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AKDENiZ BALIKÇİLIK KONCRESİ MEDITERRANEAN FiSHERIES CONGRESS
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Akdeniz' in Çevlik

İçin Oluşturulan

Bülent ŞEN

Araştırma

M. Tahir ALP Feray öznEwx

Fırat Üniversitesi Su ürunleri Temel Bilimler Btllilmü, ELAZIĞ

Abstract: A stuıIy oıı soırre pollution patwııeters of a maıhıa coııstructeıl for fahiııg boais

ııear çevlik Coııst oJ fuIediterrüııeaıı (Halay):In tlıis study, determİnation of polluüon §Pe arıd

pollutİon levels of a small harbour being used by fishing boats located at a coast of

mediterranean (çevlik, Samandağı, Hatay) were aimed. During study period, periodical changes

of water quality and some polİution parameters were monitored and comPared with data

obtained froın stations choosen at both sides of harbour where is used as public beach.

For the future of our seas, it is necessary to determİne the pollutİng sources of seas and

ırronitore the clranges in üeir water quality. In this respect rt seems very important to determine

the et}ects of harbours whiclr are widely used by fishing boats and yatchs on sea-water qualiğ as

a polltıtiııg sotırçes. This is also very important to take Üre'necessary measrırements to protect

both tIle sensitive balaırce of ınarine ecosystems and our coasts.

özet:Btı çalışnra<la, Hatay ili Saınandağı ilçe' sinin Çevlik Mevkiıırde balı§ı teknelerinin

sığıruııaları uİ,rr., ile inşaa erlileır marinada balıkçı tekneleıinin yol aÇtığı kirtilİSın tiPi ve

bo-yutıarının belirlerunesİ aınaçlanmıştır. Çalışma süresince su kalitesi ve kirlililik ile ilgili
parametrelerin peryodik değişimleri takip edilerek, marinanrn her iki yarunda uzanan ve halk

Lratından plaj olarak kullanılan sahil şridinde belirlenen istasyonlarda elde edilen verilerle

karşılaştınlnııştır.

Denizlerinizin gelecekteki çok amaçlı kullanımlarının stirektiliği açısrndan,

sahillerimizde olduliça yayğıır olarak bulunan narinalann kirlilik getirilerinin tespiti ve o
bölgecleki su kalitesinin ınarinalardan kayıraklanan kirlenmeye bağlı olarak nasıl değiŞtiğinin

belİrleıurresi zonuıluclıır. Btı, tuı,izın potansiyeliıre sahip olan salıil bölgelerinin kullanım
özellikleriniıı stırekliliğinin sağlaıınrasl ve deniz ekosİstemİndekİ hassas deııgenİn korurrmasr

açrsrndaır da olılukça önenrlidir.

Giriş

Giinünrüzde artan niifiisun besin ihtİyacını karşılamada yetersİz kalmaya

başlayan terrijenik kaynaklar, insanoğlunu zorunlu olarak altarnatif besin kaynaklarına
yöneltıniştir. Altarnatif besin kaynaklannın başında İse, dünyaınızın dörtte üÇünü

kaplayan deniz ve okyanuslar gelmektedir. İnsanlann denizlere olan ilgisi tarilrin en

eski clöneırrlerinde bile, bugünkü kadar fazla olmuş, hatta en önemli medenİyetler kıyı
bölgelerinde kurulmuştur. İnsanoğlunun gerek ticari gerekse iktisadi lıayatında bu

denli önemli yeri olan denizler, günümüzde su ürünleri açısından büytik potansiyele

salıip istilısal alanları olarak da geniş ölçüde değerlendirilınektedir.

Son 1üzyılda denizlerdeki doğal prodtiksüyondan daha fazla yararlanabilmek

aınacı ile geniş bir sektör haline dönüşen avcılık teknolojisi ve bunun yaygın bir

(Samandağı) Sahili Mevkiind9 Balıkçı Tekneleri

Marinanın kirlilik parametreleri üzerine Bir
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Şen,B."4Ip,nI.T.,İ,renk,F.Akdenin' in Çevlik (Samandağı) Süiü Mevkiinde Balıkçı Teknelen içiı Oluştrınılan Marinzuıuı Kirlilik Paraıııetreleri
Uzenne tsr Afaştrnna

