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ÖZET
İZMİR KÖRFEZİ’NDE ABİYOTİK ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN
BARBUNYA (Mullus barbatus) VE BAKALYARO (Merluccius
merluccius) BALIKLARININ POPULASYONLARI ÜZERİNE
ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
YALÇIN, Esin
Doktora Tezi, Su Ürünleri Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı
Tez Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Raşit GURBET
Eylül 2009, 184 sayfa

Abiyotik çevresel faktörler ile balık populasyon bolluğu ve dağılımı
arasında, bölge ve zamana bağlı ilişki olduğu tezin hipotezidir.
İzmir Körfezi’nde ekonomik değere sahip olan barbun (Mullus barbatus) ve
bakalyaro (Merluccius merluccius) balıklarının populasyon bolluğu ve dağılımları
üzerinde abiyotik çevresel faktörlerin (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, derinlik,
çözünmüş oksijen ve pH) bölgesel ve mevsimsel etkilerinin tanımlanması bu
çalışmanın amacıdır.
Çalışma İzmir Körfezi’nde 2007 ve 2009 yılları arasında ilkbahar, kış,
sonbahar ve yaz mevsimlerinde 3 farklı derinlik aralığında 10 adet araştırma
istasyonunda yapılmıştır. Abiyotik çevresel parametrelerin ölçümleri ve balık
materyali deniz çalışmalarında eşzamanlı olarak elde edilmiştir.
Abiyotik çevresel parametreler ile türlerin bolluğu ve dağılımları arasındaki
ilişki Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) başta olmak üzere uygun görsel analiz
programları kullanılarak değerlendirilmiş ve sonuçlar istatistiksel analizler ile
desteklenmiştir.

vi
Çalışmanın sonucunda; abiyotik çevresel faktörler ile ilişkili olarak, İzmir
Körfezi’nde incelenen barbunya (Mullus barbatus) populasyonu en yüksek
yoğunlukta kış mevsiminde Gülbahçe Körfezi’nde, bakalyaro (Merluccius
merluccius) populasyonu ise en yüksek yoğunlukta yaz mevsiminde Dış Körfez
I’de tespit edilmiştir.
Bu çalışma nicel analizlerin yapılacağı gelecekteki benzer çalışma alanları
için rehber niteliğinde tasarlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İzmir Körfezi, Bakalyaro, Merluccius merluccius,
Barbunya, Mullus barbatus, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS).
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ABSTRACT
THE EFFECTS OF ENVIRONMENTAL VARIABLES ON RED
MULLET (Mullus barbatus) VE HAKE (Merluccius merluccius)
POPULATIONS IN IZMIR BAY
YALÇIN, Esin
Ph.D., Department of Fisheries Technology
Supervisor: Assist.Prof.Dr. Raşit GURBET
September 2009, 184 pages
The hypothesis of this study demonstrates that there is a spatio-temporal
link between abiotic environmental factors and abundance and distribution of fish
population.
The aim of this study is to identify the effects of the abiotic environmental
factors (temperature salinity, density, depth, dissolved oxygen and pH) as regional
and seasonal over the abundance and distribution of red mullet (Mullus barbatus)
and European hake (Merluccius merluccius) population which have commercially
importance in İzmir Bay.
The study has been performed in three different depth ranges at 10 research
stations, during winter, spring, autumn and summer seasons between 2007 and
2009 in İzmir Bay. The measurements of abiotic environmental parameters and
fish material have been collected concurrently in marine observations.
The relationship between the mentioned abiotic environmental parameters
and fish abundance and its distribution have been analyzed by using Geographical
Information System (GIS) and the other convenient analysis programs and the
results supported by statistical analysis.

viii
As a conclusion of this study; it is resulted that the distribution of red mullet
(Mullus barbatus) reached at its highest population abundance in winter in
Gülbahçe Bay, and distribution of European hake (Merluccius merluccius) in
summer in Outer Bay I reached at its highest population abundance examined in
İzmir Bay as a relation with abiotic environmental factors.
This study has been framed to guide for the study areas where the
quantitative analysis to be conducted.
Keywords: Red mullet, Mullus barbatus, European hake, Merluccius
merluccius, İzmir Bay, Geographic Information System (GIS).
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1. GİRİŞ

Canlı varlıkların yaşantılarını sürdürdükleri denizel ortamı incelerken,
herşeyden önce bu ortamda etkin olan başlıca çevresel faktörlerin bilinmesi ve bu
faktörlerin

organizmalarla

ilişkilerinin

araştırılıp

öğrenilmesi

gerekir.

Denizlerdeki biyolojik olayların doğuşu, gelişimi ve sonuçlanması dikey ve yatay
yönlerde değişimler gösteren ortam faktörlerinin kontrolünde gelişir (Geldiay ve
Kocataş, 2002).
Balıkçılık ve çevre arasında ilişki; geçmişten günümüze kanıtlanmış
geleneksel olarak faydalanılan derinlik, dip yapısı, mevsimsel balıkçılık
alanlarının bilinmesi gibi bilgiler vardır. Türlere göre çevrenin balıkçılık
üzerindeki etkileri bölgesel ve mevsimsel olarak değişebilir. Bu özellikler
bölgesel balıkçılar tarafından uzun yıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır.
Böylesine önemli bir konuda üzerinde çalışılmaması, maalesef düşündürücüdür.
Dolayısı ile ülkemizde bu konuda yapılması gerekli araştırmalar hissedilmektedir.
Abiyotik çevresel faktörlerden sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve derinlik gibi
önemli parametrelerin her biri balık populasyonunun dağılım ve bolluk
miktarlarını doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol eden faktörlerin başında
gelirler ve önemli etkilere sahiptirler. Örnek olarak birçok balık türü eş sıcaklık
eğrileri, akıntı sınırları ve keskin yatay sıcaklık eğimlerinin bulunduğu yerlerde
yoğunluk gösterirler ve bu alanlar türlerin dağılım sınırlarını belirler (Laevastu
and Hayes, 1982).
Denizler dinamik bir yapıya sahiptir ve bu dinamik yapı üzerinde çevresel
faktörler çok etkilidir. Özellikle deniz suyunun fiziko-kimyasal parametrelerinden
yararlanılarak o bölgenin dinamik yapısı tespit edilmektedir. Canlının bu çevresel
faktörlere verdiği tepkiler sonucu coğrafik yaşam sınırları oluşmaktadır. Yani her
canlının yaşamını sürdürebileceği belli çevresel parametreler vardır. Abiyotik
çevresel faktörlerden, geçmişten günümüze en kolay ölçülebilen ve genel olarak
en önemli etkiye sahip olan fiziksel parametrelerden sıcaklık parametresi balık
topluluklarının dağılım ve bolluklarını doğrudan yada dolaylı olarak kontrol eden

2
faktörlerin başında gelir ve önemli baskıya sahiptirler. Her balık türünün kendine
özgü optimum sıcaklık değeri ve sıcaklık tolerans sınırları vardır. Sıcaklık
balıkların metabolik özellikleri ve metabolik faaliyetleri üzerinde etkilidir.
Büyüme, beslenme ve göç özellikleri üzerine çevrenin sıcaklığı sınırlayıcı bir
faktör olabilmektedir. Sıcaklık değişimleri balıklar üzerinde uyarıcı etkiye de
sahiptir, şöyle ki; ısı değişimi diğer çevresel değişimlerin de belirleyicisidir.
Örneğin su kütlesinin yatay hareketlerindeki değişimler gibi. Düşük sıcaklık
değerleri balıkların ağdan kaçış oranlarını etkileyebildikleri gibi kıyı-kıyı ötesi
göçü de su sıcaklığı tarafından tetiklenir (Laevastu and Hayes, 1982).
Balıklarda mevsimsel göçlerin çoğu baharda sığ sulara, sonbaharda derin
sulara yapılır (Şekil 1.1). Bu göçler hem sıcaklık hem de ışık yoğunluğu ile
kontrol edilir. Yumurtlama ve beslenme göçleri türden türe farklılıklar gösterir.
Pelajik ve demersal türlerin mevsimsel göçleri genellikle yazın kıyı sularına
doğru, kışın ise derin sulara doğrudur. Sebep olan faktörler “tetikleyici
mekanizmalar” olarak adlandırılır ve sıcaklık, ışık ve besin kaynaklarının
mevsimsel göçleri olarak sıralanır. Sıcaklık en önemli tetikleyici fiziksel
parametredir. Sıcaklık artışıyla kimyasal olaylar hızlanır, çözünmüş gaz miktarı
değişir, suların yoğunluğu ve viskozitesi etkilenir (Laevastu and Hayes, 1982;
Zheng et al., 2002).

Şekil 1.1 Yetişkin balıkların genel mevsimsel göç kompozisyonları (Laevastu and Hayes, 1982).

Abiyotik çevresel faktörler canlıların biyolojik aktiviteleri üzerinde önemli
etkilere sahiptir. Bu etkiler doğrudan olduğu gibi dolaylı da olabilir (Şekil 1.3,
1.4, 1.5). Doğrudan etki; organizmaların fizyolojisi, dolayısıyla metabolizma
aktiviteleri ile ilgilidir. Örneğin, balıkların boylarında ve morfolojik yapılarında
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sıcaklığın etkili olduğu laboratuar deneylerinde ve doğada gözlenmiştir. Yapılan
gözlemlerde soğuk sularda yaşayan bireylerin sıcak sularda yaşayan diğer
akrabalarına oranla daha iri oldukları saptanmıştır. Dolaylı etki; suların fizikokimyasal özelliklerinin değişmesiyle olur (Şekil 1.2).

Şekil 1.2 Göçler için çevresel sebeplerin şematik gösterimi (Laevastu and Hayes, 1982).

Şekil 1.3 Su sıcaklığının balık bolluğu, erişebilirliği ve dağılımı üzerine etkilerinin şematik
gösterimi (Laevastu and Hayes, 1982).
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Şekil 1.4 Ortam tuzluluğunun balıklar ve deniz kabuklularının bolluk ve dağılımları üzerine
etkilerinin şematik gösterimi (Laevastu and Hayes, 1982).

Şekil 1.5 Sudaki oksijen içeriğinin balığın aktivitesi üzerindeki ve populasyon bolluğu arasındaki
ilişkinin şematik gösterimi (Laevastu and Hayes, 1982).

Fiziksel oşinografi açısından incelendiğinde; bölgedeki önemli genel akıntı
profili, bölgesel tabakalaşmalar, siklonik ve antisiklonik döngüler, yukarıya
taşınım (upwelling) ve aşağıya taşınım (downwelling) alanları, batimetriden
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kaynaklı farklı su yapıları, rüzgar, vb. balıkların besin kaynağını oluşturan
planktonik organizmalar üzerinde, balık yumurtaları ve larvalarının taşınımında,
populasyonun sürekliliğinde ve ayrıca balık davranışları ve türlerin dağılımları
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Tüm bu birincil parametrelerin yanı sıra çalışma
sahasının bölgesel derinlik ve dip yapılarının bilinmesi önemlidir. Meteorolojik
verilerden özellikle rüzgar verilerinin bilinmesi rüzgar güdümlü mevsimsel
akıntıların tanımlanmasında kullanılması önemli bir diğer parametredir (Fry,
1971). Diğer çevresel faktörlerin akıntı kaynaklı sınır bölgeleri (ani sıcaklık,
tuzluluk, yoğunluk değişimleri) yetişkin bireylerin dağılımlarında etkindir.
Balıklar keskin yatay sıcaklık eğimlerinin gözlendiği akıntı sınırlarında yoğunluk
gösterirler ve bu alanlar türlerin coğrafik dağılım sınırlarını belirler (Laevastu and
Hayes, 1982).
Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, bu çalışma ile İzmir Körfezi’nde
aylık deniz çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bu aylara ait ortalama değerler
alınarak barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius merluccius)
balıklarının dört mevsimdeki bölgesel bolluk değerleri ve dağılımları, abiyotik
çevresel parametrelerle ilişkilendirilerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Bunun
yanısıra, balıkların boy ve ağırlık dağılımları belirlenmeye çalışılmış ve bazı
populasyon parametreleri hesaplanmıştır. Ayrıca, İzmir Körfezi’nin mevsimsel
olarak oşinografik özellikleri verilmeye çalışılmıştır.
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2. KÖRFEZ HİDROGRAFİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmanın yapıldığı İzmir Körfezi, Ege Denizi’nin ortasında yer alan kapalı
bir körfez konumundadır. İzmir Körfezi fiziksel özelliklerine göre şu şekilde
bölümlere ayrılmıştır: Karaburun Yarımadası ile Gediz Deltası arasında kalan
daha geniş ve derin kesimi “Dış Körfez III” olarak adlandırılır. Uzunada’nın
kuzey ucu-Homa Dalyanı arasındaki hattın güneyi ile Çilazmak BurnuGüzelbahçe hattının batı kesiminden, Urla-Menteş’e kadar olan bölge “Dış Körfez
I” olarak adlandırılır. Uzunada’nın batısındaki Mordoğan Geçidi ile güneyde
Gülbahçe Körfezi ise “Dış Körfez II” olarak adlandırılır (Sayın, 2003). İzmir
Körfezi içerisinde 0 ile 1 m arasında kalan sığ sular dışında toplam alan ArcGIS
9.2 programı ile hesaplanmıştır; 787 km2’dir.
İzmir Körfezi hidrografisi temelde sekiz adet faktörün etkisi altındadır: iç
körfeze akan insan etkisiyle yüklenmiş tatlı su girdisi, atmosfer ve deniz
arasındaki etkileşim, Ege Denizi suyu ile su yer değiştirmesi, körfezin topografik
yapısı, Ege Denizi’nde büyük ölçekli su hareketlerinin etkisiyle körfez su
seviyesindeki

değişiklikler,

rüzgar

güdümlü

akıntılar

sonucunda

suyun

toplanması, kış konveksiyonu. Bunların yanısıra körfeze Gediz Nehri’nden gelen
nehir suyu, Dış Körfez I’de sıcaklık ve tuzluluğun yatay ve dikey dağılımı
üzerinde etkiye sahiptir ve yaz mevsiminde kuvvetli buharlaşma görülür. Bunun
sonucunda sıcaklık ve tuzluluk değerleri bölgesel ve mevsimsel olarak önemli
düzeyde değişimler sergiler.
Kış aylarında fiziksel değişkenlerin tüm su kolonu boyunca homojen
dağılım göstermelerinin sebebi üç grupta toplanır: Kış konveksiyonu, yaz ve
sonbaharda oluşan buharlaşma, rüzgarın su kolonu boyunca suyu karıştırma
etkisidir. Yaz ve sonbaharda üst tabaka suyu buharlaşmanın etkisiyle yoğunlaşır
ve su kolonu içerisinde aşağıya doğru hareketlilik başlar. Dolayısıyla kış
başlangıcında körfezde termoklin, piknoklin ve haloklin tabakaları deniz tabanına
çok yakındır. Kış döneminde ise soğuyan yüzey suları ağırlaşarak aşağıya doğru
konvektif hareketlerin başlamasına neden olurlar. Rüzgarın da etkisiyle tüm su
kolonu homojen bir yapıya ulaşır. Körfezin belirli bölgelerinde, dikey karışım
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sebebiyle yaz mevsiminde bile dikeyde homojen su kütle yapısı gözlemlenebilir.
(Anonim DBTE Proje, 2008; Sayın, 2003).

2.1 Sıcaklık

İzmir Körfezi’nki sıcaklık değişimlerinin incelenmesi sonucunda; körfezde
ısınma devresi, sıcak ve soğuk devre olarak 3 devrede görülür. Mevsimsel ısınma
nedeniyle termoklin tabakalaşması ilkbahar sonları ve yaz başlarından itibaren
belirmeye başlar ve bu derinlik yaz aylarında homojenleşme söz konusudur
(Anonim DBTE Proje, 2008; Sayın, 2003; Çoker, 2003).
Sıcaklığın mevsimsel değerlendirilmesi için; aylık değer ortalamaları
alınarak avcılığın yapıldığı derindeki sıcaklıkların körfezdeki mevsimsel yatay
dağılım haritaları sunulmuştur.
Sayın (2003), kış ve yaz mevsimlerinde sıcaklıkların iç körfez kesimi hariç
iç kesimlerden dış kesimlere doğru dereceli olarak artma ve azalma olduğunu
belirtmiştir. Körfezin topografik ve batimetrik yapısı, körfez alt bölümlerinin
ısınma ve soğuma olaylarını etkileyen önemli etkilerdir.

2.2 Tuzluluk

İzmir Körfezi’nde tuzluluk körfezin iklim koşullarına bağlı olarak
mevsimsel farklıklar gösterir. Yağışlar, su rejimindeki artış, akarsuların etkisiyle
ve buharlaşma etkisiyle mevsimlere bağlı düşük düzeyli farklılıklar tespit
edilmiştir. Körfezin ana tatlı su girdisini Gediz Nehri sağlar. Körfezin orta bölümü
ise Türkiye’deki tuz üretim merkezlerinden biri olan Çamaltı Tuzla’sının etkisi
altındadır (Anonim DBTE Proje, 2008; Sayın, 2003; Çoker, 2003).
Tuzluluğun mevsimsel değerlendirilmesi için; aylık değer ortalamaları
alınarak avcılığın yapıldığı derindeki tuzlulukların körfezdeki mevsimsel dağılım
haritaları sunulmuştur.
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2.3 Yoğunluk

Deniz suyu yoğunluğu; sıcaklık, tuzluluk ve basınca bağlıdır. İzmir Körfezi,
su kütlelerinde basıncın etkisinin ihmal edilebileceği kadar sığ bir körfezdir
(Sayın, 2003).
Yoğunluğun mevsimsel değerlendirilmesi için; aylık değer ortalamaları
alınarak avcılığın yapıldığı derindeki yoğunluğun körfezdeki mevsimsel dağılım
haritaları sunulmuştur.

2.4 Çözünmüş Oksijen

Körfezin çözünmüş oksijen değerleri bölgesel olarak değişmektedir. Ege
Denizi suyunun etkilediği bölgeler ile körfezin orta ve iç kesimleri arasında
farklılıklar vardır. Özellikle deniz suyu sıcaklığının düştüğü mevsimlerde yüksek
değerlere sahiptir. Minumum değerleri yaz ve sonbahar mevsimlerinde
gözlenirken, maximum değerleri kış ve ilkbaharda Mart ayında gözlenmiştir
(Anonim DBTE Proje, 2008).

2.5 pH

Deniz suyunun alkali özellikte oluşundan dolayı pH değerlerinin sabit olduğu
kabul edilmiştir. Bu değer 7,45-8,40 olarak verilmiştir (Çoker, 2003; Mater,
1980).
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3. KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Balık stoklarının sürdürülebilirliği etkili balıkçılık yönetimi ile mümkündür.
Ancak doğru balıkçılık yönetimi planlaması ve etkin olabilmesi için balık
biyolojisi ve populasyon çalışmalarının yanı sıra, çalışmaları çevresel faktörlerle
ilişkilendirilerek yürütülmesi gereklidir. Bu konuda pelajik ekonomik balık türleri
ile ilgili yapılan çalışmalar çok sayıda olmasına karşın dağılımları ağırlıklı olarak
beslenme davranışına bağlı olan demersal balık türleri ile ilgili çalışmalar
artmaktadır. Lagün bölgesindeki balık topluluklarının yapısal ve bolluk özellikleri
çevresel faktörlerin geniş varyeteleri tarafından büyük baskı altındadır; su
sıcaklığı, turbidity, akıntı üzerinde etken olan rüzgar hızı ve yönü bunlardan en
önemlileridir (Ansari et al., 2003; Cyrus and Blaber, 1992). Ülkemizde ise bu
konuda yok denecek kadar az çalışma vardır. Akin et al. (2005), Köyceğiz Gölü
ile lagün bölgesinde abiyotik çevresel parametrelerden tuzluluk ve turbidity
değerlerindeki farklılıkların balık türlerinin dağılımları üzerinde baskın olduğunu
rapor etmişlerdir. Hindistan’ın batı kıyılarında hem körfez, hem de deltayı içeren
Goa bölgesinde demersal balık türleri ile çevresel faktörler arasında geniş
kapsamlı ilişkiler ortaya konmuştur. Çalışma sonucuna göre; çözünmüş oksijen,
makrobentik yoğunluk, sediment pH, fitoplankton kütlesi (Chl-a), Partikül
Organik Karbon (PCO) ve seston balıkların bölgesel dağılımında en önemli
çevresel faktörlerdir. Bunların yanısıra tuzluluk, sıcaklık, zooplankton yoğunluğu,
makrobentik biyokütle ve pH ikinci derecede önemli faktörlerdir (Ansari et al.,
2003).
Canlının çevresel faktörlere verdiği tepkiler sonucu coğrafik yaşam sınırları
oluşmaktadır. Yani her canlının yaşamını sürdürebileceği belli çevresel
parametreler vardır. Deniz bilimlerinde yapılan çalışmalarda, canlının coğrafik
canlı yaşam sınırlarını belirleyen bu parametreler, biyolojik parametrelerin
yanısıra tüm canlı kaynaklar ile ilgili çalışmalarda değerlendirmeye dahil
edilmelidir.
Birçok ekonomik balık türünün dağılımı ile su sıcaklığı, tuzluluğu, dip
yapısı ve derinliği ilişkilidir (Mahon and Smith, 1989). Aynı türe ait farklı yaş
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grupları dahi çevresel değişimlere farklı şekillerde karşılık verebilirler. Tremblay
and Sinclair (1985), St. Lawrance Körfezi’nde sonbahar süresince Atlantik
morinası (Gadus morhua) türünün yaşa göre spesifik dağılımları inceleme
sonucuna göre; yaşları büyük olan balıkların derin ve tuzluluğun artış gösterdiği,
sıcaklığın ise azaldığı bölgelerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
Kuzey-Doğu Arktik morina (Gadus morhua) balıkları ile yapılan diğer bir
çalışmada yine dip suyu sıcaklığı ile farklı yaşlara ait balık yoğunlukları
arasındaki ilişki grafikler ve haritalandırma tekniği ile ortaya konmuştur. Balık
dağılımı ve populasyon parametreleri üzerinde sıcaklığın etkisini ortaya koymayı
amaçlayan bu çalışmada, belirlenen istasyonlarda sıcaklık değerleri trol
operasyonu ile birlikte ölçülmüştür. 10 yıllık bir çalışma periyodunda balık
yoğunluğu ve sıcaklığın bölgesel dağılımlarındaki farklılıkların kuzey doğu
Arktik morina balıklarından özellikle 1-7 yaşındaki bireyleri etkilediği sonucuna
varılmıştır (Ottersen et al., 1998).
Baltık Denizi yarı kapalı bir deniz olduğu için tuzluluk, sıcaklık ve Oksijen
parametreleri açısından farklı özelliklere sahiptir. Tüm bu abiyotik çevresel
parametreler ve dip yapısı ile birlikte morina balıklarının (Gadus morhua)
dağılım, bolluk ve populasyon yapısı trol verileri ile değerlendirilmiştir. Farklı yaş
gruplarına ait tür topluluklarının, farklı parametrelerden etkilendikleri sonucuna
ulaşılmıştır (Tomkiewicz et al., 1998).
Abiyotik çevresel parametrelerden olan batimetrik yapı ve derinlik özellikle
demersal balıkların dağılımında önemli etkenlerdir. Bu konu ile ilgili olarak Batı
Akdeniz’de kıtasal yamaç boyunca farklı derinlikler, dip yapıları ve substrat tipi
ile balık topluluklarının dağılımları üzerine bazı araştırmalar yapılmıştır
(Kallianiotis et al., 2000; Stefanescu et al., 1994; Stefanescu et al., 1993;
Stefanescu et al., 1992). Çeşitli yayınlar kıtasal yamaçlar üzerindeki faunal
değişikliklere neden olan en önemli etkenin derinlik olduğunu belirtmişlerdir
(Fujita et al., 1995; Koslow et al., 1994; Bianchi, 1992).
Demersal balıkların belirli bölgelerde topluluk oluşturmalarında öncelikle
derinlik ve sediment tipi baskın etkenlerdir. Balık topluluklarının dinamik yapısı
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üzerinde su kütlesinin fiziko-kimyasal parametreleri; temelde sıcaklık, tuzluluk ve
çözünmüş oksijen değerleri etkendir (Koranteng, 2001).
İskoçya kıyı sularında yapılan çalışmada trol ile yakalanan ekonomik
demersal bir tür olan mezgit (Merlangius merlangus) türüne ait yaş grupları ile
derinlik ve yüzey suyu sıcaklığı gibi çevresel faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya
koymuştur. Çalışma sonucunda; kış mevsiminde, özellikle yüzey suyu sıcaklığı ile
ilişkili olarak ≥2 yaşındaki bireylerin yoğun olduğu gözlenmiştir. (Zheng et al.,
2001). Kuzey Denizi’nde yine mezgit (Merlangius merlangus) ile yapılan diğer
bir çalışmada yüzey suyu sıcaklığı, dip suyu sıcaklığı ve derinlik gibi önemli
çevresel faktörler ile türün bolluk dağılımları arasındaki ilişki incelenmiştir.
Çalışma sonucunda; Kuzey Denizi’nin kuzey bölgesinde balık bolluğu açısından
yüzey suyu sıcaklığı optimum sıcaklık bantları belirgin olmasa da, mezgit
(Merlangius merlangus) dağılımı ve bolluğu arasında kış ve ilkbahar
mevsimlerinde (Aralık-Nisan) kuvvetli pozitif ilişki tespit edilmiştir. Yaz
mevsiminde ise bu ilişki gözlenmemiştir. Ayrıca, Kuzey Atlantik Akıntısı’nın ve
mevsimsel su sıcaklık farklılıklarının mezgit balığı (Merlangius merlangus)
bölgesel dağılımı üzerine etkin olduğunu rapor etmişlerdir (Zheng et al., 2002).
Akdeniz’deki çalışmaların çoğu çevresel faktörlerle ilişkilidir (derinlik, su
sıcaklığı, Oksijen konsantrasyonu, sediment tipi, vs.) (Colloca et al., 2003;
Gaertner et al., 1999; Jackson and Harvey, 1992). Yunanistan’da iki lagün
sistemindeki balık türlerinin, dağılım ve yoğunluk miktarları üzerinde mevsimsel
abiyotik parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk, oksijen ve pH) etkileri araştırılmıştır
(Koutrakis et al., 2000).
Kuzeybatı Atlantik ve özellikle de Georges Bank civarında önemli
ekonomik demersal balık türlerinden dip trolü ile elde edilen Atlantik morinası
(Gadus morhua) ve mezgit (Melano grammus aeglefinus) türlerine ait ticari balık
kayıtları ile sıcaklık, tuzluluk ve derinlik veri setleri birlikte incelenmiştir.
Çalışmada balık stokları ve çevre arasındaki mevsimlere ve yıllara ait ilişkiler
değerlendirilmiş ve bu demersal balık türlerinin dağılımları için tahmin modeli
geliştirilmiştir. Çalışmanın balıkların dağılımları açısından değerlendirme
sonuçlarına göre; balıklar özellikle deniz tabanındaki su sıcaklık değeri %40
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oranındaki değişimlere tepki vermektedir. %20’nin altındaki etkileşimlerin
genelde dip yapısı ve derinlik kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir (Miles et al.,
2003).
Sousa et al. (2005), 36-710m derinlik aralığındaki Portekiz’in Atlantik
Okyanusu kıyı şeridi boyunca yaptıkları çalışmada derinlik ve enlem değerlerinin
demersal balık topluluklarının toplanmalarında sınır bölgeleri oluşturdukları ve
dağılımları üzerinde de önemli etkilerinin olduğunu ortaya koymuşlardır.
Kuzey Arjantin kıyı ekosisteminde demersal balık populasyonlarının bir
araya toplanma davranışı ile çevresel parametreler arasındaki ilişkiyi ortaya
koymak için altı yıl araştırma yapılmıştır. Balık tür bolluğu (t nm-2) ile sıcaklık,
tuzluluk ve yoğunluk parametreleri arasında ilişki olduğu ortaya konarak altı adet
balık toplanma alanı tespit edilmiş ve bu alanlarda balık topluluklarının
dağılımlarının öncelikli olarak su özellikleri etkisi altında olduğu vurgulanmıştır.
Tuzluluğun lagün bölgelerinde, sıcaklığın ise kıyı eğim bölgelerinde etken olduğu
tespit edilmiştir (Jaureguizar et al., 2006).
Ülkemiz balıkçılığında Ege Denizi’nin demersal balık türleri arasında
ekonomik açıdan önemli yeri olan barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro
(Merluccius merluccius) İzmir ilinde yoğun olarak avlanmaktadır. Balıkçılığın
yoğun olarak uygulandığı bölgelerin genel sorunlarından en önemlisi eşeysel
olgunluğa erişmeyen küçük boydaki balıkların avlanmasıdır. Bu durum balık
stokları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Bir balık stokundan verimli bir
şekilde yararlanabilmek için balığın temel biyolojik parametrelerinin, avlanabilir
en küçük boyunun bilinmesi gerekmektedir. Bu amaç için İzmir Körfezi’nde ve
Türkiye’nin önemli balıkçılık bölgelerinde barbunya (Mullus barbatus) ve
bakalyaro (Merluccius merluccius) ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.
Tokaç vd. (1991), İzmir Körfezi’nde 16 adet trol çekim istasyonunda,
barbunya (Mullus barbatus)’nın her çalışma istasyonunda yakalanmasına rağmen,
bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun bilhassa döküm sahası olarak bilinen
Hekimadası’nın doğusunda yer alan, 50 m konturu ve civarında yoğun olarak
dağılım gösterdiği rapor etmişlerdir.
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Ülkemizde, barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius
merluccius) gibi yüksek ekonomik değere sahip balık türlerinin Ege Denizi’ndeki
miktar ve dağılımlarını tespit etmek amacıyla büyük ölçekli çalışmalar
yapılmıştır. Kara ve Gurbet (1999), bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun av
verimini özellikle Orta Ege Denizi’nde ve yanısıra Kuzey Ege Denizi’nde yüksek
oranlarda tespit etmişlerdir. Ege Denizi’nde bulunma derinliklerini 70-350 m
olarak rapor etmişlerdir. Aynı çalışmada barbunya (Mullus barbatus) av veriminin
en yüksek olduğu bölge Güney Ege’de özellikle Bodrum ve Gökova Körfezleridir.
Balığın bu alanlarda yoğun olarak bulunduğu derinlikler 50-110 m arasında
değişim göstermiştir. Kuzey Ege’de yoğunluk dağılımı 50-70 m, Orta Ege’de
Ayvalık’ta 30 m, Foça açıklarında 64-110 m derinliklerde tespit edilmiştir.
Doğu Akdeniz’de bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun geniş bir coğrafik
alanda ve geniş derinlik aralığında dağılım gösterdiği, ancak yoğun olarak 100 ve
200 m derinlikler arasında özellikle kış mevsiminde yoğunluk gösterdiği rapor
edilmiştir. Aynı çalışmada barbunya (Mullus barbatus) bolluk değerinin özellikle
kıyı bölgelerinde, derinlikle negatif ilişkiye sahip olduğu rapor edilmiştir
(Maravelias and Papaconstantinou, 2006).

