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

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

Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlar daha önceki yıllarda İzmir Körfezi’nde yapılmış olan 
çalışmalarla kıyaslandığında Manda, Bayraklı ve Meles derelerinde yüksek organik karbon 
seviyelerinin korunduğu dikkat çekici bulunmuştur. CDP konsantrasyonu açısından özellikle eski 
Gediz ağzı,, Bayraklı ve Manda dereleri iç körfezden oldukça yüksek seviyelere sahip görünmektedir.. 
Yüksek organik karbon ve CDP seviyeleri bu derelerde yüksek zenginleşme ve birincil üretimin 
olduğunun bir göstergesidir.. Bu çalışmadan şu sonuç çok net olarak çıkarılabilir: İzmir Körfezi’ni 
temizleme çabalarının başarıya ulaşması ekosistemin bir bütün olarak düşünülmesini ve körfezi 
besleyen derelerin de bu süreçte izlenmesini gerektirmektedir. 
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Amaç: Bu çalışma ile İzmir Körfezi’ne akan yedi derenin sedimentinden elde edilen örneklerde 
Zn, Pb ve Fe konsantrasyonları belirlenerek, 2000 yılında devreye giren atık su arıtma tesisi sonrası 
oluşan yeni çevresel durumun değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışma kapsamında İzmir İç Körfezi’ne akan yedi dereden (Eski 
Gediz ağzı, Bostanlı, Bayraklı, Bornova, Manda, Meles ve Balçova) sediment örnekleri eylül 
2007-temmuz 2008 tarihleri arasında mevsimsel olarak TFO core örnekleyici ile toplanmıştır. 
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Sediment örneklerinde ağır metal analizleri için 0.2 g kuru sediment HCl, HNO
3, 

HClO
4 

asit 
karışımında parçalanmış, Fe, Zn ve Pb analizleri Differantial Puls anodik sıyırma voltametrisi 
kullanılarak 797 VA Computrace model Metrohm Voltametre ile Metrohm 797 VA Uyguluma 
Kitabında (AWUK4-0134-042002) belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Kirlilik durumunun 
değerlendirilmesi amacıyla iki teknik kullanılmıştır. Bunlardan ilki sedimentteki ağır metal 
konsantrasyonuna antropojenik kökenli katkının belirlenmesi için kullanılan “zenginleşme 
faktörü”dür (EF). Bu faktör ölçülen metal/Al ( veya Fe) oranının kirlenme öncesi döneme ait metal/
Al (yada Fe) oranına bölünmesiyle elde edilir. İkincisi ise ölçülen metalin kabuktaki normal metal 
seviyesine bölünmesiyle elde edilen ve kontaminasyonun derecesini ifade eden “kontaminasyon 
faktörü” (CF)’dür.

Bulgular: Core örnekleyici kullanılarak toplanan örneklerden elde edilen sonuçlara göre Zn 5.25-
928.76 mg/kg, Pb ND-265.92 mg/kg ve Fe 22700-141770 mg/kg arasında dağılım göstermiştir. 
Çinko konsantrasyonu en yüksek seviyesine Manda Deresi’nde aralık ayında ulaşmıştır ve bu değer 
yıl boyunca tüm derelerde ölçülen değerlerin çok üstündedir. Manda Deresi’ni Balçova ve Bornova 
dereleri takip etmektedir. Çinko açısından en düşük değerlerin gözlendiği dere ise Bostanlı’dır. 
Dere sedimentlerinde dört mevsim boyunca kurşun varlığı saptanan ve bunun yanı sıra en yüksek 
kurşun değeri gözlenen tek dere Manda Deresi’dir. Manda Deresi’ni Meles ve Bornova dereleri 
takip etmiştir. En düşük kurşun miktarı ise Balçova Deresi’nde gözlenmiştir. Demir konsantrasyonu 
açısından bakıldığında en yüksek seviyeye Balçova Deresi’nde ulaşıldığı görülmektedir. En düşük 
ortalama demir konsantrasyonu ise Manda Deresi’nde tespit edilmiştir. Diğer derelerde yıl boyunca 
sedimentteki Fe seviyesinin çok önemli dalgalanmalar yapmadığı gözlenmiştir EF değerleri Zn ve 
Pb nin ağırlıklı olarak antropojenik kaynaklardan geldiğini ortaya koymaktadır. İzmir iç körfezine 
akan yedi derenin sedimentinden alınan örneklerden elde edilen sonuçlar, İzmir Körfezi’nde 
ve Ege Denizi’nin çeşitli bölgelerinde daha önce yapılmış olan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. 
Bu çalışmadan elde edilen Zn değerlerinin diğer bölgelerdeki birçok değerin üzerinde olduğu 
gözlenmiştir. En yüksek kurşun değeri bir çok bölgedeki değerden yüksek olmasına rağmen yıl 
boyu izlenen değerlerin diğer bölgelerle önemli farklılık göstermediği belirlenmiştir. Sedimentteki 
Fe içeriği genellikle antropojenik kökenli değildir. CF değerleri de bunu doğrulamaktadır. Dere 
sedimentlerinde ölçülen Fe konsantrasyonunun diğer körfezlerdeki değerlerden yüksek olduğu 
bulunmuştur. Ancak, İzmir körfezine ait değerlerle yakınlık göstermektedir.

Sonuç ve tartışma : İzmir iç körfezine akan yedi dereden alınan sediment örneklerinde yapılan 
Zn, Pb ve Fe ölçümlerinin sonucunda, özellikle Zn ve Pb seviyelerinin yüksek olduğu saptanmıştır. 
Hesaplanan EF değerleri sedimentteki zenginleşmenin büyük ölçüde antropojenik kaynaklı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ortalama CF değerleri; çinko için “makul” kontaminasyondan 
“dikkate değer” kontaminasyona değişim gösterirken, Pb için kontaminasyon düzeyi “dikkate 
değer” ve “yüksek” seviye arasında dağılmaktadır. Fe yerin doğal yapısından kaynaklanan 
bir element olduğundan, “düşük-makul”seviyede kontamine sediment düzeyleri saptanmıştır. 
Belediyeye ait atık su arıtma tesisi 2000 yılında kısmi kapasiteyle, 2002 yılında ise tam kapasiteyle 
çalışmaya başlamış olmasına rağmen bu çalışmanın yapıldığı 2007-2008 yıllarında sadece yağmur 
suyu taşıması gereken derelerde yüksek miktarlarda ağır metal bulunması dikkate değer bir durum 
olarak değerlendirilmektedir.
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