şekilde kullanıırrı deniz ekosisteınleri için birçok problenri de beraberinde getirıııiştir.
Bu probleınleriır başında ise. avlaınada ınekanik sistenılerin kullaıııldığı tilkeıniz.de
avcılık yapan kişiler tarafından deniz ekosisteıııine verilen kirleticiler gelıııektedir.
Bunun yanrsıra, avcılık yapan balıkçı tekıelerinin sığınınaları aııracıvla kıyı
bölgelerinde tesis edilen ve açık denizlere nazaran daha kapalı dar ekolojik bölgeler
oluşturan ınarinaların. ınarinayı kullanan balıkçı tekııelerinden kayıraklaııaıı kirlilik
ytikleri de deniz ekosisİeınlerinin kirlenınesi üzerinde etkili olınaktadır. Bu ııedenle.
ırrarinaların bulundukları sahillerdeki kirlilik getirilerinin tespiti ve su kaliteleriniıı
kirlenıneye bağlı olarak nasıl. değiştiğinin belirlenmesi zorunludur. Marinaların
bulundukları bölgede deniz suyu kalitesinin ne şekilde ve hangi ölçtilerde
etkilendiklerinin belirlenınesi, turizm potansiyeline salıip olan sahil bölgelerinin
kullanıın özelliklerinin sürekliliğinin sağlanması ve deniz ekosistemindeki lıassas
dengenin korunması açısından da oldukça önenılidir.

Bu amaca yönelik olarak, Hatay İli Samandağı İlçe' siniıı Çevlik Meı,kiiııde
balıkçı tekırelerinin sığııınraları arnacı ile tesis edilen ınarinada balıkçı teknelerinin vol
açtığı kirliliğin tipi ve bolutlarının,belirlenmesi aınaçlanmıştır. Çalışına süresince su
kalitesi ve kirlililik ile ilgili paraınetrelerin peryodik değişiınleri takip edilerek.
rnarinanın her iki yanında uzanan ve halk tarafından plaj olarak kullanılan salıil
şeridinde belirlenen istasyonlarda elde edilen verilerle karşılaştırıIınıştır.Çalışıııa
alanının Türkiye lıaritası üzerindeki yeri şekil l.'de verilıniştir,

Mnteryat ve ll,tetod

Bu çalışıııada. Hatay il merkezinin 35 kın batısındaki Saınandağı ilçesinin
Çevlik ınevkiinde balıkçı teknelerinin sığınınaları aınacı ile inşaa edilen ıııarinada
balıkçı teknelerinin yol açtığı kirlilik tipi ve su kalitesi ile ilgili bazı paraırretrelerin
ıniktarlarındaki değişiınleri avcılığın en yoğun olarak yapıldığı Kasıın l996-Nisaıı
l997 tarihleri arasında araştırılınıştır (Şekil 1). Araştırırra stiresince ıuarinada ortaya
çıkan kirliliğin karşılaştırılınası ve çevreye yayılıın alanının belirlenııresi aırıacı ile
Çevlik girişinde salril şeridinde bulunan plaj bölgesinden Hızırbaba burırunun öır
kesimine kadar Marinadan önce, Marina içi" Marina girişi ve Marinadan sonra olınak
üzere 4 istasvon belirleırıniştir. Çalışmanın amacına uygun olarak bu istasyoıılardan
alınan nuınunelerin kimyasal ve biyolojik incelemeleri fakültemiz laboratuvarlarında
yapılrnıştır. Örneklerde pH, tuzluluk, organik madde, nitrit. toplaırr fosfor ve toplaın
yağ değerlerinin belirlenııresinin yanısıra kolifornr testleri de uygulanarak kalite tespiti
yapılmıştır,

Nunrunelerin pH değerleri 0.0l lıassasiyetli dijital pHmetre ile ölçülınüştür
(Anonymous, l985). Tuzluluk ve organik ınadde değerlerinin tespiti titriınetrik
metodla yapılınıştır (Skoog ve West, I97l; Günay vd., 1977}.

