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ÖNSÖZ 

 

Dünyada okyanusların ve denizlerin henüz % 10’u çalışılmış ve haritalandırılmışken mavi 

gezeğenimizin oksijeninin yarısını ve besin zincirinin yarısına yakını denizlerden 

sağlanırken yapılan her türlü çalışmanın, araştırmanın önemi yadsınamaz bir şekilde 

artmaktadır. Ekonomimizin temeli olan enerji alanlarına dönük araştırmaların ve 

yatırımların görece olarak çok daha az bilinen denizel çevreye yöneldiği küresel bir 

gerçektir. Yalnız ülkemizi çevreleyen denizlerdeki çıkarlarımıza yönelik değil aynı zamanda 

uluslararası sularda ve uzak denizlerde de varlığımız içinde de yararlar üretecek altyapılar 

için bu tür toplantılar vazgeçilmezimiz olmuştur. 

 

Görüldüğü gibi bu tür bilimsel konferansların temel çıktısı ileri araştırma insan ve 

laboratuvar alt yapılarına yönelik olarak hep birlikte yalnız ülkemize de değil, uluslararası 

düzeyde özgün ve rekabetçi bir değer ve kendinden sosyo-ekonomik, bilimsel, kültürel pek 

çok değer üretilen bir platform olarak ortaya çıkması dileğimizdir. 

 

Ülkemizdeki deniz araştırmalarının sonuçlarının paylaşılmasının ötesinde, oldukça yakın bir 

işbirliği ve dayanışma içinde çalışma geleneğine sahip olan araştırmacılarımızı dostane bir 

ortama buluşturan Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı’nın üçüncüsünü İzmir’de, 

Enstitümüzce düzenlemekten büyük bir mutluluk duyduk. Bir arada geçireceğimiz çok 

değerli birkaç gün için heyecanla çalıştık. 

 

Henüz çok yeni sayılabilecek olmasına rağmen konferansımıza 200’ü aşkın bildiri 

başvurusunun alınmış olması hem bu mütevazi etkinliğin ne denli büyük bir ihtiyacı 

karşıladığını göstermekte, hem de bu birlikteliğin geleceğine ilişkin ümitlerimizi, 

beklentimizi büyütmektedir. 

 

Küresel ölçekte de saygın bir yere sahip ulusal deniz araştırmaları ekosistemimizin her bir 

unsurunun yararına sonuçlar üretmesini dilediğim bu etkinlikte yer alan bilimsel ürünlerin 

sunulduğu bu kitabın teknik ve bilimsel bir metin olmaktan öte değerli bir anı objesi olarak 

da saklanacağına olan inancımla, katılımlarıyla bu çalışmamızı anlamlı kılan 

araştırmacılarımıza, uzmanlarımıza, ilgili endüstri paydaşlarımıza, destekleriyle 

etkinliğimizi zenginleştiren sponsorlarımıza, kısaca emeği geçen herkese teşekkürü zevkli 

bir ödev olarak algılıyorum. 

 

 

Prof. Dr. Günay ÇİFCİ 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü  



 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

19 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

 

 

 

BİYOLOJİK OŞİNOGRAFİ 

1. OTURUMU 
 

 

 

10.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

20 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Akdeniz Türkiye Kıyıları Fitoplankton Dinamikleri 
 

 

Zahit UYSAL1 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin 

Sorumlu yazar e-posta: uysal@ims.metu.edu.tr 
 

 

Denizlerimizde “Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı (2014-2017)” kapsamında 

Akdeniz kıyı sularımızı temsilen toplam 25 istasyonda yüzey ve alt derinliklerde 

fitoplankton dağılımı çalışılmıştır. Fitoplankton numuneleri glutaraldehit ile sabitlenmiş ve 

farklı hacimlerdeki çöktürme silindirleri kullanılarak ters-bakan mikroskopta hücre sayım 

ve tanımlamaları yapılmıştır. Plankton Bu sunum kapsamında fitoplanktonun kıyı boyunca 

sıklık dağılımları, farklı grupların temsiliyet oranları, komünite yapısı (çeşitlilik indisleri), 

zararlı türler, yamasal oluşumlar ve bu yamasal oluşumları belirleyen olası çevre faktörleri 

tartışılacaktır. Yaz döneminde gerçekleştirilen toplam 4 sefere ait yüzey fitoplanktonu 

ortalama bolluk değerleri istasyonlar bazında değerlendirildiğinde doğudan batıya net bir 

azalmanın mevcut olduğu görülmektedir. Doğuda özellikle yıl boyu akışkanlık gösteren 

Ceyhan, Seyhan nehirleri ve Tarsus ırmağı etki alanında fitoplanktonun gelişimi yüksek 

düzeylerde olmakta, batıda bunun benzeri fakat görece daha düşük düzeyde olanı Manavgat, 

Köprü ve Aksu ırmaklarından etkilenen Antalya iç körfez alanında gerçekleşmektedir. Diğer 

alanlarda kıyı açık etkileşiminin yoğunluğu nedeni ile fitoplankton sıklığı düşük düzeylerde 

kalmıştır. 4 farklı deniz alanı istasyonlarının yüzey suları için ortalama değerlerine 

bakıldığında hücre sıklığı açısından Mersin Körfezi’nin (4.87x105 hücre/litre) İskenderun 

Körfezi’ne oranla 2 kat (2.42 x 105 hücre/litre), Antalya Körfezi’ne oranla 1.7 kat (2.89 x 

105 hücre/litre) ve Finike Körfezi’ne oranla 6.4 kat (7.66 x 104 hücre/litre) daha zengin 

popülasyona sahip olduğu görülmektedir. Yaz ve kış ortalama hücre bolluk dağılımına 

bakıldığında yazları Mersin Körfezi’nin doğu yakasında gözlenen artışların kış dönemleri 

Mersin Körfezi’nin batı yakasına kaydığı görülmektedir. Diğer önemli bir husus kış ortalama 

değerlerinin yaz ortalama değerlerinden düşük çıkmasıdır. Büyük olasılıkla kış sefer 

tarihlerinin erken kış koşullarında henüz fitoplankton için optimum koşulların oluşmadığı 

dönemlerde gerçekleştiği söylenebilir. Geçmişte Erdemli önü kıta sahanlık sularında 

gerçekleştirilen zaman serisi plankton çalışmalarında yakın kıyıda önemli fitoplankton 

patlamalarının Ocak ayına oranla Şubat ve Mart dönemlerinde gerçekleştiği görülmüştür. 

Akdeniz kıyı boyunca yaz dönemlerinde diyatomlar dinoflagellatlara oranla daima baskın 

durumda gözlenmişlerdir. Diyatom: dinoflagellat arasındaki bolluk oranı tatlı su etki 

alanlarında diyatomların lehine daha yüksek olmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Akdeniz. 
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Phytoplankton Dynamics along the Turkish Mediterranean Coast 
 

 

Zahit UYSAL1 
1Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Erdemli, Mersin 

Corresponding author e-mail: uysal@ims.metu.edu.tr 
 

 

Within the scope of the project entitled “Integrated Pollution Monitoring in Turkish 

Seas” phytoplankton dynamics at surface and at selected depths have been studied at total 

25 stations representing the Turkish Mediterranean coast. Inverted microscope is used to 

enumerate and identify phytoplankton cells stained with gluaraldehyde. Issues such as their 

abundance distribution along the coast, proportional representation of major groups, 

community structure (diversity indices), potential harmful species, patch formations and 

factors controlling patches will be discussed. Results of four consecutive summer cruises 

clearly indicate a westward decrease in surface phytoplankton mean abundance. Flora has 

been found most abundant in the east coast in areas receiving substantial amount of 

freshwater from the local perennial rivers (Ceyhan, Seyhan, and Tarsus) and to a lesser extent 

in the west coast of inner Antalya bay fed by the Manavgat, Köprü and Aksu rivers. 

Population has been found least in areas where exchanges with offshore waters are most 

pronounced. Based on surface mean abundances calculated for each subbasin, phytoplankton 

abundance in Mersin bay (4.87x105 cells/l) has exceeded 1.7, 2 and 6.4 fold those retained 

for Antalya (2.89 x 105 cells/l), İskenderun (2.42 x 105 cells/l) and Finike (7.66 x 104 cells/l) 

bays, respectively. The area enriched with phytoplankton in the east coast of Mersin bay 

during summer seems to shift towards west coast during winter. Winter mean abundances 

remained lower than those retained for the summer. It is highly probable that sampling is 

performed under early winter conditions during which optimal conditions for phytoplankton 

growth are not met. Plankton time series studies performed earlier off Erdemli designate 

February & March as the blooming period for the shelf. Diatomes have been found more 

numerous than dinoflagellates during the summer. The ratio of diatoms to dinoflagellates 

fell most apart in areas of freshwater influence in favour of diatoms.  

 

Keywords: Phytoplankton, Mediterranean. 
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Plankton solunumu deniz karbon dögüsünün en önemli süreçlerinden biridir. Deniz 

ortamında öncelikle birincil üreticiler tarafından oluşturulan ve ayrıca dış kaynaklı olabilen 

organik maddenin mineralizasyonu ve artakalan miktarının daha yüksek trofik seviyelere 

aktarılması solunum sayesinde olmaktadır. Ayrıca plankton solunumu, su kolonunda oksijen 

tüketimi ve karbondioksit üretimini belirleyerek küresel karbon döngüsüne de etki eder.      

 

Bu çalışmada plankton solunumunun deniz ekosistemindeki mevsimsel değişimi, 

fitoplankton birincil üretimi ve çevresel değişkenlerle olan ilişkisi, solunum hızlarının 

zamana karşı değişimleri ve fitoplankton solunumunun fotosentez ile nasıl değiştiği 

araştırılmıştır. Plankton solunum hızları laboratuvarda “optode” (fiber optik oksijen ölçer) 

cihazı ile çözünmüş oksijeninin tüketiminden hesaplanmıştır. Fitoplankton birincil üretimi 

ise 14C ve oksijen yöntemleri ile ölçülmüştür. Danimarka kıyı sularında iki farklı su 

kütlesinde yapılan çalışmada plankton solunumunun mevsimsel bir döngüyü takip ettiği, 

klorofil-a ve sıcaklık ile arttığı ve plankton içinde fitoplanktonun belli zamanlarda komünite 

solunumunda baskın olduğu görülmüştür. Yıl içerisinde plankton solonumu 0.06 ile 0.78 

µmol O2 L
-1 h-1 arasında değişim göstermiş, sıcaklık hassasiyeti göstergesi olan Q10 değerleri 

ise 1.70 ve 2.70 arasında hesaplanmıştır. Üç farklı deniz fitoplankton kültürü (Heterocapsa 

rotundata (Lohmann) G.Hansen, 1995, Rhodomonas salina (Wislouch) D.R.A.Hill & 

R.Wetherbee, 1989 ve Thalassiosira weissflogii (Grunow) G.Fryxell & Hasle, 1977)) ile 

yapılan çalışmada, solunum hızları 1-3 saat kadar 0 to 600 μmol photons m-1 s-1
 
 arası değişen 

ışık şiddetinde fotosentez yaptıktan sonra ölçülmüştür. Fitoplankton solunumunun ışığa 

maruz kalmasıyla (şiddet ve süresi birlikte) arttığı belirlenmiştir. Bu ilişki, solunum ile 

fotosentez sonucu biriken maddeler arasında yaklaşık 0.035 h-1 bir eğim ile doğrusal bir 

model ile tanımlanmıştır. Türler arası solunum ve fotosentez hızlarının değiştiği tespit 

edilmiş fakat maksimum solunumun (Rmax) ışığa doygun fotosenteze (Pmax) oranı (Rmax:Pmax) 

benzer olarak ≈0.12 bulunmuştur.  

 

Bu çalışmalar plankton solunumu hakkında detaylı bilgiler içermekle birlikte, birincil 

üretim çalışmaları sırasında solunumun ölçümlerinin de yapılması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Plankton solunum süreçleri ile ilgili bilgimiz arttıkça deniz ve küresel karbon 

döngüleri hakkında daha doğru sonuçlara ulaşılabilecektir. 
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Planktonic respiration is a key process in marine carbon cycle. Respiration is 

responsible of organic matter mineralisation originated by primary producers or 

allochthonous sources and determines the organic matter surplus available for higher trophic 

levels. In addition, planktonic respiration also determines the oxygen consumption in the 

water column and the carbon dioxide produced affects the global carbon cycle. 

 

In this study, seasonal variation of planktonic respiration, its relationship between 

phytoplankton primary production and environmental parameters, variation in respiration 

patterns over time and how phytoplankton respiration rates change with photosynthesis in 

marine ecosystems were investigated. Planktonic respiration rates were determined from 

oxygen consumption. Dissolved oxygen was measured continuously with optodes (fiber 

optic oxygen meter). Phytoplankton primary production was measured with 14C and oxygen 

method. In two different water bodies in the Danish coastal waters, respiration followed a 

seasonal pattern and increased with chlorophyll-a and temperature, and phytoplankton 

dominated the plankton community respiration in certain times in the plankton. Planktonic 

respiration varied annually between 0.06 ile 0.78 µmol O2 L
-1 h-1 and Q10 value which is an 

indicator of temperature sensitivity of a process, was found to be 1.70 and 2.70 in the two 

systems. Respiration rates of three marine phytoplankton cultures (Heterocapsa rotundata 

(Lohmann) G.Hansen, 1995, Rhodomonas salina (Wislouch) D.R.A.Hill & R.Wetherbee, 

1989 and Thalassiosira weissflogii (Grunow) G.Fryxell & Hasle, 1977)), respiration rates 

were measured after 1 to 3 h of light exposure where incubation irradiances ranging from 0 

to 600 μmol photons m−2 s−1. The results showed that the respiration increases with 

increasing light exposure (both irradiance and duration). This relationship could be described 

by a linear model for all species, relating respiration to the previous accumulated 

photosynthetic product with a slope of about 0.035 h−1. Although Rmax and light-saturated 

gross photosynthesis (Pmax) varied between the three species, a similar Rmax: Pmax ratio of 

~0.12 was found. 

 

These studies, while containing detailed information on plankton respiration, also 

show the necessity of respiration measurements during primary production. The more we 

know about plankton respiration processes, the more accurate the results of marine and 

global carbon cycles will be. 

 

Keywords: Plankton, Respiration, Photosynthesis. 
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Güneydoğu Karadeniz’de plankton komunite yapısı, bolluğu, biyoması ve dağılımı 

TÜBİTAK 114Y232 nolu proje kapsamında Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri arasında 

araştırılmıştır. Mevsimsel olarak gerçekleştirilen mikrozooplankton otlama ve Kopepod 

beslenme deneyleri ile de planktonik gruplar arasındaki trofik ilişkiler irdelenmiştir.  

 

Çalışma bölgesinde fitoplankton boy grupları bolluk değerleri, pikofitoplankton için 

7x106-9.76x107 hücre.l-1, nanofitoplankton için 4.2x104-4.91x106 hücre.l-1 ve 

mikrofitoplankton için 1.3x102-5.8x105 hücre. l-1 arasında değişmiştir. Fitoplankton bölgede 

yaz başı ve sonbaharda özellikle sentrik diatomların baskın olduğu biyomas artışları 

sergilemiştir. Mikrozooplankton bolluğu 63-2733 hücre. l-1 arasında değişim göstermiş ve 

üç belirgin bolluk artışı gözlenmiştir. Mikrozooplankton içinde sayıca heterotrofik 

dinoflagellatlar baskın olurken, yüksek karbon içeriğine sahip Kopepod nauplileri toplam 

biyomasa en yüksek katkıyı yapmıştır. Çalışma süresince mikrozooplankton toplam 

mikroplanktona sayıca katkısı önemli olmasa da, mikroplankton biyomasına ortalama % 41-

50 katkı yapmıştır. Mesozooplankton bolluğu 44-8751 birey. m-3 arasında değişim 

göstermiş, Mayıs-Haziran periyodunda heterotrofik dinoflagellat Noctiluca scintillans, takip 

eden Temmuz-Ağustos periyodunda ise Kladoserler mesozooplanktonun baskın 

katılımcıları olmuş, Ekim ayında ise Kopepodlar en yüksek bolluk değerlerine ulaşmıştır.  

Çalışma bölgesinde mikrozooplankton fitoplanktonun baskın tüketicisi olmuş ve birincil 

üretim üzerindeki baskısı 0.54-59.5 µg C l-1g-1 arasında değişim göstermiştir. Acartia clausi 

ve Calanus euxinus mikrozooplankton üzerinde seçici beslenme davranışı sergilemiştir. 

Acartia clausi ve Calanus euxinus tüketim hızları mikrofitoplankton için sırasıyla, 

0.48±0.47 µg C. kopepod. g-1 ve 0.51 ±0.37 µg C. kopepod. g-1, mikrozooplankton için ise 

0.77±0.59 µg C. kopepod. g-1 ve 0.81 ±0.58 µg C. kopepod. g-1 arasında değişim 

göstermiştir. Kısa süreli fitoplankton aşırı artışı esnasında ototrofik av tercih eden kopepod 

türleri için mikrozooplankton, düşük besin konsantrasyonuna sahip kritik periyotlarda 

önemli bir besin kaynağı olmuştur. 

 

Mikrozooplanktonun birincil üretim üzerindeki ciddi kontrolü ve öncelikli besin 

olarak kopepod diyetine katılımı göz önüne alındığında, mikrozooplanktonun Güneydoğu 

Karadeniz pelajik besin ağında enerjinin alt besinsel seviyelerden üst besinsel seviyelere 

aktarımında önemli bir rol oynadığı görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Zooplankton, Trofik İlişkiler, Mikrobiyal Besin Ağı, 

Karadeniz. 
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Plankton community structure, abundance, biomass and distribution were 

investigated between May 2015 and April 2016 in the Southeastern Black Sea as part of 

TUBITAK 114Y232 project. Seasonal microzooplankton grazing and copepod feeding 

experiments were also conducted to assess trophic interactions between planktonic groups.  

 

Abundance of phytoplankton size classes ranged between 7x106-9.76x107 cell.l-1, 

4.2x104-4.91x106 cell.l-1 and 1.3x102-5.8x105 cell.l-1 for pico-, nano- and 

microphytoplankton, respectively.  Centric diatoms dominated to phytoplankton blooms in 

early summer and autumn in the study area. Microzooplankton abundance varied from 63 to 

2733 cell.l-1 with three pronounce biomass peak during the study. Heterotrophic 

dinoflagellates were the most abundant microzooplankton whereas copepod nauplii 

comprised most of the total biomass because of their high carbon content. Contribution of 

microzooplankton to total microplankton abundance was not significant however, 

microzooplankton comprised 41-50 % of total microplankton biomass. Mesozooplankton 

abundance ranged between 44 and 8751 ind. m-3. The most abundant members of 

mesozoplankton was heterotrophic dinoflagellates Noctiluca scintillans during May-June, 

Cladocera during July-August period and Copepoda in October. In the study area, 

microzooplankton was the dominant predator of phytoplankton and grazing pressure on 

primary production varied from 0.54 to 59.5 µg C l-1d-1. Acartia clausi and Calanus euxinus 

represented selective feeding behaviour on microzooplankton. Mean ingestion rates of 

Acartia clausi and Calanus euxinus was 0.48±0.47 µg C.copepod. d-1 and 0.51 ±0.37 µg C. 

copepod. d-1 for microphytoplankton and 0.77±0.59 µg C.copepod. d-1 and 0.81 ±0.58 µg C. 

copepod. d-1 for microozooplankton, respectively. During the short-term phytoplankton 

bloom, autotrophs were preferred prey of copepods however, microzooplankton were 

important carbon sources for copepods during the critical period of low food concentration.  

 

In the light of strong control of microzooplankton on primary production and 

contribution to copepods diet, our results suggest microzooplankton play important role in 

transferring energy from lower trophic levels to higher trophic levels in the Southeastern 

Black Sea pelagic food web.  

 

Keywords: Phytoplankton, Zooplankton, Trophic Interactions, Microbial Food Web, Black 

Sea.  
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Marmara Deneyi (MAREX & PERSEUS) kapsamında İstanbul Boğazı Karadeniz 

girişine yakın tek istasyonda 14 Haziran 2012 – 14 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversite’leri Deniz Bilimleri Enstitüleri arasında 

ortaklaşa biyolojik ve kimyasal parametreleri kapsayan İstanbul Boğaz’ı yüzey suyu 

örnekleme programı yürütülmüştür. Ayda iki kez olmak üzere yüzeyden alınan fitoplankton 

örneklerinde tür kompozisyonu ve sıklıkları çalışılmıştır. Fitoplankton örnekleri çöktürme 

silindirleri kullanılarak ters bakan mikroskopta incelenmiştir. Buna ek olarak, yüzey besin 

tuzları (toplam fosfor, fosfat, nitrat, nitrit, amonyum, silikat) ve klorofil a ölçümleri için su 

örnekleri alınmıştır. Bir yıllık izleme döneminde 51 farklı cinse ait 96 tür tanımlanabilmiştir. 

Genelde yıl boyu fitoplankton gruplarının dağılımına bakıldığında sayıca diyatomlar 

diğerlerine oranla daha baskındır. Toplam sıklığa diyatomlar %65.0, kokkolithoforidler 

%33.0 ve dinoflagellatlar %2.0 katkıda bulunmuşlardır. Sıklıkla gözlenen türler arasında 

diyatom Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden, 1928, Chaetoceros curvisetus 

Cleve, 1889, Skeletonema costatum (Greville) Cleve, 1873, Dactyliosolen fragilissimus 

(Bergon) Hasle, 1996, Nitzschia tenuirostris Mer, Nitzschia longissima (Brebisson) Ralfs, 

1861, Chaetoceros neogracile S.L. Van Landingham, 1968, ve kokkolithoforid Emiliania 

huxleyi (Lohmann) W.W. Hay & H.P. Mohler, 1967 sayılabilir. Populasyon sıklığı en düşük 

6.6 × 104 hücre/litre (13 Ağustos 2012) ve en yüksek 7.4 × 106 hücre/litre (14 Mayıs 2013) 

arasında değişmiştir. Yaz döneminde diyatom ve kokkolithoforidler eşit oranlarda baskın 

grupları oluşturmuştur. Güz döneminde kokkolithoforid Emiliania huxleyi baskın türü 

oluşturmuştur. Kış ve ilkbahar dönemlerinde ise diyatomlar baskın grubu oluşturmuştur. 

Dinoflagellatlar ise her iki diğer gruba karşın sayıca en düşük düzeylerde temsil 

edilmişlerdir. Komünite Kasım-Aralık ve Mayıs-Haziran dönemlerinde türce en zengin, 

Ağustos 2012’de ise türce en fakir düzeylerde gözlenmiştir. Yıl boyunca yüzey nitrat, nitrit 

ve fosfat derişimleri sırası ile 0.07 – 5.04, 0.02 – 0.56 ve 0.02 – 0.54 M aralıklarında 

değişmiştir; yıllık ortalamaları sırasıyla 1.23, 0.13 ve 0.12 M olarak hesaplanmıştır. 