3.1 Barbunya (Mullus barbatus)

Çoral (1988), İzmir Körfezi’nde yapmış olduğu çalışmasında, barbunya
(Mullus barbatus)’nın I. yaş grubuna kadar çok hızlı bir büyüme sergilediğini;
eşeysel olgunluğa ulaştığı bu yaştan itibaren ise, büyümenin oldukça yavaşladığını
bildirmiştir.
Hekimoğlu (1992), İzmir Körfezi’nde barbunya (Mullus barbatus)’nın 0-I
yaş arasında yoğunlaştıklarını ve bu bireylerin büyük çoğunluğunun henüz cinsel
olgunluğa erişmemiş bireyler olduklarını ve bunun neticesinde stok boyutunun
kendini yenilemesinin stoktan çekilen balık miktarına göre daha yavaş ve az
miktarda olduğunu rapor etmiştir.
Vassilopoulou (1992), barbunya (Mullus barbatus)’nın Ege Denizi’ndeki
biyolojisini ortaya koymuştur.
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Kınacıgil (1994), Gülbahçe Körfezi’nden elde ettiği barbunya (Mullus
barbatus) bireylerinin %95,3’lük bir kısmının II. yaş grubunun altında olduğunu
belirlemiştir. Aynı çalışmada, bölgedeki bu stoktan en verimli düzeyde
yararlanılması için ölüm oranının 0, 20-0,40 yıl-1 olması gerekirken; 0,80 yıl-1
olarak belirlediğini ve böylece söz konusu stokun aşırı avcılık baskısı altında
olduğuna dikkat çekmiştir.
Voliani et al. (1998), İtalya’da 100 m’den sığ sularda dağılış gösteren
barbunya (Mullus barbatus) bireylerinin boylarının çoğunlukla 14 cm’den küçük
ergin olmayan bireyler olduğunu bildirmişlerdir. Metin (2005), üreme ve
fekondite değerlerinin ortaya konulduğu çalışmasında, İzmir Körfezi’nde
barbunya (Mullus barbatus) ilk üreme boyu; total boy dişiler için 14,2 cm
erkekler için 12,4 cm olarak rapor etmiştir.
Çelik ve Torcu (2000), Edremit Körfezi barbunya (Mullus barbatus)
populasyonuna ait 474 bireyden elde ettikleri veri setleri doğrultusunda, boyağırlık ilişkisini W=0,0157*L2,9811 olarak hesaplanmışlardır. Elde edilen bireylerin
%87,5’lik kısmının II’inci yaş grubuna ait bireylerden oluştuğu belirlenmiştir.
GSI değerinin aylık değişimi göz önünde bulundurularak, bu türün üremesini
nisan-ağustos arasında kalan dönemde gerçekleştirdiği sonucuna varılmıştır.
Kınacıgil vd. (2001), İzmir Körfezi’nde barbunya (Mullus barbatus)
büyüme parametrelerini ve geleneksel olarak kullanılan dip trolü ağının bu tür
üzerindeki seçiciliğini belirlemişlerdir. Buna göre; elde edilen bireylerin I-III. yaş
grubu arasında dağılım gösterdikleri, boy-ağırlık ilişkisinin W=0,0071*L3,29
şeklinde olduğu ve Won Bertalanffy boyca ve ağırlıkça büyüme parametrelerinin
L∞ =19,04 cm, W∞ =115,1 gr, K=0,438 yıl-1 ve tο =0,777 yıl olduğu hesaplanmıştır.
Somarakis and Machias (2002), yetişkin barbunya (Mullus barbatus)
bireylerinin 60-80 m derinlik katmanında yoğun olarak bulunduklarını, buna
karşın ergin olmayan bireylerin daha çok sığ kıyısal kesimlerde dağılış
gösterdiğini bildirmişlerdir. Çiçek (2006), ergin olmayan barbunya (Mullus
barbatus) bireylerinin sığ kıyısal kesimlerde dağılım gösterdiğini ve 60 m’den
saha sığ sularda avcılık faaliyetinin yapılmamasını önermiştir.
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Trespes et al. (2002), Akdeniz’de değişik bölgelerin kıyısal kesimlerine ait
barbunya (Mullus barbatus) dağılımını inceledikleri çalışmalarında, Ege
Denizi’ndeki populasyon ortalama boyunun Akdeniz’in batı bölgelerine oranla
daha düşük olduğunu rapor etmişlerdir.
Metin (2005), İzmir Körfezi’nde barbunya (Mullus barbatus) üreme
özellikleri üzerine yaptığı çalışmasında GSI değerlerine göre üremesinin Mayıs
ayında olduğunu tespit etmiştir.
Kınacıgil vd. (2008), İzmir Körfezi’nde çalışma süresince yakalanan toplam
barbunya (Mullus barbatus) bireyleri için boy-ağırlık ilişkisini W=0,006L3,193
(R2=0,985) olarak hesaplamıştır. Dişi, erkek ve tüm bireylerin alometrik büyüme
özelliği gösterdiği tespit edilmiştir. Stoğu oluşturan bireylerin I-XI yaşları
arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. L∞=33,01 cm, W∞=451,23 gr,
büyüme katsayısı k=0,151 y-1 olarak hesaplanmıştır.

3.2 Bakalyaro (Merluccius merluccius)

Ünsal (1992)’ın, Marmara Denizi’ne ait çalışması, bakalyaro (Merluccius
merluccius)’nun boy, yaş, ağırlık ve üremesini kapsamaktadır.
Akdeniz’de

demersal

balık

topluluklarının

dağılım

özellikleri

incelendiğinde; öribatik bir tür olan bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun hem
kıyı ve hem de eğimle birlikte derinleşen bölgelerde (50-700 m) dağılım
gösterdiği tespit edilmiştir (Farrugio et al., 1993; Colloca et al., 2003).
Uçkun (1996), İzmir Körfezi’nde bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun
biyolojik özelliklerini araştırmıştır. Balığının üreme periyodunun hemen hemen
tüm yıl (özellikle Ocak-Haziran arası) olmasına karşın bu tür için üremenin 100150 m derinlerde olduğunu, çalışmada olgun yumurtalı dişilerin bulunmamasının
sebebi olarak çalışma alanının daha sığ sulara sahip olmasını bildirmiştir.
Yakalanan örneklerin, I-VII yaş grupları arasında oldukları saptanmıştır.
dişi:erkek oranı: 1:0,36 olarak bildirmiştir. Boyca büyüme eşitliğini; dişi+erkek:
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Lt =81,66 [ 1-e-0,0846

(t+1,153)

], boy ağırlık allometrik büyüme eşitliklerini;

W=0,0066002 * L3,073 (r=0,951) değerlerinde rapor etmiştir.
Garcia-Rodriguez and Esteban (1998), İspanya’nın Pola Körfezi’nde hedef
tür olarak avcılığı yapılan bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun biyometrik
ilişkilerini ve büyüme parametrelerini tespit etmişlerdir.
Akdeniz’de uluslararası dip trol sörvey (MEDITS) programı kapsamında
yapılan

çalışma

sonucunda

Akdeniz

genelinde;

bakalyaro

merluccius)’nun stoğa yeni katılımı, batı Akdeniz’in kuzeyi

(Merluccius

(Lions Körfezi,

Ligurian Denizi, Tyrrhenian Denizi kuzeyi) ve orta Akdeniz’in kuzeyinde
ilkbahar mevsiminde gözlenmiştir. Diğer taraftan, az miktarda da olsa stoğa yeni
katılım orta ve özellikle doğu Akdeniz’de yaz mevsiminde gözlenmiştir (OrsiRelini et al., 2002).
1985-1998 yılları arasında İtalya’nın kuzey Tyrrhenian Denizi’nde aylık
yapılan çalışma sonucunda bu bölgenin bakalyaro (Merluccius merluccius) üreme
bölgesi olduğunu, balıkların 100-250 m derinlikler arasında yoğunluk gösteren 0
yaşlı, juvenil bireylerin oluşturduğunu (Abella et al., 2004) ve ortalama total
boyun 12,5 cm olduğunu bildirmişlerdir (Belcari et al., 2001). En yoğun dönemin
yaz sonu, sonbahar başlarında olduğu, özellikle Eylül ayında en yüksek değere
ulaştığı tespit edilmiştir (Belcari et al., 2001).
Ungaro et al. (2003), Adriatik’in coğrafik alt bölgelerinde bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun biyolojisi ve stok tespitleri ile ilgili bir literatür
derlemesi yapmıştır.
Kavadas et al. (2004), 1996-2000 yılları arasında Kuzey Ege Denizi
Yunanistan sularında yaptıkları çalışmanın sonucuna göre bakalyaro (Merluccius
merluccius) 30-680 m derinlikler arasında dağılım göstermiştir. Çalışma
sonucunda balığın bölge ve zamana (yıl) bağlı dağılım ve bolluk özelliklerini
raporlamışlardır. Çalışma alanı özellikle birincil üretimin yüksek olduğu, verimli
sulardır ve bazı alt bölgelerde larva sayısının yoğun miktarlarda olması sebebiyle
balığının üreme bölgeleri olarak rapor edilmiştir.
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Rey et al. (2004), İspanya kıyılarında Alboran Denizi’nde 42 m-261 m
derinlikler

arasında

gerçekleştirdikleri

çalışmada

bakalyaro

(Merluccius

merluccius) ortalama total boy değerini 17 cm olarak belirlemişlerdir. Çalışmada
ayrıca, stoğa yeni katılan bireylerin sonbahar (1800 adet s-1) ve ilkbahar
mevsimlerinde (1400 adet s-1), 100-200 m derinlikler arasında en yüksek
oranlarda olduğunu tespit etmişlerdir. Maximum balık bolluğunun ise sırasıyla
kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde olduğunu ortaya koymuşlardır.
Akalın (2004), Kuzey Ege Denizi’ndeki Edremit Körfezi’nde, 1999-2000
yılları arasında 38-80 m derinlik aralığında çalışmış, bakalyaro (Merluccius
merluccius)’nun boy, ağırlık, yaş, cinsiyet dağılımları, beslenme, üreme
özelliklerinin ve büyüme parametrelerini rapor etmiştir. Çalışma sonucunda türün
bölgede 7,6-46,2 cm total boy, 2,09-766,0 gr ağırlık aralığında bulunduğu tespit
edilmiştir. Yaş dağılımının I-V arasında olduğu, üremesinin yıl içinde geniş bir
dönemde yer aldığı ve en yüksek olarak Aralık ve Mart ayları arasında meydana
geldiği bulunmuştur.
Çiçek (2006), derinlik katmanlarını dikkate alarak yaptığı çalışmasında,
bakalyaro (Merluccius merluccius) için İskenderun Körfezi’nde en yüksek
bitokütle değerinin %25,5’lik bir oranla 50-100 m derinlik katmanından elde
edildiğini; bunu %39,9 ile 20-50 m ve %7,6’lık bir değerde de 0-20 m derinlik
katmanının izlediğini belirlemiştir. Diğer bir değişle, elde edilen av miktarının,
derinlik artışına paralel artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu durumda, bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun derin suları tercih eden bir tür olduğu rapor
edilmiştir.
Uçkun

vd.

(2006),

İzmir

Körfezi’nde

bakalyaro

(Merluccius

merluccius)’nun otolit-total boy ilişkisini ortaya koymuşlardır. Çalışmanın
sonucunda yaş ve balık boyu şu şekilde rapor edilmiştir: I (14,69 cm), II (26,30
cm), III (34,90 cm), IV (40,08 cm), V (45,91 cm), VI (51,12 cm), VII (55,60 cm),
VIII (60,80 cm), IX (65,99 cm), X (68,87 cm), XI (72, 90 cm), XII (73,20 cm),
XIII (76,50 cm), XIV (79,40 cm), XV (84, 80 cm) ve XVI (87,50 cm).

18
Demestre and Sánchez (2007), 1991 yılında Katalan kıyılarında stoğa yeni
katılan bireyler (<14 cm), juvenil (14-34 cm) ve yetişkin (>34 cm) olarak
sınıflandırılan üç boy grubundaki bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun zaman
ve bölgesel dağılımını araştırmışlardır. 48-300 m arasında geniş bir batimetrik
alanda dağılım gösteren balıklar ilkbahar mevsiminde (özellikle Mayıs ve erken
Haziran) en yüksek bolluk değerleri sergilerken, sonbahar mevsiminde en düşük
değerde tespit edilmiştir. Stoğa yeni katılan bireyler farklı derinliklerde tüm
mevsimlerde gözlenirken kapalı üreme alanlarında yoğunluk göstermezler. En
büyük bireyler Ağustos ayında gözlenmiştir (73 cm).
Merino et al. (2007), Yunanistan’da ekonomik bir tür olan ve aşırı
sömürülen bakalyaro (Merluccius merluccius) için Saronikos Körfezi’nden elde
edilen bireylerin tüm biyolojik parametreler ile büyüme parametrelerini
kullanarak, MEFISTO biyoekonomik simülasyon modeli oluşturmuşlar ve
çalışma sonucunda iki adet alternatif yönetim planı senaryosu ortaya
koymuşlardır.
Profeta et al. (2007), 2004-2005 yılları arasında İtalya’nın Calabrian
Tyrrhenian Denizi’nde stoğa katılan bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun
zaman ve bölgesel dağılımını araştırmışlardır. Farklı yıl ve mevsimlerde yapılan
araştırmanın sonucuna göre; stoğa yeni katılan bireylerin C.po Vaticano
yakınlarında ve S. Eufemia Körfezi’nde, 100-300 m derinlikler arasında yoğunluk
sergilediği rapor edilmiştir.
Massuti et al. (2008), iklimsel göstergeler ile İspanya’nın Balearic Adası
balıkçılığı için çok önemli bir hedef tür olan bakalyaro (Merluccius
merluccius)’ya ait populasyon parametreleri (bolluk, stoğa katılım ve üreme)
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonucunda; büyük ve orta ölçekli
iklimsel rejimlerin ada çevresindeki balık populasyonunu etkilediğini ortaya
koymuşlardır.
Yalçın et al. (2008), İzmir Körfezi’nde bakalyaro (Merluccius merluccius)
dağılımının abiyotik çevresel parametrelerle ilişkili olarak bölge ve zamansal
yoğunluk ve aynı zamanda dağılım özelliklerini ortaya koymuşlardır.
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4. MATERYAL VE YÖNTEM

4.1 Materyal

4.1.1 Çalışma Sahası

Çalışmanın yapıldığı İzmir Körfezi, Ege Denizi’nin ortasında yer alan kapalı
bir körfez konumundadır. İzmir Körfezi fiziksel özelliklerine göre şu şekilde
bölümlere ayrılmıştır: Karaburun Yarımadası ile Gediz Deltası arasında kalan
daha geniş ve derin kesimi “Dış Körfez III” olarak adlandırılır. Uzunada’nın
kuzey ucu-Homa Dalyanı arasındaki hattın güneyi ile Çilazmak BurnuGüzelbahçe hattının batı kesiminden, Urla-Menteş’e kadar olan bölge “Dış Körfez
I” olarak adlandırılır. Uzunada’nın batısındaki Mordoğan Geçidi ile güneyde
Gülbahçe Körfezi ise “Dış Körfez II” olarak adlandırılır (Sayın, 2003). İzmir
Körfezi içerisinde 0 ile 1 m arasında kalan sığ sular dışında toplam alan ArcGIS
9.2 programı ile hesaplanmıştır; 787 km2’dir.
Çalışma alanı olan İzmir Körfezi’nin biyo-kimyasal parametre özellikleri
körfezde meydana gelen yatay ve dikey mixing ile adveksiyon gibi mevsimsel
rüzgar kaynaklı akıntıların baskısı altındadır. Bunların yanısıra, parametrelerin
dağılımları mevsimsel termohalin veya baroklinik akıntıların da etkisi altındadır
(Sayın, 2003).
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Şekil 4.1 Çalışma alanı ve örnekleme istasyonları.

İstatistiksel analizler ve populasyon analizlerinde kullanılmak üzere İzmir
Körfezi’nde Dış Körfez üç adet alt alanda belirlenmiştir. Çalışma alt alanları
(km2) ArcGIS 9.2 programı ile hesaplanmıştır. Çalışma alt alanları ve kapsadıkları
istasyonlar şöyledir:
•

Dış Körfez I: 248 km2, 9-10-11 numaralı istasyonlar,

•

Dış Körfez II: 148 km2, 4-8 numaralı istasyon,

•

Dış Körfez III: 293 km2, 1-2-3-5-6 numaralı istasyonlar (Şekil 4.1, 4.2).
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Şekil 4.2 Dış Körfez’deki çalışma alt alanları.

4.1.2 Çalışmada Kullanılan Teknenin ve Ağın Özellikleri

Çalışmada Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’ne ait EGESÜF
araştırma gemisi kullanılmıştır. Gemi 27 metre boyunda, 6,75 metre eninde ve
110 gros tonluk teknik özelliklere sahiptir.
Seçicilik çalışmalarında torbadan kaçan balıkların da avlanabilmesi için
çember örtü torba kullanımı önerilmektedir (Sarı ve Tokaç, 1995; Tokaç ve
Tosunoğlu, 1997). Bu sebeple çalışmada tüm populasyonu temsil etmesi için
çember örtü torba kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan ağ, çalışmayı destekleyen 106Y029 nolu TÜBİTAK /
ÇAYDAG projesi için proje çalışanları tarafından tasarlanmıştır (Şekil 4.3).
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Şekil 4.3 Çalışmada kullanılan dip trol ağının teknik özellikleri (Kaynak: 106Y029 nolu
TÜBİTAK / ÇAYDAG Projesi).
Çizelge 4.1 Proje trol çekim istasyon koordinatları.

İstasyon
No
1

Boylam
Başlangıç
38º 38' 45"

Enlem
Başlangıç
26º 33' 48"

Boylam
Bitiş
38º 37' 00"

Enlem
Bitiş
26º 35' 12"

2

38º 39' 42"

26º 37' 12"

38º 38' 00"

26º 38' 30"

3

38º 40' 15"

26º 40' 27"

38º 38' 30"

26º 41' 45"

4

38º 33' 20"

26º 39' 12"

38º 31' 30"

26º 40' 15"

5

38º 34' 48"

26º 41' 42"

38º 33' 00"

26º 43' 00"

6

38º 35' 48"

26º 44' 36"

38º 34' 12"

26º 45' 48"

8

38º 26' 00"

26º 39' 30"

38º 24' 00"

26º 39' 30"

9

38º 31' 42"

26º 46' 36"

38º 30' 00"

26º 47' 55"

10

38º 26' 36"

26º 47' 30"

38º 24' 54"

26º 48' 45"

11

38º 25' 42"

26º 51' 48"

38º 24' 06"

26º 53' 06"
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Dip trol ağı çekimleri Şekil 4.1’de gösterilen ve Çizelge 4.1’de verilen
coğrafik

koordinatlarda,

dört

mevsimde

her

ay

birer

saatlik

süreyle

gerçekleştirilmiştir.

4.1.3 Abiyotik Çevresel Parametre Ölçümü

Çalışma kapsamındaki abiyotik çevresel parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk,
çözünmüş oksijen, pH) derinliğe bağlı olarak ölçülmesi oşinografik çalışmalarda
kullanılan YSI marka 6600 model CTD adı verilen cihazla gerçekleştirilmiştir.
CTD cihazı birincil olarak su basıncı, sıcaklık ve elektrik geçirgenliğini
ölçmektedir. Elektrik iletkenliği veri setinden tuzluluk parametresi elde edilmiştir.
Sistem, üzerine takılan sensörler yardımıyla sudaki çözünmüş oksijen ve pH
ölçümleri de yapılmıştır.
Çalışmanın abiyotik çevresel parametre ölçüm istasyonları Şekil 4.1’de
gösterilmiştir. Çizelge 4.1’de verilen trol çekim istasyonlarının bitiş noktaları aynı
zamanda parametre ölçüm istasyonlarıdır.

4.1.4 Akıntı ve Rüzgar Ölçümü

Çalışma kapsamında yer alan akıntı ölçümleri Aanderaa marka RCM 9 LW
model akıntı ölçer ile Şekil 4.4’de gösterilen ve Çizelge 4.2’de verilen coğrafik
koordinatlarda aylık yapılan çalışmalarda elde edilmiştir.
Deniz çalışmalarının başladığı Mart ayında tezi destekleyen TÜBİTAK
projesinde akıntı ölçer cihazı henüz satın alınmamış olduğundan dolayı bu aya ait
veri yoktur. Bunun yanısıra, 2009 yılı yaz mevsiminde gerçekleştirilen deniz
çalışmalarında
edilememiştir.

cihazdaki

teknik

aksaklık

sebebiyle

akıntı

verisi

elde
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Çizelge 4.2 Akıntı ölçüm istasyon koordinatları.

İstasyon No
AÖ1
AÖ2
AÖ3
AÖ4
AÖ5
AÖ6
AÖ7

Enlem
38º 26' 12"N
38º 25' 51"N
38º 30' 39"N
38º 31' 59"N
38º 34' 32"N
38º 36' 55"N
38º 38' 09"N

Boylam
26º 39' 44" E
26º 47' 10" E
26º 46' 28" E
26º 40' 29" E
26º 45' 42" E
26º 35' 13" E
26º 41' 59" E

Akıntı ölçüm (AÖ) istasyonları (7 adet) seçimleri İzmir Körfezi’nin
coğrafik

bölgelerine

özgü

aşağıda

açıklanan

özelliklere

göre

şöyle

konumlandırılmıştır:
•

AÖ1, körfezin geneline kıyasla sığ olan, coğrafik konumu sebebiyle
mevsimsel olarak farklı su dinamiklerine sahip olan ve balıkçılık açısından
önemli olan Gülbahçe Körfezi’ne,

•

AÖ2, Körfezin orta bölgesindeki su değişiminin tespiti için Hekim Adası
ve Çiçek Adalar grubu arasına,

•

AÖ3, antisiklonik ve siklonik döngülerin meydana geldiği döngü bölgesi
olan Uzunada’nın doğusuna (Sayın, 2003),

•

AÖ4, Ege Denizi’nden körfeze giren ve körfezin batı kıyıları boyunca
etkin olması muhtemel akıntıları görebilmek amacıyla, Uzunada’nın
kuzeybatısına,

•

AÖ5, körfez genelindeki siklonik döngülerin devamı olan akıntıları
görebilmek amacıyla, bölgesel olarak Uzunada’nın kuzeyinde, ancak
körfezin doğu kıyılarına yakın bir noktaya,

•

AÖ6, Ege Denizi’nden körfeze giren su (Sayın, 2003) akıntısının tespiti
için körfezin batı kıyılarına yakın bir noktaya,

•

AÖ7, körfezi doğu kıyılarından terk eden su (Sayın, 2003) akıntısının
tespiti için Foça açıklarına konumlandırılmıştır.
Kıyısal bölgelerde kıyı akıntılarının oluşmasında en önemli etkenin rüzgar

olması nedeniyle rüzgar verilerinin işlenmesine önem verilmektedir. Rüzgar veri
setleri Çiğli ve Güzelyalı Meteoroloji İstasyonlarından elde edilmektedir. Ancak
meteoroloji genel merkezindeki verilerin bilgisayar ortamında işlenmesi ve
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kullanıma açık hale getirilmesi zaman almaktadır. Bu yüzden çalışmanın yapıldığı
2009 yılı yaz mevsimine ait rüzgar veri seti elde edilememiştir.