Nitrit, sülfanil anıid ve toplam fosfor ise kalay kloriir ınetodır ile
spektrofotoınetrede ölçiilınüştür (Swingle, l969: Skoog ve West. l971'.Giiııa.r, r,d..
1977). Toplaırr yağ analizleri ise volumetrik 1,önteınle ta.vin edilıniştir (Anoııı,ırıorıs.
1985).
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Nuıııunelerdeki koliforırı bakterilerinin mevcudiyeti ve ırıiktarları Çok Tüp

Metodu (Kuwetle Mulrteınel Sayı (KMS) Metodu) 'na uygun olarak belirlenıniŞtir
('fekinşen;L9'/ 5).
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sAMANDAĞt 5: 20 .{0kı,

ölçek

§ ,rro.*rro,

Şekil l. Çalışnıa alııırııırn türkiye haritasındaki yeri (Samandağı, HATAY)

İı:lffi beıirıeıren istasyonıarda pH değerı.ri o.tz - 8.05 arasında değişinı
gösternıiştir, Geııellikle ıııariııa girişi ile ırrariıra içinde pH değerleri n'ıarinadan önce

ve soılraki istasyoıılara oranla daha düştik bulunırruştur En düşük pH (6.82) değeri

ırıarinıı girişinde Mart 199? tarihinde; en yiiksek pH (8.05) değeri ırrarinadan önce

Ocak l 997 tarilıinde kaydedilıııiştir.

Çalışııra stiresiırce örneklerırcnin yapıldığı döıreırrlerde tıızltılrık değerleri btittln

istıs.\,oıılarcl:ı sabit «lcğerlcrde kal,dedilıııiş olup, oA.33 i|e Vo 48 arasında değiŞiııı
gösıcrcıı tıız.lıılıık cieğerlcriııiıı cn düştik olduğıı tarihler Kıısıııı - Aralık l996 r'e Nisaıı
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Üzeriııe Bir Araştrma

|997 (% 33 ) tarihleri olurken en yiiksek tuzluluk değerleri Şubat l997 ( o,'o 48 ) lıırihi
olarak belirlenınişti r.

Organik ınaddc dcğcrleri araştınna sürcsincc l2 ile 20 ppın arısıııdı dcğişiııı
gösterdiği tespit edilmiştir. Alınan numunelerde en dilştik organik ınadde değerleri
(l2ıngllt ) ınarinadan sonra Kasım l996 tarihinde kaydedilirken, en 1tiksek orgarıik
ınadde değerleri (20 mğlt) yine aynı istasyonda Mart ayıırda yapılan ölçünrlerde tespit
edilıııiştir.

Nitrit değerleri 0.006 ile 0.02 ınğlt arasında değişkenlik göstermiştir. 0.006
mğlt ile en düşük nitrit değerleri Kasım l996 tarihinde marinadan önce ve Ocak 1997

tarilıinde marinadan sonra tespit edilirken, ınaksimuın nitrit değerleri Ocak L997

tarilıinde ınarinadan önce ve Şubat 1997 tarihinde ıuarina girişinden alınan
numunelerde kaydedilıniştir.

Araştırına süresince alınan numunelerde tespit edilen toplaın fosfor değerlerinin
00l ile 1.37 mğlt arasında değiştiği belirlenıniştir. En dtişiik toplaın fosfor değerleri
(0.0l mğlt) Kasım 1996 ile Ocak 1997 tarilılerinde ınarina girişinde. Şııbat 1997

tarihinde ırıarinadan sonra ve Mart 1997 tarihinde ınarina içinde tespitedilirken
maksiınum toplaın fosfor değeri ( 1.37 ıng/lt ) Ocak 1997 tarilıiırde ınarina içindc
belirlenıniştir.

Toplanr yağ .değerleri araştırınanın genelinde litrede 1.0 grama
ulaşaınamışsada, çalışınada maksimum toplanı yağ ıniktarı 5,3B0 grll i|e Aralık (1996)
ayında Marina içinde yapılan ölçümlerde kaydedilirkeır. toplam yağııı ıninuııruırr
değeri ise 0.080gr/l ile yiııe marina içinde Ocak ayında yapılan öliiınlerde tespit
edilıniştir.

Ayrıca çalışmada tüm örnekler için kolifornr tespiti ve ölçüınleri vapılınış.
araştırma süresince Koliform sayısı (Çok tüp metodu 1öntemine göre: KMS/100ml)
çok düştik ıniktarlarda bulunmuştur.

Çalışınada kullanılan örneklerin fiziksel olarak koku ve rengi, estetik açıdaıı
deniz su}unun doğal renk ve kokusundan farklı olmadığı gözlenııriştir.