Toplam fosfor, reaktif silikat ve amonyum konsantrasyonları yıl boyunca 0.29 – 1.30, 0.21 

– 8.32 ve 0.08 – 14.24 M aralıklarında değişmiştir; yıllık ortalamaları sırasıyla 0.56, 2.17 

ve 3.40 M olarak hesaplanmıştır. Yüzey klorofil a konsantrasyonu 0.11 – 1.44 g l-1 

aralığında değişmiş olup yıllık ortalama seviyesi 0.47 g l-1 olmuştur. Fitoplankton 

yoğunluğuna paralel olarak yüksek klorofil a seviyeleri kış & ilkbahar dönemlerinde 

gözlenmiştir.  
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A time series sampling program has been initiated jointly by the Institute of Marine 

Sciences & Management of Istanbul University and the Institute of Marine Sciences of 

METU, at a single station situated in the Bosphorus Strait within the framework of 

MARmara EXperiment (MAREX & PERSEUS) for the period 14 June 2012 - 14 June 2013 

to collect data on a number of biological and chemical oceanographic parameters. 

Phytoplankton samples being collected twice a month have been examined for their species 

composition and abundance. Phytoplankton samples were kept in settling chambers for 

further cell identification and enumeration under an inverted microscope. Additionally, 

samples for assessment of nutrients (total phosphorus, phosphate, nitrate, nitrite, ammonium, 

silicate) and chlorophyll a have been collected. A total of 96 species belonging to 51 genera 

were recorded in this study. A general look at the composition of phytoplankton over a year 

period revealed that diatoms’ contribution in terms of abundance to the bulk was much 

higher than all the other groups. Diatoms have made largest contribution to the total 

abundance (65%) followed in order by coccolithophorids (33.0%) and dinoflagellates 

(2.00%). Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden, 1928, Chaetoceros curvisetus 

Cleve, 1889, Skeletonema costatum (Greville) Cleve, 1873, Dactyliosolen fragilissimus 

(Bergon) Hasle, 1996, Nitzschia tenuirostris Mer, Nitzschia longissima (Brebisson) Ralfs, 

1861, Chaetoceros neogracile S.L. Van Landingham, 1968 and Emiliania huxleyi Lohmann) 

W.W. Hay & H.P. Mohler, 1967 were the most prevalent diatoms and coccolithophorid 

species encountered from the site. The population density of phytoplankton ranged from 

6.60 × 104 recorded on 13 August 2012 to 7.40 × 106 cells L-1 obtained on 14 May 2013. 

Summer population displayed a homogenous sharing of the bulk by diatoms and 

cocolithophorids. Coccolithophorid Emiliania huxleyi was the dominant species throughout 

fall. Diatoms took the lead against coccolithophorids and dinoflagellates during winter and 

spring. Dinoflagellates have always been represented by the least abundances compared to 

both groups. Community has been found most species diverse during November –December 

2012 and May – June 2013 periods and least during August 2012. Over the year, surface 

nitrate, nitrite and phosphate concentrations varied in the range 0.07 – 5.04, 0.02 – 0.56 and 

0.02 – 0.54 M with annual surface averages of 1.23, 0.13 and 0.12 M, respectively. Total 

phosphorus, Silicate and ammonium concentrations have fluctuated between 0.29 – 1.30, 

0.21 – 8.32 and 0.08 – 14.24 M with annual mean levels of 0.56, 2.17 and 3.4 M, 

respectively. Over the year surface chlorophyll a concentration varied in the range 0.11 – 

1.44 g l-1 with an annual average value of 0.47 g l-1. Parallel to phytoplankton abundance, 

altered chlorophyll concentrations were observed during winter & spring. 

 

Keywords: Phytoplankton, Bosphorus Strait. 
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Klorofil-a bütün ototrofik canlılarda bulunan temel pigmenttir. Klorofil-a'nın 

ölçülmesi fitoplankton biyokütlesinin en iyi göstergelerinden biridir. Bu çalışmanın amacı 

Mayıs 2015-Şubat 2016 tarihleri arasında Doğu Karadeniz'de Klorofil-a'daki mevsimsel 

farklılıkların derinlikle değişiminin belirlenmesidir. Çalışma Trabzon-Hopa arasında kalan 

bölgede kıyı (2 nmil) ve açık deniz 50 (nmil) arasında seçilen 8 istasyonda yürütülmüştür. 

Çalışma süresince istasyonlarda klorofil-a profilleri WET LAP Florometre ile belirlenmiştir. 

Deniz suyuna ait CTD parametreleri SEABIRD SBE-37-SMP-ODO ile ölçülmüştür. 

İstasyonlarda klorofil-a maksimum derinliği nadiren 30 metre den daha derinliklerde 

gözlenmiştir. En yüksek klorofil-a değerlerinin Mayıs 2015 ve Kasım 2015 döneminde 

oluştuğu görülmektedir. Çalışma süresince en yüksek klorofil-a değeri Mayıs 2015 tarihinde 

belirlenmiş olmasına karşılık, ortalamada en yüksek değerin Kasım 2015 döneminde 25 

metre derinlikte olduğu hesaplanmıştır. Bu dönemde 25 metre derinlikte klorofil-a S1 

istasyonunda 2.51 µg/l ve H1 istasyonunda 2.48 µg/l olarak belirlenmiştir. 

 

Çalışma verileri TAGEM-14/AR-GE/12 kodlu ve “Değişen Doğu Karadeniz Pelajik 

Ekosistemi: Planktondan Balığa Besin Zincirinde Trofik Yapı, İlişkiler, Verimlilik ve Enerji 

Transferi” başlıklı projenin saha çalışmaları sırasında temin edilmiştir. 
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Chlorophyll-a is the main pigment which is found in all autotrophic organisms. The 

measurement of chlorophyll-a is one of the best indicators of phytoplankton biomass. The 

aim of this study is to determine the seasonal differences and vertical changes of chlorophyll-

a in the Eastern Black Sea between May 2015 and February 2016. The study was conducted 

in 8 stations selected along Trabzon-Hopa coast and between 2 nmil and 50 nmil away from 

coast. Chlorophyll-a profiles were determined with WET LAP Fluorometer at the stations. 

The CTD parameters of sea water were measured by SEABIRD SBE-37-SMP-ODO. The 

maximum depth of chlorophyll-a was rarely observed at deeper than 30 meters. Although, 

the highest chlorophyll-a was observed in May 2015 and November 2015 period, the mean 

highest value was calculated to be 25 meters depth in November 2015. In this period, 

chlorophyll-a was determined to be 2.51 μg / l at the S1 station and 2.48 μg / l at the H1 

station at a depth of 25 meters. 

 

The data which is used in this study were obtained from the field study of the project 

coded TAGEM-14 / AR-GE / 12 and entitled “Chancing East Black Sea Pelagic Ecosystem: 

Trophic Structure, Relations, Productivity and Energy Transfer in the Food Chain from 

plankton to Fish”.  

 

Keywords: Black sea, Chlorophyll-a, Phytoplankton, CTD. 
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Deniz ekosistemi üzerinde besin zincirinin ilk basamaklarından biri olan 

mikroalgler; balıklar ile diğer sucul organizmalar için enerji ve besin kaynağı olarak 

kullanılmakta ve biyojeokimyasal proseslerde önemli bir rol oynamaktadır. Tanımlanan her 

proses doğal sistemlerde mikroplankton dinamiklerin matematiksel ifadelerinin 

doğruluğunu arttırarak, açıklanmasına yardımcı olmaktadır.  

 

Işık, fotosentetik organizmalar için canlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan 

önemli bir etkendir. İnorganik maddeden organik madde eldesinde mikroalglerin kullandığı 

enerji kaynağı ışıktır. Işık şiddeti kültürde önemli bir parametredir ve değişkenliği üretimin 

verimliliği açısından da önemlidir. Mikroalg ekosistem üzerinde büyüme ve üretimini 

etkileyecek düzeyde yüksek veya düşük ışık şiddeti ile düşük besin tuzu konsantrasyonlarına 

maruz kalmaktadır. Aynı tür içerisinde bile çevresel faktörlerin farklılıkları metobolizma 

içerisindeki faaliyetleri de etkilemektedir. 

 

İzmir Körfezi İnciraltı bölgesinde kıyıdaki birkaç noktadan su örneği alınıp, 

seyreltme metoduyla izolasyonu yapılan monokültür iklim odasında çoğalması sağlanmıştır. 

Mikroalg örnekleri laboratuvar koşullarında yapay deniz ortamında kültürleri çalışılarak, 

büyüme fazlarındaki kimyasal değişimleri gözlenmiştir. Aydınlatmada 5200 lm gün ışığı 

floresan lambalar kullanılmıştır. Kültür ortamı ortalama 800-1000 lux aydınlatmayla 14/24 

saat aydınlatılmıştır. Ayrıca deney setleri 4 farklı ışık şiddetinde (L1 (%100), L2 (%50), L3 

(%10) ve L4 (karanlık)) kurulmuştur. Deney planlanırken İzmir Körfezi’nde belirlenen 

maksimum ve minimumlar dikkate alınarak farklı ışık ve nutrient koşullarındaki türlerin 

davranışları ortaya konmuştur. Bu kapsamda kültürlerin başlangıç, çoğalma ve ölüm 

fazlarında örnekler alınıp nutrient ölçümleri yapılmıştır. Ceteris paribus analizine uygun bir 

şekilde dizayn edilen deney sonuçları Monod- Michaelis–Menten kinetiklerine 

uyarlanmıştır.  

 

Sonuç olarak mikroalg farklı ışık koşullarına maruz kaldığında ortamdaki kimyasal 

değişimler farklılık göstermiştir. Türler için gerekli olan optimum ışık şiddeti değişkenlik 

gösterirken, kimyasal analizlerinin büyüme fazlarındaki değişimler de farklılık 

göstermektedir. Farklı koşullarının hücre canlılığının ve aktivitesinin göz önüne alındığında 

bir tür de düşük ışık şiddetinde yüksek klorofil-a miktarına ulaşırken, bir başka koşulda 

büyüme hızı bu ışık şiddetlerinin farkını anlamsız kılmıştır. 
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Microalgae, which is one of the first steps in the food chain of the marine ecosystem, 

are used to supply the energy and nutrients for fish and other aquatic organisms and plays 

an important role in the biogeochemical processes. Each process experiment will serve to 

explain biogeochemical process dynamics more accurately.  

  

Light is the one of the important influence on photosynthetic microorganisms. Light 

is used by microalgae to convert inorganic matter into organic matter. Light intensity is an 

important parameter in culture and variability is also important in terms of productivity of 

production. Microalgae are exposed to high or low light intensity and low nutrient 

concentration levels that affect growth on ecosystem. Even within same species, differences 

environmental factors also influence the activities in the metabolism. 

 

Water Samples were taken from a few stations on coastal zone of inciraltı area in 

İzmir Bay; and the monoculture, obtained by isolation by the dilution method was grown in the 

climate room. Microalgae samples were studied under artificial marine cultures in laboratory 

conditions and chemical changes in growth phases were observed. 5200 lm day light 

fluorescent lamps were used in the illumination. The culture medium was illuminated with 

an average of 800-1000 lux illumination for 14/24 hours. In addition, the test sets were set 

up at 4 different light intensities (L1 (100%), L2 (50%), L3 (10%) and L4 (dark)). While the 

experiment is planned, the behaviors of the species in different light and nutrient conditions 

were propounded by considering the maximum and minimum found in İzmir Bay. In this 

context, samples of chemical analysis were taken at stationary, growth and death phases. 

The experimental results, which are designed in accordance with the Ceteris paribus 

analysis, were adapted to the Monod-Michaelis-Menten kinetics. 

 

As a result, when the microalgae were exposed to different light conditions, it has 

been the chemical changes in the environment varied. Chemical change in growth phases 

also vary. When the optimum light intensity required for species was variable, chemical 

changes in growth phases of also varied. Since different conditions affect the life and their 

activities in different aspects, while high chlorophyll-a amount is obtained at low light 

intensity for a species, growth rate in another condition makes the distinction of these light 

intensities unnoticeable. 

 

Keywords: Microalgae, Diatom Culture, Light Intensity, Nutrients, Growth Rate. 
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İzmir Körfezinde dominant olarak bulunan kalanoid kopepodlardan Acartia clausi 

ve Paracartia grani’nin Tetraselmis suicica ve Isochrysis affinis galbana’nın farklı 

konsantrasyonlarındaki yumurta üretimleri ve yumurta açılım oranları incelenmiştir.  

Kopepodlar 20± 2 oC de, 16 s ışık: 8 s karanlık periyotta kültüre alınmıştır. Herbir türün 

erkek ve dişi bireyleri deneysel koşullarda 48 saat iklimlendirilmiş ve daha sonra 24 saat 

boyunca yumurta üretimi için inkübe edilmişlerdir. İnkübasyon sonrasında ergin bireyler 

uzaklaştırılmış ve yumurtalar yumurta açılım oranları için 24 saat inkübe edilmişlerdir. 

İnkübasyon sonrasında yumurtalar ve naupli bireyleri %4 lük formaldehit içinde saklanmış 

ve daha sonra mikroskop altında sayılmıştır. Paracartia grani’nin I. affinis galbana ve T. 

suecica üzerinden beslenmesi sonucu üretilen yumurta sayıları arasında fark yokken, I. 

affinis galbana üzerinden oluşturulan yumurtaların açılım oranları daha yüksektir. Acartia 

clausi’nin yumurta üretimleri oldukça düşüktür. Tetraselmis ve Isochrysis üzerinden 

yumurta üretimleri sırasıyle 3-13 yumurta/dişi.gün, ile 0-6 yumurta/dişi.gün arasında 

değişmektedir.  

 

Bu çalışma TAGEM-15/AR-GE/30 ve BAP 2013.KB.FEN.003 nolu projeler 

kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
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Egg productions and egg hatching success in the copepod Acartia clausi and 

Paracartia grani, dominant kalanoid copepods in Izmir Bay, were evaluated using different 

densities of the microalgae Tetraselmis suecica and Isochrysis affinis galbana. The copepods 

were cultured at 20±2 oC and 16L: 8D light cycle. Males and females were acclimated to the 

experimental conditions during 48 h. After acclimatization, they were incubated in the 

experimental conditions during 24 h. Then adults were removed, and produced eggs were 

kept during 24 h in the experimental conditions for egg hatching success. After this period, 

the eggs were fixed and counted under microscope. No significant differences were observed 

in the egg production rates of P. grani fed T. suecica and I. affinis galbana. However the 

egg hatching success was higher with I. affinis galbana. Egg production of A. clausi was 

very low, ranged between 3-13 eggs fem-1 d-1 on T. suecica and 0-6 eggs fem-1 d-1 on I. 

affinis galbana.  

 

 This study was supported by TAGEM-15/AR-GE/30 and BAP 2013.KB.FEN.003 

projects. 

 

Keywords: Copepods, Egg production. 
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Bu çalışmada Marmara Denizi'nde farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilen 

ihtiyoplankton çalışmaları zaman ve mekânsal olarak değerlendirilmiştir. Marmara Denizi 

genelinde yapılan araştırmalara göre 75'den fazla teleost balık türünün ortama yumurta 

bıraktığı tespit edilmiştir. Tür çeşitliliği yaz aylarında yüksek, kış aylarında ise düşüktür. Tür 

çeşitliliğinin en fazla olduğu alan Erdek Körfezi olarak belirlenmiştir. Birim alandaki 

yumurta bolluğu, ötrofikasyonun yüksek olduğu Marmara Denizi'nin kuzey kısmında daha 

yüksektir. Su kalitesi bakımından oldukça kötü olan İzmit Körfezi'nde 1996 yılında yapılan 

çalışmada 17 teleost balık türünün körfeze yumurta bıraktığı belirlenmiştir. Körfezde hamsi 

ve çaça balığının yumurta ve larvaları en baskın türler olarak belirlenmiştir. Değişen su 

kalitesi ile birlikte 2000 yılında körfezde teleost balık türü sayısının 23'e yükseldiği 

belirlenmiştir. 
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The aim of this study to evaluate ichthyoplankton studies which carried out different 

time period as temporarily and spatially in the Sea of Marmara. Generally, according to the 

surveys conducted, it was stated that the Sea of Marmara is the spawning area of more than 

teleost fish species. The species diversity is high in summer than while it is low during winter 

in the sea. The Erdek Bay has the highest species diversity in terms of ichthyoplankton where 

the biodiversity is also relatively higher than the other regions. On the other hand, the 

abundance of fish eggs is higher in the northern Sea of Marmara where the eutrophication is 

also high. In the study conducted in 1996 in İzmit Bay, where water quality is rather poor, 

17 teleost fish eggs were obtained. Eggs and larvae of anchovy and sprats were identified as 

the most dominant species in the İzmit Bay. It has been determined that the number of teleost 

fish species in the bay increased to 23 in 2000 with the changing water quality.  

 

Keywords: Sea of Marmara, Ichthyoplankton, Distribution, Abundance. 
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İzmir Körfezi'nde ihtiyoplankton çalışmaları ilk olarak 1969 yılında başlatılmıştır, 

1974-1978 yıllarında geniş kapsamlı sonuçlar elde edilmiştir.1989 yılından itibaren 

ihtiyoplankton izleme çalışmaları, DEÜ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün 

koordinatörlüğü ve yerel yönetimin desteğiyle, "İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları" 

kapsamında düzenli olarak devam ettirilmiştir. İzmir Körfezi, ülkemiz deniz alanlarında en 

yoğun ihtiyoplankton çalışılan lokasyon olmuştur. Son 30 yılda, İzmir Körfez'indeki tür 

(balık) çeşitliliği, türlerin körfez bölümlerine göre dağılımları ve üreme alanları, körfez 

hidrografisinin ve çevresel etkilerin (kirlenme vs.) ihtiyoplanktona etkileri üzerine hatırı 

sayılır bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Balıkların en önemli üreme noktasını Dış Körfez 

oluşturmaktadır. Ege Denizi açıklarındanakıntılarla taşınan türler de, büyüme ve beslenme 

amaçlı olarak körfezi kullanabilmektedirler. Körfezin en yoğun üreyen balık stoklarını; 

küçük pelajiklerden hamsi (E. encrasicolus), sardalya (S. pilchardus) ve tirsi (S. aurita) 

oluşturmaktadır.1994-2002 döneminde; yumurta-larvaları dağılımın %55 ve %51'ini hamsi, 

%18 ve %12'sini sardalya türü yumurta larvaları, %6 ve %4'lük kısmını da tirsi balıkları 

oluşturmaktadır. Hamsi yumurtaları Haziran 2002'de 6635 birey/m², Ağustos 2001'de 6694 

birey/m², Nisan 1998'de 2736 birey/m² olarak dağılım göstermektedir. Hamsi larvaları ise; 

Ağustos 2001'de 3968 birey/m², Haziran 1997'de 1484 birey/m²şeklinde dağılım 

göstermektedir. Sardalya yumurtaları; Nisan 1994'de 2576 birey/m², Ocak 1998'de 895 

birey/m², Mart 2004'de 793 birey/m², Şubat 2005'de 780 birey/m², larvaları ise; Mayıs 

2003'de 2805 birey/m², Şubat 2002'de 717 birey/m², Nisan 1998'de 492 birey/m² dağılım 

göstermektedir. Tirsi yumurtaları; Ağustos 2001'de 556 birey/m², Temmuz 1996'da 286 

birey/m²'dir. Larvaları; Ağustos 2003'de 1015 birey/m², Temmuz 1997'de 699 birey/m², 

Haziran 1996'da 482 birey/m²'dir. Diğer yüksek oranda bulunan türler iseSparidae,Gobiidae, 

Mulliidae, Bothidae familyaları türlerinden oluşmaktadır.Mugilidae, Labridae, Blenniidae, 

Callionymidae, Gobiidae, Bothidae, Soleidae türleri tüm körfez bölümlerinde üreme 

işlevlerini devam ettirdiği, Triglidae, Moronidae, Trachinidae, Scombridae, Pleuronectidae 

türlerinin kirlilik etkisiyle İç Körfez'e girmeyerek, Orta Körfez sınırında ürediği, derin deniz 

türlerini temsil eden familyaların (Paralepididae, Regalecidae, Scorpaenidae, 

Coryphaenidae, Ammodytidae, Trichiuridae, Congridae, Nettastomidae, Photichthyidae, 

Stomiidae) beklendiği gibi Dış Körfez'de yumurtalama işlevini sürdürdüğü görülmüştür. 

İzmir Körfezi ihtiyoplanktonunda bulunan türlerin kökenleri %76 Atlantomediterran, %6.2 

Akdeniz endemik, %4.7 Kozmopolit olduklarına işaret etmektedir. Ege Denizi'nde son 10 

yılda saptanan altı Lesepsiyan balık türüne ait yumurta-larva, henüz planktonda 

bulunmamıştır. İç Körfez bölümünde pek çok tür üreme işlevini yitirmiştir, ancak özellikle 

küçük pelajik balıklar için halen önemini korumaktadır. 
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First ichthyoplankton researches were started at 1969 in Izmir Bay. The most 

comprehensive study was carried out between the years of 1974-1978. Regular monitoring 

studies on the ichthyoplankton distribution in Izmir Bay was started from 1989 during the 

long-term oceanographic monitoring surveys carried out under the coordination of the 

Institute of Marine Sciences and Technology of DEU which were supported Izmir 

Municipality. In this context, a considerable knowledge has been obtained on the species 

(fish) diversity, their distribution and spawning areas, hydrography and environmental 

impacts (pollution etc.). The most important spawning ground is located at the outer bay. 

Species which transported by currents from the Aegean Sea offshore can also use as a 

nursery and feeding ground. Small pelagic such as anchovy (E. encrasicolus), European 

pilchard (S. pilchardus) and (S. aurita) constitutes the most intensive spawning fishes in the 

bay. The dominant species in the Bay is European anchovy, being responsible for 55% and 

51% eggs-larvae between the years of 1994-2002 and follows 18% and 12% European 

pilchard, 6% and 4% shad’s eggs-larvae. Anchovy eggs have been distributing as 6635 

ind./m2 in June 2002, 6694 ind./m2 in August 2001, 2736 ind./m2 in April 1998. Anchovy 

larvae as; 3968 ind./m2 in August 2001, 1484 ind./m2 in June 1997. Sardine eggs have been 

distributing as 2576 ind./m2 in April 1994, 895 ind./m2 in January 1998, 793 ind./m2 in 

March 2004, 780 ind./m2 in February 2005.  Pilchard larvae as; 2805 ind./m2 in May 2003, 

717 ind./m2 in February 2002, 492 ind./m2 in April 1998. Shad eggs have been distributing 

as 556 ind./m2in August 2001, 286 ind./m2 in July 1996. Shad larvae as; 1015 ind./m2 in 

August 2003, 699 ind./m2 in July 1997, 482 ind./m2 in June 1996. Sparidae, Gobiidae, 

Mulliidae, Bothhidae family’s members are other important species in the region. Mugilidae, 

Labridae, Blenniidae, Callionymidae, Gobiidae, Bothidae, Soleidae family’s members have 

been spawning all over the bay, whereas Triglidae, Moronidae, Trachinidae, Scombridae, 

Pleuronectidae family’s members never enter to the inner bay due to the pollution. As 

expected that deep sea family’s (Paralepididae, Regalecidae, Scorpaenidae, Coryphaenidae, 

Ammodytidae, Trichiuridae, Congridae, Nettastomidae, Photichthyidae, Stomiidae) 

members spawning takes place at the outer bay. Origins of the species found in the bay are 

as follows; 76% Atlanto-Mediterranean, 6.2% Mediterranean, 4.7% cosmopolite. In the last 

decade Lessepsian fishes recorded from the Aegean Sea, theirs eggs and larvae have never 

been found in the bay. In the Inner bay many species have lost reproductive function, 

however still remain important for small pelagic fishes. 

