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ve karanlık olduğu derin deniz sisteminde besin üretiminin ilk halkasını kemosentetik bakteriler 
oluşturmaktadır.
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Amaç: Bu çalışmada Ege Denizi’nin trofik karakterini anlamak amacıyla, ENVISAT üzerinde 
olan MERIS sensörü görüntüleri işlenerek elde edilen yüzey tabakasına ait Klorofil A pigmenti 
ölçümlerinin farklı zamanlara ve bölgelere ait dağılımları tespit edilmiştir. Elde edilen Klorofil A 
miktarları karşılaştırılarak Ege Denizi trofik durumu değerlendirilmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: ESA (European Space Agency) MERIS L2 görüntülerinden, bağımsız bir 
ARGE şirketi ACRI-ST tarafından geliştirilmiş MKL3tool modülünü kullanarak aylık MERIS L3 
görüntüleri üretilmektedir (http://www.enviport.org/meris/lv3_main.htm). Çalışmada işlenen uydu 
görüntüleri, MERIS sensörünün görüntü almaya başladığı 2002 Mayıs ayından başlayarak 2010 
yılının sonuna kadar elde edilen aylık görüntülerden oluşturulmuştur.

Uydu görüntüleri BEAM-VISAT 4.9 yazılımı ile ön işlem yapılmış ve Ege Denizi’ne karşılık gelen 
veri seti ayrılmıştır. Ön işlem sonrasında, Ege Denizi alanı yarım derecelik gridlere ayrılıp, bu 
gridlerden 32 tanesinde ait aylık Klorofil A pigmenti ölçüm değerleri ortaya çıkartılmıştır. Gridlerin 
sıralaması kuzeyden (1) güneye (32 numaralı grid) verilmiştir. Sonuçlar her gride ait Hoevmoeller 
Diagramları hazırlanması ile sunulmuştur. Yarım derecelik alt bölgeler kara parçası etkisi olmaması 
ya da nispeten az etkisi olmasına göre seçilmiştir. Elde edilen veri setindeki farklılıklar ANOVA 
tabloları ve buna bağlı olarak gerçekleştirilen Tukey HSD çoklu karşılaştırma (post hoc) testleri ile 
tespit edilmiş ve k-means kümelenme analizi ile bölgelenme tanımlanmaya çalışılmıştır.

Bulgular: Ege Denizi’nin farklı bölgelerinde seçilen 32 gridde yapılan analizler sonrasında, MERIS 
görüntüleri temelinde, Ege Denizi’nin klorofil pigmenti 2.31 ile 0.07 mg/m3 konsantrasyonları 
arasında dağılım gösterirken, genel ortalamanın 0.2 (± 0.08, n=3328) mg/m3 olduğu tespit 
edilmiştir. Ege Denizi’nin kuzeyinde bulunan alanlarda klorofil a değerlerinin, orta ve güneyinde 
bulunan alanlarınkine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Buna karşın, zamana bağlı olarak 
olarak yapılan değerlendirmede Mart 2006, Mart 2004 ve Şubat 2006 ortalama değerlerinin en 
yüksek ortalamalara sahip olduğu belirlenmiştir (sırasıyla 0.38±0.25 mg/m3, 0.37±0.26 mg/m3, 
0.36±0.26 mg/m3, n=32) .

Sonuç: Kuzey bölgesindeki gridler Klorofil A miktarları bakımından diğer gridlerden ayrı 
kümelenmektedir ve fark arz etmektedirler (P<0.05). İlkbahar üretkenliği genel olarak kuzey 
gridlerinde Şubat ve Mayıs ayları arasında olurken, diğer gridlerde Mart ve Nisan aylarında 
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olmaktadır. Genel olarak, Mart, Nisan ve Şubat ayları diğer aylardan farklı olmakla beraber, veri 
seti içerisinde yaz ayları (Haziran, Temmuz Ağustos) ve Eylül ayı, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve 
Mayıs kümelenmesinden farklı olduğu tespit edilmektedir. İlkbahar üretkenliği iki yılda bir daha 
yüksek konsantrasyonlara ulaşmaktadır. Ayrıca, bazı yıllarda genellikle Ekim ayında beliren ve 
daha küçük genişliğe sahip sonbahar üretkenliği olmaktadır. Sonbahar üretkenliğinin görülmediği 
yıllarda ise ilkbahar üretkenliğinin daha yüksek olduğu saptanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, uzaktan algılama, MERIS, klorofil pigmenti, zaman serisi

PF–016

Contribution of Sporadic Observations Between 2006-2012 to 
Cetacean Distribution in Turkish Seas

Fethi Bengila,c, Janset Kankuşa, Reyhan Sönmezb,c

aDokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Inciraltı, Izmir,
fethi.bengil@ogr.deu.edu.tr

bUniversity of Neuchâtel – Faculty of Economics, Institute of Statistics,
Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel, Switzerland. 

cUnderwater Research Society , Marine Mammals Research Group,
Akıncilar Sok., 10/1, GMK Bulv. Maltepe/ Ankara 06550, Turkey

Objectives: Turkish coasts stretch along more than 8000 kilometres, with four different seas 
namely; the Mediterranean Sea, the Aegean Sea, the Marmara Sea (named as “Turkish Straits 
System” with İstanbul and Çanakkale Straits) and the Black Sea. Cetacean studies conducted in 
Turkey are usually focussed on smaller geographical areas instead of larger extend, primarily due 
to long coast line of the country. Therefore, it becomes vital to consider different data sets available 
and unify these data in order to have broader understanding of the cetaceans and their distribution 
in Turkish Seas. 

Materials and Methods: This study contributes to the sporadic observations of cetaceans in Turkish 
Seas between 2006 and 2012. Collected data include the date and the location of the observation 
as well as the individual number, photographs and notes relevant to identification of the observed 
species. 

Results: A total of 42 sightings were recorded belonging to four species; Tursiops truncatus, 
Delphinus delphis, Phocoena phocoena and Physeter macrocephalus. T. truncatus compose 80% 
of the sightings while D. delphis cover 12%, P. macrocephalus cover 5% and P. phocoena cover 
2% of the total sightings. 

The total of 256 individual observations show that, T. truncatus has a rate of 53% while D. delphis 
has 7%, P. macrocephalus has 1% and P. phocoena has 39%. Maximum individual numbers per 
sighting are 100 for P. phocoena, 15 for T. truncatus and 8 for D. delphis. P.macrocephalus has only 
1 individual for all of its sightings.

Majority of the observations are from the Aegean Sea with a rate of 69%. The Turkish Strait System 
follows as second with a rate of 19% while the Black Sea and the Mediterranean Sea have rate of 
19%and 5% respectively.