Şekil 4.4 Akıntı ölçüm istasyonları.

4.2 Yöntem

4.2.1 Örneklerin Değerlendirilmesi
Deniz çalışmalarında her bir istasyondan dip trol ağı ile elde edilen
barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans
dağılımları geminin güvertesinde ölçülerek kaydedilmiştir. Tesadüfi olarak yeterli
sayıda alınan alt örnekteki bireyler laboratuara getirilerek boyları mm olarak,
ağırlıkları 0,01 gr duyarlılıkta ölçülmüş ve diseksiyon işlemi yapılarak tüm veriler
kaydedilmiştir. Yukarıda sözü edilen işlemlerin ardından, alt örneğin işlenmesi ve
elde edilen değerlerin toplam ava yansıtılmasıyla; her alt bölge için biyokütle (kg
s-1) değeri, her alt bölge için balıkların mevsimlik boy dağılımlarının belirlenmesi
ve mevsimsel olarak değişimi tespit edilmiştir.
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3.2.2 Stok Biyokütle Miktarı
Canlı deniz kaynaklarından yararlanabilmek ve sürdürülebilir oranda avcılık
için avcılık planlanan alandaki biyokütle miktarının ve bu miktardaki zaman
değişim serilerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.
Deniz çalışmalarında her bir trol örneklemesi için kendi çekim süresi
dikkate alınıp doğrusal orantı kurularak 1 saatte yakalanan av miktarı (kg s-1)
hesaplanmıştır. Tutulan av kayıtları örnekleme aylarına göre gruplandırılarak
biyokütle değerleri tahmin edilmiştir. Biyokütle hesaplanmasında “Taranan Alan”
yöntemi kullanılmıştır (Sparre et al., 1989). Taranan alanın hesaplanmasında
a=h*s*m formülü kullanılmıştır. Eşitlikte;
a = taranan alan
h = trol Çekim hızı
s = trol çekim süresi
m = trol çekimi sırasında trol ağının yatay ağız açıklığı (kapılar arası mesafe).
Trolün taradığı alanın hesaplanması için trol ağının yatay ağız açıklığı
Simrad marka trol gözlem sistemi yardımı ile ölçülmüştür. Biyokütle tahminleri
birim alanlar için aşağıdaki eşitlik kullanılarak yapılmıştır (Saville, 1977; FAO,
1980).

n

_

A. Ci
=
B
i
∑
a i .q
i =1
^

^

Bi : Ortalama biyokütle tahmini
_

Ci : i. örneklemede yakalanan ortalama av miktarı
A : Biyokütle tahmini yapılan alt alan yüzeyi
ai : i. örneklemede trol ile taranan alan
q : trol ağının yakalayabilirlik katsayısı
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Eşitlikte biyokütle tahmin hesaplanması için avlanabilirlik katsayısı olan q
değeri ağın önüne çıkan tüm canlıları avladığı varsayılarak 1 olarak kabul
edilmiştir (Benli vd., 2000; Bingel, 2002).

4.2.3 Su Kütle Analizleri

Farklı

özellikteki

suların

tespiti

için

T-S

(Temperature-Salinity)

diyagramları kullanılarak su kütle analizleri yapılmıştır. T-S Diyagramları
SURFER analiz programı kullanılarak elde edilmiştir. Deniz çalışmalarından
ölçülen fiziksel parametrelerden sıcaklık ve tuzluluk ve bu iki parametreden
hesaplanan yoğunluk değerleri T-S diyagramları oluşturulurken kullanılan üç
parametredir. Çalışmada T-S diagramları hazırlanırken çalışma istasyonlarının en
derin yerlerinden alınan değerler kullanılmıştır.
Barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun
tercih ettikleri su kütle özelliklerini tespit etmek amacıyla mevsimsel olarak
hazırlanan diyagramlar üzerinde çalışma istasyonlarına ait mevsimsel bolluk (adet
s-1) ve verim (kg s-1) ham veri seti değerleri görsel olarak işlenmiştir.

4.2.4 Fiziko-Kimyasal Dikey Veri Analizleri

Mevsimlere göre farklı fiziko-kimyasal değerlere sahip suların İzmir
Körfezi çalışma istasyonları dikey dağılımlarını yorumlayabilmek için derinliğe
bağlı olarak ölçülen parametreler SURFER analiz programı kullanılarak analiz
edilmiştir.
Körfez içerisindeki su kütle hareketlerini görebilmek için ise ODV programı
(Schlitzer, 2008) ile körfezdeki su kütle hareketlerini temsil edecek hatlar boyunca
dikey kesit analizleri kullanılmıştır. Buna ek olarak, elde edilen grafikler üzerine
her istasyona ait mevsimsel barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius
merluccius) bolluk (adet s-1) ve verim (kg s-1) ham veri seti değerleri görsel olarak
işlenmiştir.
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4.2.5 Fiziko-Kimyasal Yatay Veri Analizleri

Trol çekimleri ile eşzamanlı elde edilen fiziko-kimyasal parametrelerin
istasyonlardaki en derin nokta değerleri yatay ara değer kestirimi (interpolasyon),
ArcGIS (GIS software from ESRI Inc., US) analiz programında kriging metodu
kullanılarak yapılmıştır ve analizler sonucunda İzmir Körfezi parametre dağılım
haritaları elde edilmiştir. Buna ek olarak, elde edilen haritalar üzerine her
istasyona ait mevsimsel barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius
merluccius) bolluk (adet s-1) ve verim (kg s-1) ham veri seti değerleri görsel olarak
işlenmiştir.

4.2.6 Akıntı ve Rüzgar Analizleri

Akıntı istasyonlarına ait veri analizleri GRAPHER analiz programı
kullanılarak radar grafik yöntemi kullanılarak akıntı şiddet ve yönünün zamansal
değişimi aylık olarak işlenmiştir.
Rüzgar veri analizleri GRAPHER analiz programı kullanılarak radar grafik
yöntemi kullanılarak rüzgar şiddet ve yönünün zamansal değişimi aylık olarak
işlenmiştir.

4.2.7 Korelasyon Analizi

İki yada daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa
yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi çalışmada kullanılmıştır.
Koutrakis et al. (2000), balık yoğunluğu ve tür zenginliği ile suyun fizikokimyasal parametreleri arasındaki ilişkiyi mevsimsel olarak ortaya koymak için
Pearson’s korelasyon analizini kullanmışlardır.
Çalışmada

barbunya

(Mullus

barbatus)

ve

bakalyaro

(Merluccius

merluccius) değişkenlerine ait bolluk (N:adet s-1) ve verim (W:kg s-1) değerlerinin
abiyotik çevresel parametreler ile ilişkisini ortaya koymak için, değişkenlerin
normal dağılım gösterdiği durumlarda kullanılan Pearson Korelasyon Katsayıları
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hesaplanmıştır. SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen korelasyon
katsayısı (r), iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür ve daima -1 ve +1
arasında değişim gösterir. Korelasyon katsayısının işareti ilişkinin yönünü, mutlak
değeri ise ilişkinin gücünü gösterir. │r│= 1 ise tam ilişki, 0,5≤│r│<1 ise kuvvetli
ilişki, 0<│r│<0,5 ise zayıf ilişki, r = 0 ise ilişki yok olarak sınıflandırılmıştır
(Alpar, 2003).
Bir saatte avlanan balık ağırlığının, yine bir saatte avlanan balık adedine
bölümü (W N-1) ile standardizasyon yapılmış ve böylece analizde ortalama bir
adet balığa düşen ağırlık verim değeri olarak kullanılmıştır. Yapılan bu
standardizasyon ile gruplarda normal dağılım elde edilmiş ve veri seti analize
hazırlanmıştır.

4.2.8 Genel Lineer Model (GLM)
Balıkların populasyon değerleri ile çevresel parametreler arasında ilişki
kurmak için çoklu varyasyon analizlerini kullanan çalışmalar literatürde son
yıllarda artış gösterse de, yetersiz sayıdadır (Ansari et al., 2003). Balıkların bir
yerden bir yere göçlerindeki bağımlı oldukları faktörler ile bulundukları bölgeler
arasındaki ilişkiyi uygun şekilde ortaya koymak amacıyla Genel Lineer Model
(GLM) kullanılmıştır (Agostini et al., 2008). Greenwood and Hill (2003),
İskoçya’da farklı lagün bölgelerindeki ekonomik bentik ve demersal türlerin
bollukları üzerinde zaman, bölge ve medcezir akıntı etkilerini ortaya koydukları
çalışmada GLM kullanmışlardır. Maravelias and Papaconstantinou (2006), doğu
Akdeniz’de demersal balık türlerinin dağılımlarını coğrafik, mevsimsel ve
batimetrik yapı ile ilişkilendirmişler ve bunun için GLM kullanmışlardır.
İzmir Körfezi’nde çevresel parametrelerin, barbunya (Mullus barbatus) ve
bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun bölgesel ve mevsimsel dağılımları
üzerinde etkisi olup olmadığını tespit etmek için esnek bir tahmin modeli olan
GLM kullanılmıştır. Model, değişkenler arasındaki sayısal işlemlerin açıklamaları
ile bölge ve zamana bağlı ilişkilerini vermektedir. Model için, SPSS 16 paket
programı kullanılmıştır.
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GLM ile tanımlanan değişkenler ve tekrarlanan deniz çalışmalarına ait veri
setlerinin çok değişkenli analizleri yapılmıştır. Modelde sınıflandırılabilen
bağımsız değişkenler mevsim ve derinlik katmanlarına göre üç grupta
sınıflandırılan alt bölgelerdir (Dış Körfez I, Dış Körfez II, Dış Körfez III).
Modelde eşdeğişken (kovaryant) faktörler; derinlik, sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk,
çözünmüş oksijen ve pH olarak modelde kullanılmıştır. Modelde bağımlı
değişkenler ise; barbunya (Mullus barbatus) ve bakalyaro (Merluccius
merluccius) populasyonunun alt bölgelerdeki ortalama bolluk (N:adet s-1) ve
verim (W:kg s-1) miktarlarıdır. Ayrıca bu değerlere log10(x+1) transformasyon
uygulanmıştır. Bunun sebebi; veri setinde düşük ağırlığa rağmen çok sayıda olan
küçük bireylerin, ya da yüksek ağırlığa rağmen az sayıdaki bireylerin modelde
hata oluşturmalarını engellemektir. Buna ek olarak, büyük ve küçük boylu
balıkların ağırlık miktarlarındaki hata paylarını en aza indirgemek için verim
değerleri standardize edilmiştir. Bunun için bir saatte avlanan balık ağırlığının,
yine bir saatte avlanan balık adedine bölümü (W N-1) ile standardizasyon yapılmış
ve böylece modelde ortalama bir adet balığa düşen ağırlık verim değeri olarak
kullanılmıştır. Standardizasyon sonucunda gruplarda normal dağılım elde
edilmiştir.
Genellikle istatistiksel analizlerde değişkenler arasında önemli düzeyde
yüksek birlikte değişim ya da korelasyonların bulunması istenmez. Veri setini
birlikte değişim ya da korelasyondan –bir şekilde- arındırarak kullanmak gerekir.
Şöyle ki; değişkenler arasında önemli düzeyde kovaryans ya da korelasyon
saptanıyorsa bu veri setini analizlerde doğrudan kullanmak yerine, bu setin
doğrusal bileşenlerden oluşan daha az sayıdaki doğrusal bileşenden oluşan bir seti
kullanmak yararlıdır (Özdamar, 2004). Modelde sınıflandırılabilen bağımsız
değişkenler; mevsim ve bölgedir. Yukarıda açıklandığı şekilde; eşdeğişken
(kovaryant) faktörlerin etkileri arındırıldıktan sonra mevsimler ve bölgeler
arasındaki farklılığın önem kontrolü model analizi ile yapılmıştır.
Sonuç grafiğinde verilen tahmini ortalama, model hücrelerinde öngörülen
ortalamayı

verir.

Modelde

eşdeğişken

(kovaryant)

faktörlerin

etkileri

arındırıldıktan sonra elde edilen mevsimler ve bölgeler arasındaki farklılık tahmin
ortalamaları mevsimsel olarak her bölge için ilişkiyi ortaya koyacak şekilde model
grafiklerinde sunulmuştur.
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5. BULGULAR

5.1 Akıntı Sistemi

Deniz çalışmasının aylık seferlerinde her bir akıntı ölçer (AÖ)
istasyonlarından elde edilen veri setleri kullanılarak aylık mevsimsel akıntılar
analiz edilmiş ve mevsimsel olarak yorumlanmıştır.

5.1.1 Sonbahar

İzmir Körfezi’nde sonbahar mevsimindeki aylık akıntı ölçer (AÖ)
istasyonlarından elde edilen akıntı ölçümlerine ait yön ve şiddet değerleri
çizelgede verilmiştir (Çizelge 5.1).
Çizelge 5.1 Sonbahar mevsiminde ortalama akıntı değerleri.

Tarih
Eylül

İstasyon
Yön (º)
Şiddet (m/s)
Ekim Yön (º)
Şiddet (m/s)
Kasım Yön (º)
Şiddet (m/s)

AÖ1
S
2,5-5
N
0,5-5,5
N
4-11

AÖ2
N-NW
0,5-3,5
E
3-7
E
4-6,5

AÖ3
SE
3-8
SE
5-8,5
N
6-10

AÖ4
NE
4-10
SE
6,5-7,8
E
3-5

AÖ5
S-SE
0,5-3
NW
6-10
N
10-13,5

AÖ6
S-SW
10-18
W
0,5-3
NW
8-12

AÖ7
S-SE
4-8
N-NE-E
3-6
W
1-6

Çiğli Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen günlük ortalama rüzgar
değerlerinden elde edilen aylık ortalamalar çizelgede verilmiştir (Çizelge 5.2).
Çizelge 5.2 Sonbahar mevsiminde ortalama rüzgar değerleri.

Tarih
Eylül
Ekim
Kasım

İstasyon
Yön (º)
Şiddet (m/s)
Yön (º)
Şiddet (m/s)
Yön (º)
Şiddet (m/s)

Rüzgar
W
0-5
S
1-4
S-SE
1-5
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İncelenen Eylül ayı içerisinde rüzgarların batıdan estikleri görülmektedir
(Şekil 5.1). Batı yönünden esen rüzgarlar karşısında akıntı yönlerinin, esme
yönünün sağına doğru olması doğaldır (Ekman taşınımı). Şekil 5.1’de körfez doğu
kıyılarındaki akıntıların körfez içine güneye doğru olmaları bu doğallık içerisinde
açıklanabilir. AÖ6’da beklenenin dışında akıntıların güneye değil güney
güneybatıya yönelmesi Dış Körfez’de oluşan ve Dış Körfez’in büyük bir kısmını
kapsayan siklonik döngü etkisi altında olmasından kaynaklanmaktadır (Şekil 5.1).
Bu döngü oluşmasının nedeni Ege Denizi suyunun Mordoğan Geçidi öncesinde
alt suda cephe oluşturmasındandır. Siklonik döngünün oluşması ile birlikte AÖ4
akıntı yönlerinin bu döngüye uygun olarak kuzey-kuzeybatı yönünde olmaları
gerekmektedir. AÖ2 numaralı istasyonun gösterdiği kuzeybatı yönü ise rüzgarlar
nedeniyle kıyılardan giren akıntıların oluşturduğu pozitif su bütçesini dengelemek
üzere kompanse akıntıların oluşmasına tipik bir örnektir (Şekil 5.1). Ekim ve
Kasım dönemlerinde akıntıların karakteri çok değişmemiştir (Şekil 5.2, 5.3). Dış
Körfez’de oluşan siklonik döngü daha fazla bir alanı kapsamaktadır. Ege
Denizi’ne doğru batı kıyılarındaki akıntılar, oluşan döngü etkisinde rüzgar
yönünün tersine yönlenirler. Ekim ve Kasım dönemlerinde “kompanse” akıntısı
körfez ortasından daha ziyade Gülbahçe Körfezi ve Mordoğan Geçidi’nden
kuzeye doğrudur (Şekil 5.2, 5.3).
Sonbaharda akıntılar, yaz mevsimindeki iki tabakalı akıntı sistemin devamı
niteliğindedir. Sonbaharda üst su akıntısının, termoklin, haloklin ve piknoklin
derinliklerinin su kolonunda dibe daha yakın oluşmalarından dolayı yaz dönemine
göre daha azalması, buna karşılık dip akıntısının fazlalaşması beklenmektedir.
Karaburun yakınlarında körfeze doğru oluşan kıyısal akıntılar İzmir Körfezi’nde
genel akıntıların karakteri ile uyuşum içerisindedir.
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Şekil 5.1 Eylül ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar.
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Şekil 5.2 Ekim ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar.
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Şekil 5.3 Kasım ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar.
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5.1.2 Kış
İzmir Körfezi’nde kış mevsimindeki aylık akıntı ölçer (AÖ) istasyonlarından
elde edilen akıntı ölçümlerine ait yön ve şiddet değerleri çizelgede verilmiştir
(Çizelge 5.3).
Çizelge 5.3 Kış mevsiminde ortalama akıntı değerleri.

Tarih İstasyon
Aralık Yön (º)
Şiddet (m/s)
Ocak Yön (º)
Şiddet (m/s)
Şubat Yön (º)
Şiddet (m/s)

AÖ1
N-NE-E
12
N-NE
12-16
N
0,5-3

AÖ2
NE
0,5-3,5
S
0,5-4,5

AÖ3
NW
7-14
N-NW
9,5-14,5

AÖ4
E-SE
2-6,5
W
0,5-5

AÖ5
NW
18-22
-

AÖ6
W
5-9
-

AÖ7
NW
16-21
-

Çiğli Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen günlük ortalama rüzgar
değerlerinden elde edilen aylık ortalamalar çizelgede verilmiştir (Çizelge 5.4).
Çizelge 5.4 Kış mevsiminde ortalama rüzgar değerleri.

Tarih
Aralık
Ocak
Şubat

İstasyon
Yön (º)
Şiddet (m/s)
Yön (º)
Şiddet (m/s)
Yön (º)
Şiddet (m/s)

Rüzgar
N-NW-SE
0,5-10
NE
2-11
N-NW-SE
0,5-10

Aralık ayında dört gün süresince sadece AÖ1’den veri alınabilmiştir (Şekil
5.4). Güneydoğulu ve kuzeye doğru akıntılar sırasıyla kuzeybatılı ve güneydoğulu
rüzgarların etkisiyle oluşmuşlardır. Şubat ayı sefer zamanı kuzeydoğulu rüzgarlar
hakimdir. Bu nedenle doğu ve batı kıyısal akıntılar kuzeye, körfez dışına
doğrudur. Negatif su bütçesini dengelemek üzere Karaburun Foça hattının orta
yerinden körfeze girdiği düşünülen akıntı Mordoğan Geçidi’ne ve daha sonra
körfezin ortalarına kadar uzanır. Şubat ayında rüzgarın yönü sefer yapıldığı
zamanda doğuludur. Bu yüzden kıyısal akıntılar kuzeye körfez dışına doğrudur.
AÖ2’nin ölçmüş olduğu akıntılar ise, körfez kıyılarından çıkan suyun sebep
olduğu, körfezdeki su hacmini dengeleyen kompanse akıntıdır (Şekil 5.6).
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Şekil 5.4 Aralık ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar değerleri.
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Şekil 5.5 Ocak ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar değerleri.
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Şekil 5.6 Şubat ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar değerleri.
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Kış mevsiminde kış konveksiyonu ve göreceli daha şiddetli esen rüzgarlar
sonucunda yaz döneminde oluşan iki tabakalı sistem ortadan kalkar ve su kolonu
boyunca homojen bir tabakalaşma oluşur. Rüzgarların etkisinde, homojen su
kütlesi derinlik boyunca aynı yöne doğru akar.

5.1.3 İlkbahar

İzmir Körfezi’nde ilkbahar mevsimindeki aylık akıntı ölçer (AÖ)
istasyonlarından elde edilen akıntı ölçümlerine ait yön ve şiddet değerleri
çizelgede verilmiştir. Ancak, çalışmanın başladığı Mart ayında henüz akıntı ölçer
cihazı satın alınmadığı için bu aya ait veri yoktur (Çizelge 5.5).
Çizelge 5.5 İlkbahar mevsiminde ortalama akıntı değerleri.

Tarih İstasyon
Yön (º)
Nisan
Şiddet (m/s)
Mayıs

Yön (º)
Şiddet (m/s)

AÖ1
N

AÖ2
S

AÖ3
NW

AÖ4
E-SE

AÖ5
NW-SE

AÖ6
SE

AÖ7
NE

1-2,6

3,5-7,5

2-10

2,4-4

0,5-8

2-8

5-10

SW
8-15

S
0-0,5

SE
0-1

N
15-25

N
16-22

S
0,5-6

N-NW
4-7

Çiğli Meteoroloji İstasyonu’ndan elde edilen günlük ortalama rüzgar
değerlerinden elde edilen aylık ortalamalar çizelgede verilmiştir (Çizelge 5.6).
Çizelge 5.6 İlkbahar mevsiminde ortalama rüzgar değerleri.

Tarih
Mart
Nisan
Mayıs

İstasyon
Yön (º)
Şiddet (m/s)

Rüzgar
W-NW
0-5

Yön (º)

W-SE

Şiddet (m/s)
Yön (º)

2-8
NW-SE

Şiddet (m/s)

0-5

Eğer Ege Denizi suyu İzmir Körfezi’ne sınırlı bir şekilde az girerse, diğer
bölgelere göre daha sığ olan Mordoğan Geçidi suyunun daha hızlı bir şekilde
ısınması doğaldır. Bu durum yatay sıcaklık analizinde açıkça görülmektedir (Şekil
5.7). Nisan ayındaki bu görünüm, zayıf (maksimum 7 m s-1) güneydoğulu
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rüzgarlar sonucu meydana gelmiştir. Doğu kıyılarında rüzgarın etkisiyle kuzeye
doğru olan ve körfezi terk eden akıntıları dengeleyecek bir şekilde, yoğunluk
farkından dolayı (yatayda) oluşan akıntılar daha yoğun Ege Denizi suyunu körfeze
getirmiştir. Mayıs ayında durum farklıdır. Körfez tamamıyla güney güneydoğudan
esen rüzgarın etkisindedir. Dış Körfez’de diğer mevsimlerde de yer yer görülen
siklonik döngü bu ayda da görülür. Kıyılarda rüzgar güdümlü kuzeye doğru olan
akıntıları her iki (doğu ve batı) kıyıda da görebiliriz. Körfezin orta bölgesinden
Gülbahçe Körfezi’ne ve daha sonra da Mordoğan Geçidi’nden kuzeye doğru olan
kıyı akıntısı rüzgarın çok kuvvetli olmaması nedeniyle Ege Denizi’nden gelen
daha şiddetli akıntı ile kuzeye yol alamaz ve gelen akıntı ile birleşerek körfezin en
dışında oluşan siklonik döngüye katılırlar. AÖ2 ve AÖ3 güneye doğru olan
akıntıları ölçmüşlerdir. Bu akıntılar hem körfezden çıkan su bütçesinin
dengelenmesi hem de körfez ortasında oluşan siklonik döngü nedeniyle rüzgar
güdümünden çıkmışlardır (Şekil 5.8).
İlkbahar ve kış mevsimlerinde derinlik boyunca oluşan homojen yapının,
havanın ısınmasıyla birlikte yüzey tabakasından başlayarak kaybolduğu
mevsimdir.

5.1.4 Yaz

Yaz mevsiminde akıntı ölçer cihazındaki teknik bir arıza sebebiyle ölçüm
alınamamıştır.
Genel olarak yaz mevsiminde rüzgarların soğuk mevsimlere oranla zayıf
olması beklenir. Bu sebeple, İzmir Körfezi’nde rüzgar güdümlü akıntılardan
ziyade, yoğunluk farklarından oluşan akıntılar beklenir.
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Şekil 5.7 Nisan ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar.
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Şekil 5.8 Mayıs ayı akıntıları ve aylık ortalama rüzgar.
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5.2 Derinliğe Bağlı Parametre Dağılımları
5.2.1 Sonbahar
Sonbahar mevsimi en çok buharlaşmanın gözlendiği mevsimdir. Böylece,
termoklin, haloklin ve piknoklin tabakaları 30-35 m derinliklere kadar iner. Bu
derinliğin üzerinde çalışma istasyonlarında su kolonu boyunca homojen dağılım
gözlenmiştir. Derinliği 30-35 m’nin altındaki istasyonlarda üst tabaka suyu; 19,520,5 ºC sıcaklık, 38,2-38,66 tuzluluk ve 27,3-27,6 σt değer aralıklarına sahiptir.
Çözünmüş oksijen ve pH değerleri ise dikeyde tüm su kolunu boyunca sırasıyla
7,6-8,8 mg l-1 ve 7,9-8,1 değer aralıklarında homojen dağılım göstermiştir. 4 ve 10
numaralı istasyonlar diğerlerinden farklı su kütlesine sahiptir (Şekil 5.9).

