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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
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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.
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When the species distribution among coasts is examined, T. truncatus has records from all seas, while 
P. phocoena has records only from the Black Sea and P. macrocephalus from the Mediterranean Sea.

Conclusion: This is the preliminary study for contribution to cetacean distribution in Turkish 
Seas. The sporadic nature of the observation data should not be underestimated as a contribution, 
especially where the cetacean distribution and abundance are poorly known. Three species 
(excluding P. macrocephalus), which are listed in this study have conservation status in IUCN red 
list, so the result will be support for conservation plan of the species in the Mediterranean and the 
Black Sea.
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Amaç: Güney Ege Denizi’nin Gökova Körfezi kıyısal sularında dağılım gösteren Sphyraena 
chrysotaenia Klunzinger, 1884 türüne ait 147 adet bireyin boy-ağırlık ilişkileri ile total ve çatal boy 
dönüşüm denklemleri belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Gökova Körfezi’nden Ocak-Aralık 2008 periyodunda 
12 ay boyunca artisanal balıkçı teknelerinden uzatma ağları toplanan Iskarmoz balıkları 
oluşturmaktadır. Bireylerin total (TL) ve çatal (FL) boyları 1 mm hassasiyetli balık ölçüm skalası 
ile cm, toplam ağırlıkları (W) ise 0.01 g hassasiyetli dijital terazi ile g cinsinden ölçülmüştür. 
Örnekler ventral bölgelerinden disekte edilerek, çıplak göz ile cinsiyet tayinlerinin yapılmıştır. 
İlgili literatür doğrultusunda, örneklerin boy (TL) - ağırlık (W) ilişkilerinin hesaplanmasında 
W= a*Lb eşitliği kullanılmıştır. Regresyonun önemi ANOVA ile değerlendirilmiş ve her eşeyin 
b-değerinin izometrik büyümeden (b= 3) farklı olup olmadığı t-test’i kullanılarak test edilmiştir. 
Farklı çalışmalarda değişik boy (Total, Çatal) türleri arasında boy dönüşümlerinin yapılabilmesi 
için dönüşüm denklemleri doğrusal regresyon modeli (y=ax+b) ile ortaya konulmuştur.

Bulgular: Bireylerin % 63.9’unun dişi, % 33.3’ünün erkek olduğu belirlenmiş, % 2.8’inin ise 
cinsiyeti tayin edilememiştir. Minimum, maksimum ve ortalama total boy değerleri dişiler için 12.7, 
29.2 ve 22.64 cm, erkekler için 12.1, 29.5 ve 21.61 cm olarak ölçülmüştür. Minimum, maksimum 
ve ortalama total ağırlık değerleri ise dişi bireyler için 10.01, 109.48 ve 56.62 g ile erkek bireyler 
için 10.90, 120.36 ve 52.41 g olarak bulunmuştur. Dişi, erkek ve tüm bireyler için boy ağırlık ilişkisi 
denklemleri sırasıyla W=0,0067L2,8852 (r²=0,9841), W=0,0089L2,7997 (r²=0,9898) ve W=0,0086L2,8083 
(r²=0,9882) olarak hesaplanmıştır. Regresyon katsayılarının %95 güven aralıkları hesaplarına göre, 
S. chrysotaenia’nın tüm [p<0.05, t

cal
: 7.520, t

0.05(146)
: 2.326], dişi [p<0.05, t

cal
: 2.998, t

0.05(93)
: 2.000] ve 

erkek [p<0.05, t
cal

: 4.842, t
0.05(48)

: 2.021] bireylerinde negatif allometrik [A(-)] bir büyümenin olduğu 
görülmüştür.Total boy ile çatal boylar arasındaki boy dönüşüm formülleri, TL=1,0498FL+0,7425 
(r²=0,9977) ve FL=0,9503TL-0,659 (r²=0,9977) şeklinde bulunmuştur.