 

Keywords: Izmir Bay, Ichthyoplankton. 
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Dünya balıkçılığında olduğu gibi; ülkemizde de balıkçılığımızın ana kaynağını 

“küçük pelajikler” olarak bilinen hamsi ve sardalya gibi balıklar oluşturmaktadır. Söz 

konusu balıklar “peyderpey yumurta bırakma” stratejisine sahip olmaları nedeniyle, çok 

sayıda yumurta üretebilmekte ve nihayetinde de yüksek miktarlarda av verebilmektedirler. 

Bu olgu “yumurtaları tek bir sepette taşıma” riskini ortadan kaldırdığı gibi, döl verme 

kapasitesini artırıcı ve neslin devamlılığını sağlayıcı bir özellik olarak kaşımıza çıkmaktadır. 

 

Küçük pelajik balıklarla birlikte; mercan, bakalyaro, dülger, kedibalığı gibi türlere 

ait üreme özelliklerine değinilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Balık, Üreme Stratejisi. 
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Fishes such as anchovy and sardine which are known as "small pelagics" constitute 

the major part of the yield from fisheries in our country in the same way as they do for the 

world fisheries. Small pelagic fishes are essential renewable fisheries resources in the marine 

ecosystems due to their “batch spawning” strategy. This phenomenon decreases the risk of 

“carrying all eggs in a single basket" as well as enhancing reproductive capacity and 

providing a continuity of generations. 

 

Reproduction properties of small pelagics and sea bream, hake, John Dory, spotted 

dogfish have been given.  

 

Keywords: Fish, Spawning Strategy. 
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Kıyılarda giderek artan insan baskısı nedeniyle yayılış alanı daralan ve popülasyon 

büyüklükleri giderek azalan hayalet yengeçler kıyı ekosistemleri üzerindeki insan etkisinin 

büyüklüğünün görülmesi için güvenilir bir belirteç işlevi görmektedir. Türün dağılımı ve 

popülasyon yapısının ortaya çıkarılması ve izlenmesi, sürdürülen koruma faaliyetlerinin 

başarı düzeyinin anlaşılmasının yanında daha verimli koruma yöntemlerinin ve kıyısal 

yönetim planlarının geliştirilmesini sağlayabilir. Sahillerdeki insan kullanım düzeyinin ve 

farklı habitat özelliklerinin hayalet yengeç (Ocypodo cursor) popülasyonlarının büyüklüğü 

ve yaş dağılımı üzerinde etkisini gözlemlemek için 2016 yılı yazında ekibimiz tarafından bir 

çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında ODTÜ Erdemli Kampüsü içerisinde yer 

alan, düşük yoğunluk insan kullanımı olan plajlarda bulunan 12 kesit ile kampüse komşu, 

yoğun insan kullanımına maruz kalan halk plajlarındaki 12 kesitte yuva sayısı ve yuva 

açıklık büyüklükleri değerlendirilerek her bir kumsaldaki farklı habitat tiplerindeki 

popülasyon büyüklüğü ve yaş dağılımını ortaya çıkaracak standart transekt çalışmaları 

yapılmıştır. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda insan etkisinin az olduğu kumsalda daha 

kalabalık olan hayalet yengeç popülasyonunun aynı zamanda daha geniş bir bantta dağılım 

gösterdiği ortaya koyulmuştur; bunun yanında çalışma sonuçları insan kullanımının az 

olduğu sahillerin daha geniş yaş dağılımına sahip popülasyonlara ev sahipliği yaptığını, 

yoğun insan etkisi görülen sahillerde genç bireylerin dışlandığını göstermiştir. İnsan 

baskısının aynı düzeyde olduğu fakat farklı kum tanecik boyutu ve vejetasyon özelliklerine 

sahip transekler arasında da popülasyon büyüklüklerinin ve yaş dağılımlarının farklılık 

gösterdiği bulunmuştur. Tüm bunlar ve hayalet yengeçlerin yaşam döngüleri göz önünde 

bulundurulduğunda koruma altındaki sahillerde bulunan popülasyonların yakınlarda yer alan 

diğer bölgeler için kaynak popülasyon görevi görebileceği sonucuna varılmaktadır. Sonuç 

olarak, çalışmamız hayalet yengeçlerin insan kullanımının kıyı ekosistemleri üzerinde iyi bir 

belirteç olduğunu göstermiştir. Ayrıca, çalışmamız görece küçük koruma alanlarının 

bölgede yayılış gösteren kıyı türleri için iyi birer sığınak ve türlerin yayılışı için birer 

basamak işlevi görebileceğini ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsan baskısı, Kıyı ekosistemleri, Kıyı koruma yönetimi, Kaynak 

popülasyon. 
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 Ghost crabs are experiencing population decline and range contraction because of 

increasing human impact on coastal ecosystems. The status and sensitivity of ghost crabs 

make them good indicator for the level of anthropogenic pressure on coastal ecosystems. 

Surveys on ghost crab populations on beaches can reveal the success of protection activities, 

and may suggest more efficient coastal management. In summer of 2016, we made a survey 

on ghost crab (Ocypode cursor) populations at four beaches with contrasting anthropogenic 

pressures and habitat characteristics. We surveyed abundance, age distribution of crab 

populations by conducting burrow counts and burrow opening size measurements on 

standardized transects. 12 transects at beaches with limited human use in METU Erdemli 

Campus, and 12 transects on neighboring public beaches with intense human use were 

surveyed. Our surveys reveal that ghost crab populations had a higher population and utilized 

a wider band on beaches with limited human use compared to ones with intense human use. 

Furthermore, beaches with lower anthropogenic pressure hosted more diverse age groups, 

while the youngest age groups were excluded from the public beaches. In addition to those 

findings, our study revealed that beaches with different sand grain size and vegetation hosted 

ghost crab populations with different abundance and age structure. Our results suggest that 

protected beaches can act as source populations for nearby disturbed areas. Overall, our 

study revealed that ghost crab populations are good indicators of the effect of anthropogenic 

pressure on coasts, and relatively small protected areas could be efficient refuges and 

stepping stones for coastal species for dispersal. 

 

Keywords: Anthropogenic pressure, Coastal ecosystem, Coastal management, Source 

population. 
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Bu çalışmada, Temmuz 2016 – Haziran 2017 tarihleri arasında Antalya Körfezi’nden 

örneklenen derin su izmarit balıklarının (Centracanthus cirrus) total boyu ile vücut ağırlığı 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Dip trolü ile aylık olarak yapılan örneklemelerde toplam 

3006 birey örneklenmiştir. Örneklemelerde minimum ve maksimum total boy sırasıyla 5.7 

cm ve 16.0 cm iken, ortalama total boy 10.2±0.31 cm (ortalama±SS) olarak belirlenmiştir. 

Boy-ağırlık ilişkisinde b değeri örnekleme aylarına göre 2.94 ile 3.54 arasında değişim 

göstermiştir. Eylül 2016 ve Şubat 2017 örneklemelerinde izometrik büyüme gözlenirken 

diğer aylarda pozitif allometrik büyüme görülmüştür. İzometrik büyüme özelliği gözlenen 

aylarda a değerlerinin de diğer aylara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Boy-ağırlık ilişkisi, Centracanthus cirrus, Antalya Körfezi. 
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In this study, the relationship between total length and body weight of curled pickarel 

(Centracanthus cirrus) samples collected from Antalya Bay in July 2016 June 2017 was 

investigated. A total of 3006 individuals were collected by monthly surveys. While the 

average total length was 10.2±0.31 cm (mean±SD), the minimum and maximum total length 

was measured 5.7 cm and 16.0 cm respectively. In length-weight relationship, the value of 

b varied between 2.94 and 3.54 according to the sampling months. The growth was isometric 

between September 2016 and February 2017. However, in the remaining months, it was 

positively allometric. The value was found to be higher during the months when isometric 

growth was observed. 

 

Keywords:  Length-weight relationship, Cenracanthus cirrus, Antalya Bay. 
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Yoğun bir şekilde kullanılan liman bölgelerinde komünite yapısını ve komünitenin 

tepkisini belirlemek için Türkiye kıyılarından (Marmara Denizi; Kumport, TÜPRAŞ Petrol 

Rafineri, Tuzla Tersanesi, Bostancı Balıkçı Barınağı ve Karadeniz; Rize Port, Samsun 

Limanı ve Yakakent Balıkçı Barınağı) 2014 yılı yaz aylarında makrozoobentik örneklemeler 

yapılmıştır. Ekolojik Kalite Durumu (EKD) Shannon-Weiner Çeşitlilik, BENTIX, AMBI ve 

M-AMBI indisleri kullanılarak belirlenmiştir. Marmara Denizi’nde, insan baskısının 

oldukça yoğun ve su kalitesinin düşük olduğu limanlarda (TÜPRAŞ ve Tuzla) genellikle 

birinci ve ikinci derece fırsatçı türler baskınlık göstermektedir. EKD, askıda katı madde 

miktarının aşırı derecede yüksek olduğu, yoğun bir şekilde kirliliğin gözlendiği bir körfezde 

konumlanan TÜPRAŞ gibi bölgelerde “kötü” durumu göstermektedir. Marmara Denizi’ne 

ait belirli bir referans istasyonunda (Kumport Ref) limanın diğer istasyonları daha iyi 

koşulları ifade ederken, “kötü” durumun ve oldukça düşük biyoçeşitliliğin (H′: 0.15) 

gözlenmesinin sebebi ise bu istasyonun derinliğinin denizin alt su tabakasına denk gelmesi 

ve çözünmüş oksijen miktarının 2 mg/L’nin altında (1,7 mg/L) görülmesidir. Karadeniz 

istasyonlarında ise askıda katı madde miktarının düştüğü bölgelerde fırsatçı türlerin yüzdesi 

azalmıştır. Birinci derece fırsatçı türler sadece bölgede çok sık kullanılan ve neredeyse kapalı 

bir yapısı olan Samsun Limanı’nın en iç kısmında büyük oranda baskınlık göstermektedir. 

Fakat Karadeniz limanları, limanların en iç bölgeleri haricinde genellikle “iyi” durumlara 

işaret etmektedir. Karadeniz’de dikkati çeken bir husus ise ikinci derece fırsatçı tür oranının 

RizePort limanın ağız bölgesinde yüksek olmasıdır. Bunun sebebinin ise Kuzeyli Rüzgarlar 

ile limanın içine taşınan nehir girdisinin olduğu düşünülmektedir. 
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Macrazoobenthic samples were collected in order to identify the community structure 

and its response to dense harbor activities along Turkey coasts (the Sea of Marmara; 

Kumport, TÜPRAŞ Oil Refinery, Tuzla Shipyard, Bostancı Fishing Shelter; and Black Sea; 

Rize Port, Samsun Harbor and Yakakent Fishing Shelter) in 2014 summer.  The Ecological 

Quality Status (EcoQS) was evaluated via Shannon-Weiner Diversity, BENTIX, AMBI and 

M-AMBI indices. In the Sea of Marmara, first and second order opportunistic species 

generally dominated the areas where human pressure is higher and water quality and 

diversity are lower (TÜPRAŞ and Tuzla). EcoQS is “bad” in the harbors where “suspended 

solid matter” values are considerably higher such as in TÜPRAŞ Oil Refinery, which is 

located in a bay excessively polluted. In the Sea of Marmara there is one specific “reference 

station” (Kumport Ref) situated at the lower layer, indicates “bad” status and displays 

extremely low diversity values (H′: 0.15) depending on the dissolved oxygen level as being 

lower than 2 mg/L (1.7 mg/L) while rest of the harbor indicates higher status. In the Black 

Sea stations, the ratio of opportunistic species decreases where the values of suspended solid 

matter are relatively lower. The first order opportunistic species are seen in a higher 

proportion only at the inner part of the most frequently used harbor (Samsun), which is a 

nearly enclosed area. However, the Black Sea harbors generally represent “good” status 

except for the inner parts of the ports. There is one particular point to consider that the 

relatively higher proportion of second order opportunistic species were observed in the 

opening of RizePort as a possible consequence of river input dragged by the northern winds.  

 

Keywords: Zoobenthos, Pollution, Harbor. 
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Bu çalışmada, Marmara Denizi'nde Parastichopus regalis'in birim avı-bolluğu 

(CPUE kg/sa, N/sa) ve hedef dışı av oranları bölgelere, mevsimlere ve derinliklere göre 

belirlenmiştir. Örnekler Ekim 2011- Temmuz 2014 tarihleri arasında mevsimlik algarna 

çekimlerinden elde edilmiştir. Toplamda 229 adet algarna çekimi yapılmıştır. Marmara 

Denizi altı av sahasına;1. bölge: Erdek, 2. bölge: Tekirdağ, 3. bölge: Marmara Adası, 4. 

bölge: Kapıdağ, 5. bölge: Yalova, 6. bölge: Silivri ayrılarak değerlendirilmiştir. Algarna ile 

avlanan türlerin toplam birim avı 63.6 kg/sa, P. regalis'in birim avı 4.12 kg/sa (17 N/sa) 

olarak belirlenmiştir.  Bölgelere göre en yüksek birim av miktarı Marmara Adasında (6.84 

kg/sa - 23 N/sa), en düşük birim av miktarı Silivri (0.64 kg/sa - 6 N/sa) av bölgesinde tespit 

edilmiştir. Mevsimlere göre birim av miktarı en yüksek ilkbaharda en düşük kış mevsiminde 

belirlenmiştir. 2012'den 2014 yılına birim av miktarında azalış gözlemlenmiştir. Derinliklere 

göre birim av miktarı 50-100 m derinlik aralığında daha bol bulunduğu tespit edilmiştir. 

Algarna avcılığında hedef dışı av oranı %75, P. regalis'in hedef dışı av oranı %22 olarak 

belirlenmiştir. Hedef dışı av oranı bölgelere, mevsimlere ve derinliklere göre değişmiştir. En 

yüksek hedef dışı av oranı 3. Bölgede (%50), ilkbahar mevsiminde (%56) ve 50-100 m 

(%13) derinlikte tespit edilmiştir. Bu çalışma TAGEM / HAYSÜD / 2011 / 09 / 02 /04 no'lu 

proje ile desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Parastichopus regalis, CPUE, Alansal-zamansal dağılım, Hedef dışı. 
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In this study, the catch per unit effort-abundance (CPUE kg/h, N/h) and bycatch ratios 

of Parastichopus regalis were determined according to areas, seasons and depths in the Sea 

of Marmara. Samples were obtained from monthly by beam trawl between October 2011 

and July 2014. Total of 229 station were sampled. Totaly six area distributed as 1. area: 

Erdek, 2. area: Tekirdağ, 3. area: Marmara Island, 4. area: Kapıdağ, 5. area: Yalova and 6. 

area: Silivri. The CPUE of total species caught by beam trawl were determined 63.6 kg/h, 

the CPUE of P. regalis were 4.12 kg/h (17 N/h). According to the region, the highest CPUE 

was found in the Marmara Island (6.84 kg/h - 23 N/h) and the lowest CPUE was in Silivri 

(0.64 kg/h - 6 N/h). According to seasonal CPUE were highest value in spring and lowest 

value were in winter. There has been a decrease in the abundance of royale cucumber from 

2012 to 2014. According to the depths, the CPUE is more abundant in the depth range of 50-

100 m. The bycatch ratio of beam trawl was 75%, and the bycatch ratio of P. regalis were 

22%. The bycatch ratios were changed by areas, seasons and depths. The highest bycatch 

ratios were found in the 3. area (50%), spring season (56%) and 50-100 m depth (13%). This 

study supported by TAGEM Project no: TAGEM / HAYSÜD / 2011 / 09 / 02 /04. 
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Akdeniz’de geniş dağılım gösteren monospesifik Posidonia oceanica (L.) Delile 

deniz çayırları, yavaş kolonizasyon kapasitesine sahip olduğundan; kıyısal sistemler 

üzerinde artan antropojenik baskılar nedeniyle gerileme göstererek geri dönüşü olmayan 

habitat kaybına uğramaktadır. Antropojenik baskılara karşı hassasiyetinden dolayı “biyo-

indikatör” özelliği gösterirler. Avrupa Birliği Su Çerçevesi Direktifleri (WFD 2000/60/EC), 

kıyısal ekosistem statüsünün değerlendirilmesinde araç olarak “biyolojik kalite 

elementlerinin” kullanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu nedenle Akdeniz ülkelerinde P. 

oceanica, uzun-dönem izleme çalışmalarında, ideal “biyolojik kalite elementi” olarak 

kullanılmaktadır. 2008'de “MedPosidonia” Programı ile 4 Akdeniz ülkesinde (Cezayir, 

Libya, Tunus ve Türkiye) P. oceanica çayırlarının durumu hakkında ek bilgi sağlanması ve 

koruma planları oluşturulması amacıyla “kapasite arttırma” çalışmaları yürütülmüştür. Bu 

amaçla Gökçeada'da P. oceanica'nın tanımlayıcı parametreleri belirlenmiş ve “uzun-dönem 

izleme sistemi” kurulmuştur. 2016'da bölgedeki çayır yoğunluğunun azalmasının yanı sıra 

batimetrik sınırlarında ortalama 3.2 m gerileme kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlar; 2008 

ile kıyaslandığında; çayır yatağında 8 senede meydana gelen gerilemenin potansiyel 

sebeplerini değerlendirme imkânına ulaşılmıştır. P. oceanica, Akdeniz'de AB Habitat 

Direktifi (Annex I - EC Directive 92/43/EEC)'nce öncelikli habitatlar olarak korunmasına 

rağmen; Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanısıra korumaya yönelik yönetim 

planları yetersiz kalmaktadır. 
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Monospesific Posidonia oceanica (L.) Delile meadows widely distributed 

throughout the Mediterranean, suffer from regressions and habitat losses due to increasing 

antropogenic pressures on the coastal systems. As a result of their high sensitivity to the 

anthropogenic pressures, they have an “bio-indicator” value. European Union Water 

Framework Directive (WFD 2000/60/EC) was concentrated on the use of “biological quality 

elements” as a tool for the evaluation of the coastal ecosystem status. Therefore, in the 

Mediterranean countries, P. oceanica is used as an ideal “biological quality element” in the 

long-term monitoring studies. In 2008, “capacity raising” efforts were conducted in order to 

supply additional information and construct conservation plans on P. oceanica meadows in 

4 Mediterranean countries (Algeria, Libya, Tunusia and Turkey) through the 

“MedPosidonia” Programme. For this purpose; descriptive parameters of P. oceanica were 

determined and “long-term monitoring system” was set up. In 2016, average 3.2 m 

regression was recorded in the bathymetrical limits of P. oceanica as well as the meadow 

density declination. When the data was compared to 2008; it could be reached to the 

possibility of evaluation of the potential reasons of the regression occured in the meadow 

bed during 8 years. Although P. oceanica is under protection by EU Habitat Directive 

(Annex I - EC Directive 92/43/EEC) as a priority habitat in the Mediterranean; the 

management plans for conservation remains inadequate in Turkey comparing to the 

economical and social development. 

 

Keywords: Posidonia oceanica, Seagrass, Regression, Long-term monitoring, North 

Aegean. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aysugumusoglu@gmail.com


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

52 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Antalya Körfezinde (Doğu Akdeniz, Türkiye) Posidonia oceanica  

deniz çayırının Akustiksel Dağılımı ve Ekolojisi 
 

 

Cansu BALABAN1, Erhan MUTLU1 

1
Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Antalya 

Sorumlu yazar e-posta: cbmoryell@gmail.com 
 

 

Posidonia oceanica türü Akdeniz için endemik bir deniz çiçekli bitkidir. Geniş 

alanlarda dağılım gösteren bu hassas nitelikteki deniz çayırlarının miktarları, sağlık 

durumları ve yayılımları hakkında en kısa sürede veri elde etmek önemlidir. Türün tespit 

edilmesi ve dağılımına ilişkin bilgiler bu zamana kadar ülkemiz şartlarında daha çok 

geleneksel metotların (Scuba, video vs.) kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerle 

sınırlı verinin elde edilmesi, türün geniş alanlarda biyokütle ve çayır örtüsünün yüksekliğine 

dair bilgilerin edinilmesine izin vermemiştir. Uluslar arası literatürde deniz tabanı 

tanımlaması, sınıflaması ve bitki örtüsü üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Gelişen 

teknolojiyle beraber akustik teoriler, sucul ortamdaki vejetasyon ve substrat tanımlama 

çalışmalarını mümkün hale gelmiştir. Bu projede de, mevcut deniz tabanı sınıflaması ve 

vejetasyonu üzerine akustiksel teoriler içeren algoritmalar ve ticari programlar (EcoSAV, 

Visual Bottom Type, Visual Analyzer, Matlab) kullanılarak, Antalya Körfezi’nde ilk defa 

akustiksel olarak Posidonia oceanica’nın tür tanımlaması, akustiksel nispi ve mutlak 

yoğunluklarının tahmini kalibrasyon ve saha çalışması ile gerçekleştirilmiştir. 

Kalibrasyonda türün farklı yoğunluk, yaprak boyu ve oryantasyonuna bağlı olarak birebir 

ölçümleri yapılmış, ayrıca çalışma alanı içinde belirlenen hatlarda Scuba dalışı ile akustik 

ölçümlerin doğrulaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, substrat yapısı ve hidrografik 

parametrelerin akustik veriler ile birlikte çok değişkenli istatistiksel analizleri de yapılarak 

türe özgü parametreler belirlenmiştir. Bu parametreler, 1.5 yıl boyunca türlerin mevsimsel 

dağılımlarının ve değişimlerinin haritalandırılmasına temel teşkil etmiştir. Çalışma 

sonucunda mevsimsel olarak türün hem yaprak yüksekliğine hem de biyokütleye bağlı 

dağılım haritası çıkartılmıştır. İlaveten, çalışma sahası içerisinde P. oceanica’nın 3 ayrı 

alanda yatak oluşturduğu gözlenirken, 1 ile 28 m su derinliği arasında dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Genelde 10–15 m su derinliğini tercih etmektedir. Yaprakların yaprak alan 

(LA)-yaprak yaş ağırlığı (W) arasındaki ilişkide mevsimsel farklılık görülmüştür. 

Morfometrik ve yoğunluk açısından Posidonia genelde mevsimlere ve derinliğe bağlı olarak 

farklılık göstermiştir. Daha çok kayalık zeminde ve çakıl oranı yüksek (%13–40) zeminlerde 

bulunmuştur. Sediman içindeki CaCO3 oranı yüksek zeminleri tercih ettiği gözlenmiştir. 

Dibe ulaşan PAR (%10-%32) arasında iken, yüzey suyu sıcaklığı (28.8–29.3oC) ve dip suyu 

sıcaklığı (22–28oC) olup kısmi ilişkili bulunmuştur.  
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Posidonia oceanica seagrass is an endemic marine flowering plant for the 

Mediterranean. It is important to obtain data as soon as possible about the quantities, health 

conditions and spreads of this delicate seagrass, which are distributed over large areas. 