5.2.2 Kış
Tüm çalışma istasyonlarında 13,2-15,6 ºC sıcaklık aralığında, derinlikle
birlikte homojen dağılım gözlenmiştir. Tuzluluk, yüzeyde 38,2-39 değer
aralığında, 15 m’den deniz tabanına kadar 39 değerinde homojen dağılıma
sahiptir. Yoğunluk, yüzeyden deniz tabanına kadar 28,6-29,4 σt değer aralığında
homojen dağılıma sahiptir. Tüm istasyonlarda yaklaşık olarak 8-8,75 mg l-1
çözünmüş oksijen ve 7,8-7,9 pH değerlerinde homojen dağılım göstermiştir.
Diğerlerinden farklı olarak; sadece 8 numaralı istasyon alt ve üst tabakalı su
kütlesine sahiptir (Şekil 5.10).
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Şekil 5.9 Sonbahar mevsiminde derinliğe bağlı parametre dağılımları.
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Şekil 5.10 Kış mevsiminde derinliğe bağlı parametre dağılımları.
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5.2.3 İlkbahar
Çalışma istasyonları yüzeyde 16,4-17 ºC sıcaklık aralığında gözlenirken
derinlikle birlikte azalma sergilemiş ve en derinde 15-16 ºC aralığın gözlenmiştir.
Tüm istasyonlar 39,2 tuzluluk değeri gözlenmiştir. Yoğunluk, üst tabaka suyunda
28,6-28,9 σt değer aralığında gözlenirken, alt tabaka suyu 29,2 σt değerine sahiptir.
2 ve 6 numaralı istasyonlar diğerlerinden farklı su kütle özelliklerine sahiptir.
Tüm istasyonlarda çözünmüş oksijen 8-8,75 mg l-1 ve pH 7,8-7,9 değer
aralıklarında homojen dağılım göstermiştir (Şekil 5.11).
5.2.4 Yaz
Tüm parametre ölçümlerinde açıkça görüldüğü üzere yaz mevsiminde iki
tabakalı su kütlesi gözlenmiştir. Yüzey tabaka suyu 10-15 m derinliğe kadar 24-26
ºC sıcaklık değerleri arasında homojen dikey dağılım özelliğine sahiptir. 10-20 m
derinlikler arasındaki termoklin tabakasından en derine kadar 17-19 ºC sıcaklık
değerleri arasında homojen dikey dağılım gözlenmiştir. Ancak, 6 numaralı
istasyon değerlerinde farklılık gözlenmiştir. İstasyonlar yüzeyde 38,4-39 tuzluluk
aralığına sahipken, yaklaşık 10 m’deki haloklin tabakasından itibaren tüm
istasyonlarda deniz tabanına kadar 39 tuzluluk değerinde homojen dağılım
sergilemişlerdir. 10 ve 11 numaralı istasyonlar, derinlere doğru homojen dağılım
ile 39,6 değerinde daha tuzlu sulara sahiptirler. Yoğunluk, yüzey tabakası 27 σt
ortalama değerindeyken, 10-15 m’deki piknoklin tabakasından derinlikten dibe
kadar 29 σt ortalama değerinde homojen dağılım sergilemiştir. 6 numaralı istasyon
diğer istasyonlardan daha yoğun, yüzeyden dibe kadar 29,4 ve 30 σt ortalama
değerleri arasında homojen dağılım göstermiştir. Tüm istasyonlarda 7,8-8,1 pH
miktarı homojen dağılım göstermiştir. Çözünmüş oksijen yüzey suyunda 6,5-7,5
mg l-1 değerinde dağılım göstermiş, 10-15 m derinlikten itibaren 7,5-9
değerlerinde dibe kadar tüm istasyonlarda homojen dağılım özelliği göstermiştir.
(Şekil 5.12).
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Şekil 5.11 İlkbahar mevsiminde derinliğe bağlı parametre dağılımları.
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Şekil 5.12 Yaz mevsiminde derinliğe bağlı parametre dağılımları.
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5.3 Barbunya (Mullus barbatus) Dağılımı
5.3.1 Biyokütle
Örnekleme çalışmalarında bir saatlik çekim süresinde her bir trol
operasyonunda yakalanan ürün miktarları formülüze edilerek aylık ve mevsimlik
değerler hesaplanmıştır. Barbunya (Mullus barbatus) için mevsimsel biyokütle
(kg s-1), Çizelge 5.7’de hesaplama sonuç değerleriyle, Çizelge 5.8’de mevsimlik
zaman serisi olarak verilmiştir.
Kış mevsiminde en yüksek biyokütle değeri tüm körfez için 704841 kg s-1
olarak hesaplanmıştır. Bunu ilkbahar, sonbahar ve yaz mevsimleri takip
etmektedir. Alt alanlar arasında en yüksek değer 294760,2 kg s-1 ile Gülbahçe
Körfezi’ni içeren Dış Körfez I’dir (Çizelge 5.7).
Çizelge 5.7 Barbunya (Mullus barbatus) için biyokütle (kg s-1).
Sonbahar
Dış Körfez I
Dış Körfez II
Dış Körfez III
Toplam biyokütle (kg s-1)

147970,6
151177,9
128577,9
427726,4

Kış

İlkbahar

237079,9
294760,2
173000,9
704841

73086,02
226237,3
188730,3
488053,7

Yaz
28122,58
231328,2
80806,08
340256,9

Dış Körfez III bölgesinin her mevsim için diğer alt alanlardan daha yüksek
biyokütleye sahip olduğu açıkça görülmektedir (Çizelge 5.8).
Çizelge 5.8 Barbunya (Mullus barbatus) için biyokütle mevsimlik zaman serisi.

kg/s

Barbunya (Mullus barbatus ) Biyokütle
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Toplam biyokütle (kg s-1)
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5.3.2 Boy Dağılımları
5.3.2.1 Sonbahar
Sonbahar mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grup; 9 cm (%16) arasındaki bireyler olarak
göze çarpmaktadır (Çizelge 5.9).
Çizelge 5.9 İzmir Körfezi’nde sonbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

% frekans

Barbunya (Mullus barbatus ) İZMİR KÖRFEZİ / SONBAHAR
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Dış Körfez I’de boy frekans dağılımı incelendiğinde normal dağılım özelliği
göstermediği gözlenmiştir. Genel bir yargıyla, Dış Körfez I’in hem yetişkin
bireyler ve hem de stoğa yeni katılan küçük boylu barbunya (Mullus barbatus)
bireylerini barındırdığı sonucuna varabiliriz. Grafikten, genel olarak ölçülen
balıkların yüzde değerlerinde dalgalanmayla birlikte, stoğa yeni katılan
bireylerden 8-9-10 cm’lik boy grupları en yüksek değerlerde gözlenmiştir. Diğer
taraftan, 14 cm’lik yetişkin bireylerin oluşturduğu boy grubu da %10 değerinde
yoğun miktarda gözlenmiştir. Bu mevsimde en uzun boy değeri 9 cm (%14)’dir.
En az sayıdaki örneğin 5-6 cm ve 20-21 cm’lik boy gruplarında olduğu
saptanmıştır (Çizelge 5.10).
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Çizelge 5.10 Dış Körfez I’de sonbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ I / SONBAHAR
16
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% frekans
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Dış Körfez II’de genel olarak ölçülen barbunya (Mullus barbatus)
balıklarının 9-10 cm’lik boy grupları arasında yoğunlaştığı ve normal dağılım
özelliğine sahip oldukları görülmektedir. Bu boy grubundaki bireyler ölçülen tüm
bireylerin %20-21’ini oluşturmaktadır. Çalışmada en fazla örnek sayısı 9 cm boy
grubundadır ve toplam balık adedinin % 21’i bu grupta yer alır. En az sayıdaki
örneğin 6 ve 18 cm boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.11).
Çizelge 5.11 Dış Körfez II’de sonbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ II / SONBAHAR
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Dış Körfez III’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, normal dağılıma yakın bir dağılım gözlenmiştir. Grafikten, genel
olarak ölçülen balıkların yüzde değerlerinde dalgalanmayla birlikte, 8-13 cm’lik
boy grupları arasında dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 13
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cm (%16) ve 9 cm (%12)’lik boy grubundadır. En az sayıdaki örneğin 18-19
cm’lik boy grubunda olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.12).
Çizelge 5.12 Dış Körfez III’de sonbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ III / SONBAHAR
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5.3.2.2 Kış
Kış mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubun 11 cm (%19) arasındaki bireyler
olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 5.13).
Çizelge 5.13 İzmir Körfezi’nde kış mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) İZMİR KÖRFEZİ / KIŞ
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Dış Körfez I’de barbunya (Mullus barbatus) bireylerinin 10-13 cm’lik boy
gruplarında dağılım sergiledikleri görülmektedir. Çalışmada en fazla örnek sayısı
11 cm (%18)’lik boy grubundandır. En az sayıdaki örneğin 19 cm’lik boy
grubunda olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.14).
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Çizelge 5.14 Dış Körfez I’de kış mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ I / KIŞ
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Dış Körfez II’de, genel olarak ölçülen balıkların 10-14 cm’lik boy grupları
arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu boy grubundaki bireyler ölçülen tüm
bireylerin %16-24’ünü oluşturmaktadır. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11 cm boy
grubundadır ve toplam balık adedinin % 22’si bu grupta yer alır. En az sayıdaki
örneğin 7 cm ve 18 cm boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.15).
Çizelge 5.15 Dış Körfez II’de kış mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ II / KIŞ
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Dış Körfez III’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, normal dağılıma yakın bir dağılım gözlenmiştir. Grafikten; genel
olarak

ölçülen

balıklar,

10-12

cm’lik

boy

grupları

arasında

dağılım

göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11 cm’lik boy grubundandır. Bu
boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 18’ini oluşturmuşlardır. En az
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sayıdaki örneğin 6-7 cm ve 22 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.16).
Çizelge 5.16 Dış Körfez III’de kış mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ III / KIŞ
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5.3.2.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubu 11 cm (%24)’lik bireyler olarak göze
çarpmaktadır (Çizelge 5.17).
Çizelge 5.17 İzmir Körfezi’nde ilkbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) İZMİR KÖRFEZİ / İLKBAHAR
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Dış Körfez I’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı, normal
dağılım özelliği göstermiştir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11-12 cm’lik boy
grubundandır. Grafikten; genel olarak ölçülen balıklar, 11 cm’lik boy gruplarında
dağılım göstermişlerdir ve %22 değeri ile yoğun miktarlarda tespit edilmişlerdir.
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En az sayıdaki örneğin 19-21 cm’lik boy grubu aralığında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.18).
Çizelge 5.18 Dış Körfez I’de ilkbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ I / İLKBAHAR
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Dış Körfez II’de, genel olarak ölçülen balıkların 10-11 cm’lik boy grupları
arasında yoğunlaştığı ve normal dağılım özelliğine sahip oldukları görülmektedir.
Bu boy grubundaki bireyler ölçülen tüm bireylerin %26-28’unu oluşturmaktadır.
Çalışmada en fazla örnek sayısı 11 cm boy grubundadır ve toplam balık adedinin
% 28’i bu grupta yer alır. En az sayıdaki örneğin 7 ve 16 cm boy gruplarında
olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.19).
Çizelge 5.19 Dış Körfez II’de ilkbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ II / İLKBAHAR
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Dış Körfez III’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, normal dağılıma yakın olduğu gözlenmiştir. Grafikten, genel
olarak

ölçülen

balıklar,

10-12

cm’lik

boy

grupları

arasında

dağılım
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göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11 cm’lik boy grubundandır. Bu
boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 20’sini oluşturmuşlardır. En az
sayıdaki örneğin 8 cm ve 19-22 cm’lik boy aralığında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.20).
Çizelge 5.20 Dış Körfez III’de ilkbahar mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ III / İLKBAHAR
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5.3.2.4 Yaz
Yaz mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde; en yoğun grubun 12 cm (%26) arasındaki bireylerden
oluştuğu gözlenmiştir (Çizelge 5.21).
Çizelge 5.21 İzmir Körfezi’nde yaz mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) İZMİR KÖRFEZİ / YAZ
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Dış Körfez I’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı, normal
dağılıma yakın olduğu gözlenmiştir. Grafikten, genel olarak ölçülen balıklar, 1214 cm’lik boy grupları arasında dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek
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sayısı 13 cm’lik boy grubundandır ve %18 değeri ile yoğun miktarlarda tespit
edilmişlerdir. En az sayıdaki örneğin 8-9 cm ve 17 cm’lik boy gruplarında olduğu
saptanmıştır (Çizelge 5.22).
Çizelge 5.22 Dış Körfez I’de yaz mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ I / YAZ
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Dış Körfez II’de, genel olarak ölçülen balıkların 12-13 cm’lik boy grupları
arasında yoğunlaştığı görülmüştür. Stoğa yeni katılan bireylerden 5 cm’lik boy
grubuna ait bireyler toplamın %2’sini oluştururken, 6-9 cm boy aralığında hiç
balık örneklenememiştir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11-13 cm boy
grubundadır. En fazla örnek sayısı 12 cm’lik boy grubundandır. Bu boy
grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 28’ini oluşturmuşlardır. En az
sayıdaki örneğin 16-18 cm boylarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.23).
Çizelge 5.23 Dış Körfez II’de yaz mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.

Barbunya (Mullus barbatus ) DIŞ KÖRFEZ II / YAZ
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Dış Körfez III’de barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, normal dağılıma yakın olduğu gözlenmiştir. Grafikten, genel
olarak

ölçülen

balıklar,

11-13

cm’lik

boy

grupları

arasında

dağılım

göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 11 cm’lik boy grubundandır. Bu
boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 25’ini oluşturmuşlardır. Dış
Körfez II’de olduğu gibi, 5 cm’lik boy grubuna ait bireyler az da olsa (%1)
örneklenmiştir. 6-8 cm boy aralığında hiç balık örneklenememiştir. Bunun
yanısıra 20 cm’lik yetişkin bireyler de (%1) gözlenmiştir. Bunun sebebinin ara
değerlerdeki bireyleri avlamadaki eksiklik ve/veya tesadüfi örneklemedeki
hatadan kaynaklandığı düşünülmektedir. En az sayıdaki örneğin 5 cm ve 18 cm ve
20 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.24).
Çizelge 5.24 Dış Körfez III’de yaz mevsiminde barbunya (Mullus barbatus) boy frekans dağılımı.
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5.3.3 Su Kütle Farklılıklarıyla İlişki
Çalışmanın yapıldığı mevsimlerde toplanan veriler ışığında çalışma alanı
olan İzmir Körfezi’nde oluşan su kütlelerinin mevsimsel ve bölgesel değişimleri
araştırılmıştır.
İzmir Körfezi’nde birbirinden farklı üç tip su kütlesi olduğunu rapor
edilmiştir. Bunlar; Ege Denizi suyu (ASW), İzmir Körfez suyu (IBW) ve İzmir İç
Körfez suyu (IBIW)’dur (Sayın et al., 2006). Tez çalışmasında su kütle analizi
sonuçlarını veren T-S diyagramları incelendiğinde; Ege Denizi suyu ve İzmir
Körfez suyu tespit edilmiş ancak çalışma alanı İzmir İç Körfez’ini kapsamadığı
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için İzmir İç Körfez suyu çalışmada gözlenmemiştir. Bu çalışmaya göre Gülbahçe
Körfez suyunun İzmir Körfez suyundan farklı bir su özelliği taşıdığı görülmüştür
ve bundan sonraki çalışmalarda Gülbahçe Körfez’ini kapsayan Dış Körfez II
bölgesinin farklı su kütle özelliğiyle ayrı değerlendirilmesi önerilmiştir.
İzmir Körfezi’nde termohalin akıntılar, önceki çalışmalarda rapor edilmiştir
(Sayın, 2003, Sayın et al., 2006). Genel olarak kış döneminde su kolonu boyunca
homojen Ege Denizi suyu Karaburun açıklarından, yaz döneminde ise yatayda
homojen Ege Denizi suyu piknoklin üzerinden Karaburun-Foça kesiti boyunca
körfeze girer. İzmir Körfezi’nde su çıkışı, yaz döneminde tabakalı akışın
termohahin özelliği sonucu piknoklin tabakasının altından, kış döneminde ise
Foça yakınlarından yüzey altı ve dip tabaka suyu olarak Ege Denizi’ne doğru
oluşur. Rüzgar etkisi altındaki sirkülasyon körfezde (Uzunada’nın güneydoğusu)
rüzgarın yönüne bağlı olarak antisiklonik (saat yönünde) veya siklonik (saat
yönünün tersi) yönlerde döngüler oluşturur. Saat yönü tersine doğru olan
hareketlilik genellikle batı ve güneyli rüzgarların etkisinde meydana gelir. Diğer
taraftan, doğu ve kuzey yönünden esen rüzgarlar saat yönündeki hareketliliğe
neden olurlar (Sayın et al., 2006). İzmir Körfezi ayrıca, Gediz Nehri ve Tuzla gibi
lokal dinamik yapıların da etkisi altındadır (Sayın et al., 2006).
5.3.3.1 Sonbahar
Sonbahar mevsiminde T-S diyagramına göre, Dış Körfez II’de yer alan 8
numaralı istasyon ile Dış Körfez I’de yer alan 10 numaralı istasyonlar 19,75 ºC
sıcaklık, 38,3-38,5 tuzluluk, 27,52-27,53 σt değer aralıklarında bulunan su kütlesi
içinde yer almaktadırlar. Dış Körfez III’de yer alan ve Gediz Nehri’nin etkisinde
bulunan 6 numaralı istasyon da aynı özelliklere sahiptir. Bu su kütlesinde
barbunya

(Mullus

barbatus)

yüksek

yoğunluktadır.

Körfezi’nde, balık bolluğu 1001-1100 adet s

-1

Özellikle

Gülbahçe

değeriyle çok yüksek değerde

gözlenirken, verimi 20-25 kg s-1 arasında daha düşüktür. Bu da şunu gösterir ki;
körfezin diğer bölgelerine göre Gülbahçe Körfezi’nde daha küçük boylu bireyler
yoğun olarak bulunmaktadır.
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İzmir Körfez suyuna oranla daha yoğun olan Ege Denizi suyu 17-18 ºC
sıcaklık, 38,2-38,4 tuzluluk ve 27,78-27,98 σt değer aralıklarında gözlenmiştir.
Dış Körfez’de 1, 2, 3 ve 5 numaralı istasyonlar bu su kütlesi içinde yer
almaktadırlar. Bu su kütlesinde yer alan Karaburun önlerindeki 1 numaralı
istasyon ve Uzunada kuzeyindeki 5 numaralı istasyonda barbunya (Mullus
barbatus) yoğun miktarda gözlenirken, 2 ve 3 numaralı istasyonlarda körfezin en
düşük değerleri gözlenmiştir.
Uzunada’nın kuzeybatısında, Mordoğan Geçidi’ne yakın yerde bulunan ve
Dış Körfez II’de yer alan 4 numaralı istasyon bu mevsimde diğer istasyonlardan
farklı su kütlesine sahiptir.18,75 ºC sıcaklık, 38,1 tuzluluk, 27,62 σt yoğunluk
değerlerine sahiptir ve bu su kütlesinde düşük yoğunlukta barbunya (Mullus
barbatus) gözlenmiştir.
Dış Körfez I’de yer alan 9 ve 11 numaralı istasyonlar 18,5-19 ºC sıcaklık,
38,55-38,65 tuzluluk, 27,70-27,74 σt yoğunluk değer aralıklarındaki su kütlesine
sahiptirler. Bu su kütlesinde de barbunya (Mullus barbatus) yoğunluğu yüksektir
(Şekil 5.13).
5.3.3.2 Kış
Kış mevsiminde T-S diyagramı incelendiğinde, Dış Körfez II’de bulunan
Gülbahçe Körfezi 13 ºC sıcaklık, 39,35 tuzluluk ve 28,85-29,3 σt yoğunluk
değerindeki su kütlesine sahiptir. Bu su kütlesinde barbunya (Mullus barbatus)
yüksek yoğunlukta gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de, Uzunada’nın kuzeyinde bulunan 5 numaralı istasyon ile
Dış Körfez I’de bulunan 9 ve 10 numaralı istasyonlar 13,5 ºC sıcaklık, 39,05
tuzluluk 29,4-29,5 σt yoğunluk değer aralığına sahip su kütlesinde yer almaktadır.
Bu su kütlesinde barbunya (Mullus barbatus) yoğun miktarda gözlenmiştir.
Bunlardan farklı olarak, Dış Körfez III’de yer alan 6 numaralı istasyon, Gediz
Nehri’nin etkisiyle 14 ºC sıcaklık, 39,2 tuzluluk ve 29,5 σt yoğunluk değeriyle
körfez genelinden farklılık göstermiştir. Bu su kütlesinde barbunya (Mullus
barbatus) yoğun miktarda gözlenmiştir.
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Ege Denizi suyu etkisinde kalan; Dış Körfez III’de bulunan 1 ve 2 numaralı
istasyonlar ile Dış Körfez II’de bulunan 4 numaralı istasyon, 15 ºC sıcaklık, 39,5
tuzluluk ve 29-29,1 σt yoğunluk değerlerine sahip su kütlesidir. 1 ve 2 numaralı
istasyonlarda çok düşük yoğunluklarda barbunya (Mullus barbatus) gözlenirken,
bu istasyonlara göre daha sığ olan Uzunada’nın kuzeybatısındaki 4 numaralı
istasyonda yoğun miktarda balık gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de; Foça önlerindeki 3 numaralı istasyon, İzmir
Körfezi’ndeki su kütleleriyle farklı özellikler sergilemektedir ve burada barbunya
(Mullus barbatus) yoğunluğu çok düşük miktarda gözlenmiştir (Şekil 5.14).
5.3.3.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde T-S diyagramına göre, Dış Körfez II’deki Gülbahçe
Körfezi’nde yer alan 8 numaralı istasyon 15,3 ºC sıcaklık, 39,15 tuzluluk, 29,09 σt
değerlerine sahip su kütlesi içinde yer almaktadır. Bu su kütlesinde barbunya
(Mullus barbatus) yüksek yoğunluktadır. Gülbahçe Körfezi’nde, balık bolluğu
701-800 adet s-1 değeriyle çok yüksek değerde gözlenirken, verimi 15-20 kg s-1
arasında düşüktür. Bu da şunu gösterir ki; körfezin diğer bölgelerine göre
Gülbahçe Körfezi’nde daha küçük boylu bireyler yoğun olarak bulunmaktadır.
Yine Dış Körfez II’de yer alan 4 numaralı istasyon, Gülbahçe Körfezi’ne göre
daha sıcak (15,8 ºC), daha tuzlu (39,2)’dur ancak az farkla aynı su kütle özelliği
taşımaktadır (29,06 σt ) ve bu su kütlesinde barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluğu yüksektir.
Dış Körfez I’de yer alan 9 numaralı istasyon, Gülbahçe Körfezi ile aynı su
kütlesinde bulunmaktadır ve burada barbunya (Mullus barbatus) yüksek
yoğunluktadır.
Dış Körfez III’de Uzuanada’nın kuzeyinde bulunan 5 numaralı istasyon,
Karaburun önlerindeki 1 numaralı istasyon ile aynı su kütlesinde yer alır. Bu
bölgede barbunya (Mullus barbatus) yoğundur.
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Dış Körfez I’de bulunan ve Gediz Nehri’nin etkisinde olan 6 numaralı
istasyon diğer istasyonlardan farklı su kütlesine sahiptir ve bu bölgede barbunya
(Mullus barbatus) yoğun olarak gözlenmiştir. İzmir Körfezi’nin girişinde bulunan
2 numaralı istasyonun su kütle özellikleri diğerlerinden farklıdır ve balık çok
düşük değerlerde gözlenmiştir.
Her biri ayrı yoğunluk değerlerine sahip olan Dış Körfez III’de Foça
önlerindeki 3 numaralı istasyon ile Dış Körfez I’de yer alan 10 ve 11 numaralı
istasyonlar diğer tüm istasyonlardan farklı su kütle değerleri sergilemektedirler ve
barbunya (Mullus barbatus) çok düşük değerlerde gözlenmiştir (Şekil 5.15).
5.3.3.4 Yaz
Yaz mevsiminde açıkça görülmektedir ki; Dış Körfez II’de yer alan,
Gülbahçe Körfezi’ndeki 8 numaralı istasyon ile Dış Körfez I’de yer alan 9
numaralı istasyon 28,4 σt değeriyle aynı yoğunluğa sahiptir. Ancak Gülbahçe
Körfezi daha sıcak ve daha tuzludur. Aynı yoğunluktaki bu su kütlesinde yüksek
yoğunlukta barbunya (Mullus barbatus) gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de Karaburun önlerindeki 1 numaralı istasyonda barbunya
(Mullus barbatus) yoğun olarak gözlenirken, geri kalan tüm diğer istasyonlarda
çok düşük değerdedir. Gediz Nehri suyunun etkisi altındaki 6 numaralı istasyon
15,4 ºC sıcaklık değeriyle çalışma alanının en soğuk su kütlesine sahiptir ve
burada barbunya (Mullus barbatus) çok düşük yoğunluktadır.
İzmir Körfezi genelinde diğer tüm istasyonlar 16,4-17 ºC sıcaklık, 39,7-39,8
tuzluluk ve 28,8-29,6 σt yoğunluk değerlerinde, homojen dağılım sergilemektedir.
Bu su kütlesinde çok düşük yoğunlukta barbunya (Mullus barbatus) gözlenmiştir
(Şekil 5.16).
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Şekil 5.13 Sonbahar mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.14 Kış mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.15 İlkbahar mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.16 Yaz mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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5.3.4 Fiziko-Kimyasal Parametre Dikey Dağılım ile İlişki
Çalışmada yer alan fiziko-kimyasal parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk,
yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH) su kolunu içerisindeki derinlik boyunca
değişimlerini incelemek için dikey dağılım haritaları hazırlanmıştır. Buna ek
olarak, elde edilen haritalar üzerine her istasyona ait mevsimsel barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluk değerleri görsel olarak işlenmiştir.
5.3.4.1 Sonbahar
Sonbahar mevsimine ait akıntı analizlerinden de görüldüğü üzere körfeze
Karaburun önlerinden giren Ege Denizi su kütlesi, rüzgarın da etkisiyle Dış
Körfez III’de siklonik döngü yapısıyla Uzunada’nın kuzeyini de etkileyerek Foça
önlerinden körfezden çıkmaktadır. Karaburun - Foça hattı boyunca dikey profil
analizi bunu desteklemektedir. Hat boyunca araştırma istasyonlarından elde edilen
barbunya (Mullus barbatus) yoğunlukları hemen hemen aynıdır ve düşük
miktardadır (Şekil 5.17).
Sonbahar mevsimi, yaz mevsimine nazaran kış mevsimi özelliklerine daha
yakındır. Ege Denizi suyu körfeze göre daha sıcak, daha tuzlu ve daha az yoğun
(19,5 ºC, 38,4, 27,5 σt)’dur. Bu su kütlesi 8,05 pH değerinde ve çözünmüş
oksijence 8,9 mg l-1 değeriyle zengindir. Su kütlesi Mordoğan Geçidi’nden
geçemeyerek Uzunada’nın kuzeyine yönelmiştir. Diğer taraftan Gülbahçe Körfezi
kapalı bir körfez ve sığ olmasından dolayı kendi su kütle özelliğini korumuştur.
Barbunya (Mullus barbatus) yoğunluğunda Gülbahçe Körfezi’nde önemli
miktarda artış gözlenmiştir (Şekil 5.18).
Karaburun-Foça hattının ortasından itibaren genel olarak tüm İzmir
Körfezi’ni incelediğimizde Ege Denizi suyunun Uzunada’nın kuzeyindeki 5
numaralı istasyona kadar etkisinin olduğu ancak körfezin ortalarına çok fazla
etkisinin olmadığı gözlenmektedir. Ege Denizi suyunun etkin olduğu Dış Körfez
III’de barbunya (Mullus barbatus) düşük yoğunluktayken, Dış Körfez I’deki
istasyonlarda yoğunlukları artış göstermiştir (Şekil 5.19).
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Dış Körfez I suyu yatayda homojen dağılım sergilemektedir, ancak körfezin
iç kesiminde yer alan 11 numaralı istasyonun derin suyu körfezin ortalarına göre
az farkla daha soğuk, daha az tuzlu, daha yoğundur. Çözünmüş oksijen ve pH
oranları da daha düşüktür Dış Körfez III’de yer alan 3 numaralı istasyonda ve
körfezin en iç bölgesinde yer alan 11 numaralı istasyonlarda barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluğu düşük miktarlarda gözlenmiştir. Dış Körfez III’de yer alan
ve Gediz Nehri etkisinde kalan 6 numaralı ve Dış Körfez I’de yer alan 9 numaralı
istasyonlar benzer parametre değerlerine sahiptir, bu bölgelerde yoğunluklar
önemli düzeyde artış göstermiştir (Şekil 5.20).
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Şekil 5.17 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.18 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.19 2, 5, 10,11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.20 3, 6, 9,11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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5.3.4.2 Kış
Kış mevsimine ait akıntı analizlerinin de desteklediği üzere negatif su
bütçesini dengelemek üzere Karaburun-Foça hattının orta yerinden körfeze Ege
Denizi su kütlesi giriş yapmaktadır. Ege Denizi suyu her iki kıyıdaki sulara
nazaran yüzeyde daha az yoğundur. Hat boyunca barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluklarında farklılık gözlenmemiştir, yoğunluk değerleri düşüktür (Şekil
5.21).
Kış mevsiminde Karaburun önlerinden körfeze giriş yapan Ege Denizi su
kütlesinin sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk (sırasıyla 15,25 ºC, 39, 29 σt ) değerleri
dikey kesitte incelendiğinde, Dış Körfez III’deki Ege Denizi suyunun Mordoğan
Geçidi’ni aşarak Dış Körfez II’yi de etkilediği gözlenmiştir. Tüm istasyonlarda
yaklaşık olarak 7,70 mg l-1 çözünmüş oksijen ve 8,2 pH miktarı homojen dağılım
göstermiştir Ancak Dış Körfez II’de yer alan Gülbahçe Körfezi kendi su kütle
özelliğini ve burada siklonik döngüye özgü su yapısı gözlenmiştir. Barbunya
(Mullus barbatus) yoğunluğu Dış Körfez III’de çok düşük miktarlarda
gözlenirken, Dış Körfez II’de parametreler açısından geçiş bölgesi olarak
nitelendirilen Mordoğan Geçidi civarında artış göstermiş ve Gülbahçe
Körfezi’nde yüksek yoğunluklara ulaştığı gözlenmiştir (Şekil 5.22).
Ege Denizi suyunun (15,5 ºC, 38,85, 29 σt,), Dış Körfez III’ün özellikle orta
kesiminden giriş yapıp, 5 numaralı istasyona kadar etkin olduğu ve tuzluluk
dışındaki (homojen dağılım sergilemiştir) tüm parametreler açısından farklı olan
Dış Körfez I ile geçiş tabakası olduğu gözlenmiştir. Bu bölge yüksek barbunya
(Mullus barbatus) yoğunluğuna sahiptir. Dış Körfez I’in iç kesimlerinde kalan 10
ve 11 numaralı istasyonlarda ise balık yoğunluğunda azalma gözlenmiştir (Şekil
5.23).
Dış Körfez III’ün Foça önlerinden İzmir Körfezi’nin doğu kıyıları boyunca
Dış Körfez I’e doğru ilerledikçe; özellikle sıcaklık ve sıcaklığın etkisi altındaki
yoğunluk dağılımlarındaki farklar açıkça görülmektedir. Bu hattın yaklaşık olarak
ortasında yer alan 9 numaralı istasyon Dış Körfez III ve Dış Körfez I arasında
geçiş bölgesi oluşturmaktadır. 9 numaralı istasyonda yüksek barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluğu gözlenmiştir. Hat üzerindeki diğer istasyonlarda ise benzer
düşük yoğunluklar gözlenmiştir (Şekil 5.24).
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Şekil 5.21 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.22 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.23 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.24 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.