Tablo 1. Saınandağ (Hatav)Çevlik balıkçı rnarinasırıın Kasım l996' de ölçiilen
bazı raınetrcleri n istası,on lara aldığı de

ş :di.,+ ffi- "fffi*,idltt,

482



AKDENIZBALIK(]It.tKKONGRISIİllrililtrirİ,tilFtsHERIEsCONGRESS

Tablo 2. Saınandağ (Hatay)Çevlik balıkçı ınarinasının Aralık |996'de ölçüleıı
raırıetrelerin i ara göre aldığı değerler.

Tablo 3. Samaırdağ (Hatay)Çevlik balıkçı marinasınrn ocak |997' de ölçülen
raırretrelerin istasvonlara söre aldı

Tablo -l. Saırıandağ (I{atay)Çevlik bıılıkçı mıırinasının Şubat 1997' de ölçiilen
bazı paraıtretrelerin istasyoırlara söre aldı l

Tııblo 5. Sanıandağ (Hatay)Çevlik balıkçı nrariırasının Mart |gg7'de ölçülen
raınetreleriır

4tt3



Uzerine Bir Aıaşhrma

Tablo (ı. Sanıandağ (Hatay)Çevlik marinasırun Nisaıı 1997' de ölçtilen
bazı paraırretrelerin i lara söre aldı

**'*(-) ile ifade edilen değerler bu aydaki örneklerde ölçülıneıniştir.

Tartşma ve Sonuç

Bu araştırına, çalışına alaru olarak seçtiğiıniz Çevlik' in kirlilik _v*öııiindeıı
bugünkü drıruınunu ortaya çıkarılınası açısından oldukça öneınlidir. Araştırına
sonucunda elde edilen tüm değerler deniz suyunun genel kalite kriterleri ile
karşılaştırılmış ve buna göre, renk ve koku. pH, çöztinınüş organik ıııadde. toplanr
fosfor, toplaıır yağ ve koliform bakteri değerleri bakımından kaynaklarda verilen deniz
suyunun genel kalite kriterlerine uygunluk gösterınektedir (Uslu ve Tiirkman; l987).

Çalışına stiresince ölçülen pH değerleri 6.82-8.05 seyretıniş olup. deniz suları
için kabul edilen pH değerlerine (7.0-8.0) uygunluk göstermiştir. Buradan ırrarina
içerisinde balıkçı teknelerinin şu an için deniz su},unun pH' ı üzerinde etkili olabilecek
bir kirlilik yüküne salıip olmadığı söylenebilir.

Litaratürlerde denizler için organik madde yönüııden baz alıırabilecek staııdart,
bir miktara rastlanılarnaınıştır. Ancak deniz suyunda bulunabilecek orgaııik ınadde
nıiktarının, çözünınüş oksijen ırriktarını canlı- yaşaıııı içiıı telılikeli olabilecck
seı,iyelere düşürmeyecek ölçüde olınası gerekmektedir. Araştırırra stiresiııce ıııariııa
için elde edilen organik madde nriktarları, deniz sulundaki çözünınüş oksijeni kritik
değerlere düşürmeyecek seviyelerde seyretmiştir. Mevsiınlere bağlı olarak değişiınlerde
ise kışın düşiik olan organik madde mikiarlan ilkbaharla birlikte artmaya başlaınıştır.
Bu artışta ınulrteınelen ilkbalıar ınevsimindeki fitoplankton yoğunluğundaki artışlar
etkili olınuştur. ,

Araştırmada tespit edilen toplam fosfor değerleri (min.0.01-nrak.l .37mğl)
Marina içerisinde herhangi bir fosfor kirliliğinden balısettirecek kadar öneınli
miktarlarda kaydedilınemiştir. Gerçi denizlerdeki toplanı fosforun su kalitesi açısından
kirlilik oluşturabilecek kiriter değerleri kesin olarak belirlenmenriş olup. derin
denizlere deşarj edilecek evsel atık sulardaki fosfor ytikünün maksiıntınr lSnıg/l
olabileceği belirtilıniştir (Uslu ı,e Türkınan, 1987). Toplaın. fosforun istasvonlardaki
genel değişimleri ilibari ile bir örnek dışında fosfor yiikıintin ınarina içindeki
istasl,onlarda. nıariıranın dışında belirlenen istasyonlara oranla dalıa 1üksek olııiası
kirlilik açısından dik*at çekici olırıuştur.