Information on detection and distribution of the species has been made up to this time by 

using traditional methods (Scuba, video etc.) in our country conditions. Obtaining limited 

data with these methods did not allow the knowledge of the biomass and height of the 

seagrass covering over large areas. In international literature, many studies have been made 

on the definition of seabed, classification and vegetation cover. The acoustic theory with 

developing technology has made it possible to study vegetation and substrate identification 

in aquatic environments. In this project, for the first time in the Gulf of Antalya, acoustic 

algorithms and commercial programs (EcoSAV, Visual Bottom Type, Visual Analyzer, 

Matlab) were used for the classification of existing seabed and vegetation, acoustic 

identification of Posidonia oceanica, estimation of acoustic relative and absolute densities 

with calibration and fieldwork. Calibration was carried out on the basis of different density, 

leaf size, orientation and verification of the acoustic measurements (sea-truthing) with scuba 

diving in the lines determined within the study area. In addition to these, substrate structure 

and hydrographic parameters have been determined by using statistical analysis with 

acoustic data. These parameters were the basis for the mapping of seasonal distributions and 

variations of species for 1.5 years. As a result of the study, both the leaf height and biomass 

distribution map were plotted seasonally. In addition, it has been determined that in the study 

area, P. oceanica formed 3 different beds and distributed between 1 and 28 m water depth. 

In general, 10-15 m water depth was preferred. There was a seasonal difference between leaf 

area (LA) and leaf age weight (W) of leaves. In terms of morphometric and density, P. 

oceanica generally varied depending on the season and depth. It was found mostly on the 

rocky ground and high gravel ratio (13-40%). It has been observed that the sediments prefer 

higher grounds with CaCO3 content. PAR was (10%-32%), surface water temperature (28.8-

29.3°C) and bottom water temperature (22-28 ° C) were found to be partially related.  

 

Keywords: Acoustic, Posidonia oceanica, Distribution, Identification. 
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Akdeniz’de endemik olan Posidonia oceanica, kıyılardan 40 metre derinliğe kadar 

yoğun çayırlar oluşturur. Bu çayırlar son derece karmaşık ve üretken ekolojik sistemler olup 

bentik organizmalar için çeşitli mikrohabitatları oluştururlar. Posidonia oceanica içerisinde 

yaşayan omurgasızlar arasında Crustacea yüksek tür çeşitliliği, bolluk ve biyokütle ile temsil 

edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin kuzey Ege Denizi kıyılarında dağılım 

gösteren P. oceanica çayırları ile ilişkili Crustacea türleri hakkında bilgi vermektir. Örnekler 

Haziran-Temmuz 2016 tarihleri arasında 13 istasyondan (0-5 m) serbest ve tüplü dalışlarla 

kalitatif olarak toplanmıştır. Toplam 5 ordoya ait 106 Crustacea türü bulunmuş olup en fazla 

tür sayısına Sazlıca’da (37 tür), en az tür sayısına ise (15 tür) Geyikli’de rastlanılmıştır. 

Delici Crustacea türleri olan Janira maculosa ve Limnoria sp. bölgede ayrıca saptanmıştır. 

Amphipoda P. oceanica çayırlarında en fazla tür sayısına (57 tür; %53.8) sahip ordo olup 

bunu sırasıyla, Decapoda (29 tür; %27.3), Isopoda (9 tür; %8.5), Cumacea (7 tür; %6.6) ve 

Tanaidacea (4 tür; %3.8) ordoları takip etmektedir. Bu çayırlarda 17 tür “Devamlı”, 17 tür 

“Yaygın” ve 72 tür “Seyrek” dağılım göstermektedir. Devamlı olan Crustacea türlerinin kısa 

tanımlamaları ile dağılımları ve ekolojik özellikleri verilmiştir. 
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Posidonia oceanica meadows, which are endemic in the Mediterranean Sea, form 

dense meadows at depths down to 40 m. These meadows constitute highly complex and 

productive ecological systems and form a variety of microhabitats for benthic organisms. 

Among the invertebrates living in among the invertebrates living in Posidonia oceanica 

meadows, Crustacea are represented by higher species diversity, abundance and biomass. 

The aim of this study was to present data on Crustacea species associated with P. oceanica 

meadows distributed along the north Aegean Sea coasts of Turkey. The samples were 

collected qualitatively from 13 stations (0-5 m) between June and July 2016 by scuba diving 

and snorkeling. A total of 106 Crustacean species belonging to 5 orders were found and the 

highest number of species was encountered at Sazlıca (37 species) and least the number of 

species (15 species) at Geyikli. Janira maculosa and Limnoria sp., which are bioeroder 

crusctacea species, were also determined in the area. The order Amphipoda had the majority 

of species (57 species; 53.8%) in the P. oceanica meadows, followed by Decapoda (29 

species; 27.3%), Isopoda (9 species; 8.5%), Cumacea (7 species; 6.6%) and Tanaidacea (4 

species; 3.8%). In the meadows, 17 species were constant, 17 species were common and 72 

species were rare. Brief descriptions of constant Crustacea species with their distributional 

and ecological properties were given. 

 

Keywords: Crustacea, Posidonia oceanica, Ecology, Aegean Sea. 
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Güney Doğu Karadeniz’de 114Y232 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında 

gerçekleştirilen deniz seferlerinde fitoplankton boy gruplarının zamansal dağılımı HPLC 

pigment analizi ile incelenmiştir. Örnekler (1 litre) SBE32 Roset ile yüzeyden alınmıştır. 

Alınan deniz suyu örnekleri 47 mm çaplı GF/F filtrelerden süzülerek analiz aşamasına kadar 

sıvı azot içerisinde (-196C) muhafaza edilmiştir. HPLC analizleri sonucunda fitoplankton 

boy gruplarının toplam fitoplankton biokütlesine yaptığı katkı mikroplankton, nanoplankton 

ve pikoplankton, için sırası ile %8-36; %3-57 ve %5-50 arasında değişim göstermiştir. 

Çalışma süresince istasyonlar fitoplankton boy grupları açısından önemli farklılıklar 

sergilemiştir. Kıyı istasyonu genellikle mikroplankton tarafından domine edilirken açık 

istasyonlar ağırlıklı olarak nanoplankton veya pikoplankton tarafından temsil edilmiştir. 

Zamansal olarak bir değerlendirme yapıldığında ilkbahar döneminde bariz bir şekilde 

yüksek olan mikroplankton katkı oranlarının yaz mevsiminde azalarak yerini pikoplanktona 

bırakmıştır. Çalışma boyunca pikoplankton ve nanoplanktonun katkı oranları genelde aynı 

olup sadece bazı dönemsel farklılıklar tespit edilmiştir.  
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Temporal changes of phytoplankton size classes (PSC), within the TUBITAK project 

of 114Y232, derived from HPLC pigment analyses from May 2015 to April 2016 in the 

South-Eastern Black Sea were investigated. Samples (1 liter) were taken from surface by 

using SBE32 Carousel rosette sampler. Samples were filtered throughout a 47-mm diameter 

GF/F and stored in liquid nitrogen (-196C) until analyses. HPLC analyses revealed that the 

contribution of PSC to total phytoplankton community composition ranged from 8% to 86%, 

from 3% to 57%, and from 5% to 50% for microplankton, nanoplankton, and picoplankton 

respectively. During the study period, stations revealed a great range of differences in terms 

of PSC. Coastal station was generally dominated by microplankton; however, offshore 

stations were mainly represented by nanoplankton or picoplankton. In terms of temporal 

changes, contribution of microplankton was generally high in spring, and their contribution 

decreased throughout summer, which picoplankton were characterized with high 

contribution. The contribution of picoplankton and nanoplankton was nearly the same over 

the study period, except for occasional seasonal differences.  

 

Keywords: South Eastern Black Sea, HPLC, Phytoplankton size classes. 
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Bu çalışma, “TUBITAK-YDABAG-105Y103” kodlu proje çerçevesinde Ocak-

Aralık 2006 döneminde Çanakkale Boğazı (ÇB) Lapseki Lagününde 10 istasyonda 15 

günlük periyotlarda yüzey fitoplankton örneklerinin kantitatif analizini içermektedir. Ayrıca, 

yüzey deniz suyunda nütrient ve klorofil a analizleri yapılmıştır. Çözünmüş inorganik azot 

(DIN) 0.01-60.3 µM arasında, total fosfat (TP) 0.02-12.5 µM, inorganik fosfat (IP) 0.01-

0.67 µM, silikat 0.14-33.8 µM ve klorofil-a 0.32-24.9 µg L-1 arasında değişmiştir. 

Dinoflagellatlar 0.00-4.70x108 hücre L-1 (6.17x106±4.06x107 hücre L-1) arasında, diyatomlar 

0.00-8.50x107 hücre L-1 (7.13x106±1.23x107 hücre L-1) arasında ve diğer taksonomik gruplar 

0.00-9.43x108 hücre L-1 (1.59x107±7.32x107 hücre L-1)  arasında değmiştir. Toplam 

fitoplankton 0.00-4.84x108 hücre L-1 (1.81x107±5.39x107 hücre L-1) arasında değişmiştir. 

Diyatom yoğunlukları Ocak-Mart ve Temmuz-Eylül dönemlerinde diğer dönemlerden daha 

boldur. İlkbaharda, özellikle Nisan-Mayıs’da kokkoid syanobakteriler ve kokkolitoforlardan 

oluşan pikoplankton daha yoğundur. Ayrıca, sonbahar’da istasyon 7-9’daki pikoplankton 

bolluğundaki artış önemlidir. Mayıs-Haziran’da dinoflagellatlar, kış-ilkbahar ve Ağustos’da 

diyatomlar diğer fitoplankton gruplarından daha yoğundur. Kantitatif açıdan, istasyonlar 

arasındaki Bray-Curtis benzerlik indeksi 23.8-76.2 arasında değişirken, örnekleme 

dönemleri arasında 31.5-73.0 arasında değişmiştir. Lagünde, Syanofitlerden 1-2 tür, 

dinoflagellardan Ceratium furca, Ceratium fusus, Cylindrotheca closterium, Gymnodinium 

sp., Gonyaulax spinifera, Oxytoxum rampii, Prorocentrum micans, Prorocentrum minimum 

ve Scripsiella trochoidea türleri (9 tür), kokkolitoforlardan E. huxleyi (1 tür), diyatomlardan 

Dactilosolen fragilissimus, Grammatophora marina, Leptocylindrus minimus, 

Leptocylindrus danicus, Proboscia alata, Pseudo-nitzschia pungens, Rhizosolenia 

delicatula, Rhizosolenia setigera, Sceletonema costatum, Thalassionema nitzschioides ve 

Thalassiosira spp. (12 tür) yıl boyunca lagünde oluşan kommunite yapısını kontrol 

etmektedir. Özellikle, bazı dinoflagellat türleri farklı dönemlerde çeşitli yoğun zararlı alg 

üremeleri (HABs) oluşturarak balıkçılık ve akuakültür açısından lagünde yüksek risk 

oluşturmaktadır. Genellikle, Nisan-Haziran hariç, lagündeki diğer fitoplankton gruplarına 

göre diyatomların baskınlığı Tapes decustatus (istridye)’ un beslenmesi ve akuakültürü için 

önemlidir. Diyatomlar (%22.8-66.8) dinoflagellatlardan (%14.2-23.3) ve diğer taksonomik 

gruplardan (%17.3-26.1) daha baskın oldukları halde, syanofit yoğunluğu özellikle Mart ve 

Nisan aylarının ikinci dönemlerinde diğer fitoplankton gruplarından daha baskındır. Ayrıca, 

Mayıs-Haziran’daki yoğun dinoflagellat üretimi ve esasen bu üretimin toksik 

dinoflagellatlarca desteklenmesi, özellikle akuakültür açısından geç ilkbahar ve erken yaz 

dönemlerinde lagünün yüksek risk taşıdığı görülmüştür. Özellikle, geç ilkbahar ve yaz 

aylarında yüksek riske sahip olan lagün balıkçılık ve akuakültür açısından kontrol altında 

tutulmalıdır. Bununla birlikte, yüksek risk dönemleri hariç, diyatomlarca desteklenen yüksek 

birincil üretim akuakültür balıkçılığı açısından da uygundur.  

 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Boğazı, Östarin Sistemler, Çardak Lagünü, Fitoplankton, 

Zaman Serisi.   

  

mailto:mturkoglu@comu.edu.tr
mailto:umuronal@yahoo.com


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

60 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Temporal Variations of Qantitative Phytoplankton  

in the Çardak Lagoon of the Çanakkale Strait 
 

Muhammet TURKOGLU1, Umur ONAL2 
1COMU, Marine Sci. & Techn. Fac., Fisheries Basic Sciences Dep., Terzioglu Camp., Çanakkale, Turkey 

2COMU, Marine Sci. & Techn. Fac., Fisheries Aquaculture Dep., Terzioglu Camp., Çanakkale, Turkey  

Corresponding author e-mail: mturkoglu@comu.edu.tr, umuronal@yahoo.com   

 
 

The investigation includes quantitative analysis of phytoplankton collected from 10 

stations in the Cardak Lagoon of the Çanakkale Strait (CS) between January and December 

2006, at 15 days intervals, in a National project framework (TUBITAK-YDABAG-

105Y103). Also, nutrient and chlorophyll a were analysed in surface water. Dissolved 

inorganic nitrogen (DIN) varied between 0.01-60.3 µM, total phosphate (TP) between 0.02-

12.5 µM, Inorganic phosphate (IP) between 0.01-0.67 µM, silicate between 0.14-33.8 µM 

and chlorophyll a between 0.32-24.9 µg L-1. Dinoflagellates, diatoms and other 

phytoplankton groups varied between 0-4.70x108 (6.17x106±4.06x107 cell L-1), between 0-

8.50 x 107 (7.13x106±1.23x107 cell L-1) and between 0-9.43x108 cell L-1 (1.59 x 

107±7.32x107 cell L-1), respectively. Total phytoplankton varied between 0.00 and 4.84x108 

cell L-1 (1.81x107±5.39x107 cell L-1). Diatoms were more dominant in January-March and 

July-September periods than other periods. In the spring, especially in April and May 

picoplankton cells was denser than others. Additionally, there was an important rise in 

picoplankton particularly at stations 7-9 in autumn. Dinoflagellates were denser in May-

June, whereas diatoms were denser in winter-spring and August than other groups. In view 

of quantitative, while Bray-Curtis similarities between stations varied from 23.8 to 76.2%, 

the similarities between sampling periods varied from 31.5 to 73.0. In the Lagoon, during 

the year 1-2 cyanophyte species, Ceratium furca, Ceratium fusus, Cylindrotheca closterium, 

Gymnodinium sp., Gonyaulax spinifera, and Oxytoxum rampii, Prorocentrum micans, 

Prorocentrum minimum and Scripsiella trochoidea from dinoflagellates (9 taxa), E. huxleyi 

from coccolithophores (1 taxon), Dactilosolen fragilissimus, Grammatophora marina, 

Leptocylindrus danicus, Leptocylindrus minimus, Proboscia alata, Pseudo-nitzschia 

pungens, Rhizosolenia delicatula, Rhizosolenia setigera, Sceletonema costatum 

Thalassionema nitzschioides and Thalassiosira spp. from diatoms (12 taxa) control 

community structure. Particularly, some dinoflagellates which create various excessive 

harmful algal blooms (HABs) occur a high risk in respect to fisheries and aquaculture in 

different time periods in the lagoon. Generally, except April-June, the dominancy of diatoms 

according to other phytoplankton groups was important for feeding and aquaculture of carpet 

clam (Tapes decustatus). Although diatoms were dominant (%22.79-66.77) than 

dinoflagellates (%14.17-23.27) and other taxonomic groups (%17.32-26.10), cyanophytes 

were denser than other phytoplankton groups especially in the second periods of March and 

April. Besides, excessive dinoflagellate blooms which is particularly supported by their toxic 

ones revealed that the lagoon was under very high risk, particularly in late spring and early 

summer with regard to aquaculture. So, in view of fisheries and aquaculture the lagoon has 

to be controlled, especially in high risk periods. Even so, the findings revealed that lagoon 

is suitable for aquaculture, except for the risk periods due to the excessive harmful algal 

blooms which is especially provided by dinoflagellates. 

 

Keywords: Çanakkale Straits, Eustarine Systems, Çardak Lagoon, Phytoplankton, 15-day 

intervals.  
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İzmit Körfezi Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda bulunan yarı kapalı özellikli bir 

körfez olup 1970’lerden beri yoğun endüstriyel faaliyetlerin baskısı altındadır. Körfezde 

geçmiş yıllarda musilaj oluşumu, balık ölümleri, red-tide gibi olaylarla karşı karşıya 

kalınmıştır. Günümüzde ise belli dönemlerde yaşanan red-tide oluşumları devam etmekte 

olup ve özellikle dip oksijen seviyesinde ciddi düşüşler ekosistem için tehlike arz etmektedir. 

Bu kapsamda, İzmit Körfezinde fitoplankton kompozisyonu ve bolluğunu belirlemek üzere 

2015-2017 yılları arasında, körfezin doğu, orta ve batı kısımlarını temsilen seçilen 4 

istasyonun yüzeyinde mevsimsel olarak örneklemeler gerçekleştirilmiştir.  

 

Çalışma sonucunda Dinophyceae, Bacillariophyceae, Cyanophyceae, 

Dictyochophyceae, Euglenophyceae, Haptophyceae, Cryptophceae, Raphidophyceae, 

Coccolithophyceae olmak üzere toplam 9 fitoplankton grubuna ait 134 tür saptanmıştır. En 

yüksek fitoplankton bolluğu 2016 kış döneminde (807.6x103 hücre. l-1) körfezin doğusunda, 

en düşük fitoplankton bolluğu ise yine 2016 yılında yaz döneminde (288x103 hücre. l-1) 

körfezin batısında gözlenmiştir. Dinophysis acuta, Tripos fusus, Tripos furca, Noctulica 

scintillans, Prorocentrum micans, Prorocentrum scutellum, Ceratoneis closterium, 

Skeletonema costatum türleri 3 yıl boyunca tüm çalışma noktalarından tespit edilen türlerdir. 

Özellikle Prorocentrum spp. bireylerinin körfezin doğusunda mayıs-haziran aylarında 

yoğun artışı gözlenmiştir. Körfezin temel gruplar arasındaki baskınlık ilişkilerini ortaya 

koymak üzere ilkbahar ve yaz dönemlerine ait diyatom: dinoflagellat oranları incelenmiştir. 

Buna göre, 2016 ilkbahar döneminde diyatom baskınlığı, diğer dönemlerde ise dinoflagellat 

baskınlığının olduğu görülmüştür. Çalışma boyunca aşırı üreme potansiyeli olan 29 zararlı 

türün varlığı tespit edilmiştir. 2016 yılında tür çeşitliliği diğer yıllara göre daha yüksek olup, 

her üç yılda da körfezin doğusunda çeşitlilik oldukça düşük bulunmuştur.  

 

Fitoplankton bolluk değerleri ile fizikokimyasal parametreler arasındaki ilişkiler 

incelenmiş olup, toplam bolluğun kış döneminde silikat ile negatif kuvvetli ilişkili (p<0.01) 

olduğu görülmüştür. İlkbaharda toplam bolluğun sıcaklık ile (p<0.01); sonbahar döneminde 

ise çözünmüş inorganik azot ile pozitif kuvvetli ilişkili (p<0.05) olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar kelime: İzmit Körfezi, Fitoplankton bolluğu, Tür çeşitliliği. 
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The Izmit Bay is an elongated semi-enclosed forming the northeastern extension of 

the Marmara Sea and has been under pressure of intense industrial activities since 1970s. 

Mucilage formation and red tide have been observed in the Bay in previous years. At present, 

red-tide formation is in progress and affecting the ecosystem quality in the İzmit Bay.  In 

this context four stations along the zonal midsection of the bay, deemed to represent the 

whole bay area (i.e. western, central and eastern basins), have been seasonally sampled in 

order to monitor phytoplankton composition and abundance between 2015 - 2017.  

 

134 species have been determined during the study period from 9 phytoplankton 

groups named as Dinophyceae, Bacillariophyceae, Cyanophyceae, Dictyochophyceae, 

Euglenophyceae, Haptophyceae, Cryptophceae, Raphidophyceae, Coccolithophyceae. The 

maximum (807.6x103 cells l-1) and minimum (288x103 cells. l-1) phytoplankton abundance 

was observed in winter and summer of 2016 in eastern and western part of the Bay 

respectively. Dinophysis acuta, Tripos fusus, Tripos furca, Noctulica scintillans, 

Prorocentrum micans, Prorocentrum scutellum, Ceratoneis closterium and Skeletonema 

costatum are species which have been determined in the study area during 3 years sampling 

period. Prorocentrum spp. showed a significant increase in May-June in eastern parts of the 

Bay. Diatom: Dinoflagellat ratios of spring and summer have been examined in order to 

reveal dominance relations among basic phytoplankton groups in the Bay. Diatom 

dominance was observed only in spring of 2016 and dinoflagellat dominance was observed 

in all other seasons in the study area. During the study period, 29 harmful phytoplankton 

species which have potentially high bloom forming have been determined. High species 

diversity is observed in the study area during 2016 sampling period. Species diversity is 

rather low during three years sampling period in eastern part of the Bay. 

 

Relationship between phytoplankton abundance and physicochemical parameters 

have been examined and it has been revealed that total phytoplankton abundance has a 

significant negative relationship with Silicate in winter (p<0.01). On the other hand; total 

phytoplankton abundance has a significant positive relationship (p<0.01) with temperature 

and dissolved inorganic nitrogen (p<0.05) in spring and autumn respectively. 