5.3.4.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde körfeze İzmir Körfezi’ne Karaburun önlerinden giren
ve Foça önlerinden çıkan Ege Denizi suyu açıkça görülmektedir. Akıntı analizleri
Dış Körfez III’de, diğer mevsimlerde de sıklıkla görülen siklonik döngü
oluşumunu ve her iki (doğu ve batı) kıyıda da rüzgar güdümlü kuzeye doğru olan
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akıntıları desteklemektedir. Barbunya (Mullus barbatus) yoğunluğu düşüktür.
(Şekil 5.25).
İlkbahar mevsimi, yaza nazaran kış mevsimi özelliklerine daha yakındır.
Çalışmanın ilkbahar mevsiminde rüzgarların az olması sebebiyle sığ yerler hava
sıcaklığının etkisiyle derinlere göre daha çabuk ısınır. Ege Denizi su kütlesi İzmir
Körfezi’ne göre daha soğuk, daha tuzludur ve yoğunluk değerleri daha yüksektir
(15,25 ºC, 39,2, 29,1 σt). Bunun sebebi; yoğunluk değerinin sıcaklığın etkisinde
olduğunu göstermektedir. Su kütlesi 7,9 pH sahiptir ve 7,55 değeri ile de
çözünmüş oksijence daha zengindir. Ege Denizi suyu Mordoğan Geçidi’nden
geçemeyerek muhtemelen Uzunada’ın kuzeyine yönelmiştir. Diğer taraftan Dış
Körfez II’deki Gülbahçe Körfezi kapalı bir körfez ve sığ olmasından dolayı kendi
su kütle özelliğini korumuştur. Barbunya (Mullus barbatus) yoğunluğu Dış
Körfez III’de çok düşük miktarlarda gözlenirken, parametreler açısından geçiş
bölgesi olarak nitelendirilen Dış Körfez II’de yer alan Mordoğan Geçidi civarında
artış göstermiş ve Gülbahçe Körfezi’nde yüksek yoğunluklara ulaştığı
gözlenmiştir (Şekil 5.26).
Dış Körfez III’de görülen siklonik döngü sebebiyle İzmir Körfezi’ne giriş
yapan Ege Denizi suyu Dış Körfez I’e ilerlememiştir. Uzunada’nın kuzeyinden
itibaren Dış Körfez I suyu (16 ºC, 38,15, 28,9 σt,) homojen dikey dağılım özelliği
sergilemiştir. Çözünmüş oksijen ve pH tüm istasyonlarda ~8,3 mg l-1 ve ~8
değerleriyle homojen dağılım göstermiştir. İncelenen hat boyunca diğer
istasyonlarda düşük seviyedeyken, barbunya (Mullus barbatus), Uzunada
kuzeyinde yer alan 5 numaralı istasyon civarında yüksek yoğunluktadır (Şekil
5.27).
İzmir Körfezi’nin doğu kıyısından rüzgar güdümlü kuzey yönlü akıntıları
Dış Körfez I’deki İzmir Körfez suyunu kuzeye taşırken 9 numaralı istasyon
civarında yer alan siklonik döngü ile karşılaşmışlardır. Bu sebeple bu istasyon ve
civarı su kütlelerinin geçiş bölgesi olma özelliği sergilemektedir. İncelenen hat
üzerinde bulunan 6 ve 9 numaralı istasyonlarda yüksek barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluğu gözlenmiştir. Hat üzerindeki diğer istasyonlarda ise düşük
yoğunluklar gözlenmiştir (Şekil 5.28).
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Şekil 5.25 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.26 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.27 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.

83

Şekil 5.28 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.

5.3.4.4 Yaz
Yaz mevsimindeki tabakalaşma Karaburun-Foça hattı boyunca açıkça
görülmektedir. Özellikle termoklin ve sıcaklığın etkisi altındaki yoğunlukta
piknoklin tabakası dikey kesit analizinde açıktır. Barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluğu benzer değerdedir (Şekil 5.29).
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Dış Körfez III’de Karaburun açıklarından Dış Körfez II’de Mordoğan
Geçidi ve Gülbahçe Körfezi’ne kadar olan hat boyunca sıcaklık dağılımında da
tabakalı su yapısı görülmektedir. Buna göre körfeze Karaburun açıklarından giren
Ege Denizi suyu Mordoğan Geçidi’ni de geçerek Gülbahçe Körfezi’ni de etkisi
altına almıştır. Ancak Gülbahçe Körfezi yüzeyde 2 σt farkla daha az yoğun, suya
sahiptir. Çözünmüş oksijen ve pH değerlerine bakıldığında tabakalı yapı
gözlenmekte ancak Mordoğan Geçidi’nde çözünmüş oksijen (8,75 mg l-1)
değerinin çevre sularına göre daha yüksek ve pH değerinin daha düşük olduğu
(7,6) görülmektedir. Gülbahçe Körfezi’nde ise pH değeri yüksek (8), çözünmüş
oksijen ise daha düşük (7 mg l-1)’tür. Bunun sebebinin geçidin sığ olması ve
Gülbahçe Körfezi’nin kendi su kütlesini koruyabilecek coğrafik yapıya sahip
olmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Dış Körfez II’de; Mordoğan
Geçidi ve Gülbahçe Körfezi’ndeki barbunya (Mullus barbatus) yoğundur (Şekil
5.30).
Dış Körfez III’den, Dış Körfez I’deki en son çalışma istasyonuna kadar
uzanan hat boyunca yukarıda anlatılan genel tabakalı su kütle özellikleri
gözlenmiştir. Dış Körfez I’in iç kesiminde yer alan 10 ve 11 numaralı
istasyonlarda yüzey suyu yoğunluğu 1 σt farkla daha az yoğundur. Bu civarın
çözünmüş oksijen değeri de çevre sularına göre düşüktür. Benzer özellikler
gösteren tabakalı dikey su kütlesi yapısında, balık yoğunluk miktarları hat
boyunca çok yüksek değildir ve benzer değerdedir. Dış Körfez I’in en iç
bölgesinde yer alan 11 numaralı istasyonda yoğunluk azdır (Şekil 5.31).
Yaz mevsiminde de ilkbaharda olduğu gibi Dış Körfez I’deki 9 numaralı
istasyonun az da olsa yoğunluk farkına sahip su kütlelerinin karşılaştığı geçiş
bölgesi olduğu görülmektedir. Diğerlerinden farklı olarak 9 numaralı istasyonda
yoğunluk fazladır (Şekil 5.32).
Yaz mevsiminde 2 ve 6 numaralı istasyonlarda çalışılamamıştır.
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Şekil 5.29 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.30 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.31 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.32 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.

89
5.3.5 Fiziko-Kimyasal Parametre Yatay Dağılım ile İlişki
Çalışmada yer alan fiziko-kimyasal parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk,
yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH) trol çekimlerinin yapıldığı deniz tabanındaki
dağılımlarını incelemek için yatay eşdeğer eğriler ile dağılım haritaları
hazırlanmıştır. Buna ek olarak, elde edilen haritalar üzerine her istasyona ait
mevsimsel barbunya (Mullus barbatus) bolluk (adet s-1) ve verim (kg s-1) değerleri
görsel olarak işlenmiştir.
5.3.5.1 Sonbahar
Sonbahar en çok buharlaşmanın gözlendiği mevsimdir ve İzmir Körfezi’nin
sığ olması sebebiyle ve buharlaşmanın etkisiyle körfez suları bu mevsimde Ege
Denizi’nden daha sıcaktır. Dış Körfez III’de siklonik döngü tahmin edilmektedir.
Ege Denizi su kütlesinde siklonik döngü ile İzmir Körfezi su kütlesinin kesiştiği
geçiş bölgesinde farklı yoğunluktaki su kütlelerinin güdümüyle oluşması
muhtemel antisiklonik döngü Dış Körfez I’de tahmin edilmektedir. İki farklı su
kütlesinin kesiştiği bölgelerde yoğunluk farkından oluştuğu tahmin edilen döngü
genel olarak tüm parametrelerde gözlenmiştir (Şekil 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37).
Çalışmanın alt alanı olan Dış Körfez II’deki Gülbahçe Körfezi en yüksek
balık yoğunluğuna sahiptir. Dış Körfez I, hem kuzeyden, hem de batıdan farklı su
kütlelerinin etkisi altındadır ve geçiş bölgesi niteliğindedir. Yüksek oranda balık
bolluğuna sahiptir. Körfez genelinde; 1, 6 ve 9 numaralı istasyonlarda sayısal
değerler ağırlık değerleriyle orantılandığında büyük boylu bireylerin varlığı
görülmektedir. Ege Denizi suyu etkisi altındaki Dış Körfez III, en düşük değerlere
sahiptir (Şekil 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37).

90

Şekil 5.33 Sıcaklık ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.34 Tuzluluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.35 Yoğunluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.36 Çözünmüş oksijen ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.37 pH ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

5.3.5.2 Kış
İzmir Körfezi’nde sonbaharda dikeyde gözlenen homojen yapının, kışın
yenilendiği gözlenmektedir. Bunun sebebi yoğunluk farkından kaynaklı
akıntılardır. Ege Denizi suyu ile İzmir körfez suyu arasında 0,3 kg m-3 yoğunluk
farkı, yine Ege Denizi suyu ile Gülbahçe Körfezi arasında ise 0,9 kg m-3 yoğunluk
farkı gözlenmiştir. Ege Denizi suyu ve yağışlarla birlikte İzmir Körfezi’ne yatayda
su girdi miktarı fazladır. Bunun sonucunda körfez suyu yenilenmektedir.
Kışın İzmir Körfez suyu soğumaktadır ancak körfeze oranla çok daha büyük
hacme sahip olan Ege Denizi suyu geç soğuduğu için körfeze oranla daha sıcaktır.
Kış mevsiminde tüm çalışma alanında balık yoğunluğu yüksek değerlerde
elde edilmiştir. Dış Körfez II’deki Gülbahçe Körfezi maximum yoğunluk değerine
sahipken, Dış Körfez I’de de bol miktarlarda balık elde edilmiştir. Dış Körfez III
ise en düşük değerlere sahiptir, ek olarak, sayısal değerler ağırlık değerleriyle
orantılandığında 1 ve 6 numaralı istasyonlarda büyük boylu bireylerin fazla oluşu
dikkat çekicidir (Şekil 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42).
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Şekil 5.38 Sıcaklık ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.39 Tuzluluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.40 Yoğunluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.41 Çözünmüş oksijen ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.42 pH ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

5.3.5.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde rüzgar ve akıntı şiddetleri azdır. Akıntının az olması
sebebiyle sığ yerler daha çabuk ısınır. Çalışmada yoğunluk sıcaklığın etkisindedir
ve kış mevsimine yakın özellikler gözlenmiştir. Ege Denizi suyu ve İzmir körfez
suyu arasında özellikle kış mevsiminde olduğu gibi ortalama 0,3 kg m-3’lik
yoğunluk farkı gözlenmiştir.
İlkbaharda; Dış Körfez II, maximum barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluğuna sahiptir. Bunu takiben Dış Körfez III’de, Uzunada’nın kuzeyinde
bulunan 5 numaralı istasyonda yüksek balık yoğunluğu gözlenmiştir. Bunu, Dış
Körfez III’deki 6 numaralı istasyon takip etmektedir. Dış Körfez III’de yer alan,
Karaburun-Foça hattı üzerindeki istasyonlarda ise en düşük değerler gözlenmiştir.
Sayısal değerler ağırlık değerleriyle orantılandığında 1 ve 6 numaralı
istasyonlarda büyük boylu bireylerin fazla oluşu dikkat çekicidir (Şekil 5.43, 5.44,
5.45, 5.46, 5.47).
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Şekil 5.43 Sıcaklık ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.44 Tuzluluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.45 Yoğunluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.46 Çözünmüş oksijen ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.47 pH ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

5.3.5.4 Yaz
Yaz mevsiminde İzmir Körfezi’nin Ege Denizi suyuna oranla daha sıcak
olması sığ oluşu sebebiyle beklenen bir sonuçtur. Ayrıca, Gediz Nehri’nin körfeze
taşıdığı karasal kaynaklı soğuk sular belirgin şekilde gözlenmektedir. İzmir körfez
suyu, Ege Denizi suyuna oranla daha az yoğun suya sahiptir. Yoğunluk değeri
sıcaklık etkisi altındadır. Yoğun suyun Ege Denizi’nde bulunmasının nedeni Ege
Denizi’nin tümünü etkileyen kuzeyli Eteziyan rüzgarlarıdır.. Ege Denizi’nin
yoğun suyu Karaburun’a yakın olacak şekilde alt su olarak İzmir Körfezi’ne giriş
yapmakta, hafif su ise körfezin su bütçesini karşılamak için kuzeyde Foça
önlerinden körfezi terk eder.
Dış Körfez II, yaz mevsiminin en yüksek barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluğuna sahiptir. Su kütleleri arasında geçiş bölgelerini en iyi gösteren
sıcaklık ve sıcaklığın etkisindeki yoğunluktur, yanısıra çözünmüş oksijen ve pH
dağılımlarında da geçiş bölgeleri açıkça görülmektedir. Dış Körfez III ve Dış
Körfez I’deki bu geçiş bölgelerinde balık yoğunluğu fazladır (Şekil 5.48, 5.49,
5.50, 5.51, 5.52).
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Şekil 5.48 Sıcaklık ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.49 Tuzluluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.50 Yoğunluk ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

Şekil 5.51 Çözünmüş oksijen ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.
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Şekil 5.52 pH ile barbunya (Mullus barbatus) dağılımı.

5.3.6 Korelasyon Analizi
Bu çalışmanın amacında yer alan barbunya (Mullus barbatus) balıklarına ait
bolluk (N) ve ortalama verim (N W-1) değerleri ile abiyotik çevresel parametreler
(sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, çözünmüş oksijen (DO), pH, derinlik) arasında,
İzmir Körfezi alt alanları (Dış Körfez I, Dış Körfez II, Dış Körfez III) ve
mevsimlere göre (sonbahar, kış, ilkbahar, yaz) ilişkiler açıklanmaya çalışılmıştır.
Aralarında hiçbir ilişki olmayan değişkenler çizelgede verilmemiştir.
İlk olarak çalışmanın alt alanlarında balık bolluk (N) ve ortalama verim (N
W-1) yoğunluğu ilişkilendirilmiştir (Çizelge 5.25).
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Çizelge 5.25 Körfez alt alanlarına göre barbunya (Mullus barbatus) bolluk miktarı (N) ve ortalama
verimi (N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
sıcaklık

tuzluluk

yoğunluk

pH

derinlik

DIŞ KÖRFEZ I
,462(**)

Barbunya N
Barbunya N/W

-,542(**)

,470(**)

DIŞ KÖRFEZ II
Barbunya N

-,441(*)

,514(*)

,548(**)

DIŞ KÖRFEZ III
-,363(**) -,289(*)

Barbunya N

-,389(**)

** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

Dış Körfez I’de, barbunya (Mullus barbatus) ortalama sayısal bolluk miktarı
ile pH (r=0,462) arasında p<0,01 önem düzeyinde pozitif ilişki vardır. Barbunya
verim miktarı ile sıcaklık (r=-0,542) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif
ilişki, yoğunluk (r=0,47) ile arasında p<0,01 önem düzeyinde pozitif ilişki vardır.
Dış Körfez II’de, barbunya (Mullus barbatus) ortalama sayısal bolluk
miktarı ile sıcaklık (r=-0,441) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki
vardır. Tuzluluk ile (r=0,514) arasında p<0,05 önem düzeyinde, yoğunluk
(r=0,548) ile arasında p<0,01 önem düzeyinde pozitif ilişki vardır.
Dış Körfez III’de, barbunya (Mullus barbatus) ortalama sayısal bolluk
miktarı ile tuzluluk (r=-0,363) arasında p<0,05 önem düzeyinde, yoğunluk (r=0,289) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki vardır (Çizelge 5.25).
İkinci olarak, çalışmanın mevsimsel olarak ortalama sayısal bolluk miktarı
(N) ve ortalama verim (N W-1) yoğunluğu ilişkilendirilmiştir (Çizelge 5.26).
Çizelge 5.26 Mevsimlere göre barbunya (Mullus barbatus) bolluk miktarı (N) ve ortalama verimi
(N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
DO
SONBAHAR
Barbunya N
,371(*)
KIŞ
Barbunya N
İLKBAHAR
Barbunya N
** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

pH

derinlik

-,362(*)

-,421(*)
-,663(**)
-,392(*)
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Sonbahar mevsimde, ortalama sayısal bolluk miktarı ile çözünmüş oksijen
(DO) (r=0,371) arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki, pH (r=-0,362) ve
derinlik(r=-0,421) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki vardır. Kış
mevsimde, barbunya bolluğu ile derinlik (r=-0,663) arasında p<0,01 önem
düzeyinde negatif ilişki vardır. İlkbahar mevsimde, barbunya bolluğu ile derinlik
(r=-0,392) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki vardır (Çizelge 5.26).
Üçüncü olarak, çalışmanın mevsimsel olarak barbunya (Mullus barbatus)
ortalama sayısal bolluk miktarı (N) ve ortalama verim (N W-1) yoğunluğu bağımlı
değişkenleri ile körfez alt alanları ve mevsimsel etkiler birlikte analiz edilmiştir
(Çizelge 5.27).
Çizelge 5.27 Körfez alt alanları ve mevsimlere göre barbunya (Mullus barbatus) bolluk miktarı
(N) ve ortalama verimi (N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
Mevsim
Sonbahar
Kış
İlkbahar
Yaz

Dış
Körfez
I
II
I
III
II
II
III
I

Barbun
N
N
N
N
N
N W-1
N
N

sıcaklık

tuzluluk

yoğunluk

DO

pH

derinlik

-,679(*)
,861(*)
,697(*)
-,622(*)
-,891(*)

,896(*)
-,848(*)
,747(*)

,861(*)
-,658(**)

,725(*)

** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

Sonbahar mevsimde, Dış Körfez I’de barbunya ortalama sayısal bolluk
miktarı ile çözünmüş oksijen (DO) (r=-0,679) arasında p<0,05 önem düzeyinde
negatif ilişki, Dış Körfez II’de (r=0,861) ise p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki
görülmektedir (Çizelge 5.27).
Kış mevsiminde, Dış Körfez I’de barbunya ortalama sayısal bolluk miktarı
ile çözünmüş oksijen (DO) (r=0,697) arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif
ilişki görülmektedir. Dış Körfez III’de, balık bolluk miktarı ile derinlik (r=-0,622)
arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki görülmektedir (Çizelge 5.27).
İlkbahar mevsiminde, Dış Körfez II’de barbunya ortalama sayısal bolluk
miktarı ile sıcaklık (r=-0,891) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki,
yoğunluk (r=0,896) ile arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki
görülmektedir. Yine Dış Körfez II’de balık verimi ile pH (r=-0,848) arasında
p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki, derinlik (r=0,861) ile arasında p<0,05 önem
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düzeyinde pozitif ilişki görülmektedir. Dış Körfez III’de barbunya ortalama
sayısal bolluk miktarı ile derinlik (r=-0,658) arasında p<0,01 önem düzeyinde
negatif ilişki vardır (Çizelge 5.27).
Yaz mevsimde, Dış Körfez I’de barbunya ortalama sayısal bolluk miktarı ile
tuzluluk (r=0,747) ve derinlik (r=0,725) arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif
ilişki görülmektedir (Çizelge 5.27).
5.3.7 Genel Lineer Model (GLM)
Barbunya (Mullus barbatus) ortalama sayısal bolluk miktarı ile abiyotik
çevresel parametrelerden çözünmüş oksijen ve derinlik parametreleri arasında
p<0,01 önem düzeyinde ilişki gözlenmiştir. Barbunya (Mullus barbatus) bolluk
(N) değerinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı Çift Yönlü Karşılaştırma
Analizi (Pairwise Comparisons) sonuçlarına göre; çalışma alt alanları olan
körfezler arasında ve mevsimler arasında p<0,01 önem düzeyinde farklılık vardır
(Çizelge 5.28).
Çizelge 5.28 Barbunya (Mullus barbatus) bolluğu üzerindeki “körfez*mevsim” etkileri.

Barbunya (Mullus barbatus)’nın ortalama verim (N W-1) ile abiyotik
çevresel parametreleri arasında p<0,05 önem düzeyinde farklılık yoktur. Ancak
barbunya (Mullus barbatus) ortalama verim (N W-1) değerinin bağımlı değişken
olarak tanımlandığı Çift Yönlü Karşılaştırma Analizi (Pairwise Comparisons)
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sonuçlarına göre; çalışma alt alanları olan körfezler arasında, mevsimler arasında
ve “körfez*mevsim” arasında p<0,01 önem düzeyinde farklılık vardır. Analiz
sonuçlarına göre; körfezler arasında farklılık gözlenmezken, mevsimsel olarak; kış
ve ilkbahar mevsimleri arasında p<0,01 önem düzeyinde farklılık gözlenmiştir
(Çizelge 5.29).
Çizelge 5.29 Barbunya (Mullus barbatus) ortalama verimi üzerindeki “körfez*mevsim” etkileri.

