bulunmaktadır.  

4.11. Atıksu Arıtma Tesislerinde mikroplastik giderim mekanizmalarının 

araştırılması önerilmiştir.  

4.12. Hayalet ağların deniz dibinden temizlenmesi, balıkçı barınağına gelen 

çöplerin yönetimi için yasal düzenleme getirilmesi önerilmiştir. 

 

5. Hidrografi ve Gözlem Sistemleri Oturumu 

 

5.1. Hidrografik/oşinografik çalışmalar, uzun dönemli yerel/sinoptik gözlemler, 

sabit noktalarda sürekli ölçümler ile yapılmalı ve hidrodinamik modellerle 

desteklenmelidir.  

5.2. Hidrografik koşullarla diğer tanımlayıcılar arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılabilmesi için kullanışlı bir açık kaynaklı veri tabanı oluşturulmalıdır.  

5.3. Özellikle Marmara Denizi için boğazları da kapsayacak şekilde üç boyutlu 

hidrodinamik model çalışmaları izleme programını destekleyecek şekilde 

projelendirilmeli veya buna dahil edilmelidir. 
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5.4. Uydu görüntüleri ile örnekleme dönemlerinin ve yerlerinin belirlenmesi 

uygulamalarına geçilmesi risk temelli izleme çalışmalarını da destekleyecektir. Bu 

şekilde izlemeler için kritik dönemlerin atlanması engellenebilir.  

 

6. Genel 

 

6.1. İzleme Programının organizasyonu, geliştirilmesi, veri paylaşımı ve yönetimi 

konularının kurallarını tanımlayan yasal bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktadır.  

6.2. Tarihsel ve çağdaş yöntemler ile izleme (gemi, sabit istasyonlar, 

laboratuvarlar), uzaktan algılama teknikleri ile gözlem, teknoloji 

(moleküler/otomasyon tekniklerin) kullanımının arttırılması, modellemenin yanı 

sıra vatandaş gözlemi/biliminin entegrasyonu yeni izleme programlarının 

ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. 6.3. Saha etkinliğine sahip personelin 

arttırılması, eğitim ve farkındalığın arttırılması sağlanmalıdır.  

6.4. Proje Tanıtım Filmi için olumlu geri dönüşler alınmış, ancak tüm Türkiye 

denizlerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, ülkemizdeki deniz araştırmalarında 

önemli ve tarihsel bir yeri olan “Koca Piri Reis Araştırma Gemisi” nin 

bulunmayışı bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. DEN-İZ Programının 3. üç 

yıllık döneminde görev ve sorumluluklar içinde yer alması önerilmiştir. 
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5. FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI 
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FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI 
 

II.Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu kapsamında; 

sempozyum katılımcıları tarafından çekilen ve deniz seferleri, laboratuvar 

çalışmaları, sualtı görüntüleri, arazi çalışmalarını içeren deniz ve deniz çalışmaları 

konulu bir fotoğraf sergisi düzenlenmiştir. Sempozyum sonunda katılımcıların 

oyları ile belirlenen 3 fotoğrafa ödül olarak plaket taktim edilmiştir. 
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3. OLAN FOTOĞRAF 
 

 

 
Prof. Dr. Murat Bilecenoğlu 
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2. OLAN FOTOĞRAF 
 

 

 
Mustafa Karakulak 
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1. OLAN FOTOĞRAF 
 

 

 
Alper Evcen 
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6. GENEL FOTOĞRAFLAR 
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ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü 
Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı 
Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu  

(Dumlupınar Bulvarı) 9.km No: 278 Çankaya/ANKARA  
www.csb.gov.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ulusal Deniz İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı 
 

http://www.csb.gov.tr/
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https://www.den-iz.org/ 

https://www.den-iz.org 

https://www.den-iz.org/
https://www.den-iz.org/