 

Keywords: Izmit Bay, Phytoplankton abundance, Species composition. 
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Bu çalışmada, Marmara Denizi’nde yaz dönemi (Ağustos 2016) fitoplankton 

kompozisyonu, marker pigment analizleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

Marmara Denizi’ndeki toplam 27 istasyondan alınan yüzey suyu (0.5 m) örneklerinde 

klorofil-a, klorofil-c, peridinin, 19’butanoloksifukoksantin, fukoksantin, zeaksantin, 

alloksantin,19’heksanoloksifukoksantin, diadinoksantin, klorofil-b ve ß-karoten 

pigmentlerine ait konsantrasyonlar Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 

yöntemiyle belirlenmiştir. Çalışma döneminde fitoplankton komünitesinde 3 taksonomik 

sınıfta toplam 46 takson belirlenmiştir. Bunlardan 23’ünü diyatomlar, 22’sini 

dinoflagellatlar ve 1’ini silikoflagellat oluşturmaktadır. En yüksek fitoplankton bollukları 

diyatomların baskın olduğu İzmit Körfezi (444 × 10³ hücre L-1) ve Bandırma Körfezi’nde 

(245 × 10³ hücre L-1) tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, klorofil-a konsantrasyonu 

0.03-1.05 µg L-1 aralığında, fukoksantin 0.03-0.44 µg L-1 ve 19’heksanoloksifukoksantin 

konsantrasyonları ise 0.015-0.108 µg L-1 aralığında değişmektedir. Çalışma alanında 

klorofil-a’ya ait en yüksek değerler İzmit Körfezi (1.05 µg L-1) ve Bandırma Körfezi’nde 

(0.87 µg L-1) ölçülmüştür. Klorofil-a konsantrasyonu ile toplam fitoplankton bolluk 

değerleri arasında (n:20, r2:0.84) ve fukoksantin konsantrasyonu ile diyatom bolluk değerleri 

arasında (n:19, r2:0,92) anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca İzmit Körfezi ve Bandırma 

Körfezi’ndeki yüksek fukoksantin konsantrasyonları (0.43 ve 0.32 µg L-1) yüksek diyatom 

bolluğu ile, Yalova kıyıları ve Karadeniz çıkışında ölçülen peridinin değerleri ise (0.024 ve 

0.028 µg L-1) dinoflagellat bolluğu ile ilişkilendirilmiştir. HPLC yöntemiyle gerçekleştirilen 

analizlerden elde edilen pigment konsantrasyonları ile fitoplankton bolluk değerleri arasında 

görülen anlamlı ilişkiler, marker pigmentlerin Marmara Denizi’ndeki fitoplankton 

kompozisyonunun taksonomik değerlendirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

*Bu çalışma TÜBİTAK 117Y265 no’lu proje ile desteklenmektedir. Ayrıca saha çalışması 

R/V ALEMDAR II araştırma gemisi ile TÜBİTAK 111G036 no’lu proje ve TÜBİTAK 

MAM ve ÇŞB işbirliği ile gerçekleştirilen “Marmara Denizi Kirlilik ve Ekolojik Kalite 

İzleme ve Değerlendirme” projesi kapsamında yapılmıştır.    
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In this study, summer (August 2016) phtytoplankton composition and pigment 

distribution of the Sea of Marmara were comparatively investigated. Surface (0.5 m) water 

samples were collected from 27 different stations and concentrations of chlorophyll-a, 

chlorophyll-c, peridinin, 19’butanoyloxyfucoxanthin, fucoxanthin, zeaxanthin, alloxanthin, 

19’hexanoyloxyfucoxanthin, diadinoxanthin, chlorophyll-b and ß-carotene were determined 

by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). A total of 41 taxa were identified in 

3 taxonomic classes, 23 taxa of these were diatoms, 22 taxa were dinoflagellates and 1 taxa 

was silicoflagellate. The highest total phytoplankton abundances were determined in İzmit 

Bay (444 × 10³ cells L-1) and Bandırma Bay (245 × 10³ cells L-1) where the diatoms were 

also dominant. During the study period, chl-a, fucoxanthin and 19’hexanoyloxyfucoxanthin 

concentrations varied between 0.03-1.05 µg L-1, 0.03-0.44 µg L-1 and 0.015-0.108 µg L-1, 

respectively. The highest chl-a values were measured in İzmit Bay (1.05 µg L-1) and 

Bandırma Bay (0.87 µg L-1). There were significant relationships between HPLC determined 

chl-a concentrations and total phytoplankton abundances (n:20, r2:0.84) and, between 

fucoxanthin concentrations and diatom abundances (n:19, r2:0.92). High fucoxanthin 

concentrations (0.43 and 0.32 µg L-1) revealed consistency with high diatom abundance in 

İzmit Bay and Bandırma Bay, also peridinin concentrations (0.024 and 0.028 µg L-1) were 

harmonious with dinoflagellate abundance in Yalova coasts and Black Sea entrance. The 

significant relationships between phytoplankton abundances and HPLC determined pigment 

concentrations revealed that these marker pigments can be used for taxonomic evaluation of 

phytoplankton composition of the Sea of Marmara. 

* This study is supported by the Scientific and Technical Research Council of Turkey 

(TUBITAK) [Project number: 117Y265]. Field works were conducted with R/V 

ALEMDAR II and supported by the Scientific and Technical Research Council of Turkey 

(TUBITAK) [Project number: 111G036] and also supported by the co-operation with 

TUBITAK Marmara Research Centre and Ministry of Urbanization and Environment within 

the framework of the Pollution and Ecological Quality Monitoring and Assesment Project 

in the Sea of Marmara.  

Keywords: Phytoplankton, Chlorophyll-a, Marker pigment, Sea of Marmara. 
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Temmuz 2015, Kasım 2017 yılları arasında, Kalkınma Bakanlığı destekli DEKOSİM 

“Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (BAP-08-11-DPT2012K120880)” ve 

TÜBİTAK 114Y139 numaralı “İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni 

(KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi” projeleri 

kapsamında Kilikya Boğazı’nda yapılan 8 mevsimsel seferden toplanan ve yüksek 

performanslı sıvı kromografasi ile klorofil a, b, ve c dahil 14 fitoplankton pigmenti 

ölçülmüştür. Bu ölçümler düşey, yatay düzlemlerde ve zamansal değişimler olarak 

değerlendirilmiş, yıllar arasındaki farklar açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Bölgedeki fotosentetik üretim, tabakalaşmanın olduğu yaz aylarında azalmakta, kış 

aylarındaki dikey karışımla birlikte artmaktadır. Bu süreçte tür kompozisyonundaki baskın 

gruplar yaz kış aylarında farklılaşmaktadır. Karışımın olmadığı dönemlerde sistemde daha 

küçük hücreli Cyanobacteria türler baskınken, karışım dönemlerinde hem tür çeşitliliği hem 

de fotosentetik üretimde artış gözlenmiştir.  

 

Ölçümlerin yapıldığı dönem içerisinde 2015 ve 2016 yıllarında benzer mevsimsel 

dinamikler gözlemlenirken, 2017 yılında yapılan ölçümlerde tür çeşitliğinde olmasa da, 

fotosentetik üretimde farklılıklar gözlenmiş, örneğin 2017 Kasım ayı istasyon ortalaması 

diğer yılların hemen hemen iki katına ulaşmıştır. Üretimdeki bu artış uydu verileri ile de 

doğrulanmıştır. Yıllar arasındaki farkın neden olduğu tam olarak açıklanamasa da, özellikle 

verimli kıyı sularının orta ve küçük ölçekli döngülerle taşınmış ve fotosentetik üretimi 

arttırmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Günlük uydu görüntülerinde, bu 

yapılar 2017 yılında daha yaygın gözlenmektedir. Sonuç olarak bölgedeki baskın grupların, 

fotosentetik üretimdeki artışla çok fazla değişmediği gözlenmiştir. Farklı yoğunlukta olsa da 

Cyanobacteria ve Coccolithophora grubu her mevsim gözlenmektedir. Bunun yanında 

Diatomlar, Dinoflagellatlar, ve Nanoflagellatlar diğer yaygın gruplar olarak tespit edilmiştir.  
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Seasonal Variability of the Phytoplankton Pigments in the Cilician Strait  
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Under the projects on “Determination of Influence of Anthropogenic and Natural 

Processes on the Cilician Basin (Between Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey) 

Marine Ecosystem Project (Project No: 114Y139)” and on “DEKOSIM Project (Centre for 

Marine Ecosystem and Climate Research, Project Code BAP-08-11-DPT.2012K120880)” 

eight seasonal cruises carried out in the Cilician Strait between 2015 June and November 

2017. Phytoplankton pigments samples were collected during these cruises and analyzed by 

High Performance Liquid Chromatography for detecting 14 pigments including chlorophylls 

a, b, and c. The results are evaluated, spatiotemporally and along the profiles to understand 

the variability between the years.  

 

By vertical winter mixing, photosynthetic production is increasing and decreased by 

summer stratification, hence the diversity of the dominant groups is changing accordingly. 

Small size pico/nanophytoplakton species like Cyanobacteria are the dominant groups 

during the stratified period, whereas both in photosynthetic production and diversity increase 

has been observed with the mixing. 

 

Similar seasonal dynamics and group diversities are observed throughout the 

sampling period, but in November 2017 mean production increased almost two-fold in 

comparison with those in 2015 and 2016. This pattern also supported by satellite images. 

Such an increase of photosynthetic production may result of the efficient lateral transport of 

fertile coastal waters to offshore by small and medium size eddy activities. This activity is 

also supported by daily satellite images of the November 2017. However, regardless of the 

magnitude of the photosynthetic production, the dominant group composition is not changed, 

according to the results. Cyanobacteria and Coccolithophores have been observed all 

seasons by variable intensities. Other dominant groups in the region are Diatoms, 

Dinoflagellate, and Nanoflagellates almost observed all seasons, by variable intensities. 

 

Keywords: Phytoplankton Pigments, Cilician Strait. 
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Ege Denizi Fitoplankton Boy Gruplarının Hücresel Organik Karbon 

İçeriği ve Partikül Organik Karbon ile Olan İlişkisi 
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Bu çalışmada Mart 2012'de Ege Denizi açık sularında kuzey-güney yönlü belirlenen 

10 istasyonda fitoplankton örneklemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı Ege Denizi'nde 

fitoplankton boy gruplarına ait biyohacim ve biyomas değerlerini belirlemek ve bu biyomas 

değerlerinin partikül organik karbon (POC) ile ilişkisini ve POC'ye yaptığı katkıyı ortaya 

koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Olympus IX 70 model faz-kontrast inverted mikroskop 

ile tek damla yöntemi kullanılarak fitoplankton sayımı yapılmış ve fitoplankton bolluğu 

hücre l-1 olarak belirlenmiştir. Tespit edilen fitoplankton türlerinin boyutları mikroskopta 

ölçüldükten sonra bu türlere ait biyohacim değerleri, ilgili literatür ışığında hesaplanmış ve 

uygun dönüşüm faktörleri uygulanarak biyohacim değerleri biyomas değerlerine 

dönüştürülmüştür. Daha sonra türün litredeki birey sayısı ile çarpılarak o türe ait litredeki 

biyomas değeri µg C l-1 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda Kuzey Ege'deki 

biyomasın Orta ve Güney Ege'den daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum kuzeyde 

büyük boyutlu türlerin bolluğu ve çeşitliliğinin daha fazla olmasıyla ilişkilidir. Toplam 

biyomas değeri açısından tüm istasyonlarda en yüksek payı Synechococcus almıştır. 

Synechococcus'tan sonra en yüksek payı sırasıyla diatom ve dinoflagellatlar almıştır. Güney 

Ege’de pikoplanktonun POC içindeki oranı baskınken, Kuzey Ege'de mikroplanktonun POC 

içindeki oranı daha fazladır. Bunun nedeni Kuzey Ege'de mikroplankton bolluğunun fazla 

olması ve büyük boyutlu türlerin daha yoğun gözlenmiş olmasıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, Biyohacim, Karbon biyomas, Partikül organik karbon, 

Ege Denizi. 
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The purpose of the study is to determine biovolume and biomass values of different 

phytoplankton size groups in the Aegean Sea and to show the contribution of biomass values 

to particulate organic carbon (POC). For this purpose, phytoplankton samples were collected 

from 10 stations from North to South in open waters of the Aegean Sea in March 2012. 

Phytoplankton species counted with Olympus IX 70 phase-contrast inverted microscope 

using single drop method and phytoplankton abundance was determined as cell l-1. To 

calculate the biovolume, cells were measured approximating species shapes to geometrical 

models and converted into biomass values as µg C by applying conversion factors. Then the 

biomass values of species converted into µg C l-1. As a result of the study, phytoplankton 

biomass in the North Aegean was found to be higher than in Central and South Aegean. This 

is related to the abundance and diversity of large size species in the North Aegean. In terms 

of total biomass, Synechococcus had the highest proportion in all stations, followed by 

diatoms and dinoflagellates. In the South Aegean, picoplankton biomass ratio in the POC 

was higher than other groups, whereas in the North Aegean microplankton biomass ratio in 

the POC was higher than other groups. Because the microplankton in the North Aegean was 

more abundant than other regions and the large sized species were observed intensively. 

 

Keywords: Phytoplankton, Biovolume, Carbon biomass, Particulate organic carbon, 

Aegean Sea. 
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Mersin kıyılarında yapılan çalışmalarda bölgedeki Akdeniz foku popülasyonunun 

tüm Kuzeydoğu Akdeniz’e kuluçkalık görevi gördüğü anlaşılmıştır. Bu nedenle bu 

çalışmada Antalya ve Antakya kıyılarını içine alarak popülasyonlar arası birey geçişlerinin 

türün geleceğini nasıl etkileyeceği araştırılmıştır. Bu kapsamda Antalya-Antakya arasında 

kalan 21 adet mağara fotokapanlarla izlenmiş, görüntülerle foto-kimlikleme yapılmış, 

Chapman yöntemi modifiye edilerek populasyon büyüklükleri hesaplanmıştır. Ardından 

Vortex Software ile farklı senaryolar test edilmiştir. İlk senaryoda alt popülasyonlar 

birbirinden izole kabul edilirken ikinci senaryoda kuluçkalık popülasyonun çevreye 

yayıldığı kabul edilmiştir. Sonuçlar mevcut koşullarda popülasyonların yok olma riskinin 

yüksek olduğunu ve küçük popülasyonların varlığının ana popülasyonun dağılımına bağlı 

olduğunu, türün devamlılığı için popülasyonlar arası bağlantının sağlanması gerektiğini 

ortaya çıkarmıştır. Ayrıca aktif kullanılan mağaraların insan baskısının yoğun olduğu 

sezonda terk edilmesi ve koruma alanı dışında kalan bölgelerde yavru ölümlerinin yüksek 

olması, deniz koruma alanlarının oluşturulması gerektiğinin önemini göstermiştir. 
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Previous studies conducted on Mersin coast documented a breeding colony that 

serves as a source population to whole North Eastern Mediterranean. Thus, in this study we 

tested to what extend dispersal affects populations inhabit coastline between Antalya and 

Antakya to predict the future of the species. Within this context, 21 caves monitored using 

photo-traps. Obtained photographs were identified and population size was calculated with 

Chapman modification. Data was used in Vortex Software to test various scenarios to reveal 

the persistence of the species in the basin. In the first scenario subpopulations were assumed 

to be isolated than each other. In the second scenario source population was assumed to be 

dispersed to subpopulations. Results showed that populations are likely to go extinct in the 

future and occurrence of small groups relies on the dispersal of source population therefore 

connectivity among populations have great importance for the survival of species. 

Furthermore, observation of abandoned caves and high mortality rates on early life stages in 

the areas exposed high human pressure emphasizes the importance of Marine Protected 

Areas.  

 

Keywords: Mediterranean monk seals, Dispersal, Photo-ID, Marine Protected Area. 
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Bu çalışmada, Türkiye deniz sularında karasal baskının etkilerinin denizel bentik 

makrofitler (makroalgler ve angiospermler) ile değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Örnekler 

Türkiye kıyılarında 56 istasyondan (Karadeniz 17, Marmara Denizi 15, Ege Denizi 13 ve 

Akdeniz 11) 2014-2016 yılları arasında yaz mevsiminde alınmıştır. Makrofitler 

örneklemeleri üst-infralittoral zondan kuadrat (20x20 cm) ile gerçekleştirilmiştir. MA-LUSI 

indeksi Corine land cover haritası üzerinde örnekleme noktası çevresinde 1.5 km’lik bir 

tampon bölge kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir istasyonda baskının (MA-LUSI indeks 

ile), EEI-c (Ekolojik Değerlendirme İndeksi) ile ilişkisi ve regresyonu test edilmiştir. MA-

LUSI ile EEI-c arasında kuvvetli bir negatif korelasyon bulunmuştur. Bu çalışma, T.C. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca desteklenen ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen 

“Türkiye Denizlerinde Bütünleşik Kirlilik İzleme (ÇŞB/ÇEDİDGM, TÜBİTAK/MAM; 

2014-2016)” projesi ile gerçekleştirilmiştir. 
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In the present study, the assessments of the impacts by using marine benthic 

macrophytes (macroalgae and angiosperms) in the Turkish marine waters are aimed. 

Samples were taken from 56 stations of Turkey (17 Black Sea, 15 Marmara Sea, 13 Aegean 

Sea, and 11 Mediterranean Sea) in the summer period between 2014 and 2016. Macrophyte 

samples were collected from the upper-infralittoral zone by quadrat (20x20 cm) method. The 

MA-LUSI index was tested from the Corine land cover map affect a 1.5 km buffer zone 

around the sampling site. The relationship and regression between pressures data (with MA-

LUSI index) and EEI-c (Ecological Evaluation Index) were tested, and a negative correlation 

was found between pressures and impacts in the Turkish sites. The present study, was carried 

out with the project called “Integrated Pollution Monitoring in Turkish Seas 

(ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 2014-2016)” supported by the Ministry of 

Environment and Urbanization.  

 

Keywords: EEI-c, MA-LUSI, Macrophyte, Macroalgae, Turkey. 
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Bu çalışmada, TBD (Temel Biyolojik Değişken)’lerin özellikleri ve biyoçeşitliliğin 

izlenmesindeki olası nedenleri ve öneminin yanında, sürdürülen ulusal ölçekli izleme 

çalışmalarının özellikleri ve uygulanan örnekleme stratejileri dikkate alınarak, birlikte 

değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.  

 

Biyoçeşitlilik ile ilgili araştırmalarda zamansal ve uzamsalda olarak farklı ölçeklere 

sahip verilerin toplanmasına rağmen, mevcut biyoçeşitlilik durumunun ve belirlenmesinde, 

olası değişimlerin belirlenmesi ve açıklanmasında, raporlanmasında, yeterli bir etkinlik 

seviyesine ulaşılabildiğini iddia etmemiz, ne yazık ki henüz olanaksızdır. Ayrıca, Bu 

durumun da ötesinde, veri boşluklarının giderilmesi ve verilerin eşleştirilip bütünleştirilmesi 

için adına sürdürülebilir bir veri toplama düzeni de oluşturulabilmiş değildir. İzleme Bunun 

yanında, izleme çalışmalarında toplanan verilerin güvenilir olması için, ihtiyacı karşılar 

nitelik kazanması için gözlenene veya ölçülen verilere ait ölçek farklılıklarına odaklı bir 

tasarımın uygulanması kadar, buna uygun yöntemlerin seçilmesinin yanında, metotlar ve 

örneklemde sürekliliğin de sağlanması gerekmektedir. 

 

Değişik ekosistemlerde yapısal ve işlevsel ilişkilerin yapısını çözümlemek için 

gereken birçok farklı verinin toplanmasında Temel Biyoçeşitlilik Değişkenleri yaklaşımı, 

alternatifsiz bir strateji oluşturmaktadır. Tanımlanan haliyle canlılığın her seviyesinde 

(genetik farklılıktan ekosistem çeşitliliğine değin) çeşitliliği temsil eden bir hiyerarşiye 

uygun tasarlandığında, daha az sayıda parametreden gelen değerlerle de alandan küresele 

biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi için karar desteği sağlayabilmektedir. Seçilen değişkenler, 

biyoçeşitlilik durumunun saptanması, alansal ve zamansal ekseni üzerinde gözlenebilecek 

değişimlerde, çevresel faktörlerin rolünün belirlenmesi için de güvenilir bilgi geliştirilmesi 

olanağı sağlamaktadır. Bu durum, gerek çevre etki değerlendirmesi, gerekse iyi çevre 

koşullarının izlenebilmesi bakımından da önemlidir. Biyoçeşitlilik hakkında da karar desteği 

sağlaması için geliştirilmekte olan pek çok farklı bütünleşik değerlendirme araçlarının da 

temelinde benzer yapıları kullandıkları gözlenmektedir. 

 

Burada ana yaklaşım, temel gözlem verilerinin biyolojik çeşitlilik bileşenlerini, 

genetikten ekosisteme, her seviyede gerekli uzamsal ve zamansal temsiliyetini sağlayacak 

şekilde elde edilmiş olmasıdır. Etkili planlanması halinde, yönetsel anlamda tanımlı, sınırları 

belirli bir alandan başlayarak, tüm deniz alanını kapsayabilecek bir hiyerarşi içerisinde 

bütünleşik biyoçeşitlilik değerlendirmelerinin yapılması mümkün olabilecektir. 

 

Bu yaklaşımın işlevsel başarısı, doğal uzamsal-zamansal değişkenliğin temsiliyeti ve 

örneklem sürekliliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ile desteklenen ölçüm kesinliğine 

bağlıdır. Verilerin bu niteliklere sahip olması, yeniden ve tekrarlı değerlendirmelere imkân 

tanıyarak, mevcut bütünleşik yöntemlerin uygulanmasına olanak verecek ve daha güvenilir 

yöntemlerin de üretilmesinin önünü açabilecektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitliliğin izlenmesi, TBD (temel biyoçeşitlilik değişkenleri). 

mailto:remzi.koglu@deu.edu.tr


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

75 
09-12 Mayıs, İZMİR 

An Evaluation on Importance of Essential Biodiversity Variables in 

Environmental Monitoring Studies and Required Data Collection 

Scheme 

 

 

Remzi KAVCIOĞLU 1, Kemal Can BİZSEL 1 
1Dokuz Eylul University, Institute of Marine Science and Technology, Department of Marine Sciences, Izmir 

Corresponding author e-mail: remzi.koglu@deu.edu.tr 
  

 

In this study, the importance of EBVs (Essential Biodiversity Variables) and its role 

in monitoring biodiversity have been evaluated and discussed with basic features of 

conducting monitoring surveys and national monitoring strategy.  

 

There is a collection of biodiversity data in the field from many surveys with different 

scales, so it is not very possible to reach adequate knowledge to determine state, explaining 

trends or reporting biodiversity. Furthermore, there is not any sustainable sampling structure 

as a proper solution for biodiversity data gaps. In monitoring surveys, considering both 

differentiation of scale and continuity on sampling are equally important to set a proper 

structure for collecting data  

 

Essential Biodiversity Variables approach creates a strategy without an alternative 

for collecting many different data needed to resolve the structure of structural and functional 

relationships in different ecosystems. By designing a hierarchy that represents diversity at 

all levels of living (from genetic diversity to ecosystem diversity) as defined, a few 

parameters can provide knowledge for assessing biodiversity by scale (from field to global). 

Selected variables allow for the development of reliable information for determining 

biodiversity status and evaluate role of environmental factors in changes that can be observed 

on the spatial and temporal axis. This is important for environmental impact assessment and 

monitoring good environmental conditions as well. It is observed that many different 

integrated assessment tools, which are being developed to provide decision support for 

biodiversity, also use similar structures. 

 

The main approach here is to obtain essential observation data in every components 

of biodiversity, spatial and temporal representation in each level from genetic (composition) 

to ecosystem. If a study is properly planned, integrated biodiversity assessment is possible 

within a hierarchy that covers from an administrative-defined water bodies to entire marine 

area.  

 

The functional success of this approach depends on the measurement accuracy which 

is supported by the representation of natural spatio-temporal variance and the sustainability 

of continuity of sampling. Data having these attributes allows re-evaluations, integration of 

existing methods and even opens up to new and more reliable methods.  

 

Keywords: Biodiversity Monitoring, EBV (Essential Biodiversity Variables). 
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Karadeniz yirmi bir ülkenin drenaj alanını teşkil eden yarı kapalı bir deniz 

olmasından dolayı kirliliğe karşı çok savunmasızdır. Denizel çöpler basen genelinde önemli 

bir çevresel problemdir ve çoğunluğunu plastikler oluşturmaktadır (>%80).  Denizel ortama 

giren plastikler, mekanik ve biyolojik süreçlerle parçalanarak mikroplastikleri (<5mm) 

oluşturmakta ve denizel yaşamı tehdit etmektedir. Mikroplastiklerin büyük kısmı karasal 

kökenli olup, nehirlerin önemli bir kaynak teşkil ettiği bilinmektedir.  