Barbunya (Mullus barbatus)’nın ortalama verim (N W-1) değerinin bağımlı
değişken olarak tanımlandığı modelde, fiziko-kimyasal parametrelerin barbun
ortalama ağırlığı üzerindeki etkileri arındırılarak sadece “körfez*mevsim” etkileri
birlikte analiz edilmiş ve sonuca göre ortalama verim (N W-1) ile aralarında
p<0,01 önem düzeyinde anlamlı farklılık olduğu gözlenmiştir (Çizelge 5.27).
5.4 Bakalyaro (Merluccius merluccius) Dağılımı
5.4.1 Biyokütle
Örnekleme çalışmalarında bir saatlik çekim süresinde her bir trol
operasyonunda yakalanan ürün miktarları formülüze edilerek aylık ve mevsimlik
değerler hesaplanmıştır. Bakalyaro (Merluccius merluccius) için mevsimsel
biyokütle (kg s-1) değerleri Çizelge 5.30’de hesaplama sonuçları, Çizelge 5.31’de
mevsimlik zaman serisi olarak verilmiştir.
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Yaz mevsiminde en yüksek biyokütle (kg s-1) değeri tüm körfez için
442701,94 kg s-1 olarak hesaplanmıştır. Bunu kış ve az farkla ilkbahar ve sonbahar
mevsimleri takip etmektedir. Körfez içerisinde en yüksek değer 276647,74 kg s-1
ile Dış Körfez I’dir. Biyokütle değerleri incelendiğinde Gülbahçe Körfezi’ni
içeren Dış Körfez II’nin çok düşük değerlere sahip olduğu gözlenmiştir (Çizelge
5.30).
Çizelge 5.30 Bakalyaro (Merluccius merluccius) için biyokütle (kg s-1).
Sonbahar

Kış

İlkbahar

Yaz

Dış Körfez I

248950,28

276647,74

167885,28

196433

Dış Körfez II

0

10690,78

43781,3

0

74227,26

87025,52

161881,72

246268,94

323177,54

374364,04

373548,3

442701,94

Dış Körfez III
-1

Toplam biyokütle (kg s )

Sonbahar ve kış mevsimlerinde Dış Körfez I en yüksek değerdeyken,
ilkbahar ve yaz aylarında düşüş gözlenmişir. Dış Körfez III’de ise ilkbahar ve yaz
mevsimlerinde en yüksek değere artış gözlenmiştir (Çizelge 5.31).
Çizelge 5.31 Bakalyaro (Merluccius merluccius) için biyokütle mevsimlik zaman serisi.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) Biyokütle
500000

kg/s

400000
300000
200000
100000
0
Sonbahar

Kış

İlkbahar

Yaz

Mevsimler
Dış Körfez I

Dış Körfez II

Dış Körfez III

Toplam biyokütle (kg s-1)

5.4.2 Boy Dağılımları
5.4.2.1 Sonbahar
Sonbahar mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubun 24 cm (%17) arasındaki bireyler
olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 5.32).
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Çizelge 5.32 İzmir Körfezi’nde sonbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy
frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) İZMİR KÖRFEZİ/SONBAHAR
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Dış Körfez I’de, genel olarak ölçülen balıkların 18-24 cm’lik boy grupları
arasında yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 22 cm boy
grubundadır ve toplam balık adedinin % 19’u bu grupta yer alır. En az sayıdaki
örneğin 14 cm ve 34 cm boy aralığında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.33).
Çizelge 5.33 Dış Körfez I’de sonbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy
frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ I / SONBAHAR
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Sonbahar mevsiminde, Dış Körfez II’de boy-frekans dağılım analizi
yapacak yeterlilikte bakalyaro (Merluccius merluccius) örneklenememiştir.
Dış Körfez III’de balık boy frekans dağılımının normal dağılıma yakın
olduğu gözlenmiştir. Grafikten, genel olarak ölçülen balıklar, 20-24 cm’lik boy
grupları arasında dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 24
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cm’lik boy grubundandır ve balık adedinin %18’i bu grupta yer alır. En az
sayıdaki örneğin 12 cm, 30 cm ve 34 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.34).
Çizelge 5.34 Dış Körfez III’de sonbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy
frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ III /SONBAHAR
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5.4.2.2 Kış
Kış mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubun 28 cm (%18) arasındaki bireyler
olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 5.35).
Çizelge 5.35 İzmir Körfezi’nde kış mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) İZMİR KÖRFEZİ / KIŞ
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Dış Körfez I’de bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, Grafikten, genel olarak ölçülen balıklar, 26-30 cm’lik boy grupları
arasında dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 28 cm’lik boy
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grubundandır. Bu boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 22’sini
oluşturmuşlardır. Ancak çok az sayıda da olsa 10 cm’lik ve 16 cm’lik boy
grubuna ait bireyler analizde gözlenirken ara değerlerde balık örneklenememiştir.
Bunun sebebinin bu ara değerleri temsil edecek örnek sayısının az olması ve/veya
tesadüfi örneklemedeki hata payından kaynaklandığı düşünülmektedir. En az
sayıdaki örneğin 10 cm, 16 cm ve 40 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.36).
Çizelge 5.36 Dış Körfez I’de kış mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ I / KIŞ
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Kış mevsiminde Dış Körfez II’de bakalyaro (Merluccius merluccius)
miktarı çok azdır ve boy frekans dağılım grafiği hazırlamak için yeterli değildir.
Dış Körfez III’de bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, genel olarak ölçülen balıklar, 24-32 cm’lik boy grupları arasında
dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 30 cm’lik boy
grubundandır. Bu boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 15’ini
oluşturmuşlardır. Ancak çok az sayıda 8 cm’lik boy grubuna ait bireyler analizde
gözlenirken 10-12 cm’lik ara değerlerde balık örneklenememiştir. Bunun
sebebinin bu ara değerleri temsil edecek örnek sayısının az olması ve/veya
tesadüfi örneklemedeki hata payından kaynaklandığı düşünülmektedir. En az
sayıdaki örneğin 8 cm ve 14-16 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır
(Çizelge 5.37).
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Çizelge 5.37 Dış Körfez III’de kış mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ III / KIŞ
16
14
% frekans

12
10
8
6
4
2
0
4

6

8

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
Total Boy (cm)

5.4.2.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubun 28 cm (%20) arasındaki bireyler
olarak göze çarpmaktadır. Körfez’de I yaşlı bireyler yüksek değerde gözlenirken,
stoğa yeni katılan bireyler de yoğunluk göstermişlerdir. Stoğa yeni katılan 6-26
cm arası boy gruplarında yer alan bireyler en yoğun olarak 6 cm (%6) boy
grubundadır (Çizelge 5.38).
Çizelge 5.38 İzmir Körfezi’nde ilkbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy
frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) İZMİR KÖRFEZİ / İLKBAHAR
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Dış Körfez I’de boy frekans dağılımı incelendiğinde, genel olarak ölçülen
balıkların, 28-30 cm’lik boy grupları arasında dağılım gösterdiği gözlenmiştir.
Çalışmada en fazla örnek sayısı 28 cm’lik boy grubundandır. Bu boy grubundaki
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bireyler, toplam balık adedinin % 27’sini oluşturmuşlardır. En az sayıdaki örneğin
10-12 cm ve 42-44 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.39).
Çizelge 5.39 Dış Körfez I’de ilkbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ I / İLKBAHAR
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İlkbahar mevsiminde Dış Körfezi II’de bakalyaro (Merluccius merluccius)
boy frekans dağılımı incelendiğinde, normal dağılıma yakın olduğu gözlenmiştir.
Grafikten, genel olarak ölçülen balıklar, 30-34 cm’lik boy grupları arasında
dağılım göstermişlerdir. Çalışmada en fazla örnek sayısı 32 cm’lik boy
grubundandır. Bu boy grubundaki bireyler, toplam balık adedinin % 20’sini
oluşturmuşlardır. %5’er oranda 22 ve 24 cm’lik stoğa yeni katılan bireylerde bu
bölgede gözlenmiştir. En az sayıdaki örneğin %3’er temsil oranıyla 20 cm ve 26
cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.40).
Çizelge 5.40 Dış Körfez II’de ilkbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.
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Dış Körfez III’de boy frekans dağılımı incelendiğinde normal dağılım
özelliği göstermediği gözlenmiştir. Genel bir yargıyla, bölgenin hem yetişkin
bireyleri, hem de stoğa yeni katılan bireyleri barındırdığı sonucuna varabiliriz.
Grafikte stoğa yeni katılan bireyler en yüksek oranda ilkbahar mevsiminde 6 cm
(%16) boy grubu ile gözlenmektedir. Bu boy grubu Nisan ayında Foça önlerinde
yoğun miktarda yakalanmıştır. Kınacıgil vd., (2008) Nisan 2005-2007 aylarında
İzmir Körfezi bakalyaro (Merluccius merluccius) stoğunda en fazla % değere
sahip boy grubunun 8 cm’lik boy grubu olduğunu rapor etmişlerdir. Grafikten, 6
cm (%13) ve 8 cm (%16) boy grupları en yüksek değerlere sahiptir. Genel olarak
ölçülen balıkların yüzde değerlerinde azalmanın ardından dalgalanmayla birlikte
daha büyük boylu balıklar arasında normal dağılım özelliği gözlenmiştir. Bu grup
28-32 cm’lik değerler arasında yoğunluk göstermiştir. En uzun boy değeri 28 cm
(%9) değerinde tespit edilmişlerdir. En az sayıdaki örnek, dalgalanmanın
ortasında kalan 20 cm’lik gruptur. Bunun yanısıra 40 cm’lik boy grubu da en az
miktarda tespit edilmiştir (Çizelge 5.41).
Çizelge 5.41Dış Körfez III’de ilkbahar mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.
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5.4.2.4 Yaz
Yaz mevsiminde İzmir Körfezi’ndeki tüm örneklerin boy frekans
dağılımları incelendiğinde en yoğun grubun, 18 cm (%20)’lik boy grubundaki
bireylerden oluştuğu olarak göze çarpmaktadır (Çizelge 5.42).
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Çizelge 5.42 İzmir Körfezi’nde yaz mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.
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Dış Körfez I’de boy frekans dağılımı incelendiğinde, genel olarak ölçülen
balıkların, 18-20 cm’lik boy grupları arasında dağılım gösterdiği gözlenmiştir.
Çalışmada en fazla örnek sayısı 20 cm’lik boy grubundandır. Bu boy grubundaki
bireyler, toplam balık adedinin % 21’ni oluşturmuştur. En az sayıdaki örneğin 10
cm ve 26 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge 5.43).
Çizelge 5.43 Dış Körfez I’de yaz mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.

Bakalyaro (Merluccius merluccius ) DIŞ KÖRFEZ I / YAZ
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Yaz mevsiminde Dış Körfez II’de bakalyaro (Merluccius merluccius)
miktarı çok azdır ve boy frekans dağılım grafiği hazırlamak için yeterli değildir.
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Dış Körfez III’de bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı
incelendiğinde, normal dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Grafikten, genel olarak
ölçülen balıklar, 18-20 cm’lik boy grupları arasında dağılım göstermişlerdir.
Çalışmada en fazla örnek sayısı 18 cm’lik boy grubundandır. Bu boy grubundaki
bireyler, toplam balık adedinin yaklaşık % 20’sini oluşturmuşlardır. En az
sayıdaki örneğin 26-28 cm’lik boy gruplarında olduğu saptanmıştır (Çizelge
5.44).
Çizelge 5.44 Dış Körfez III’de yaz mevsiminde bakalyaro (Merluccius merluccius) boy frekans dağılımı.
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5.4.3 Su Kütle Farklılıklarıyla İlişki
5.4.3.1 Sonbahar
Sonbahar mevsiminde T-S diyagramına göre, Dış Körfez II’de yer alan 8
numaralı istasyon ile Dış Körfez I’de yer alan 10 numaralı istasyonlar 19,75 ºC
sıcaklık, 38,3-38,5 tuzluluk, 27,52-27,53 σt değer aralıklarında bulunan su kütlesi
içinde yer almaktadırlar. Dış Körfez III’de yer alan ve Gediz Nehri’nin etkisinde
bulunan 6 numaralı istasyon da aynı özelliklere sahiptir. Gülbahçe Körfezi’nde
değerlendirilmeye alınacak örnek sayısı elde edilemezken, diğer istasyonlara ait
bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu düşük değerdedir.
İzmir Körfez suyuna oranla daha yoğun olan Ege Denizi suyu 17-18 ºC
sıcaklık, 38,2-38,4 tuzluluk ve 27,78-27,98 σt değer aralıklarında gözlenmiştir.
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Dış Körfez III’de 1, 2 ve 3 numaralı istasyonlar bu su kütlesi içinde yer
almaktadırlar ve bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu en düşük değerde
gözlenmiştir.
Dış Körfez I’de bulunan istasyonlarda en yüksek bakalyaro (Merluccius
merluccius) yoğunluğu gözlenmiştir.
Uzunada’nın kuzeybatısında, Mordoğan Geçidi’ne yakın yerde bulunan ve
Dış Körfez II’de yer alan 4 numaralı istasyon bu mevsimde diğer istasyonlardan
farklı su kütlesine sahiptir.18,75 ºC sıcaklık, 38,1 tuzluluk, 27,62 σt yoğunluk
değerlerine sahiptir ve bu su kütlesinde düşük yoğunlukta bakalyaro (Merluccius
merluccius) gözlenmiştir (Şekil 5.53).
5.4.3.2 Kış
T-S diyagramına göre, Dış Körfez III’de Uzunada’nın kuzeyinde bulunan 5
numaralı istasyon ile Dış Körfez I’de bulunan 9 ve 10 numaralı istasyonlar 13,5
ºC sıcaklık, 39,05 tuzluluk 29,4-29,5 σt yoğunluk değer aralığına sahip su
kütlesinde yer almaktadır. Bu su kütlesinde bakalyaro (Merluccius merluccius)
yoğunluğu en yüksek değerde gözlenmiştir. Dış Körfez I’in iç kesimlerinde yer
alan 11 numaralı istasyon bu su kütlesine göre 1 ºC daha soğuk, 0,1 daha tuzlu ve
0,3 σt daha yoğundur ve bu su kütlesinde de bakalyaro (Merluccius merluccius)
yoğunluğu gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de yer alan 6 numaralı istasyon Gediz Nehri’nin etkisiyle 14
ºC sıcaklık, 39,2 tuzluluk ve 29,5 σt yoğunluk değeriyle Dış Körfez III’den
farklılık göstermiştir. Bu su kütlesinde bakalyaro (Merluccius merluccius)
yoğunluğu en düşük değerde gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de yer alan 1, 2 ve Dış Körfez II’de, Uzunada kuzeybatısında
bulunan 4 numaralı istasyonlar 15 ºC sıcaklık, 39,05 tuzluluk ve 29,1 σt yoğunluk
değerine sahip Ege Denizi su kütlesinin etkisi altındadırlar. Bakalyaro
(Merluccius merluccius) yoğunluğu en düşük değerde gözlenmiştir. Foça
önlerindeki 3 numaralı istasyon 1 ºC daha soğuk, aynı tuzlulukta ve 0,1 σt daha
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yoğun su özelliğindedir ve bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu
düşüktür.
Dış Körfez II’de yer alan, Gülbahçe Körfezi 13 ºC sıcaklık, 39,35 tuzluluk
ve 28,85-29,3 σt yoğunluk değerindeki su kütlesine sahiptir. Örnekleme yapacak
yeterlilikte bakalyaro (Merluccius merluccius) elde edilememiştir (Şekil 5.54).
5.4.3.3 İlkbahar
Özellikle İzmir Körfezi’nin doğu kıyıları boyunca uzanan istasyonlarda ve
Dış Körfez I’de bakalyaro (Merluccius merluccius) yüksek yoğunluktadır. Dış
Körfez III’de Foça önlerinde 15,4 ºC, 39,2 tuzluluk ve 29,14 σt yoğunluğa sahip
su kütlesinde bulunan 3 numaralı istasyon, en yoğun bolluk değerine (61-80 adet
s-1) sahipken, düşük verimde (0-5 kg s-1) gözlenmiştir. Bu da şunu gösterir ki;
körfezin diğer bölgelerine göre Dış Körfez’de, Foça önlerinde yer alan stoğa yeni
katılan küçük boylu bireyler yoğun olarak bulunmaktadır.
İlkbahar mevsiminde Dış Körfez I’de az değer farklılıkları olsa da homojen
dağılım gözlenmiştir. 9, 10 ve 11 numaralı istasyonlar 14,6-15,3 ºC sıcaklık, 3939,25 tuzluluk, 29,03-29,3 σt yoğunluk değer aralıklarındaki aynı su kütlesindedir
ve bakalyaro (Merluccius merluccius) yüksek yoğunlukta gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de, Uzuanada’nın kuzeyinde bulunan 5 numaralı istasyon,
Karaburun önlerindeki 1 numaralı istasyon aynı su kütlesinde yer alır. Ancak,
Uzuanada kuzeyinde bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu gözlenirken,
1 numaralı istasyonda çok düşük balık yoğunluğu gözlenmiştir.
Uzunada’nın kuzeybatısındaki 4 numaralı istasyonun bulunduğu su kütlesi
diğer su kütle özelliklerinden farklı yapıdadır. Körfezin en yüksek sıcaklığına
(15,8 ºC) sahiptir. Dış Körfez III’de bulunan 2 numaralı istasyon ile Dış Körfez
I’de bulunan 6 numaralı istasyon yüksek tuzluluk değeriyle (39,4-39,5) diğer
istasyonlardan farklı su kütlesine sahiptir ve her iki bölgede de bakalyaro
(Merluccius merluccius) yoğunluğu düşüktür.
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Dış Körfez II’de Gülbahçe Körfezi su parametre değerleri Dış Körfez III’de
9 numaralı istasyon ile benzerlikler göstermektedir. Ancak bakalyaro (Merluccius
merluccius) yoğunluğu düşüktür (Şekil 5.55).
5.4.3.4 Yaz
Yaz mevsiminde açıkça görülmektedir ki; Dış Körfez II’de yer alan, 8 ve 4
numaralı istasyonlar aynı su kütlesinde yer alırlar bakalyaro (Merluccius
merluccius) yoğunlukları yok denecek kadar azdır.
Dış Körfez I’de yer alan 9 numaralı istasyon 17 ºC sıcaklık, 38,8 tuzluluk ve
28,4-28,8 σt yoğunluk değeriyle diğer istasyonlardan farklılık sergilemektedir ve
yoğun balık değerleri gözlenmemiştir. Yine Dış Körfez I’de yer alan 10 ve 11
numaralı istasyonlarda da yüksek yoğunlukta balık gözlenmiştir. Dış Körfez III’de
yer alan 3 ve 5 numaralı istasyonlarda ve Dış Körfez I’de yer alan 11 numaralı
istasyonlarda da yüksek yoğunlukta balık gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de Gediz Nehri suyunun etkisi altındaki 6 numaralı istasyon
15,4 ºC sıcaklık değeriyle çalışma alanının en soğuk su kütlesine sahiptir ve bu
bölgede bakalyaro (Merluccius merluccius) düşük yoğunluktadır (Şekil 5.56).
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Şekil 5.53 Sonbahar mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.54 Kış mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.55 İlkbahar mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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Şekil 5.56 Yaz mevsimindeki su kütleleri.
+: çalışma istasyonları, : bolluk (adet s-1), ◊: verim (kg s-1).
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5.4.4 Fiziko-Kimyasal Parametre Dikey Dağılım ile İlişki
Çalışmada yer alan fiziko-kimyasal parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk,
yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH) su kolunu içerisindeki derinlik boyunca
değişimlerini incelemek için dikey dağılım haritaları hazırlanmıştır. Buna ek
olarak, elde edilen haritalar üzerine her istasyona ait mevsimsel bakalyaro
(Merluccius merluccius) ortalama yoğunluk değerleri görsel olarak işlenmiştir.
5.4.4.1 Sonbahar
Sonbahar mevsimine ait akıntı analizlerinden de görüldüğü üzere körfeze
Karaburun önlerinden giren Ege Denizi su kütlesi, rüzgarında etkisiyle Dış Körfez
III’de siklonik döngü yapısıyla Uzunada’nın kuzeyini de etkileyerek Foça
önlerinden körfezden çıkmaktadır. Karaburun - Foça hattı boyunca dikey profil
analizi bunu desteklemektedir. Bakalyaro (Merluccius merluccius) balık
yoğunlukları azdır (Şekil 5.57).
Sonbahar mevsimi, yaz mevsimine nazaran kış mevsimi özelliklerine daha
yakındır. Ege Denizi suyu körfeze göre daha sıcak, daha tuzlu ve daha az yoğun
(19,5 ºC, 38,4, 27,5 σt)’dur. Bu su kütlesi 8,05 pH değerinde ve çözünmüş
oksijence 8,9 mg l-1 değeriyle zengindir. Su kütlesi Mordoğan Geçidi’nden
geçemeyerek Uzunada’nın kuzeyine yönelmiştir. Diğer taraftan Gülbahçe Körfezi
kapalı bir körfez ve sığ olmasından dolayı kendi su kütle özelliğini korumuştur.
Bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu Uzunada kuzeyinde artış
sergilemiş, hat üzerindeki istasyonlarda da düşük seviyelerde olmadığı
gözlenmiştir (Şekil 5.58).
Karaburun-Foça hattının ortasından itibaren genel olarak tüm İzmir
Körfezi’ni incelediğimizde Ege Denizi suyunun Uzunada’nın kuzeyindeki 5
numaralı istasyona kadar Dış Körfez III üzerinde etkisinin olduğu ancak Dış
Körfez I’e çok fazla etkisinin olmadığı gözlenmektedir. Dış Körfez I’deki
bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu, Dış Körfez III’den daha yüksektir
(Şekil 5.59).
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Dış Körfez I suyu yatayda homojen dağılım sergilemektedir, ancak körfezin
iç kesiminde yer alan 11 numaralı istasyonun derin suyu körfezin ortalarına göre
az farkla daha soğuk, daha az tuzlu ve daha yoğundur. Çözünmüş oksijen ve pH
oranları da daha düşüktür. Hat üzerinde ilk sırada yer alan Dış Körfez III’de 3
numaralı istasyon dışındaki diğer istasyonlarda bakalyaro (Merluccius merluccius)
yüksek yoğunlukta gözlenmiştir (Şekil 5.60).
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Şekil 5.57 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.58 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.59 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.60 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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5.4.4.2 Kış
Kış mevsimine ait akıntı analizlerinin de desteklediği üzere negatif su
bütçesini dengelemek üzere Karaburun Foça hattının orta yerinden körfeze Ege
Denizi su kütlesi giriş yapmaktadır. Ege Denizi suyu her iki kıyıdaki sulara
nazaran daha az yoğundur. Bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu düşük
seviyede gözlenmiştir (Şekil 5.61).
Kış mevsiminde Karaburun önlerinden körfeze giriş yapan Ege Denizi suyu
sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk (sırasıyla 15,25 ºC, 39, 29 σt ) değerleri dikey
kesitte incelendiğinde, bu suyun Dış Körfez II’deki Mordoğan Geçidi’ni aşarak
Gülbahçe Körfezi’ne kadar ilerlediği gözlenmiştir. Tüm istasyonlarda yaklaşık
olarak 7,70 mg l-1 çözünmüş oksijen ve 8,2 pH miktarı homojen dağılım
göstermiştir Ancak, Gülbahçe Körfezi kendi su kütle özelliğini korumaktadır.
Körfezin orta kesimlerinde siklonik döngüye özgü su yapısı gözlenmiştir.
Bakalyaro (Merluccius merluccius) Gülbahçe Körfezi’nde düşük yoğunlukta
gözlenmiştir (Şekil 5.62).
Ege Denizi suyunun (15,5 ºC, 38,85, 29 σt,) Dış Körfez III’ün, özellikle orta
kesiminden giriş yapıp, 5 numaralı istasyonu da etkileyerek Uzunada’nın
doğusundan dolaşıp körfezin iç kesimlerine doğru ilerlediği görülmektedir.
Tuzluluk değeriyle homojen dikey dağılım özelliği sergileyen körfez geneli
sıcaklık ve sıcaklığın baskın olduğu yoğunluk, ayrıca çözünmüş oksijen miktarı
ve pH değeriyle de Dış Körfez I suyundan farklılık sergilemektedir. Bakalyaro
(Merluccius merluccius) yoğunluğu hat boyunca Dış Körfez III’de yer alan
Uzunada kuzeyinde ve Dış Körfez I’deki 10 numaralı istasyonda diğerlerine
oranla daha yüksek seviyede gözlenmiştir (Şekil 5.63).
Dış Körfez III’de Foça önlerinden doğu kıyılar boyunca İzmir Körfezi’nin
içlerine ilerledikçe, özellikle sıcaklık ve sıcaklığın etkisi altındaki yoğunluk
dağılımlarında farklar açıkça görülmektedir. İncelenen hattın yaklaşık olarak
ortasına denk düşen 9 numaralı istasyon Dış Körfez III ve Dış Körfez I arasında
geçiş bölgesi oluşturmaktadır. Bu bölgede bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun
diğer istasyonlara oranla daha yoğun olduğu gözlenmiştir (Şekil 5.64).

129

Şekil 5.61 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.62 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.63 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.64 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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5.4.4.3 İlkbahar
İzmir Körfezi’ne Karaburun önlerinden giriş yapan ve Foça önlerinden
çıkan Ege Denizi suyu açıkça görülmektedir. Akıntı analizleri Dış Körfez III’de,
diğer mevsimlerde de sıklıkla görülen siklonik döngü oluşumunu ve her iki (doğu
ve batı) kıyıda da rüzgar güdümlü kuzey yönlü akıntıları desteklemektedir.
Bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu azdır (Şekil 5.65).
İlkbahar mevsimi, yaza nazaran kış mevsimi özelliklerine daha yakındır.
Çalışmanın ilkbahar mevsiminde rüzgarların az olması sebebiyle sığ yerler hava
sıcaklığının etkisiyle derinlere göre daha çabuk ısınır. Ege Denizi su kütlesi, İzmir
Körfezi’ne göre daha soğuk, daha tuzludur ve yoğunluk değerleri daha yüksektir
(15,25 ºC, 39,2, 29,1 σt). Yoğunluk değeri sıcaklığın etkisindedir. Su kütlesi 7,55
mg l-1 değeri ile de çözünmüş oksijence daha zengindir ve pH 7,9’dur. Ege Denizi
suyu Dış Körfez II’ye, Mordoğan Geçidi’nden geçemeyerek muhtemelen
Uzunada’ın kuzeyine yönelmiştir. Diğer taraftan Gülbahçe Körfezi kapalı bir
körfez ve sığ olmasından dolayı kendi su kütle özelliğini korumuştur. Gülbahçe
Körfezi’nde bu mevsimde bakalyaro (Merluccius merluccius) yakalanmamıştır.
Foça önlerinde ve Mordoğan Geçidi’nde de yoğunluk düşük seviyelerdedir (Şekil
5.66).
Dış Körfez’de görülen siklonik döngü sebebiyle İzmir Körfezi’ne giriş
yapan Ege Denizi suyu Dış Körfez I’de ilerlememiştir. Dış Körfez III ile sınır
bölgesinden itibaren Dış Körfez I suyu (16 ºC, 38,15, 28,9 σt,) homojen dikey
dağılım özelliği sergilemiş, tüm istasyonlarda yaklaşık olarak 8,3 mg l-1 çözünmüş
oksijen ve 8 pH değerinde homojen dağılım göstermiştir. Hat boyunca Uzunada
kuzeyinde ve Dış Körfez I’in en iç bölgesinde yer alan 11 numaralı istasyonlarda
bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğun olarak gözlenirken, 2 ve 10 numaralı
istasyonlarda azdır (Şekil 5.67).
İzmir Körfezi’nin doğu kıyısından rüzgar güdümlü kuzey yönlü akıntıları
Dış Körfez I suyunu kuzeye taşırken 9 numaralı istasyon civarında Dış Körfez
III’de yer alan siklonik döngü ile karşılaşmışlardır. Bu bölge, su kütlelerinin geçiş
bölgesidir. Foça önlerinden kıyı boyunca ilerleyen hatta bakalyaro (Merluccius
merluccius) yoğunluğunda artış gözlenmiştir (Şekil 5.68).
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Şekil 5.65 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.66 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.67 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.68 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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5.4.4.4 Yaz
Yaz mevsimindeki tabakalaşma Karaburun-Foça hattı boyunca açıkça
görülmektedir. Özellikle yoğunluk, termoklin ve sıcaklığın etkisi altındadır.
Karaburun önlerindeki 1 numaralı istasyonda bakalyaro (Merluccius merluccius)
elde edilememiştir. İzmir Körfez girişinin ortasında yer alan 2 numaralı istasyonda
az miktarda da olsa balık gözlenmiş, Foça önlerindeki 3 numaralı istasyonda ise
balık yoğunluğundaki artış göze çarpmaktadır (Şekil 5.69).
Dış Körfez III’de Karaburun açıklarından, Dış Körfez II’de Gülbahçe
Körfezi’ne kadar olan hat boyunca sıcaklık dağılımında da tabakalı su yapısı
görülmektedir. Buna göre körfeze Karaburun açıklarından giren Ege Denizi suyu
Mordoğan Geçidi’ni de geçerek Gülbahçe Körfezi’ni de etkisi altına almıştır.
Ancak Gülbahçe Körfezi yüzeyde 2 σt farkla daha az yoğun suya sahiptir.
Çözünmüş oksijen ve pH değerlerine bakıldığında tabakalı yapı gözlenmekte,
Mordoğan Geçidi’nde ise çözünmüş oksijen değerinin (8,75 mg l-1) çevre sularına
göre daha yüksek ve pH değerinin (7,6) daha düşük olduğu görülmektedir.
Gülbahçe Körfezi’nde ise pH değeri yüksek (8), çözünmüş oksijen ise daha düşük
(7 mg l-1)’tür. Bunun sebebinin geçidin sığ olması ve Gülbahçe Körfezi’nin kendi
su kütlesini koruyabilecek coğrafik yapıda olmasından kaynaklandığı tahmin
edilmektedir.