484



AKDENiZ BALlKÇIL]K KoNcREsj ]\lEDflERRANEAN FlsHERIES CoNGREss
9-I l NıSAN / APR]L l997 İZı,İİR

Çalışırra siiresiııce deıriz sulnında ölçülen top|aın yağ değerleri 0.071Sgr/lt ile
5.379Sgr/lt arasıırda değişiııı gösterıriiştir. Bunuır yanısıra arazide yapılan
incelenıelerde, ınarina içinde seçilen istasyonlarda, özellikle, tekneleriır denrirlediği
kesiırrde su ytizeyiırde yağ filın tabakasınrn oluştuğu sıkça gözleırıniştir, Bilindiği
tizeı€, literatürlerde yağ bileşinıleriniır siı yüzeyinde filın tabakası oluşturnraları kirlilik
kriteri olarak değerlendirilınektedir. Denizlere kanalizaşyon sistemlerinden deşarj
edilebilecek ınaksiıırun yağ yüküniin 250 ınğl (Uslu ve Türkman, 1987) olırıasına
karşılık, araştırınada tesbit ettiğimiz toplam yağ değerleri bu değerin oldııkça
üzeriııdedir. Bıı bulgu, avcılığııı yogun olarak yapıldığı döıreııılerde ınarinanrıı, balıkçı
tekıreleriııdeıı suya karışan yağ atıkları ile kirlendiğini açıkça ortaya koyırraktadır.
Mariııa dışıııda belirleııeır istasyoırlarda ytizeyde yağ filın tabakasına rastlanılırraması
bu bulguyıı kurııetlendirıırektedir.

Deniz su}unuır kirlilik ölçüınlerinde önemli bir kriter olarak kullanılan
koliiorııı ölçiiıııleriırde ise, kolifornr srıyıst KMS/l0Oml 0 olarak ıespit edilıniştir.
Rekreas},oıı aınacıyla krıllaırılaır kıyı ve deniz suları için ön görülen koliforıır
ııriktarııııır 1000 Ktv{S/l00 ıııl olduğu dikkate alındığında, çalışılan salıil sularında
kolilornı bakterilerinden kaynaklanan lrer hangi bir kirlilik sözkonusu değildir.

Çevlik Sıı Ünlnleri Kooparatifi kayıtlarına göre lıalen araştırma bölgesinde
ırrezgit. barbuııya. istavrit, kalaınar, karides. çipura, kum ınercanı, dil balığı, kefal,
sıırdalya. kolyoz. palıırrıut, torik ve orkiıros kooparatife kayıtlı Troller ve Gırgırlar
taraliııdaır ckoıroırıik ııriktarlarda avlanınaktadır. Av sezoıru bolunca 57 adet barikat
tekıresi, l1adeti gırgır olınak iizere 61adet büytik tekne araştınnanın gerçekleştirildiği
ınarirrayı kullaırınaktadır. Dalra öırceki yılda koooparatife kayıtlı bulunan toplaın tekne
sıtYısl sacİece 33 ikcn. bııgiiıı yüzlii rakaııilarla iftıde edilen sayılara rılaşan tekne sayısı
gelecektc bu bölgenirr stı kalitesiııi etkileyebilecek, diğer bir değişle kirliliğe yol
açabilecek potansiyel bir kaynak oluşturıırakladır.

Çevlik' in en biiyiik potansiyel kirlilik kaynaklarından diğer bir tanesi de yılıır
bellirli ırrevsiıırlerinde (genellikle sonbaharda) kuwetli akıntılarla birlikte geıniler ve
kıl'ılardan atılıp bu bölgeye btiyük ıniktarlarda taşınan naylon poşetlerdir. Dalgalarla
kıl'ıl'a mıran bu poşetler sebep oldıüları çevre kirliliğinin yanısıra görsel kirliliğe de
ıredcır olııraktadır. Bu duruırr salıilin rekreas1,on aınaçlı kullanıınını etkileınekteciir.

Tıırizıır ve avcılığa 1,önelik su i-irüııleri istihsali bakıırrından çok öneınli bir
koırı"ıırra sahip olan bu bölgenin. tabii ekosistenrinin bozulınaırrası içiır şiındiden var
olaır srı kalilesiniır en azındaır bıı seviyede tutulınası ve yukarıda bahseclilen kirlilik
ka},ııııklarıırıır koırtrol allına alınırrası gereknıektedir.
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