 

Bu çalışma ile Güneydoğu Karadeniz’de ilk kez nehir girdisinin mikroplastik 

kirliliğine katkısı araştırılmıştır. Rize İli-Taşlıdere’de nehir ağzı ve kontrol olmak üzere 

toplam 5 istasyonda nehir girdisinin en yüksek olduğu Mayıs-Temmuz 2017 tarihleri 

arasında örnekleme yapılmıştır. Yüksek yüzerliğe sahip plastikler yüzey sularından manta 

trolü ile 10 dk. süre ile kıyıya paralel hatlardan toplanmıştır. Toplanan örnekler güvertede 

cam kavanozlara aktarılmış, laboratuvara getirilen örnekler 5 mm, 1 mm, 0.5 mm ve 200 

µm’lik eleklerden geçirilerek boy sınıflandırması yapılmıştır. Görsel sayım öncesinde, 

asitlendirme metoduyla organik maddenin erimesi sağlanmıştır. Örnek içerisinde rastlanılan 

tüm sentetik fiberlerin stereo-mikroskop altında sayımları gerçekleştirilmiş, renkleri 

kaydedilerek, fotoğrafları çekilmiştir. Resim yazılımı aracılığı ile boyları ölçülmüştür. 

Sentetik fiberlerin sayıca miktarı adet.m-2 olarak hesaplanmıştır. Tüm çalışmalar çalışma 

kabini içinde gerçekleştirilmiş ve çalışma süresince hava kontaminasyonu test edilmiştir.  

 

Çalışma süresince sentetik fiberler, toplam mikroplastiklerin %45’ini oluşturmuştur. 

Sentetik fiber konsantrasyonu yüzey sularında 0.07-0.9 adet.m-2 (ortalama 0.31 ± 0.51 

adet.m-2) arasında değişmiştir. Boy dağılımına göre, 1 – 5 mm (%81) boy aralığındaki 

sentetik fiberler baskın olup, <1 mm (%19) sentetik fiberler tarafından takip edilmiştir. 

Toplamda 9 farklı renkte sentetik fiber tespit edilmiş, baskın renkler mavi (%40) ve kırmızı 

(%38) olmuştur. İstasyonlar arasında sentetik fiber dağılımı bakımından istatistiksel olarak 

önemli bir farklılık bulunamazken (p>0.05), örnekleme tarihleri arasında istatistiksel olarak 

önemli farklılık bulunmuştur (p<0.05).  

 

Güneydoğu Karadeniz’de gerçekleştirilen bu çalışmada, dünya genelinde yapılan 

çalışmalarla uyumlu olarak sentetik fiberler kıyısal yüzey sularında en baskın mikroplastik 

tipi olmuştur. Çalışmanın sonuçları yüksek yüzerliğe sahip sentetik fiberlerin Karadeniz’de 

miktarı ve dağılımına nehir girdisinin anlaşılmasında temel oluşturmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Mikroplastik, Sentetik fiber, Nehir, Kirlilik, Karadeniz. 
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The Black Sea is a semi-enclosed sea affected by the drainage of twenty-one 

countries, which makes it very vulnerable to pollution. Marine litter is an important 

environmental problem and plastics comprise most of litter in the basin (> 80%). After 

plastics enter the marine environment they are broken down to form microplastics (<5 mm), 

which pose a largely-unknown threat to the marine environment. Most of the microplastics 

originate from land and the rivers are known to be an important source.  

 

In this study, riverine input of synthetic fibre pollution in the Southeastern Black Sea 

was investigated for the first time. Sampling was carried out at four stations in river mouth 

(Rize-Taslideresi) and one control station between May and July 2017, when the river 

discharge increases. The plastics particles were collected from the surface waters parallel to 

the shoreline by manta trawl for 10 minutes. Samples were transferred to the glass jars and 

sieved through 5 mm, 1 mm, 0.5 mm and 200 μm in the laboratory. Prior to the count, acid 

digestion method was applied to destroy biological material. All synthetic fibres were 

counted under a stereo-microscope, their colors were recorded, and photographs were taken. 

Their sizes were measured via image software. The numbers of synthetic fibres were 

calculated as number.m-2. During the study, cotton clothes were worn, all work was carried 

out in the flow cabin and air contamination was tested.  

 

The concentration of synthetic fibres in surface waters ranged from 0.07 to 0.9 

number.m-2 (mean 0.31 ± 0.51 number.m-2) and accounted for 45% of total microplastics 

during the study. 1-5 mm (81%) size of synthetic fibres was dominant, followed by <1 mm 

(19%) size. A total of nine colors of synthetic fibres were detected, with blue (40%) and red 

(38%) being the dominant colors. There were no statistically significant differences between 

the stations in terms of synthetic fibre distribution (p> 0.05), but statistically significant 

differences were found between sampling dates (p <0.05). 

 

In this study, synthetic fibres were found to be the most dominant type of microplastic 

in the coastal surface waters of SE Black Sea in agreement with global pattern. The results 

presented here provide a baseline to the understanding of the distribution and abundance of 

highly buoyant synthetic fibres in the Black Sea and their relation to riverine discharges. 

 

Keywords: Microplastic, Synthetic fibre, Riverine, Pollution, Black Sea. 
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Marmara Denizi, Türkiye nüfusunun %26’sını barındıran, endüstri,   ticaret, turizm 

ve tarım faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölge olmasından dolayı yoğun bir baskı altındadır.  

Diğer yandan Karadeniz’i Akdeniz’e ortalama 60 m derinlikle bağlayan iki dar boğaz 

sisteminden dolayı yarı kapalı bir sitem olması bu yoğun baskılara karşı ekosisteminde 

önemli hasarların meydana gelmesinde etkili olmuştur. Bu baskılardan biride katı atıklardır. 

 

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, katı atıkların %75 ini plastik grubu atıkları 

oluşturmaktadır. Bunun %80’ini ise gıda ambalajları oluşturmaktadır. Katı atık dağılımı 

genel bir ifadeyle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yüksektir. Bu bölgelerde biyoçeşitlilik 

de oldukça azalmıştır. Plastik atıkların dağılımları izlendiğinde ise özellikle Gemlik Körfezi 

civarında oldukça yüksek yoğunlukta bir dağılım olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç geçmiş 

yıllarda yapılan araştırmalar ile benzerlik göstermektedir. Kuzeyli rüzgarların etkin olduğu 

Güney-Batı Marmara bölgesinde plastik poşet ve pet şişenin diğer katı atık malzemelere 

oranla daha yüksek bir dağılım yaptığı gözlenmiştir. Mikroplastikler üzerinde yapılan 

araştırmalarda da benzer sonuçların varlığı tespit edilmiştir. Özellikle Susurluk etkisinde 

olan bölgelerde ve körfezlerin iç bölgelerinde mikroplastik dağılımının daha yüksek olduğu 

kayıt edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Katı atık, Mikroplastik, Deniz çöpleri, Marmara Denizi. 
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The Sea of Marmara accommodating 26% of the human population is under extreme 

pressure due to its dense population and industrial, trade, tourism and agricultural activities. 

Its ecosystem structure has been damaged seriously in reaction to its being a semi-closed 

system with two narrow straits (60 m depth as average) which connects the Mediterranean 

and Black Sea. One of the pressures occurs is plastic waste. 

 

Recent studies indicate that the 75% of the marine litter comprises of plastics and 

80% of the mentioned plastics belong to food packing. As a general view, marine litter 

concentration is high in the highly populated areas where on the other hand biodiversity is 

lower. Plastics occur densely in Gemlik Bay when the distribution pattern considered. This 

output is consonant with previous years. Plastic bags and bottles are more highly distributed 

than other types, in the South-Western areas where Northern Winds are prevalent. 

Furthermore, the study conducted in order to understand microplastic distribution reveals 

similar outputs. A dense distribution was observed in the areas particularly affected by the 

Susurluk River and inner parts of the bays. 

 

Keywords: Solid waste, Marine litter, Microplastics, the Sea of Marmara. 
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Bu çalışma, Eylül ve Ekim 2005 tarihleri arasında Türkiye’nin güney kıyıları 

boyunca farklı habitat ve derinliklerden toplanan (Prionospio grubu hariç) spionid poliketler 

(Annelida: Polychaeta) üzerinedir.  Bölgede 12 cins ve bu cinslere ait toplam 30 tür tespit 

edilmiştir. Bölgede bilim dünyası için yeni iki spionid türü bulunmuştur. Ayrıca, tespit edilen 

türlerden üçü Akdeniz poliket faunası için, ikisi Türkiye faunası için ve sekizi ise 

Türkiye’nin Levantin Kıyıları için yeni kayıtlardır. Çalışmada bulunan türlerin bir listesi, 

türlerin maksimum bollukları ve derinlik-habitat tercihleri ile birlikte sunulmuştur. 

Polydora, Dipolydora ve Spiophanes en yüksek tür zenginliği ile temsil edilen cinslerdir. 

Bölgedeki en baskın türler Polydora cornuta ve Spiophanes kroyeri’dir. Bölgede P. cornuta 

ve Pseudopolydora paucibranchiata istilacı yabancı türler olup, Akdeniz’e gemilerin balast 

sularıyla taşınmışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: Spionidae, Yeni tür, Yabancı tür, Doğu Akdeniz, Türkiye. 
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The present study deals with species of Spionidae (Annelida: Polychaeta) (except for 

Prionospio complex) collected from various habitats and depths along the southern coast of 

Turkey in September and October 2005. A total of 30 species and 12 genera were identified 

in the area. Two spionids species are new to science. Three species are being newly reported 

for the Mediterranean polychaeta fauna, two species for the fauna of Turkey and eight 

species for the fauna of the Levantine coast of Turkey. A list of species together with their 

maximum densities and depth-habitat preferences are presented. The genera Polydora, 

Dipolydora and Spiophanes were represented by a high number of species. The most 

dominant species in the area were P. cornuta and Spiophanes kroyeri. The alien invasive 

species found in the area were P. cornuta and Pseudopolydora paucibranchiata that could 

have been introduced to the Mediterranean via ballast water of ships.  

 

Keywords: Spionidae, New species, Alien species, Eastern Mediterranean Sea, Turkey. 
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Calcarea sınıfı üyeleri morfolojik açıdan oldukça çeşitlilik göstermektedirler. 

Kalkerli süngerler özellikle sığ sulardaki deniz mağaralarında ve sert substratların gölgede 

kalan yüzeylerinde tercih ederler. Günümüzde kalkerli süngerler dünya çapında 721 tür ile 

temsil edilmektedir. Akdeniz genelinde kalkerli süngerler 79 tür ile temsil edilirken, Doğu 

Akdeniz’de kalkerli sünger tür sayısı 32’dir. Türkiye’de kalkerli süngerler üzerine yapılan 

çalışma sayısı oldukça azdır. Şu ana kadar Türkiye kıyılarında kalkerli süngerlere ait 4 ordo, 

6 familya, 7 genus ve 12 tür tespit edilmiştir. Bu türlerden 3’ü Karadeniz’den, 8’i Marmara 

Denizi’nden, 4’ü Ege Denizi’nden ve 2’si Levantin Denizi’nden rapor edilmiştir. Tespit 

edilen türlerden biri (Paraleucilla magna) istilacı yabancı türdür. Bu çalışma, Ege 

Üniversitesi BAP projesi (Proje No: 16/SUF/003) tarafından desteklenmiştir. 

  

Anahtar Kelimeler: Süngerler, Kalkerli Süngerler, Biyoçeşitlilik, Türkiye, Ege Denizi, 

Doğu Akdeniz. 
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Species of the class Calcarea are morphologically highly diversified. Calcareous 

sponges prefer especially inhabiting shallow-water sea caves and shaded surfaces of hard 

substrates. Currently, 721 valid calcareous sponge species have been reported worldwide. 

Calcareous sponges are represented by 79 species in the whole Mediterranean basins, 

whereas only 32 species were reported from the eastern Mediterranean Sea. Fauna of 

calcareous sponge have been poorly studied on the coast of Turkey up to date. Till now, 12 

calcareous sponge species belonging to four orders, six families and seven genera have been 

reported on the coasts of Turkey. Three species were reported from the Black Sea, eight 

species from the Sea of Marmara, four species from the Aegean Sea, and two species from 

the Levantine Sea. Among the species reported, one species (Paraleucilla magna) is an 

invasive alien species. 

 

Keywords: Sponges, Calcareous sponges, Biodiversity, Turkey, Aegean Sea, Eastern 

Mediterranean. 
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Bu çalışmada Carcinus aeustuarii ‘ye ait 4078 erkek ve 2205 dişi olmak üzere toplam 

6283 birey ölçülmüştür. İncelenen bireyler İzmir körfezinde yer alan Kırdeniz Lagününden 

Kasım 2014-Ekim 2015 tarihleri arasında 15’er gün aralık ile bir yıllık dönem içerisinde 24 

örnekleme yapılmıştır. Örneklemeler 0.5-1.5 m derinlikler arasından yapılmış olup, 

örnekleme aracı olarak yemli tuzaklar ve 16 mm göz açıklığında pinterler kullanılmıştır.  

 

Çalışma bölgesinde örneklenen bireylerin boyları minimum 8 mm CW (karapaks 

genişliği) ve maksimum 53 mm CW olarak tespit edilmiştir. Boyca dağılımlarda üreme 

mevsiminin başladığı kasım ayından itibaren mayıs ayına kadar boyca genellikle unimodal 

bir dağılımın gözlendiği, fakat haziran ayından ağustos ayına kadar popülasyona ilk kez 

katılan küçük boylu bireylerin gözlenmesi ile boy dağılımların bimodal olduğu gözlenmiştir. 

 

 Olgunluk safhaları cinsiyetlere bağlı dişi bireylerde 7, erkek bireylerde ise 6 farklı 

olgunluk safhasına ayrılmıştır. C. aeustuarii lere ait bireylerde ilk olgunlaşma boyu dişi 

bireylerde 21 mm erkek bireylerde ise 24 mm CW olarak tespit edilmiştir. Her iki cinsiyette 

de gonad olgunluklarının ortalama CW ile paralel bir şekilde artış gösterdiği gözlenmiştir. 

Popülasyonun cinsel olgunlaşma boyu ise CW50 (%50 oranında eşeysel olgunluğa erişilen 

karapaks genişliği) dişi bireyler için 31.4 mm, erkek bireyler için 41 mm olarak tespit 

edilmiştir. Abdomenlerinde yumurta taşıyan oviger dişilere yoğun olarak kasım – şubat 

ayları arasında rastlanmış olup, yumurtlama periyodunun yapılan plankton 

örneklemelerinin sonuçlarına göre nisan ayına kadar devam ettiği tahmin edilmiştir. 

Gonadlardaki yumurtalara benzer şekilde oviger olarak tanımlanan dişi bireylerin 

abdomenlerinde taşıdıkları yumurtaların sayıları da dişi bireylerin boyları ile pozitif yönde 

artış göstermekte olup sayıları 7703 – 103567 arasında değiştiği gözlenmiştir. 

 

 Popülasyona yeni katılan olgunlaşmamış küçük bireyler ilk olarak haziran 

aylarında özellikle lagüner bölgenin kıyılara yakın kısımlarında ve bölgeyi besleyen acı su 

kanallarında gözlenmeye başlamıştır. Bütün yengeçler için yıllık yaşamda kalım oranı (S) 

yaklaşık %10 olarak hesaplanmıştır. 

 

Bu çalışma Ege Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinden 14-SÜF-016 no’lu BAP 

projesi tarafından desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: C. aeustuarii, Gediz Deltası, Büyüme, Üreme. 
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In this study 4078 male and 2205 female in total 6283 Carcinus aestuarii individuals 

were measured. Examined individuals were collected by 24 sampling, from Kırdeniz Lagoon 

located in Izmir Bay, between November 2014-October 2015 with 15 days intervals 

throughout the year. Samplings were conducted between 0.5-1.5 m in depth, with baited 

traps and 16 mm mesh size in contend fyke-nets. Parts of dead fish, sheep liver and chicken 

skin were used to bait the baited traps.  

 

The length of the individuals sampled from the study area was estimated to be 

minimum 8 mm CW and maximum 53 mm CW. The length distribution was observed 

generally to be unimodel starting from the spawning season November and till May, but 

between June till August with the recruitment of small size individuals to the population the 

length distribution was observed to be bimodal.  

 

The maturation stages were divided for each sex accordingly where females were 

divided to 7, males were divided to 6 maturation stages. First maturation length for females 

were determined to be 21 mm CW and for males 24 mm CW. Increase of gonad maturity 

was observed to be parallel with the increase of CW average. Populations first sexual 

maturation length CW50 was estimated to be 31.4 mm for females and 41 mm for males. 

Oviger females which carry eggs on their abdomen were intensively observed between 

November-February, and according to result of the plankton samplings that spawning period 

is estimated to continue till April. Similarly to eggs in the gonads, identified oviger female 

egg amount on its abdomen were between 7703-103567 and was also observed to increase 

in positive way with the female individuals length.  

 

Immature small individuals recruiting to population were first observed in June, and 

started to occur especially in coastal parts of the lagoon area and at the brackish water 

channels that feeds the area. Survival rate (S) for all crabs was estimated to be 10 %. 

 

Keywords: Gediz Delta, Growth, Reproduction. 
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           Anthozoa sınıfına ait olan sert mercanlar takımı Scleractinia, denizler ve okyanusların 

önemli gösterge canlı topluluklarından birini temsil eder. Sadece tropik bölgelerde dağılım 

gösteren mercan resif ekosistemleri ile Akdeniz sert mercan fasiyesleri, gorgonlar, 

antipataryanlar ve soğuk-su mercan habitatları, dip bölgede karmaşık yaşam formları 

oluşturabilme kabiliyetindedir. Bentoz biyoçeşitliliğinin yükselmesinde etkin olan bu 

türlerin, diğer denizel canlıların beslenme, barınma ve üreme gibi adaptasyonlarını 

destekledikleri bilinmektedir. Son yıllarda ilgi odağı olan Marmara Denizi'nde de bu özel 

ekosistemlere sahip önemli lokasyonlar ve sert mercan yüksek biyoçeşitlilik alanları dağılım 

göstermesine rağmen ne yazık ki bu zamana kadar ortaya çıkarılamamıştır. Bu sebeple 

Türkiye mercan literatürüne ilişkin bilimsel veri eksik kalmış ve geliştirilememiştir. Bu 

çalışmada ilk sert mercan kamu projesi niteliğinde olan TÜBİTAK projesi destekli 

KUZEYADA deniz araştırma seferlerinin 2016-2017 bulguları sunulmaktadır. Proje 

çalışmasında, Bozcaada, Mavriya (Karayer) adaları, Kapıdağ Yarımadası, Mola adaları ve 

Karabiga kıyıları denizel ekosistemi, transit gemi geçiş bölgesinde seçilen derin su pilot 

bölgeler dâhil 66 istasyon, 0-60 m derinlik kontörü bazında teknik dalış ve scuba metotları 

kullanılarak incelenmiştir. Sualtı ekolojik ölçümlerinde temelde manta-tow, kuadrat ve 

transek-kuadrat metotları uygulanmıştır. Bu kapsamda 4 kolonisel (Hoplangia durotrix, 

Cladocora caespitosa, Polycyathus muellerae, Madracis pharensis), 5 soliter sert mercan 

(Leptopsammia pruvoti, Paracyathus pulchellus, Caryophyllia smithii, Caryophyllia 

inornata, Balanophyllia europaea) türü tespit edilmiş olup, türlerin tümü Bozcaada ve 

Karayer adalar faunası; 2'si ise (H. durotrix, C. inornata) Marmara Denizi için yeni kayıttır. 

Bu kapsamda ayrıca tür taksonomik farklılıkları, ekolojik ve morfolojik karakterleri, mercan 

fasiyes oluşturma özellikleri ve derinlik bazlı dağılım haritaları elde edilmiştir. En yüksek 

dominansi değeri L. pruvoti (%66.6 - 14808 birey/m2); en düşük P. pulchellus'ta (%0.63 - 

128 birey/m2); kolonisel türlerde en yüksek H. durotrix'te (%66.21 - 35675 koloni/m2) ve en 

düşük P. muellerae'de (%013 - 3 koloni) ölçülmüştür. Kolonisel türlerden H. durotrix'in 

Marmara Denizi için iki farklı koloni tipi bulunmuş olup, kaya yüzeyinde fasiyes oluşturacak 

derecede yaygın gözlenen dağınık tip koloni Marmara Denizi'nde ilk kez tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte bu bölge için ilk kayıt niteliği taşıyan üç yumuşak mercan türü (E. couchii, 

S. roseum, A. partenopea) rapor edilmekle birlikte; Bozcaada'da yapılan araştırmalarda 

İncirliada lokasyonunda tespit edilen IUCN nesli tehlike altındaki türlerden olan Cladocora 

caespitosa koloni alanının sınırlı biyoherm olarak tarif edilmesi gereken özel bir resif olduğu 

belirlenmiştir. Bu istasyon karakterinin, Akdeniz'deki en önemli iki büyük resif alanına 

(Mljet Ulusal Parkı, Columbrete Adaları) koloni tipi bakımından benzerliği yüksektir (444 

yığın koloni/m2). Resif alanının, kolonilerin dağılım yoğunluğu, boyutları ve yığın-koloni 

karakteri bakımından denizel koruma alanı statüsünde değerlendirilmesi ve yasadışı 

balıkçılık uygulamalarına karşı bölgede acil stratejik yönetim planı oluşturulması gerektiği 

düşünülmektedir. Araştırma sonuçlarının Türkiye mercan faunası ile ilgili gelecek yıllarda 

yapılması muhtemel çalışmalara önemli referans olacağı düşünülmektedir. 
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          The order Scleractinia belonging to the class Anthozoa represents one of the 

significant indicator biome of the seas and oceans. Coral reef ecosystems found only in the 

trophical zones, Mediterranean hard coral facies, gorgonians, antipatharians and cold-water 

coral habitats are capable of constituting complex life forms on the sea floor. It is known 

that these species having influence over the increase of benthos biodiversity support 

adaptations of the other marine animals such as feeding, sheltering and breeding. Although 

there are also some locations and hard coral biodiversity hotspots in Marmara Sea that has 

been the center of attention in recent years, unfortunately they have not been discovered to 

date. Therefore the scientific data with regard to the Turkish coral literature have been scarce 

and unimproved. In this study, the research data 2016-2017 of the TUBITAK-supported 

KUZEYADA marine surveys which is the first hard coral public project are presented. A 

total of 66 stations covering the marine ecosystem of Karabiga coasts, Mola Islands, Kapıdağ 

Peninsula, Mavriya (Karayer) Islands and Bozcaada - deep water zone pilot regions on 

transit shipping line included - was investigated by using the technical diving and Scuba 

methods on a depth basis 0-60 m. Manta-tow, quadrat ve transect-quadrat methos were 

performed in situ. Within this scope, 4 colonial (Hoplangia durotrix, Cladocora caespitosa, 

Polycyathus muellerae, Madracis pharensis) and 5 solitary hard coral (Leptopsammia 

pruvoti, Paracyathus pulchellus, Caryophyllia smithii, Caryophyllia inornata, 

Balanophyllia europaea) were determined, 2 of which are the first record for the Sea of 

Marmara, while all specimens are new contributions to Bozcaada and Karayer Islands Fauna. 