Bu

istasyonlardan

bakalyaro

(Merluccius

merluccius)

yakalanmamıştır (Şekil 5.70).
Dış Körfez III’den, Dış Körfez I’deki en son çalışma istasyonuna kadar
uzanan hat boyunca yukarıda anlatılan genel tabakalı su kütle özelliği
gözlenmiştir. Dış Körfez I’in iç kesiminde yer alan 10 ve 11 numaralı
istasyonlarda yüzey suyu yoğunluğu 1 σt farkla daha az yoğundur, çözünmüş
oksijen değeri de çevre sularına göre düşüktür. Hat boyunca Uzunada kuzeyinde
yer alan 5 numaralı istasyon ve Dış Körfez I’in en iç bölgesinde yer alan 11
numaralı istasyonlarda bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğun olarak
gözlenirken, 2 ve 10 numaralı istasyonlarda azdır (Şekil 5.71).
Yaz mevsiminde de ilkbaharda olduğu gibi 9 numaralı istasyonun az da olsa
yoğunluk farkına sahip su kütlelerinin karşılaştığı geçiş bölgesi olduğu
gözlenmiştir. Genl olarak körfezde bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun en
yoğun olduğu bölge İzmir Körfezi’nin doğu kıyılarıdır (Şekil 5.72).
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Şekil 5.69 1, 2, 3 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.70 1, 4, 8 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.71 2, 5, 10, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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Şekil 5.72 3, 6, 9, 11 numaralı istasyonlardaki parametre dikey dağılımları.
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5.4.5 Fiziko-Kimyasal Parametre Yatay Dağılım ile İlişki
İzmir Körfezi’nde yatay fiziko-kimyasal parametre dağılım haritaları elde
edilmiştir. Buna ek olarak, elde edilen haritalar üzerine her istasyona ait
mevsimsel bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk (adet s-1) ve verim (kg s-1)
değerleri görsel olarak işlenmiştir.
5.4.5.1 Sonbahar
Sonbahar en çok buharlaşmanın gözlendiği mevsimdir ve İzmir Körfezi’nin
sığ olması sebebiyle ve buharlaşmanın etkisiyle körfez suları bu mevsimde Ege
Denizi’nden daha sıcaktır. Akıntı analizlerinin de desteklediği üzere, Dış Körfez
III’de siklonik döngü gözlenmiştir. Ege Denizi su kütle özelliğini taşıyan bu
siklonik döngü ile İzmir Körfez su kütlesinin kesiştiği geçiş bölgesinde farklı
yoğunluktaki su kütlelerinin güdümüyle oluşması muhtemel antisiklonik döngü
Dış Körfez I’de tahmin edilmektedir. İki farklı su kütlesinin kesiştiği bölgelerde
yoğunluk farkından oluştuğu tahmin edilen döngüler genel olarak tüm
parametrelerde gözlenmiştir.
Dış Körfez I bölgesi, özellikle 9 ve 11 numaralı istasyonlar balık
yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgedir. Dış Körfez’de yok denecek kadar az
miktarda balık elde edilmiştir. Gülbahçe Körfezi’nden ise bakalyaro (Merluccius
merluccius) avlanmamıştır. Uzunada kuzeyindeki 5 numaralı istasyonda küçük
boylu bireylerin fazla oluşu dikkat çekicidir (Şekil 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77).
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Şekil 5.73 Sıcaklık ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.74 Tuzluluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

145

Şekil 5.75 Yoğunluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.76 Çözünmüş oksijen ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.77 pH ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

5.4.5.2 Kış
İzmir Körfezi’nde sonbaharda dikeyde gözlenen homojen yapının, kışın
yenilendiği gözlenmektedir. Bunun sebebi yoğunluk farkından kaynaklı
akıntılardır. Ege Denizi suyu ile körfez suyu arasında 0,3 kg m-3 yoğunluk farkı,
yine Ege Denizi suyu ile Gülbahçe Körfezi arasında ise 0,9 kg m-3 yoğunluk farkı
gözlenmiştir. Ege Denizi suyu ve yağışlarla birlikte İzmir Körfezi’ne yatayda su
girdi miktarı fazladır. Bunun sonucunda körfez suyu yenilenmektedir.
Kışın İzmir Körfez suyu soğumaktadır ancak körfeze oranla çok daha büyük
hacme sahip olan Ege Denizi suyu geç soğuduğu için körfeze oranla daha sıcaktır.
Balığın en yoğun olduğu bölge Dış Körfez I’de yer alan özellikle 9, 10 ve
11 numaralı istasyonlar ile Dış Körfez III’de Uzunada’nın kuzeyindeki 5 numaralı
istasyondur. Dış Körfez III’ün açıktaki istasyonları ve Dış Körfez II ise en düşük
değerlere sahiptir. Sonbaharda olduğu gibi Uzunada kuzeyindeki 5 numaralı
istasyonda küçük boylu bireylerin fazla oluşu dikkat çekicidir (Şekil 5.78, 5.79,
5.80, 5.81, 5.82).
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Şekil 5.78 Sıcaklık ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.79 Tuzluluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.80 Yoğunluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.81 Çözünmüş oksijen ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.82 pH ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

5.4.5.3 İlkbahar
İlkbahar mevsiminde rüzgar ve akıntı şiddetleri azdır. Akıntının az olması
sebebiyle sığ yerler daha çabuk ısınır. Çalışmada yoğunluk sıcaklığın etkisindedir
ve kış mevsimine yakın özellikler gözlenmiştir. Ege Denizi suyu ve körfez geneli
arasında özellikle kış mevsiminde olduğu gibi 0,3 kg m-3’lik yoğunluk farkı
gözlenmiştir.
En yüksek balık yoğunluğuna sahip olan bölgeler; Dış Körfez I’de yer alan
ve aynı su kütle özelliklerine sahip olan 9, 10 ve 11 numaralı istasyonlar ve bunu
takiben Dış Körfez III’de Uzunada’nın kuzeyindeki 5 numaralı istasyondur. Dış
Körfez III’de Foça önlerindeki 3 numaralı istasyonda ağırlıkça az, sayıca çok
miktarda balık olması dikkat çekicidir. Boy frekans dağılım analizlerinde de
görüldüğü üzere, bu bölgede yüksek oranda stoğa yeni katılan bireyler olduğunu
işaret etmektedir. Gülbahçe Körfezi ve çalışma alanının bahsedilmeyen tüm diğer
istasyonlarında ise en düşük balık miktarı gözlenmiştir (Şekil 5.83, 5.84, 5.85,
5.86, 5.87).
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Şekil 5.83 Sıcaklık ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.84 Tuzluluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.85 Yoğunluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.86 Çözünmüş oksijen ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.87 pH ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

5.4.5.4 Yaz
Yaz mevsiminde İzmir Körfezi’nin Ege Denizi suyuna oranla daha sıcak
olması sığ oluşu sebebiyle beklenen bir sonuçtur. Ayrıca, Gediz Nehri’nin körfeze
taşıdığı karasal kaynaklı soğuk sular belirgin şekilde gözlenmektedir. Körfez, Ege
Denizi suyuna oranla daha az yoğun suya sahiptir. Yoğunluk değeri sıcaklık etkisi
altındadır. Yoğun suyun Ege Denizi’nde bulunmasının nedeni Ege Denizi’nin
tümünü etkileyen kuzeyli Eteziyan rüzgarlar’dır. Ege Denizi’nin yoğun suyu
Karaburun’a yakın olacak şekilde alt su olarak İzmir Körfezi’ne giriş yapmakta,
hafif su ise körfezin su bütçesini karşılamak için kuzeyde Foça önlerinden körfezi
terk eder.
Balığın en yoğun olduğu bölge Dış Körfez III’de yer alan Foça önlerindeki
3 numaralı istasyon ile Uzunada’nın kuzeyindeki 5 numaralı istasyon ve körfezin
daha iç kesiminde Dış Körfez I’de yer alan 11 numaralı istasyondur. Karaburun
önlerindeki 1 numaralı istasyondan itibaren Dış Körfez II’de yer alan Mordoğan
Geçidi ve Gülbahçe Körfezi’ne uzanan bölgede avdan bakalyaro (Merluccius
merluccius) çıkmamıştır (Şekil 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92).
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Şekil 5.88 Sıcaklık ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.89 Tuzluluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.90 Yoğunluk ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

Şekil 5.91 Çözünmüş oksijen ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.
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Şekil 5.92 pH ile bakalyaro (Merluccius merluccius) dağılımı.

5.4.6 Korelasyon Analizi
Bu çalışmanın amacında yer alan bakalyaro (Merluccius merluccius)
balıklarına ait bolluk (N) ve ortalama verim (N W-1) değerleri ile abiyotik çevresel
parametreler (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH, derinlik)
arasında, İzmir Körfezi çalışma alanları (Dış Körfez I, Dış Körfez II, Dış Körfez
III) ve mevsimlere göre (sonbahar, kış, ilkbahar, yaz) ilişkiler açıklanmaya
çalışılmıştır.
Çalışmanın alt alanlarında bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk (N) ve
ortalama

verim

(N

W-1)

değerleri

fiziko-kimyasal

parametreler

ile

ilişkilendirilmiştir (Çizelge 5.45). Aralarında hiçbir ilişki olmayan değişkenler
verilmemiştir.
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Çizelge 5.45 Körfez alt alanlarına göre bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk miktarı (N) ve
ortalama verimi (N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
sıcaklık
DIŞ KÖRFEZ I
Bakalyaro (N W-1)
-,670(**)
DIŞ KÖRFEZ II
Bakalyaro N
-,662(**)
-1
Bakalyaro (N W )
DIŞ KÖRFEZ III
Bakalyaro (N W-1)
** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

yoğunluk

DO

derinlik

,539(**)
,503(*)
-,721(*)
,303(*)

-,371(*)

Dış Körfez I’de, bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama verim (N W-1)
ile sıcaklık (r=-0,670) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki, yoğunluk ile
(r=0,539) arasında p<0,01 önem düzeyinde pozitif ilişki vardır.
Dış Körfez II’de, balık ortalama sayısal bolluk miktarı (N) ile sıcaklık (r=0,662) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki, yoğunluk ile (r=0,503)
arasında p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki vardır. Balık verim miktarı (N W-1)
ile derinlik (r=-0,721) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir.
Dış Körfez III’de, balık verim miktarı (N W-1) ile DO (r=0,303) arasında
p<0,05 önem düzeyinde pozitif ilişki, derinlik ile (r=-0,371) arasında p<0,05
önem düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir.
İkinci olarak, çalışmanın mevsimsel olarak bakalyaro (Merluccius
merluccius) ortalama sayısal bolluk miktarı (N) ve ortalama verim (N W-1)
yoğunluğu ilişkilendirilmiştir (Çizelge 5.46).
Çizelge 5.46 Mevsimlere göre bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk miktarı (N) ve ortalama
verimi (N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
sıcaklık
KIŞ
Bakalyaro N
-,370(*)
Bakalyaro (N W-1)
-,567(**)
İLKBAHAR
Bakalyaro (N W-1)
YAZ
Bakalyaro N
** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

yoğunluk

DO

,526(**)

derinlik

-,727(**)
-,399(*)
-,517(**)
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Sonbahar mevsimde, bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama sayısal
bolluk miktarı (N) ve ortalama verim (N W-1) arasında ilişki saptanamamıştır.
Kış mevsiminde, ortalama sayısal bolluk miktarı ile sıcaklık (r=-0,370)
arasında p<0,05 önem düzeyinde, ortalama balık verim (N W-1) miktarı ile
sıcaklık (r=-0,567) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir.
Aynı mevsimde ortalama verim (N W-1) miktarı ile yoğunluk (r=0,526) arasında
ve p<0,01 önem düzeyinde pozitif, derinlik ile (r=-0,727) arasında p<0,01 önem
düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir.
İlkbahar mevsiminde, ortalama balık verim (N W-1) miktarı ile derinlik (p=0,399) arasında p<0,05 önem düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir.
Yaz mevsiminde, ortalama sayısal bolluk miktarı ile çözünmüş oksijen (r=0,517) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki gözlenmiştir (Çizelge 5.46).
Üçüncü olarak, çalışmanın mevsimsel olarak bakalyaro (Merluccius
merluccius) ortalama sayısal bolluk miktarı (N) ve ortalama verim (N W-1)
yoğunluğu bağımlı değişkenleri ile körfez alt alanları ve mevsimsel etkiler birlikte
analiz edilmiştir (Çizelge 5.47).
Çizelge 5.47 Körfez alt alanları ve mevsimlere göre bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk
miktarı (N) ve ortalama verimi (N W-1) ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi.
Mevsim

KIŞ
İLKBAHAR

Dış Körfez

Bakalyaro

sıcaklık

derinlik

II

Verim (N W-1)

-,958(*)

III

Bolluk (N)

-,563(*)

III

Verim (N W-1)

-,713(**)

I

Bolluk (N)

-,678(*)

** Korelasyon önem düzeyi p<0,01.
* Korelasyon önem düzeyi p<0,05.

Kış mevsiminde, Dış Körfez II’de, bakalyaro (Merluccius merluccius)
ortalama balık verim (N W-1) miktarı ile sıcaklık (r=-0,958) arasında p<0,05 önem
düzeyinde negatif ilişki vardır. Aynı mevsimde, Dış Körfez III’de, bakalyaro
(Merluccius merluccius) ortalama sayısal bolluk miktarı ile derinlik (r=-0,563)
arasında p<0,05 önem düzeyinde, ortalama balık verim (N W-1) miktarı ile
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derinlik (r=-0,713) arasında p<0,01 önem düzeyinde negatif ilişki tespit edilmiştir
(Çizelge 5.47).
İlkbahar mevsiminde, Dış Körfez I’de, bakalyaro (Merluccius merluccius)
ortalama ortalama sayısal bolluk miktarı ile sıcaklık (r=-0,678) arasında p<0,05
önem düzeyinde negatif ilişki tespit edilmiştir (Çizelge 5.47).

5.4.7 Genel Lineer Model (GLM)

Bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama sayısal bolluk miktarı (N) ile
abiyotik çevresel parametrelerden çözünmüş oksijen ve derinlik arasında p<0,01
önem düzeyinde ilişki gözlenmiştir. Balık bolluk (N) değerinin bağımlı değişken
olarak tanımlandığı Çift Yönlü Karşılaştırma Analizi (Pairwise Comparisons)
sonuçlarına göre; çalışma alt alanları arasında p<0,01 önem düzeyinde farklılık
vardır. Dış Körfez I ve Dış Körfez II arasında farklılık vardır. Dış Körfez II ile Dış
Körfez III arasında da farklılık gözlenmiştir. Mevsimler arasında farklılık
gözlenmemiştir (Çizelge 5.48).

Çizelge 5.48 Bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluğu üzerindeki “körfez*mevsim” etkileri.
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Çizelge 5.49 Bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama verim üzerindeki “körfez*mevsim”
etkileri.

Bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama verim (N W-1) değerinin
bağımlı değişken olarak tanımlandığı Çift Yönlü Karşılaştırma Analizi (Pairwise
Comparisons) sonuçlarına göre; bakalyaro (Merluccius merluccius) ortalama
verim (N W-1) ile mevsimler arasında ve yine bakalyaro (Merluccius merluccius)
ortalama verim (N W-1) ile alt çalışma alanları arasında anlamlı farklılık
bulunmamıştır (Çizelge 5.49).
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6. SONUÇ ve TARTIŞMA

Çalışma, İzmir Körfezi’nde üç alt alanda 10 adet araştırma istasyonunda,
2007 ve 2009 yılları arasında yapılmıştır. Abiyotik çevresel parametrelerin
ölçümleri ve balık materyali için kullanılan dip trolü çekimleri için eşzamanlı
çalışılmıştır. Deniz çalışmalarında biyolojik veri ile fiziko-kimyasal veriyi bir
arada değerlendirmek suretiyle disiplinlerarası bir çalışma örneği olan bu tez,
konusunda Türkiye’de ilk olma özelliği taşımaktadır.
Deniz çalışmaları sonucunda elde edilen barbunya (Mullus barbatus) ve
bakalyaro (Merluccius merluccius) balık örneklerine ait tüm biyolojik veri setleri
ve yanısıra abiyotik çevresel parametrelere ait veri ölçümleri düzenlenerek, uygun
görsel ve istatistiksel analiz yöntemleri ile işlenerek, bölgesel ve mevsimsel olarak
değerlendirilmiştir.

6.1 Barbunya (Mullus barbatus)

Barbunya (Mullus barbatus), Gülbahçe Körfezi ve Uzunada’nın batısını
kapsayan Dış Körfez II’de, kış ve yaz mevsimlerinde en yüksek yoğunluk
değerinde gözlenmiştir. 1997-2003 yılları arasında İzmir Körfezi’nde üç bölgede
yapılan çalışmada, ortalama av miktarı (gr s-1) mevsimlere göre en yüksek
Gülbahçe Körfezi’nde, yaz mevsiminde rapor edilmiştir (Cihangir vd., 2004).
Boy gruplarına göre incelendiğinde; sonbaharda 9 cm (%16)’lik bireylerin
İzmir Körfez genelinde en yoğun boy grubu olduğu görülmüştür. Kınacıgil vd.,
(2008), İzmir Körfezi’nde yaptıkları çalışmaya göre; 9 cm boy grupları I yaşlı
bireyleri temsil etmektedir. Her mevsim için en yüksek yoğunluk değerine sahip
olan Dış Körfez II’de bu değer barbunya (Mullus barbatus) için 9 cm (%21)’dir.
Sonbahar mevsiminde, Dış Körfez III’de stoğa yeni katılım görülmektedir. Boy
gruplarını iki ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlar; stoğa katılım ve I. yaşı temsil den 8
cm (%13), 9cm (%14) ve 10 cm (%13)’lik bireylerin baskın olduğu boy
gruplarıdır. Diğeri ise, III-IV yaş grubuna ait bireylerden oluşan (Kınacıgil vd.,
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2008) ve çoğunlukla 14 cm (%11) uzunluğa sahip olan yetişkin grubudur. Dış
Körfez III’de ise 13 cm (%16) boy grubu baskındır, ancak 8-9 cm yaş grubu da
yüksek bulunurluk (%12-13 ) değerine sahiptir. Barbunya (Mullus barbatus)
balık yumurtalarının, körfezde ilkbahar, yaz ve sonbahar, larvalarının ise ilkbahar
ve yaz mevsimlerinde görüldüğü rapor edilmiştir (Çoker, 2003).
T-S

diagramları,

fiziko-kimyasal

parametrelerin

dikey

dağılımları

incelenmiş, bunun sonucunda Gülbahçe Körfez suyunun diğer bölgelere göre
farklı su kütle yapısına sahip olduğu ortaya konmuştur. Özellikle, su kütlesinde
tabakalaşmanın beklendiği kış ve yaz mevsimlerinde Gülbahçe Körfez’i diğer
bölgelere göre farklı su kütlesi yapısına sahiptir. Sonbahar ve ilkbahar
mevsimlerinde ise su kütle özellikleriyle Dış Körfez I ile benzer özelliklere
sahiptir. Dış Körfez II’nin kapsadığı alan içerisinde bulunan Gülbahçe
Körfezi’nde su kütle özellikleriyle ilişkili olarak barbunya (Mullus barbatus)
yoğunluğu her mevsimde tespit edilmiştir.
Çalışmada, Dış Körfez III’de genelde her mevsimde hakim olan Ege Denizi
suyu ile Dış Körfez I’de yer alan İzmir Körfez suyu arasında kalan ve su kütleleri
arasında geçiş bölgesi olan 5 numaralı istasyon civarında balık yoğunluğu
yüksektir. Ayrıca, Uzunada kuzeyindeki bu bölgede yaz mevsimi dışında tüm
mevsimlerde sayıca çok, ağırlıkça az değerler veren küçük boylu bireylere
rastlanmıştır. Yaz mevsiminde bu bölge yumurtlama bölgesi olduğu için (Çoker,
2003) yetişkin bireyler avda bol miktarda gözlenmiştir. Barbunya (Mullus
barbatus)

yumurtalarının genel olarak Uzunada’nın kuzeydoğu ve kuzeybatı

bölümünde maximum olduğu ve yaz aylarında pik yaptığı, Karaburun önlerinde
de yumurtlamanın gerçekleştiği rapor edilmiştir (Çoker, 2003). Sunulan tez
çalışması ile sonuçlar uyum göstermiştir. Çalışmanın Dış Körfez I’de bulunan 9
numaralı istasyonunda yaz mevsimi dışında tüm mevsimlerde gözlenen stoğa yeni
katılan bireyleri bu bölgenin yumurtalam alanı olduğu tahminini (Çoker, 2003)
doğrulamaktadır. Dış Körfez II’de yer alan Güzelbahçe Körfezi’nde yoğun
populasyon oluşturan türün daha kuzeyde yer alan 4 numaralı istasyon civarında
yumurtladığı dikkati çekmektedir (Çoker, 2003). Ssunulan çalışmada ilkbahar, yaz
ve sonbahar mevsimlerinde Mordoğan Geçidi başlangıcındaki bu bölgenin balık
yoğunluğunu açıklamada yardımcı olmaktadır.
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Fiziko-kimyasal parametrelerin yatay dağılımları incelendiğinde; barbunya
(Mullus barbatus)’nın çalışma alanlarını oluşturan alt alanlarda farklılıklar
göstermesi derinlik ile ilişkilendirilmektedir. Barbunya (Mullus barbatus) kıyıya
yakın sularda yumurtlamaktadır ve larva dağılımı da kıyı sularında yoğundur
(Çoker, 2003). Kıyısal alanlarda, mevsimsel su kütle değişimlerine sebep olan en
önemli etkenlerden biri mevsimsel ve bölgesel rüzgarlardır. Mevsimsel olarak
gözlenen rüzgar kaynaklı akıntılar ile yoğunluk farkı etkisiyle oluşan akıntı
sistemleri körfezdeki su kütle hareketlerine neden olmaktadır. Barbunya (Mullus
barbatus) derinliği fazla ve yoğun su özelliği taşıyan Dış Körfez III yerine, daha
sığ ve az yoğun sulara sahip Dış Körfez II ve Dış Körfez I’i tercih etmiştir.
Bunlara ek olarak; yaz mevsiminde sayı ve ağırlıkça balık değerleri orantılı
şekilde dağılım gösterdiği gözlenmiştir. Sonbahar mevsiminde Dış Körfez III’deki
1 ve 6 numaralı istasyonlar ile Dış Körfez I’deki 9 numaralı istasyonda sayısal
değerler ağırlık değerleriyle orantılandığında; büyük boylu bireylerin fazla oluşu
dikkat çekicidir. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde ise 1 ve 6 numaralı istasyonlarda
büyük boylu bireylerin fazla oluşu dikkat çekicidir.
Barbunya (Mullus barbatus) verimi (kg s-1) açısından, sayıca çok, ağırlıkça
stoğa yeni katılan bireylerin her mevsimde Dış Körfez III’de, Karaburun önlerinde
yoğunlaştığı

gözlenmiştir.