Additionally the depth-based distributional maps, regional coral facies features, ecological 

and morphological characters with the differences in species taxonomy are presented. In 

solitary species, the highest value of dominance was found in L. pruvoti (66.6% - 14808 

ind/m2) with the lowest value in P. pulchellus (0.63% - 128 ind/m2), while the maximum 

value was in H. durotrix (66.21% - 35675 col/m2) and the minimum value in P. muellerae'de 

(0.13% - 3 colonies) for the colonial corals. There have been explored two different colonial 

types of H. durotrix in Marmara Sea. The dispersed colony type which observed intensely 

such as to form facies on the rock surface is detected for the first time in the region. Besides, 

three soft coral species are newly reported from this region as well (E. couchii, S. roseum, 

A. partenopea) and It was also specified that the IUCN endangered species-Cladocora 

caespitosa colony site found during the surveys carried out in Bozcaada Island-İncirliada 

location, is a special reef that should be described as a limited bioherm. This station character 

shares similarities to the two foremost reefs occurred in the Mediterranean Sea (Mljet 

National Park, Columbretes Islands) in terms of colony type (444 successive-mounding 

colonies/m2). It is suggested that the reef site must be evaluated under the status of marine 

protected area because of the successive-colony type, massiveness and intensive distribution 

of colonies and an urgent strategic plan must be developed against the illegal fishing 

activities. It is thought that the research results will be a key reference to the studies on 

Turkish coral fauna which is likely to be carried out in the coming years.  
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Çanakkale Boğazı Kemer Koyu’nda dağılım gösteren Mollusca türlerini saptamak 

amacıyla, 2010 ve 2011 yılları arasında, söz konusu bölgede mevsimsel olarak 16 

istasyondan 0.2 ile 5 m derinlikler arasından çeşitli biyotoplardan kuadrat ile bentik 

örneklemeler yapılmıştır. Örneklenen bentik materyalin faunistik olarak değerlendirilmesi 

sonucunda 3 sınıfa ait (Polyplacophora, Gastropoda ve Bivalvia) 74 tür tespit edilmiştir. 

Mevsimlere göre tür ve birey sayıları incelendiğinde en fazla tür sayısının (47 tür) sonbahar, 

en az tür sayısının (28 tür) ise yaz mevsiminde olduğu saptanmıştır. Birey sayıları 

incelendiğinde ise en fazla birey sayısına (6737 birey) ilkbahar, en az birey sayısı (2767 

birey) ise yaz mevsiminde tespit edilmiştir. Saptanan türlerden Bittium reticulatum (da 

Costa, 1778) frekans indeks değerlerine göre, tüm mevsimlerde devamlı dağılıma sahip olan 

tek tür olduğu bulunmuştur.  
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mailto:banu.bitlis@deu.edu.tr


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

90 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Molluscan Fauna in Kemer Bay of Canakkale Strait 

 

 
Banu BITLIS1, Bilal ÖZTÜRK2, Yusuf ŞEN3 

1Dokuz Eylul University, Institute of Marine Sciences and Technology, 35430 İnciraltı, İzmir 
2Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Marine and  

Inland Water Sciences Technology, 35100 Bornova, İzmir 
3İzmir Katip Çelebi University, Graduate of School of Natural and Applied Sciences, 35620 İzmir 

Corresponding author e-mail: banu.bitlis@deu.edu.tr  

 

 

In order to determine the Molluscan species distributed in the Kemer Bay 

(Dardanelles Strait), seasonally benthic samples were carried out from various biotopes at 

depths between 0.2 and 5 m at 16 stations between the years 2010 and 2011. As a result of 

faunistic examination of the sampled benthic material, a total of 74 species belonging to 

three classes (Polyplacophora, Gastropoda and Bivalvia) were determined. Regarding the 

number of species and individuals according to the seasons, the highest numbers of species 

(47 species) were established in autumn, whereas the least number of species (28 species) 

were counted in summer. As for the number of counted individuals, the highest number 

(6737 individuals) were established in spring, whereas the least one (2767 individuals) were 

in summer. Among the identified species, Bittium reticulatum (da Costa, 1778) was the only 

one with continuous distribution in all seasons, according to the frequency index values.  

 

Keywords: Kemer Bay, Dardanelles Strait, Mollusca, Distribution. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:banu.bitlis@deu.edu.tr


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

91 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK OŞİNOGRAFİ 

7. OTURUMU 
 

 

11.05.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

92 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Antalya Körfezi’ndeki İki Triglidae Türünün (Lepidotrigla cavillone 

Lacepède, 1801 ve Leidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973) Boy 

Ağırlık İlişkisi ve Cinsiyet Oranları 

 

 
Süleyman SARIGÖZ1, Eyüp Mümtaz TIRAŞIN2, İsmail DAL1, Sencer AKALIN3 

1Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Antalya 
2Deniz Bilimleri Ve Teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 

3Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir 

Sorumlu yazar e-posta: sargoz07@hotmail.com 

 

 

Bu çalışmada "Antalya Körfezi’nde Ticari Karides Türlerinin Biyolojik Özellikleri 

ve Stok Büyüklüklerinin Tahmini" adlı proje kapsamında toplanan 909 Lepidotrigla 

cavillone, ve 543 Lepidotrigla dieuzeidei bireyinin boy ağırlık ilişkisi ve cinsiyet oranları 

incelenmiştir. Örnekler, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü’ne 

bağlı “Arama 1” adlı araştırma gemisiyle Temmuz 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında 

Antalya körfezinden aylık olarak toplanmıştır. Total boylar 1 mm ve ağırlıklar 0.01 g 

hassasiyette ölçülmüştür. L. cavillone ve L. dieuzeidei türlerinin total boylarının dağılımları 

sırasıyla 6.1-13.0 cm ve 4.4-14.0 cm aralıklarındadır. Boy-ağırlık ilişkisi denklemindeki 

(W=aLb) a ve b katsayıları sırasıyla L. cavillone için a=0,0183 (sh=0.0585, %95 GA=0,0164 

– 0.0206), b =2.8157 (sh=0.0256, %95 GA=2.7654 – 2.8660) ve L. dieuzeidei için a=0.0166 

(sh=0.0473, %95 GA=0.0151 – 0.0182), b =2.8458 (sh=0.0205, %95 GA=2.8054 – 2.8861) 

olarak bulunmuştur. Yapılan t-testleri, bulunan b değerlerinin her 2 türde de varsayımsal 3 

değerinden istatistiksel olarak küçük olduğunu yani bu balıklarda negatif allometrik büyüme 

olduğunu göstermiştir. Hem L. cavillone türünde (1:0.54) hem de L. dieuzeidei türünde 

(1:0.52) dişi erkek oranları benzerlik göstermektedir. 
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In this study, the length-weight relationships and sex ratios of 909 Lepidotrigla 

cavillone and 543 Lepidotrigla dieuzeidei specimens caught during the surveys of the project 

titled "Biology of Commercial Shrimp Species in Antalya Bay and Estimation of their Stock 

Sizes" were investigated. Samples were collected every month between July 2016 and June 

2017 with the research vessel “Arama 1” of the Mediterranean Fisheries Research, 

Production and Training Institute. Total lengths and weights were measured with a precision 

of 1 mm and 0.01 g, respectively. Total lengths of L. cavillone and L. dieuzeidei ranged as 

6.1-13.0 cm and 4.4-14.0 cm, respectively. The calculated a and b coefficients of length-

weight relationships (W=aLb), for L. cavillone were a=0.0183 (se=0.0585, %95 CI=0.0164 

– 0.0206), b =2.8157 (se=0.0256, %95 CI=2.7654 – 2.8660) and for dieuzeidei were 

a=0.0166 (se=0.0473, %95 CI=0.0151 – 0.0182), b =2.8458 (se=0.0205, %95 CI=2.8054 – 

2.8861), respectively. The t-tests showed that the estimated b values for both species were 

significantly lower than the hypothetical value of 3, thus indicating a negative allometric 

growth. Female-male ratio of L. cavillone (1:0.54) and that of L. dieuzeidei (1:0.52) were 

very similar. 

 

Keywords: Length-weight relationship, Searobin, Triglidae, Lepidotrigla cavillone, 

Lepidotrigla dieuzeidei, East Mediterranean. 
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Bu çalışmada, “Antalya Körfezi’nde Ticari Karides Türlerinin Biyolojik Özellikleri 

ve Stok Büyüklüklerinin Tahmini” projesi kapsamında Temmuz 2016 – Haziran 2017 

tarihleri arasında aylık aralıklarla gerçekleştirilen dip trolü örneklemelerinde yakalanan 

Trompet Balığı Macroramphosus scolopax türünün boy-ağırlık ilişkisi incelenmiştir. 

Toplamda 7071 adet M. scolopax bireyinin total boyları milimetrik olarak, vücut ağırlıkları 

ise ±0.01 g hassasiyetinde ölçülmüştür. Örneklemelerde yakalanan en küçük birey 4.8 cm 

ve en büyük birey 15.0 cm iken ortalama boy 8.57±1.13 cm olarak bulunmuştur. Boy-ağırlık 

ilişkisinde (W=aLb) örneklerin tamamı değerlendirildiğinde “b” değeri 3.1393±0.0207, 

dişiler için 2.9856±0.3671, erkekler için 3.0865±0.3450 olarak hesaplanmıştır. “b” değeri 

yaz mevsiminde 3.3190±0.1133, sonbaharda 3.1945±0.0512, kışın 2.9239±0.0520 ve 

ilkbaharda 3.1429±0.0722 olarak bulunmuştur. M. scolopax türü için hesaplanan “b” 

değerleri, boy-ağırlık ilişkisinde 3 olarak kabul edilen varsayımsal “b” değerinden 

istatistiksel olarak farklı bulunmuştur. Türün üreme dönemi olan kış mevsiminde negatif 

allometrik büyüme gözlenirken diğer dönemlerde ise; türün pozitif allometrik büyüme 

gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan kovaryans analizine göre a ve b değerleri 

mevsimlere göre farklılık göstermiştir (ANCOVA, df=7063, P<0,001). 
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In this study, the length-weight relationship of 7071 longspine snipefish 

Macroramphosus scolopax specimens caught in bottom trawl surveys carried out for the 

"Biology of Commercial Shrimp Species in Antalya Bay and Estimation of their Stock Sizes 

Project" was investigated. The study was conducted in monthly intervals from July 2016 to 

June 2017. Total length and weight of each individual were recorded with an accuracy of 1 

mm and 0.01 g, respectively. Total lengths ranged from 4.8 to 15.0 cm, with an average of 

8.57 ± 1.13 cm. W = aLb equation is used to calculate the length-weight relationship. The 

overall estimated "b" was 3.1393 ± 0.0207 and 2.9856±0.3671 for females, 3.0865±0.3450 

for males and the seasonal estimates were 3.3190 ± 0.1133 for summer, 3.1945 ± 0.0512 for 

autumn, 2.9239 ± 0.0520 for winter and 3.1429 ± 0.0722 for spring. All estimated b values 

were statistically different from the hypothetical value of 3. Thus M. scolopax showed a 

negative allometric growth during winter which is its breeding season, and a positive 

allometric growth was observed in the remaining seasons. In addition, according to the 

ANCOVA results, both “a” and “b” values varied seasonally (ANCOVA, df=7063, 

P<0.001). 

 

Keywords: Macroramphosus scolopax, Antalya Bay, Length-Weight Relationship. 
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Karadeniz’in son bir kaç on yıldır maruz kaldığı değişimler balık stoklarını, 

dolayısıyla Karadeniz Hamsisi (Engraulis encrasicolus)’ni de doğrudan etkilemektedir. Bu 

kapsamda hamsinin üreme alanları ve göç yollarında ciddi değişiklikler olduğu literatürde 

yer almış fakat bu değişimlerin nedenleri henüz netlik kazanmamıştır. Bu çalışmada hamsi 

göç rotası ve menzili ile üreme alanlarının yaşa bağlı değişiklikler gösterebileceği ve avcılık 

şiddetindeki artışa bağlı olarak balık boylarında gözlenen küçülmenin de göç ve üreme 

alanlarındaki değişikliklere sebep olabileceği hipotezi sorgulanmıştır. Bu amaçla Türk 

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’sinde, üreme ve kışlama dönemlerini de kapsayacak 

şekilde, Kasım 2014 ve Temmuz 2015’de, Karadeniz’in Batı, Orta ve Doğu olmak üzere 

farklı bölgelerinden örneklenen hamsilerin yaş ve boy dağılımları karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, yumurtlayan hamsilerin yaş ve boylarında batıdan doğuya doğru azalma 

gösterdiği ve dolayısıyla sınanan hipotezin doğru olduğuna dair önemli ipuçları sunmuştur. 

Buna göre kışlamak için Karadeniz’in Güneydoğusu’na gelen ve kış boyunca rezerv 

enerjilerininin çoğunu tüketen hamsilerden yalnızca büyük ve yaşlı (2 ve 3 yaş grubu) 

olanlarının Kuzeybatı kıta sahanlığı üzerindeki ana üreme alanlarına dönebildikleri, buna 

karşılık küçük boylu genç bireylerin (0 ve 1 yaş grubu) ise bilinen üreme alanına 

ulaşamadıkları, kışlama alanlarına yakın bölgelerde yumurta bıraktıkları anlaşılmıştır. Av 

baskısının artışına paralel olarak stoktaki büyük boylu bireylerin çekilip küçük boylu genç 

birey oranının artmasının da literatürde altı çizilen üreme alanlarında kaymalara neden 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Hamsisi, Kışlama, Göç, Hamsi üreme alanı değişimi, Yaş. 
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The changes that the Black Sea has been subjected to for the last a few decades 

directly affect fish stocks including the Black Sea Anchovy (Engraulis encrasicolus). In this 

context; it has been reported in the literature that the anchovy has been seriously altered in 

breeding areas and migration routes; however the causes of these changes have not been 

clarified yet. In this study, the hypothesis that anchovy migration route and range and 

breeding areas may show age-related changes and that reduction observed in fish length due 

to the increase in fishing effort may cause changes in migration and breeding areas were 

questioned. For this purpose, anchovy was sampled from the East, Middle and West of the 

Black Sea in the Turkish Exclusive Economic Zone (EEZ). Samplings were done in 

November 2014 and July 2015 which cover the reproduction and overwintering periods of 

anchovy. Age and length distributions of these samples were compared. The results provide 

important evidences about the spawning anchovies show decrease in age and length from 

West to east of the Black Sea and thus the hypothesis tested is correct. According to this, 

only big and older (2 and 3 years old) anchovies, which consume most of their energy during 

the winter in Southeast of the Black Sea, return to Northwestern shelf of the Black Sea where 

is their main breeding area. On the other hand, the younger and smaller individuals (0 and 1 

year old) cannot reach the known breeding area and spawn their eggs in the areas close to 

their overwintering grounds. Moreover, it is thought that in parallel with the increase in 

fishing pressure catch of the older large individuals from the stock and the increase in the 

proportion of the younger small individuals may cause shift in the reproduction areas 

underlined in the current literature. 

 

Keywords: Black Sea Anchovy, Overwintering, Migration, Age, Change in spawning 

ground. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gizem@ims.metu.edu.tr


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

98 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Marmara Denizi'nde Triglidae Familyasına Ait                              

Türlerin Alansal-Zamansal Dağılımı 

 

 
Ali İŞMEN1, Haşim İNCEOĞLU2, Mukadder Arslan İHSANOĞLU1, C. Çiğdem YIĞIN1, 

İ.Burak DABAN1, Engin KOCABAŞ2, Zeki ÖZER2, Alpaslan KARA2 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

 2Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Sorumlu yazar e-mail:alismen@yahoo.com 

 

 

Bu çalışmada, Marmara Denizi'nde üç kırlangıç türünün Chelidonyches lucernus, 

Lepidotrigla cavillone, Eutrigla gurnardus birim av miktarları-bollukları (CPUE kg/sa, 

N/sa), boy-ağırlıkları mevsimlere, bölgelere ve derinliklere göre belirlenmiştir. Örnekler 

Ekim 2011- Temmuz 2014 tarihleri arasında mevsimlik olarak algarna av aracı kullanılarak 

elde edilmiştir. Marmara Denizi altı av sahasına;  1. bölge: Erdek, 2. bölge: Tekirdağ, 3. 

bölge: Marmara Adası, 4. bölge: Kapıdağ, 5. bölge: Yalova, 6. bölge: Silivri ayrılarak, 

toplam 229 adet algarna çekimi yapılmıştır. Algarna ile avlanan türlerin toplam birim avı 

63.6 kg/sa, kemikli balıkların birim avı 4.7 kg/sa, triglidae familyası balıkların birim avı 

0.422 kg/sa (%9) dir. Kırlangıç türleri arasında en yüksek bolluk C. lucernus türünde (0.305 

kg/sa – 2.5 N/sa) belirlenmiştir ve onu sırasıyla L. cavillone (0.066 kg/sa-1.9 N/sa) ve E. 

gurnardus (0.051 kg/sa – 0.96 N/sa) türleri takip etmiştir. Mevsimlere göre en yüksek bolluk 

C. lucerna ve L. cavillone türleri için yazın, E. gurnardus türü için ilkbaharda bulunmuştur. 

Bölgelere göre en yüksek bolluk C. lucerna türü için Tekirdağ'da, L. cavillone türü için 

Kapıdağ Yarımadası'nda ve E. gurnardus türü için Marmara Adası av sahasında tespit 

edilmiştir. Derinliklere göre triglidae türlerinin birim av miktarı değişmiştir. C. lucerna ve 

L. cavillone'nin 50-100 m derinlik aralığında, E. gurnardus türünün 100 m'den daha 

derinlerde daha bol olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma TAGEM / HAYSÜD / 2011 / 09 / 

02 /04 no'lu proje ile desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi, Triglidae, Algarna, Birim av-bolluk, CPUE. 
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In this study, the catch per unit effort-relative abundance (CPUE kg/h, N/h) and 

length-weight of the three gurnard species Chelidonyches lucernus, Lepidotrigla cavillone, 

Eutrigla gurnardus were determined according to season, area and depth in the Sea of 

Marmara. Sampled were obtained by beam trawl monthly between October 2011-July 2014. 

Total of 229 station were sampled. Totally six fishing area distributed as 1. area: Erdek, 2. 

area: Tekirdağ, 3. area: Marmara Adası, 4. area: Kapıdağ, 5. area: Yalova and 6. area: Silivri. 

The relative abundance of all species caught by beam trawl, bony fishes and triglidae species 

were determined as 63.6, 4.7 kg / h and 0.422 kg / h (9%), respectively. The highest 

abundance (CPUE) in triglidae family was determined as 0.305 kg/h (2.5 N/h) in C. lucernus 

species and followed by L. cavillone 0.066 kg/h (1.9 N/h and E. gurnardus 0.051 kg/h (0.96 

N/h) species. According to the seasons, the highest abundance of C. lucerna and L. cavillone 

species was found in the summer, spring for E. gurnardus species. According to the region, 

the highest abundance was found in Tekirdağ for C. lucerna species, Kapıdağ Peninsula for 

L. cavillone species and Marmara Island for E. gurnardus species. According to the depth, 

the abundance (CPUE) of the gurnard species has changed. It was found that C. lucerna and 

L. cavillone were more abundant at depths of 50-100 m, deeper than 100 m for E. gurnardus. 

This study supported by TAGEM project no: TAGEM / HAYSÜD / 2011 / 09 / 02 /04. 

 

Keywords: The Sea of Marmara, Triglidae, Beam trawl, Relative abundance, CPUE. 
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Bu çalışmada Antalya Körfezinde dip trol ağı ile yakalanan ve ticari öneme sahip 

derinsu karideslerinden Plesionika edwardsii ve Plesionika martia’ nın boy ve ağırlıkları 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Haziran 2016 ve Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan 

aylık örneklemelerde P. edwardsii’den toplam 5331 birey, P. martia’dan toplam 1207 birey 

yakalanmıştır. Boy-ağırlık ilişkileri P. edwardsii türünde dişiler için W=0.0013L2.8226 

(R2=0.96), erkekler için W=0.0036L2.4631 (R2=0.91) ve tüm bireyler için ise W=0,0036L2.778 

(R2=0.95) olarak hesaplanmıştır. Diğer yandan, bu ilişki P. Martia türünde dişilerde 

W=0.0018L2.6995 (R2=0.89), erkeklerde W=0.0023L2.5962 (R2=0.90) ve tüm bireylerde 

W=0.0015L2.7562 (R2=0.91) olarak bulunmuştur. Her iki türün, dişi ve erkeklerinin de negatif 

allometrik büyüme özelliği gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Antalya Körfezi, Plesionika edwardsii, Plesionika martia, Boy-ağırlık 

ilişkisi, Decapoda. 
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In this study, length–weight relationships of two commercial deep-sea shrimp 

species: Plesionika edwardsii and Plesionika martia were determined based on the samples 

collected by bottom trawl in Antalya Bay. A total of 5331 P. edwardsii and 1207 P. martia 

specimens were caught in the monthly surveys carried out between June 2016 and July 2017. 

The length weight relationships of P. edwardsii calculated for females were W=0.0013L2.8226 

(R2=0.96), for males W=0.0036L2.4631 (R2=0.91) and for both sexes combined 

W=0.0036L2.778 (R2=0.95). On the other hand, the relationships for P. martia were found as 

W=0.0018L2.6995 (R2=0.89) for females, and W=0.0023L2.5962 (R2=0.90) for males, and 

W=0.0015L2.7562 (R2=0.91) for all specimens. Negative allometric growth was observed for 

females and males in both species. 

 

Keywords: Antalya Bay, Plesionika edwardsii, Plesionika martia, Length–weight 

relationships, Decapoda. 
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Mezopelajik organizmalar Akdeniz için bakir bir kaynak olsa da örneğin İran’da 

ticari ölçekte avlanmaya başlanmıştır. Diğer taraftan bu grup ekosistem içinde mezo ve 

epipelajik arasında enerji transferinde önemli rol oynadıklarından ekolojik öneme 

sahiptirler. Dolayısıyla bu grubun sömürülmeye başlamadan ekosistemden çekilmeleri 

durumunda yaratabilecekleri olumsuzlukların dikkate alınması gerekmektedir. Ancak buna 

rağmen mezopelajik canlı topluluklarının biyolojileri ve Akdeniz ekosistemi içerisindeki 

rolleri halen tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada, kuzeydoğu Akdeniz'de dikey olarak 

göç eden mikronekton topluluğu Temmuz 2016 ve Şubat 2017'de TÜBİTAK 114Y139 nolu 

proje kapsamında gerçekleştirilen iki ayrı seferde hidroakustik yöntem ve pelajik trol 

örneklemesi ile toplanan veriler incelenmiştir. Akustik veriler, farklı karakterde günlük 

dikey göçler sergileyen tabakaların varlığına işaret ederken, trol verileri ise topluluğun 

zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu göstermiştir. Çalışma kapsamında çoğunluğu 

mezopelajik karakterde türlerin bulunduğu 14 aileden toplam 26 tür kaydedilmiştir ki bu da 

bölgenin önemini vurgulamaktadır. Myctophidae ailesi, tür (8 tür) ve birey sayıları (% 63) 

ile ağırlık (% 47) açısından temel olarak katkıda bulunan grup olmuştur. Çalışma sonucunda 

elde edilen bulguların gerek tür kompozisyonu ve gerekse günlük dikey göç karakteristikleri 

bakımından Doğu Atlantik okyanusu mezopelajik organizmalarıyla büyük benzerlik 

göstermesi de oldukça ilginçtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mikronekton, Mezopelajik, Günlük dikey göç, Hidroakustik, Kuzey 

Doğu Akdeniz. 
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Although considered as unexploited fishery resources for the Mediterranean Sea, 

exploitation of mesopelagic resources has been already started on commercial scale in some 

countries such as Iran. On the other hand, this group has a great ecological importance as 

they transfer energy between mezo- and epi-pelagic zones in the ecosystem. Therefore, 

before exploiting, it is necessary to understand potential risks that may arise because of their 

removal from the ecosystem by fishery. However, the biology of mesopelagic communities 

and their role in the Mediterranean Sea ecosystem is still unknown. In this study, assemblage 

of vertically migrating micronekton community in the northeastern Mediterranean Sea was 

investigated by combining the data collected by hydroacoustic and by pelagic trawl during 

two cruises carried out in July 2016 and February 2017 within TÜBİTAK 114Y139 Project. 