Fiziko-kimyasal

parametrelerin

yatay

dağılım

özeliklerine bakacak olursak, bu bölge her mevsimde Ege Denizi suyu
özelliklerini taşımaktadır. Benzer şekilde Dış Körfez’de yer alan Gediz Nehri
önlerinde her mevsimde stoğa yeni katılan bireyler gözlenmiştir. Bunun sebebi, bu
bölgenin Gediz Nehri ile besince zenginleştirilmesindendir.
Farklı su kütlelerinin arasında kalan geçiş bölgeleri besin yönünden zengin,
akıntı hızının fazla olduğu ve doğadaki birçok balık türünün tercih ettiği yerlerdir.
Özellikle

ilkbahar

ve

yaz

mevsimlerinde

barbunya

(Mullus

barbatus)

yoğunluğunun körfezde karşılaşan farklı su kütleleri arasında kalan geçiş
bölgelerinde ve ayrıca besince zengin su girdisi sağlayan Gediz Nehri önlerinde
yoğunlaştığı gözlenmiştir.
Kış mevsimine ait akıntı analizlerinin de desteklediği üzere negatif su
bütçesini dengelemek üzere Ege Denizi su kütlesi İzmir Körfezi’ne giriş
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yapmaktadır. Daha büyük hacimli Ege Denizi suyu daha sığ olan ve mevsimsel
soğumadan hızlı etkilenen İzmir Körfez suyuna göre daha sıcaktır. Ege Denizi
suyu Mordoğan Geçidi’ni de geçerek Gülbahçe Körfezi’ni etkilemiştir. Akıntı
analizlerinden de anlaşıldığı üzere körfezde siklonik akıntı ile körfez suyu
doğudan Dış Körfez I’e geçmiştir. Ege Denizi suyunun kuzeyden etkilemesiyle
Dış Körfez I’de siklonik ve antisiklonik döngü oluşumları tahmin edilmektedir.
Fiziko-kimyasal

parametrelerin

dikey/yatay

dağılımlarından

ve

akıntı

analizlerinden de anlaşıldığı üzere; Ege Denizi suyu, İzmir Körfezi suyu ve
Gülbahçe Körfez suyunu İzmir Körfezi içerisinde farklı alanlarda görmek
mümkün olmuştur. Bunların sonucunda; özellikle kış mevsiminde Gülbahçe
Körfezi en yüksek orana sahip olacak şekilde, tüm körfezde barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluğu fazladır. Sadece Karaburun-Foça hattı üzerindeki derinliği
fazla olan istasyonlarda tümüyle Ege Denizi suyu hakimdir ve bu yüzden balık
yoğunlukları düşüktür, ayrıca bu bölge av sahasına açık olduğu için aşırı av
baskısına maruz kalmaktadır.
İlkbahar mevsiminde akıntı analizleri başta olmak üzere, fiziko-kimyasal
parametrelerin dikey/yatay dağılımları; Dış Körfez III’de, diğer mevsimlerde de
sıklıkla görülen siklonik döngü oluşumunu ve her iki (doğu ve batı) kıyıda da
rüzgar güdümlü kuzeye doğru olan akıntıları desteklemektedir. Dış Körfez III’de
derin sularda gözlenen bu döngüde barbunya (Mullus barbatus) çok az
miktarlarda gözlenmiştir. İzmir Körfezi’nin doğu kıyısından rüzgar güdümlü
kuzey yönlü akıntıları ise Dış Körfez I suyunu kuzeye taşırken Gediz Nehri
önlerinde siklonik döngü oluşumuna sebep olmuşlardır. Akıntı ve döngülerin
etkisiyle, körfezin barındırdığı farklı su kütlelerinin hareketi güdülenmekte ve
sonbahar mevsiminde olduğu gibi körfez genelinde bölgesel su kütle değişimleri
gözlenmektedir. Öncelikli olarak Dış Körfez III’de Ege Denizi suyu özelliklerine
sahip olan siklonik döngü ile İzmir Körfez suyunun karşılaştığı döngü hattı
boyunca yer alan Uzunada kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğusundaki istasyonlarda
barbunya (Mullus barbatus) yoğunluğu fazla gözlenmiştir.
Tüm fiziko-kimyasal parametre analizleri incelendiğinde barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluk dağılımı üzerinde farklı mevsim ve bölgelerde abiyotik
çevresel parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH,
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derinlik) etkilerinin olabildiği görülmektedir. Yapılan analizlerin doğruluğunu
desteklemek için ilgili veri setleri değerleri seçilen korelasyon analizinde bölgesel
ve mevsimsel olarak işlenmiş ve sonuçlar yukarıdaki ilişki tahminlerini
desteklemiştir.
Önemli ilişkileri bölgesel olarak ele aldığımızda; barbunya (Mullus
barbatus) verimi Dış Körfez’de sıcaklık ile negatif, yoğunluk ile pozitif ilişkiye
sahiptir. Bu ilişkiyi, özellikle Gediz Nehri etkisindeki bölge ve civarı ile balık
yoğunluk değerleri arasındaki görmekteyiz. Jaureguizar et al. (2006), Kuzey
Arjantin kıyı ekosisteminde demersal balık populasyonlarının bir araya toplanma
davranışı ile sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk parametreleri arasında ilişki olduğu
ortaya koyarak, balık topluluklarının dağılımlarının öncelikli olarak su özellikleri
etkisi altında olduğu vurgulanmıştır. Tuzluluğun lagün bölgelerinde, sıcaklığın ise
kıyı eğim bölgelerinde etken olduğu tespit edilmiştir. Sunulan tez çalışmasında
balık yoğunluğu açısından Gediz Nehri lagün bölgesinde özellikle dip suyunda
tuzluluğun yanısıra sıcaklık ve yoğunluğunda etken olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, Dış Körfez I’de balık bolluğu ile yoğunluk ve pH arasında pozitif ilişki,
sıcaklık ile negatif ilişki tespit edilmiştir. Ege Denizi su kütlesine sahip olan Dış
Körfez III’de balık bolluğu ile tuzluluk, yoğunluk ve derinlik arasında negatif
ilişki tespit edilmiştir.
Mevsimsel olarak ele aldığımızda; sonbaharda balık bolluğu ile çözünmüş
oksijen, pH ve derinlik parametrelerinin negatif ilişkiye sahip olduğu tespit
edilmiştir. Kış ve ilkbahar mevsiminde de derin suları tercih etmeyen barbunya
(Mullus barbatus) derinlikle negatif ilişkiye sahiptir. Yaz mevsiminde ise sadece
pH balık bolluğu arasında pozitif ilişki gözlenmiştir.
Hem mevsim, hem de alt alanlar açısından değerlendirildiğinde; sonbahar ve
kış mevsiminde balıkların özellikle çözünmüş oksijen ve derinlik ile ilişkiye sahip
oldukları, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise daha çok sıcaklık, tuzluluk,
yoğunluk, pH ve derinliğin etkisinin olduğu gözlenmiştir.
Genel Lineer Model (GLM)’de barbunya (Mullus barbatus) bolluk (N)
değerinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı modelde tüm etken olabilecek
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parametrelerden arındırıldıkta sonra; körfezler arasında ve mevsimler arasında
anlamlı farklılık gözlenmemiştir. Bu da bize balık bolluk ve dağılımların abiyotik
parametrelerin etkisiyle şekillendiğini göstermektedir. Ancak model için ileride
yapılacak olan benzer çalışmalarda bölgelere ait istasyon sayıları ve
örneklemedeki tekrar sayıları mümkün olduğunca birden fazla ve birbirleri ile
aynı ya da yakın adetlerde olmaları önerilmektedir.
Modelde, barbunya (Mullus barbatus) ortalama verim (N W-1) değerinin
bağımlı değişken olarak tanımlandığı analiz sonucuna göre; Dış Körfez I ve Dış
Körfez II arasında anlamlı fark görülmemiştir, buda bize yukarıda açıklandığı gibi
bu iki alan arasında abiyotik çevresel parametrelerin etkisinin oluşturduğu bir
farklılık olduğunu göstermiştir.
Sonuç olarak; İzmir Körfezi’ndeki barbunya (Mullus barbatus) populasyonu
bölgesel ve mevsimsel dağılımında çalışmada ele alınan abiyotik çevresel
parametrelerden etkilenmektedirler.
6.2 Bakalyaro (Merluccius merluccius)

Bakalyaro (Merluccius merluccius) biyokütle değerleri incelendiğinde;
sonbahar ve kış mevsimlerinde Dış Körfez I’de, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde
ise Dış Körfez III’de en yüksek biyokütle değerlerine sahip olduğu görülmektedir.
En düşük miktarlar Dış Körfez II’de görülmüştür.
Öribatik bir tür olan bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun hem kıyı ve
hem de eğimle birlikte derinleşen bölgelerde (50-700 m) dağılım gösterdiği rapor
edilmiştir (Farrugio et al., 1993; Colloca et al., 2003). Bakalyaro (Merluccius
merluccius)’nun Kuzey Ege Denizi’nde 30-680 m derinlikler arasında dağılım
gösterdiği rapor edilmiştir (Kavadas et al., 2004). Akalın (2004), Kuzey Ege
Denizi’ndeki Edremit Körfezi’nde, 38-80 m derinlik aralığında bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun üreme biyolojisini çalışmış ve bu bölgenin genç
bireylerin beslenme bölgesi olduğunu rapor etmiştir. Doğu Akdeniz’de bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun geniş bir coğrafik alanda ve geniş derinlik aralığında
dağılım gösterdiği, ancak yoğun olarak 100 ve 200 m derinlikler arasında özellikle
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kış

mevsiminde

yoğunluk

gösterdiği

rapor

edilmiştir

(Maravelias

and

Papaconstantinou, 2006). Türün İzmir Körfezi’nde yumurtalama derinlikleri ve
larva dağılımları; 45-75 m derinlikler arasında rapor edilmiştir (Çoker, 2003).
Yalçın et al., (2008), İzmir Körfezi’nde bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun
sonbahar mevsiminde, 30-50 m derinlikler arasında Orta Körfez’de yoğunluk
gösterdiğini bildirmişlerdir. Tokaç vd. (1991), İzmir Körfezi’nde bakalyaro
(Merluccius

merluccius)’nun

bilhassa

döküm

sahası

olarak

bilinen

Hekimadası’nın doğusunda yer alan, 50 m konturu ve civarında yoğun olarak
dağılım gösterdiğini rapor etmişlerdir. 1997-2003 yılları arasında İzmir
Körfezi’nde bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun ortalama av miktarı (gr s-1)
mevsimlere göre en yüksek Dış Körfez I’de, kış mevsiminde rapor edilmiştir
(Cihangir vd., 2004).
İlhan vd. (2006), İzmir Körfezi’nde yaptıkları çalışmalarında bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun yaş ve balık boyu ilişki değerlerini I (14,69 cm), II
(26,30 cm), III (34,90 cm) olarak rapor etmişlerdir. Buna göre; sunulan tez
çalışmasında bölgesel olarak en yüksek değerlerdeki av oranları ve İlhan vd.
(2006)’ye göre değerlendirilen yaş grupları ile birlikte çizelgede verilmiştir
(Çizelge 6.1). Çizelgede görüldüğü üzere; Dış Körfez II’de ilkbahar mevsiminde
İzmir Körfezi genelinden daha uzun bireyler (II yaşlı) gözlenmiştir.
Çizelge 6.1 İzmir Körfezi alt alanlarında bakalyaro (Merluccius merluccius) yaş grupları, max boy
grupları ve oranları.

Sonbahar

Dış Körfez I
I -22 cm (%19)

Dış Körfez II
-

Dış Körfez III
I-24 cm (%19)

İzmir Körfezi
I-24cm (%17)

Kış

II-28 cm (%22)

-

II-30 cm (%15)

II-28cm (%18)

6 cm (%16)
İlkbahar

II-28 cm (%20)

II-32cm (%20)

& I-28 cm (%9)

I-28 cm (%20)

Yaz

I-20 cm (%21)

-

I-18 cm (%19)

I-18 cm (%20)

Çalışmada boy frekanslarda mevsimler arasında görülen değişim bakalyaro
(Merluccius merluccius) stoğa katılım gösterdiği mevsimlerin belirlemesi
açısından önemlidir. 0 yaş grubu olarak kabul edilen 10 cm’den küçük boydaki
bireyler, özellikle Dış Körfez III ve Dış Körfez I’de özellikle ilkbahar olmak üzere
her mevsimde boy-frekans dağılım grafiklerinde göze çarpmaktadır. Çalışma
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kapsamında üreme biyolojileri yer almasa da bu veriler, bakalyaro (Merluccius
merluccius)’nun yıl içinde uzun bir üreme dönemine sahip olduğu bilgisini
vermektedir. İlkbaharda Dış Körfez III’de stoğa yeni katılan bireyler 6 cm (%16)
boy grubu ile gözlenmektedir. Boy frekans dağılımını bu şekilde etkileyen stoğa
yeni katılan bireyler en yoğun bolluk değerine (adet s-1) sahipken, düşük verim
(kg s-1) değerinde Dış Körfez III’de Foça önlerindeki 3 numaralı istasyonda
ilkbaharda

yoğun

olarak

avlanmışlardır.

Sonbaharda,

kış

ve

ilkbahar

mevsimlerinde Uzunada kuzeyindeki 5 numaralı istasyonda küçük boylu
bireylerin fazla oluşu dikkat çekicidir. Buna ek olarak, yaz mevsiminde tersi
durum söz konusudur. Uzunada kuzeyindeki ve Dış Körfez I’in iç kesimlerindeki
11 numaralı istasyon civarında yüksek verim (kg s-1) değeri ile düşük bolluk (adet
s-1) değerine rastlanmıştır. Böylece, bu bölgelerde büyük boylu bireylerin
yoğunlaştığı

tespit

edilmiştir.

Bakalyaro

(Merluccius

merluccius)

balık

yumurtalarının, körfezde kış ve yaz, larvalarının ise ilkbahar, yaz ve sonbahar
mevsimlerinde görüldüğü rapor edilmiştir (Çoker, 2003).
Stok çalışmalarında stoğa katılım zaman ve bölgelerinin özellikleriyle
birlikte değerlendirilmeleri çok önemlidir. Böylece, özellikle tehlikedeki stoklar
korunabilir. Bartolino et. al. (2008), bakalyaro (Merluccius merluccius) türü stoğa
yeni katılıma ait veri setlerini anahtar niteliğindeki oşinografik değişkenler ile
birlikte modele dahil ederek stoğa katılım dinamik modelini 2 farklı bölgede
oluşturmuşlardır. Modele göre; çevresel faktörler stoğa yeni katılan bireylerin
hayatta kalma oranları ve erken dönemleri üzerinde etkilidir ve bunun sonucunda
stoktaki dalgalanmaları da dolaylı olarak etkiler. Stoğa yeni katılan bireylerin
yoğun olarak bulunduğu bölge dip akıntısına maruz kalan ve dolayısıyla bireyler
için uygun su sıcaklığında ve akıntı ile besin yönünden zenginleştirilmiş
Tyrrhenian Denizi’dir ve burası ilkbahar stoğa katılım bölgesi olarak rapor
edilmiştir. Bartolino et al. (2008), bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun hayat
döngüsünde erken dönemin önemine dikkat çekmişleridir. İtalya’da 6 yıl boyunca
elde edilen veri setleri değerlendirildiğinde; 10 cm boya ulaşan küçük boylu
bireylerin hızlıca 170-220m derinliklere göç ettiği, özellikle 18-20 cm boy
gruplarında yer alan büyük boylu bireylerin ise 70-100 m derinliklerdeki kıyı
bölgelerine göç ettiğini rapor etmiştir (Bartolino et al., 2008).
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Dış Körfez’de ise Kınacıgil vd. (2008), Nisan 2005-2007 aylarında İzmir
Körfezi bakalyaro (Merluccius merluccius) toplam stoğunda en fazla değere sahip
boy grubunun 8 cm (%23)’lik boy grubu olduğunu rapor etmişlerdir. Bunun
sebebi şu davranış özetiyle açıklanabilir; stoğa yeni katılan bireyler farklı
derinliklerde tüm mevsimlerde gözlenirken kapalı üreme alanlarında yoğunluk
göstermezler (Demestre and Sánchez, 2007). Rey et al. (2004), İspanya
kıyılarında Alboran Denizi’nde 42-261 m derinlikler arasında gerçekleştirdikleri
çalışmada stoğa yeni katılan bireylerin sonbahar (1800 adet s-1) ve ilkbahar
mevsimlerinde (1400 adet s-1), 100-200 m derinlikler arasında en yüksek
oranlarda olduğunu tespit etmişlerdir. Profeta et al. (2007), stoğa yeni katılan
bireylerin 100-300 m derinlikler arasında yoğunluk sergilediğini rapor etmiştir.
Dip sularına ait parametre değerleriyle hazırlanan T-S diagramları
incelendiğinde; bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun ağırlıklı olarak dağılım
gösterdiği su kütleleri belirgindir. Sonbahar mevsiminde; 18-19 ºC sıcaklık, 38,538,7 tuzluluk ve 27,7-27,74 σt yoğunluğa sahip su kütlelerini tercih ettiği
görülmektedir. Kış mevsiminde; 13-13,5 ºC sıcaklık, 39-39,05 tuzluluk ve 29,429,5 σt yoğunluğa sahip su kütlelerini tercih ettiği görülmektedir. İlkbahar
mevsiminde; 14,5-15,5 ºC sıcaklık, 39-39,2 tuzluluk ve 29-29,03 σt yoğunluğa
sahip su kütlelerini tercih ettiği görülmektedir. Yaz mevsiminde; 16,4-17 ºC
sıcaklık, 39,6-39,8 tuzluluk ve 28,8-29,8 σt yoğunluğa sahip su kütlelerini tercih
ettiği görülmektedir.
Fiziko-kimyasal parametrelerin mevsimsel olarak dikey dağılımları ve
bakalyaro (Merluccius merluccius)’nun bölgesel dağılımları incelendiğinde, Dış
Körfez III’de ve mevsimsel olarak Dış Körfez I’e kadar etkin olan Ege Denizi
suyu girdisi ile körfezde yoğunluk farklılıklarından meydana gelen siklonik ve
antisiklonik döngülerden etkilendiği gözlenmiştir. Bireylerin Dış Körfez I’de
tercih ettiği fiziko-kimyasal parametre değerleri civarında yoğunlaştıkları
görülmüştür.
Fiziko-kimyasal parametrelerin yatay dağılımları incelendiğinde; bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun çalışma alanlarını oluşturan alt körfez bölgelerinde
farklılıklar göstermesi derinlik ile ilişkilendirilmektedir. Mevsimsel olarak
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gözlenen rüzgar kaynaklı akıntılar ile yoğunluk farkı etkisiyle oluşan akıntı
sistemleri körfezdeki su kütle hareketlerine neden olmaktadır. Bakalyaro
(Merluccius merluccius)’nun en yoğun olarak tespit edildiği sonbahar en çok
buharlaşmanın gözlendiği mevsimdir ve İzmir Körfezi’nin sığ olması sebebiyle ve
buharlaşmanın etkisiyle körfez suları bu mevsimde Ege Denizi’nden daha sıcaktır.
Akıntı analizlerinin de desteklediği üzere, Dış Körfez III’de siklonik döngü
tahmin edilmektedir. Ege Denizi su kütle özelliğini taşıyan bu siklonik döngü ile
İzmir Körfez su kütlesinin kesiştiği geçiş bölgesinde farklı yoğunluktaki su
kütlelerinin güdümüyle oluşması muhtemel antisiklonik döngü Dış Körfez I’de
tahmin edilmektedir. İki farklı su kütlesinin kesiştiği bölgelerde yoğunluk
farkından oluştuğu tahmin edilen döngüler genel olarak tüm parametrelerde
gözlenmiştir. Farklı su kütlelerinin çakıştığı bu geçiş bölgelerinin besin yönünden
zengin olması sebebiyle birçok balık türünün beslenme amacıyla bu bölgeye
geldiği kabul edilmektedir. Bu sebeple, gece de aktif olan ve dikey göç yaparak
beslenen

bakalyaro

(Merluccius

merluccius)’nun

Dış

Körfez

I’de

yoğunlaşmasında abiyotik çevresel faktörler ve yanısıra beslenme amacı olduğu
tahmin edilmektedir.
Kış mevsimine ait akıntı analizlerinin de desteklediği üzere negatif su
bütçesini dengelemek üzere Ege Denizi su kütlesi İzmir Körfezi’ne giriş
yapmaktadır. Daha büyük hacimli Ege Denizi suyu daha sığ olan ve mevsimsel
soğumadan hızlı etkilenen İzmir Körfez suyuna göre daha sıcaktır. Ege Denizi
suyu Mordoğan Geçidi’ni de geçerek Gülbahçe Körfezi’ni etkilemiştir. Akıntı
analizlerinden de anlaşıldığı üzere körfezde siklonik akıntı ile körfez suyu
doğudan Dış Körfez I’e geçmiştir. Ege Denizi suyunun Dış Körfez I’i kuzeyden
de etkilemesiyle bölgede siklonik ve antisiklonik döngü oluşumları tahmin
edilmektedir. Fiziko-kimyasal parametrelerin dikey/yatay dağılımlarından ve
akıntı analizlerinden de anlaşıldığı üzere; Ege Denizi suyu, İzmir Körfezi suyu ve
Gülbahçe Körfez suyunu İzmir Körfezi içerisinde farklı alanlarda görmek
mümkün olmuştur. Ege Denizi su kütlesinin etkili şekilde giriş yaptığı Karaburun
önleri ve Mordoğan Geçidi civarında bakalyaro (Merluccius merluccius)
gözlenmemiştir. Körfez suyunun akıntılar ve lokal döngüler ile yatay/dikey su
kolonu boyunca yer hareketlilik sergileyen Dış Körfez I’de bakalyaro (Merluccius
merluccius) yoğun miktarda dağılım göstermiştir.
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İlkbahar mevsiminde rüzgar ve akıntı şiddetleri azdır. Akıntının az olması
sebebiyle sığ yerler daha çabuk ısınır. Çalışmada yoğunluk sıcaklığın etkisindedir
ve kış mevsimine yakın özellikler gözlenmiştir.
Yaz mevsiminde, İzmir Körfezi’nin doğu kıyısından rüzgar güdümlü kuzey
yönlü akıntıları ise Dış Körfez I suyunu kuzeye taşırken Gediz Nehri önlerinde
siklonik döngü oluşumuna sebep olmuşlardır. Akıntı ve döngülerin etkisiyle, Dış
Körfez I barındırdığı farklı su kütlelerinin hareketi ile güdülenmekte ve sonbahar
mevsiminde olduğu gibi körfez genelinde bölgesel su kütle değişimleri
gözlenmektedir.

Bakalyaro

(Merluccius

merluccius)

yoğunluğu

özellikle

döngülerin geçiş bölgelerinde yoğunlaşmıştır.
Tüm fiziko-kimyasal parametre analizleri incelendiğinde barbunya (Mullus
barbatus) yoğunluk dağılımı üzerinde farklı mevsim ve bölgelerde abiyotik
çevresel parametrelerin (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk, çözünmüş oksijen, pH,
derinlik) etkilerinin olduğu görülmektedir. Yapılan analizlerin doğruluğunu
desteklemek için ilgili veri setleri değerleri seçilen korelasyon analizinde bölgesel
ve mevsimsel olarak işlenmiş ve sonuçlar yukarıdaki ilişki tahminlerini
desteklemiştir.
Önemli ilişkileri bölgesel olarak ele aldığımızda; bakalyaro (Merluccius
merluccius) verimi Dış Körfez I’de sıcaklık ile negatif, yoğunluk ile pozitif
ilişkiye sahiptir. Dış Körfez II’de ise bu sefer balık bolluğu sıcaklık ile negatif,
yoğunluk ile pozitif ilişkiye sahiptir. Balık verimi ise; derinlik ile negatif ilişkiye
sahiptir. Son olarak Dış Körfez III’de bakalyaro (Merluccius merluccius) verimi
çözünmüş oksijen ile pozitif, derinlik ile ise negatif ilişkiye sahiptir.
Mevsimsel olarak bakalyaro (Merluccius merluccius) yoğunluğu ve
parametre değerleri arasında bazı ilişkiler vardır. Sonbahar mevsiminde ilişki
gözlenmemiştir. Kış mevsiminde balık bolluğu ve verimi ile sıcaklık arasında
negatif ilişki göze çarpmaktadır. Ayrıca verim ile yoğunluk arasında pozitif ve
derinlik ile arasında negatif ilişki vardır. İlkbahar mevsiminde balık bolluğu
derinlik ile negatif ilişki içerisindedir. Yaz mevsiminde ise sadece balık verimi ile
çözünmüş oksijen arasında negatif ilişki görülmüştür.
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Hem mevsim, hem de alt alanlar açısından değerlendirildiğinde; sonbahar ve
kış mevsiminde balıkların özellikle sıcaklık ve derinlik ile ilişkiye sahip oldukları
gözlenmiştir. Kışın Dış Körfez III’de balık bolluk ve verimi derinlik ile negatif
ilişkiye sahipken, Dış Körfez II’de balık verimi sıcaklıkla negatif ilişkiye sahiptir.
İlkbaharda ise sadece Dış Körfez I’de bolluk değeri ile sıcaklık arasında negatif
ilşki gözlenmiştir.
Genel Lineer Model (GLM)’de bakalyaro (Merluccius merluccius) bolluk
(N) değerinin bağımlı değişken olarak tanımlandığı Çift Yönlü Karşılaştırma
Analizi (Pairwise Comparisons) sonuçlarına göre; körfezler arasında anlamlı
farklılık gözlenirken, mevsimler arasında bu farklılık gözlenmemiştir. Dış Körfez
I ve Dış Körfez II arasında, ayrıca Dış Körfez II ile Dış Körfez III arasında da
farklılık tespit edilmiştir.

6.3 Öneriler

Türkiye Cumhuriyeti, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan
ve Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen
2006-2008 Av Dönemine Ait 37/1 Numaralı Sirküler’e göre; İzmir Körfezi’nde
her dönem için Ardıç Burnu (38º 31' 58" N – 26º 37' 22" E) ile Deveboynu’nu (38
º 39' 24" N – 26 º 43' 42" E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan saha trole
yasaktır. Sunulan çalışmanın Dış Körfez III’de yer alan, Karaburun-Foça arasında
hat boyunca yer alan 1, 2 ve 3 numaralı istasyonlar trole serbest bölgede yer
almaktadır. Diğer istasyonların tümü ise trole kapalı alan içerisindedir. Çalışma
sonucunda, barbunya (Mullus barbatus) türü için; trol avcılığına kapalı durumdaki
Gülbahçe Körfezi başta olmak üzere, Dış Körfez I’i de kapsayan bölgede
uygulanmakta olan trol yasağının devam etmesi gereklidir. Dış Körfez I
bölgesinin, özellikle bakalyaro (Merluccius merluccius) genç bireyleri tarafından
tercih edildiği görülmüştür. Uygulanmakta olan trol yasağının, genç bireyler
üzerindeki av baskısını azaltması ve büyümelerine olanak sağlaması açısından
uygun olduğu bilinmektedir. Sunulan tez çalışması ile önemi bir kez daha
vurgulanan Dış Körfez I ve ayrıca Gülbahçe Körfezi’ni kapsayan Dış Körfez II’de
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yasa dışı avcılığa daha sert cezalar ve etkin önlemlerin alınması gereklidir. Bu
bölgeler körfezde dağılım gösteren birçok balık türünün üreme ve beslenme
alanıdır (Çoker, 2003) ve sunulan çalışmada barbunya (Mullus barbatus) ve
bakalyaro (Merluccius merluccius) türleri için önemi vurgulanmıştır. Özellikle
Gediz Nehri ile zenginleşen Dış Körfez I’de ve Gülbahçe Körfezi’nde balık
populasyonlarının zarar görmemesi için av yasakları uygulanmaya devam
edilmelidir.
Bunlara ek olarak; sunulan çalışma sonucunda barbunya (Mullus barbatus)
populasyonun en yoğun olduğu bölge Güzelbahçe Körfezi olarak belirlenirken,
stoğa yeni katılan bireylerin yoğun olduğu bölge ise hemen hemen tüm
mevsimlerde Dış Körfez I’de yer alan Karaburun kıyıları olarak tespit edilmiştir.
Karaburun kıyıları, Uzunada’nın kuzeyi ile birlikte özellikle yaz mevsiminde
populasyonun en yoğun yumurtlama alanıdır (Çoker, 2003). Bu bölgede trol
avcılığında 15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında uygulanan av yasakları
uygulanmaya devam edilmelidir. Ancak bu bölgede, özellikle Karaburun
kıyılarında, barbunya (Mullus barbatus) populasyonunda yıl boyunca stoğa yeni
katılım süreklilik gösterdiği için avcılık döneminde trol ağlarında seçicilik kontrol
ve denetimlerine ağırlık verilmesi gereklidir. İzmir Körfezi’nde barbunya (Mullus
barbatus) için kullanılan ağın seçiciliğinde mevsimsel farklılıklar olduğu ortaya
konmuştur (Kınacıgil vd., 2001). Hedef türler için bölgesel ve mevsimsel olarak
benzer çalışmaların yapılması ve bu çalışma sonuçlarının değerlendirilerek
stokları koruma amacıyla uygulamaya alınması önerilmektedir.
Bu çalışma nicel analizlerin yapılacağı gelecekteki benzer çalışma alanları
için rehber niteliğinde tasarlanmıştır. Gelecekte benzer konuda yapılacak olan
çalışmalarda tümüyle trole kapalı alan veya tümüyle trole açık alanda çalışılması
önerilmektedir. Ayrıca eğer trol avcılığına kapalı alanda çalışılacaksa bölgede
kaçak avcılığın olup olmadığı önceden araştırılmalıdır. Bir diğer önemli konu;
tüm analizler açısından, deniz çalışmaları planlanırken tarihlerin mümkün
olduğunca her ayın aynı gününde olmasına dikkat edilmelidir. Çalışma planında
eğer alt alanlar varsa;

bu alanlardaki istasyonların aynı sayıda ya da yakın

değerlerde olması ve birden fazla istasyona sahip olması, özellikle istatistiksel
analizler için önerilmektedir.
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