Acoustic data revealed the presence of distinct layers having different scattering 

characteristics. Trawling data showed the assemblage has relatively rich biodiversity. 

Overall, 26 species from 14 families which are mostly mesopelagic species were recorded 

highlighting the importance of the region. Myctophidae family is the main contributor with 

8 species forming 63 % in number and 47 % of the biomass. Results of this study show those 

great similarities to the meso-pelagics of the East Atlantic Ocean, both in terms of species 

composition and diel vertical migration characteristic. 

 

Keywords: Micronekton, Mesopelagic, Diel vertical migration, Hydroacoustics, North 

Eastern Mediterranean. 
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Bu çalışmada, Türkiye’nin farklı denizel alanlarından (Marmara Denizi, Ege Denizi, 

Akdeniz) 2002 ve 2017 yılları arasında farklı dönemlerde su ve sediment örneklerinden izole 

edilen Salmonella spp.’nin dağılımı araştırılmıştır. Denizel çevrelerde Salmonella spp.’nin 

varlığı çevresel koşullar, ekosistem ve halk sağlığı açışından önemlidir. Bu çalışmada deniz 

suyu örnekleri 0.45 μm’lik membranda metal vakum filtre seti ile filtre edilerek (Millipore, 

Germany) sıvı besiyerinde 37 0C’de ön zenginleştirme sonrası seçici katı besiyerinde üreyen 

Salmonella spp. şüphelisi olan suşlar biyokimyasal ve serolojik testlere tabi tutularak 

tanımlamaları yapılmıştır. Ayrıca Salmonella spp. şüphelisi saf izolatlar bakteri tanımlama 

otomasyon cihazında VITEK 2 Compact 30 (Biomereux, France) GN kartlar kullanılarak 

tanımlamaları yapılmıştır. Bu sistem GN kart ile Gram Negatif bakterilerin karbon kaynağı 

kullanımı, enzimatik aktiviteleri, inhibisyon ve dirençlilikleri gibi 47 biyokimyasal analiz 

yapılmaktadır.   

 

Marmara Denizi’nde 2002-2017 yılları arasında farklı zamanlarda 78 istasyonda 

farklı derinliklerden alınan 1292 adet deniz suyu örneğinde Salmonella spp. dağılımı 

araştırılmıştır. Ege Denizi’nde yüzey suyundan 500 m. kadar farklı derinlik aralıklarından 

544 tane deniz suyu ve sediment örneği incelenmiştir. Doğu Akdeniz’de ise 2006-2010 

yılları arasında 20-30 cm den 250 m derinlik aralığında 119 deniz suyu örneğinde Salmonella 

spp. dağılımı araştırılmıştır. 

 

En sık rastlanan Salmonella türleri sırasıyla, S.enterica ssp. arizonae, S. enteritidis 

and S. typhimurium olarak kaydedilmiştir. Salmonella spp’nin denizel alanlarda varlığı ve 

dağılımı kanalizasyon kaynaklı atık suların varlığı ile pozitif ilişki göstermiştir. Fekal 

kaynaklı kirliliğin yüksek düzeyde olduğu sularda Salmonella spp. nin yaygın olması sucul 

ortamların değerlendirilmesinde Salmonella spp. varlığının araştırılmasını önemli 

kılmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Salmonella, Patojen bakteri, Türkiye, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara 

Denizi. 
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In this study, the occurrence and distribution of Salmonella species in sea water and 

sediment samples were reported regarding the studies conducted in various marine areas (the 

Sea of Marmara, Aegean Sea and Mediterranean Sea) of Turkey at different time periods 

between 2002 and 2017. The marine areas isolated Salmonella spp. were evaluated with 

respect to the environmental conditions, human and ecosystem health. Water samples were 

filtered through a 0.45 μm membrane filter with a metal vacuum filtering set (Millipore, 

Germany). Salmonella spp. analyses depend on identification with biochemical and 

serological tests of suspicious colonies from selective solid medium after selective 

enrichment and unselective prior enrichment at 37 0C in liquid medium in the seawater 

samples. Then the colonies were restreaked several times to obtain pure cultures and the pure 

isolates of Salmonella spp. were identified using GN cards in the automated biochemical 

identification system VITEK 2 Compact 30 (Biomereux, France). There are biochemical 

tests (47 tests for GN) measuring carbon source utilization, enzymatic activities, inhibition, 

and resistance. 

 

The presence of Salmonella spp. in the 1292 units of seawater samples, which were 

taken from 78 stations in the Sea of Marmara, was analyzed in 2002-2017. The occurrence 

of Salmonella spp. in the 544 units of seawater samples taken from various depths ranging 

from 0-30 cm to 500 m in the Aegean Sea and 119 seawater and sediment samples taken 

from various depths ranging from 0-30 cm to 250 m from the Eastern Mediterranean, Turkey 

were investigated in the period between 2006 and 2010. 

 

The most common Salmonella species were recorded as, S.enterica ssp. arizonae, S. 

enteritidis and S. typhimurium respectively. The occurrence and distribution rate of the 

Salmonella spp. showed that the areas sampled under the influences of sewage-contaminated 

waters. Salmonella is predominant in waters with high levels of fecal pollution and it has 

therefore been claimed that the presence of Salmonella can assist in assessments of fecal 

pollution aquatic systems.  

 

Keywords: Salmonella, Pathogen bacteria, Turkey, Mediterranean Sea, Aegean Sea, 

Marmara Sea. 
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Kültür yöntemlerinden bağımsız çalışmalar, deniz ekosisteminin sessiz 

çoğunluğunun topluluk dinamiklerini anlamak adına devrim niteliğinde yeni bir yaklaşım 

sağlamaktadır. Bilim insanlarına benzeri görülmemiş miktarda veri sağlayan Yeni Nesil 

Dizileme (YND) tekniklerinin geliştirilmesinden önce denizel prokaryotların denizel besin 

ağı içerisindeki rolü çokça azımsanmakta idi. Bu yeni yöntemi kullanılarak elde edilen 

veriler, tüm denizel prokaryot topluluğunun yapısı ve çeşitliliği hakkında önemli bilgiler 

sunmaktadır. Bu çalışmada, Akdeniz'in Kuzey Levant Baseni’ndeki bakteri ve arkeal 

komünite ve bölgedeki topluluk kompozisyonunu daha iyi anlamak için bir yıl boyunca 

gerçekleştirilen aylık örneklemelerle araştırıldı. Örnekler, Erdemli Zaman Serisi 200 

metrelik istasyonundan 6 farklı derinliği (yüzey, 25-m, 50-m, 100-m, 150-m ve 200 m su 

derinliklerinden) kapsayacak şekilde toplanmıştır. DNA izolasyonunu takiben, örnekler çift 

yönlü olacak şekilde dizilenmiştir. Toplamda 31969956 okuma elde edilmiştir. 16S rRNA 

geninin V3-V4 bölgesi, arke ve bakteriler için 341F ve 805R primer çiftleri kullanılarak 

çoğaltılmıştır. Her biri, 2 litre deniz suyuna sahip 65 örnekte yaklaşık 2000 Operasyonel 

Taksonomik Birim (OTB) gözlemlenmiştir. Sadece prokaryotik kökenli olan diziler dikkate 

alındığında, Alfaproteobakter yıl boyunca en bol grubu temsil etmektedir. Bu çalışma, 

Kuzeydoğu Levant Baseni’nin denizel mikrobiyal topluluğunun kompozisyon yapısını 

araştırmak için kültürden bağımsız yaklaşımların kullanıldığı ilk çalışmadır. Ayrıca, bu 

çalışmadan elde edilen sonuçlar azot döngüsünün araştırılması amacıyla gen temelli 

yaklaşımlar kullanılarak geliştirilecek olan model için girdi olarak kullanılacaktır. 
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            Culture independent studies provide revolutionary new approach to understand the 

community dynamics of the unseen majority of marine ecosystem. The role of the marine 

prokaryotes within the marine food-webs was underestimated prior to the development of 

Next Generation Sequencing technology that provides scientists with an unprecedented 

amount of data. Such data presents important information about the entire marine prokaryote 

community as well as functional diversity and active metabolism.  In this study, the bacterial 

and archaeal community in the offshore waters of the Northern Levantine Basin of the 

Mediterranean was determined by one year monthly sampling to better understand 

community composition in the region. Samples were collected from Erdemli Time Series 

200-meter station from 6 different depths (surface, 25-m, 50-m, 100-m, 150-m and 200-m 

water depths). Following DNA extraction sequencing was performed by on both forward 

and reverse directions. In total, 31969956 read counts were produced. The V3-V4 region of 

the 16S rRNA gene was amplified using 341F and 805R primer pairs for archaea and bacteria 

using metagenomics amplicon sequencing approach. Approximately 2000 Operational 

Taxonomic Units (OTUs) from 65 samples, each having 2 litres of seawater, were observed. 

Considering only prokaryotic origin, Alphaproteobacteria were the most abundant group 

throughout the year. The present study is the first study using a culture-independent approach 

for the North-eastern Levantine Basin to investigate marine microbial community 

composition. In addition, the results obtained from this study will be used as an input for the 

gene- based model to investigate the nitrogen cycle. 

 

Keywords: 16S rDNA, Prokaryotic diversity, Levantine Basin, OTUs. 
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 Bu çalışmada, farklı deniz alanlarından izole edilmiş Pseudomonas türleri 

araştırılmıştır. Ege Denizi (Gökçeada kıyısal alanı, Güllük Körfezi), Marmara Denizi, Doğu 

Akdeniz (Suriye, Lübnan) ve Çanakkale Boğazı’ndan 2002-2014 tarihleri arasında farklı 

örnekleme dönemlerinde aseptik şartlar altında deniz suyu örnekleri alınmıştır. Yayma plak 

metodu ile Marine Agar da üreyen koloniler saflaştırılarak VITEK2 Compact 30 

(Biomereux, France) otomatik mikro-identifikasyon cihazı ile biyokimyasal olarak 

tanımlanmış ve moleküler yöntemlerle doğrulanmıştır. Değişken çevresel parametreler 

SBE19 SeaCAT Profiler CTD ve multiparametre (YSI 556) kullanılarak yerinde 

kaydedilmiştir. İzole edilen P. aeruginosa suşları rhamnolipid ve biosürfaktan üretimi, 

toksik kromun biyoremediasyonu, azo boyaların, deri tabaklama ve tekstil boyalarının 

giderimi gibi biyoteknolojik uygulamalara yönelik özellikler taşımaktadır. Ayrıca metal 

işleme sıvıları, azo boyaların renksizleştirilmesinde kullanılan proteaz, lipaz enzimlerinin 

üretiminde endüstriyel kullanım potansiyeli göstermektedir. İzole edilen P. alcaligenes 

türünün kafein, flüorantenin degredasyonu ve lipaz üretimi gibi endüstriyel kullanım 

potansiyeli vardır. P. fluorescens, atık sularda nikel, bakır, kurşun, kadmiyum ve kobalt gibi 

ağır metallerin gideriminde kullanım potansiyeli yüksek bir türdür. P. luteola azo boyaların 

renksizleştirilmesinde kullanım potansiyeli olan bir türdür. P. putida fenolün ve ilaç etken 

maddelerinden biri olan beta-siflutrini degrade edebilme yetenekleri nedeniyle 

biyoteknolojik çalışmalarda kullanım potansiyeli yüksek bir türdür. Bu çalışmada en sık 

rastlanan Pseudomonas türleri sırasıyla, Pseudomonas aeruginosa, P. alcaligenes, P. 

fluorescens, P. luteola, P. oryzihabitans, P. putida, P. stutzeri olarak kaydedilmiştir. 

Endüstriyel kullanım potansiyeli sunan deniz kaynaklı Pseudomonas izolatları ileri 

biyoteknolojik çalışmalar için stoklanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler Pseudomonas 

türlerinin deniz ortamlarında oluşumu ve dağılımı hakkında bilgi sağlamıştır. 
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In this study, Pseudomonas species isolated from different marine areas were 

investigated. The samples were collected under aseptic conditions from the Aegean Sea 

(Gökçeada coastal areas, Güllük Bay), the Sea of Marmara, the Eastern Mediterranean Sea 

(Syria, Lebanon) and Çanakkale Strait in different time periods between 2002 and 2014. 

Spread plate method was used on Marine Agar then purified isolates were biochemically 

identified with the automatic micro-identification system VITEK2 Compact 30 (Biomereux, 

France) and confirmed by molecular methods. Variable environmental parameters were 

recorded in-situ using SBE19 SeaCAT Profiler CTD and Multiparameter (YSI 556). P. 

aeruginosa isolates have biotechnological properties such as rhamnolipid and biosurfactant 

production, bioremediation of toxic chromium, removal of tannage, azo and textile dyes. 

Moreover, it has industrial potential related to metalworking fluids and decolorization of 

azo-dyes such as production of protease, lipase and azo-reductase. P. alcaligenes has 

industrial potential for biodegradation of caffeine/ fluoranthene and lipase production. P. 

fluorescens has high potential to remove of heavy metals such as nickel, copper, lead, 

cadmium and cobalt in wastewater. P. luteola has potential for azo dye decolorization. P. 

putida has been used for biotechnological applications due to its biodegradation ability of 

phenol and beta-cyfluthrin which is a kind of drug substance. In this study, the most common 

Pseudomonas species were recorded as P. aeruginosa, P. alcaligenes, P. fluorescens, P. 

luteola, P. oryzihabitans, P. putida, respectively. The isolated Pseudomonas species 

displayed high potential for possible industrial uses were stocked for further 

biotechnological studies. The data obtained in this study contribute to the knowledge on the 

occurrence and distribution of Pseudomonas species in various marine environments. 

 

Keywords: The Aegean Sea, The Sea of Marmara, Çanakkale Strait, The Eastern 

Mediterranean Sea, Pseudomonas sp. 
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Akdenizdeki diğer kıyı suları ile karşılaştırıldığında Kuzey Kıbrıs kıyı suları geniş 

kapsamlı bir şekilde çalışılmamış olup, hakkında sınırlı miktarda bilgi bulunmaktadır. Bu 

çalışma metagenomik yaklaşımlar kullanarak Kuzey Kıbrıs kıyı sularındaki mikrobiyal 

yoğunluk ve çeşitliliğin incelenmesini amaçlamaktadır. 

 

Kuzey Kıbrıs kıyı sularında ilk örnekleme Okyanus Örnekleme Günü (OSD) Mikro 

B3 Projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olup, bu projenin tamamlanması ile örneklemeler 

aylık bazlarda devam etmektedir. Örnekler K01 (Girne; 35° 21.171'K 33° 17.732'D) 

örnekleme istasyonunda 15 m’den ve K03 (Girne; 35°21.577'K 33°17.703'D) örnekleme 

istasyonunda 65 m’den toplanmıştır. İstasyonlardan toplanan su örnekleri için Sterivex 

Millipore 0.22 µm Stericup DNA filtreleri kullanılarak filtrasyon gerçekleştirilmiş ve bunu 

takiben Powerwater Sterivex DNA izolasyon kiti kullanılarak filtrelerden DNA izolasyonu 

yapılmıştır. Her DNA örneğinin konsantrasyonu değerlendirilmiş ve ayrıca sıcaklık (°C), 

salinite (PSU), oksijen (mg/l), floresan (mg/m3), yoğunluk (sigma-theta, kg/m3), Klorofil- a, 

POC(μm), PON (μm), POC/PON, TP (μm) ve N:P. gibi fiziksel ve kimyasal parametler ile 

karşılaştırılmıştır. Bunlara ek olarak, izole edilen nükleotidler 16S rRNA V4 - V5  PZR 

yöntemi ile amplifiye edilecek ve Earth Microbiome Project (EMP) protokollerine göre dizi 

analizi yapılacaktır. 

 

Bu çalışmada elde edilen ilk sonuçlara göre, Ocak 2016 ve Kasım 2017 ayları 

arasında maksimum DNA verimi K01 istasyonunda Nisan 2017’de 2470 ng ve K03 

istasyonunda Mart 2017’de 2463 ng olarak saptanmıştır. Minimum DNA verimi ise K01 

istasyonunda Şubat 2017’de 103 ng ve K03 istasyonunda Ocak 2016’da 230 ng olarak tespit 

edilmiştir. Şubat 2017’de K03 istasyonunda DNA verimi 297 ng olup, düşük DNA verimi 

tespit edilmiştir. Her iki istasyon için oksijen, floresan seviyesi, klorofil –a ve N:P DNA 

verimi ile karşılaştırıldığında aralarında belirgin bir ilişki gözlemlenmiştir.  

 

Mart 2017’de yeni istasyonlardan örnekleme yapılarak derinlik profili 

genişletilmiştir. Gelecek örneklemeler ve DNA dizi analizi sonuçları Kuzey Kıbrıs 

oligotrofik kıyı sularındaki mikrobiyal yoğunluk ve çeşitlilik hakkında daha kapsamlı bir 

görüntü elde etmemizi sağlayacaktır. 
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Compared to the other Mediterranean coastal waters, the coastal waters of Northern 

Cyprus are not extensively studied and there has been limited information about them. This 

study aims to investigate the microbial abundance and diversity of the coastal waters of 

North Cyprus by using metagenomic approaches. 

 

Initial sampling at the coastal waters of Northern Cyprus has been started with Ocean 

Sampling Day (OSD) Micro B3 project, and after completion of this project samplings have 

been continued on a monthly basis. Samples were collected from 15 m depth at K01 station 

(Kyrenia; 35° 21.171'N 33° 17.732'E) and 65 m depth at K03 station (Kyrenia; 35° 21.577'N 

33° 17.703'E). Collected water samples were filtered by using a Sterivex Millipore 0.22 µm 

Stericup DNA filter and following this, DNA was isolated from the filters by using 

Powerwater Sterivex DNA Isolation Kit. Concentrations of each DNA sample were 

quantified and also compared with physical and chemical parameters such as temperature 

(°C), salinity (PSU), oxygen (mg/l), fluorescence (mg/m3), density (sigma-theta, kg/m3), 

Chlorophyll- a, POC(μm), PON (μm), POC/PON, TP (μm) and N:P. Isolated nucleotides 

will also undergo PCR amplification of 16S rRNA V4-V5, and DNA sequencing will be 

performed according to Earth Microbiome Project (EMP) protocols. 

  

According to the preliminary results obtained in this study, between January 2016 

and November 2017, maximum DNA yields obtained at K01 and K03 stations were obtained 

as 2470 ng in April 2017 and as 2463 ng in March 2017, respectively. Minimum DNA yields 

observed at K01 and K03 stations were 103 ng in February 2017 and 230 ng in January 2016, 

respectively. In February 2017, at K03 station, the DNA yield was 297 ng which was also 

considerably low. When oxygen, fluorescence levels, chlorophyll-a and N:P were 

individually compared with DNA yields, a distinct association has been observed between 

them at both K01 and K03 stations.  

 

In March 2017 by initiating sampling at different depths, depth profile was extended. 

Future samplings and subsequent DNA sequencing will allow us to obtain a more complete 

picture of the microbial abundance and diversity of the oligotrophic coastal waters of 

Northern Cyprus. 

 

Keywords: Metagenomics, Northern Cyprus, Microbial, Diversity, DNA. 

 

 

 

 

 

mailto:nedime.serakinci@neu.edu.tr


 

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

113 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

İzmir Körfezi Gırgır Balıkçılığı Av Kompozisyonu ve Balık Boyları 
 

 

Zafer TOSUNOĞLU1, Gülnur METİN1, 

Celalettin AYDIN1, M. Hakan KAYKAÇ1, F. Ozan DÜZBASTILAR1 
1
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 35100, Bornova, İzmir 

Sorumlu yazar e-posta: zafer.tosunoglu@ege.edu.tr 
 

 

Bu ön çalışma, İzmir Körfezi’nde pelajik balıkların avcılığında yoğun bir şekilde 

kullanılan gırgırın, av kompozisyonu ve miktarı ile en fazla miktarda yakalanan bazı 

balıkların total boy karakteristiklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 1 Eylül 2017 ve 29 Ocak 

2018 tarihleri arasında yapılan beş aylık örnekleme sonucunda; 46 kemikli, 6 kıkırdaklı balık 

ile 4 eklembacaklı ve 4 kafadanbacaklı türü olmak üzere toplam 60 tür yakalanmıştır. Bu 

türlerin 50’si ticari, diğerleri ise değerlendirilmeyen türlerdir. İzmir Körfezi’nde 2016 

yılından itibaren görülmeye başlayan Penaeus aztecus karides türünün de yine av 

kompozisyonu içinde yer alması dikkat çekicidir. İzmir Körfezi’nde bu süreçte 106 gün aktif 

çalışan bir gırgır teknesi, günde ortalama 7215 kg ile toplamda 764785 kg balık yakalamıştır. 

Yakalanan türler içerisinde 6268 kg.gün-1 ile sardalyalar (Sardina pilchardus ve Sardinella 

aurita) ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırası ile günlük 614 kg ile hamsi (Engraulis 

encrasicolus), 91 kg ile uskumru (Scomber scombrus), 70 kg ile palamut (Sarda sarda), 53 

kg ile kefal türleri (Mugil spp.), 37 kg ile yazılı orkinoz (Euthynnus alletteratus), 26 kg ile 

kupez (Boops boops), 14 kg ile çipura (Sparus aurata), 9 kg ile istavritler (Trachurus 

mediterraneus ve Trachurus trachurus) ve 7 kg ile zargana (Belone belone) izlemiştir. 

Ayrıca günlük 8 kg ile Melicertus kerathurus ve P. aztecus karides türleri de dikkat çekicidir. 

Diğer 16 tür için yakalama miktarı da 5 kg.gün-1’ün altındadır. Sardalya (S. pilchardus) 

ortalama 11.8 cm (9.5-15.7), hamsi 10,6 cm (7.5-13.5), uskumru 27.3 cm (20.4-35.5) ve 

palamut da 33.8 cm (29.7-37.3) ortalama total boyu ile asgari yakalama boylarının 

üzerindedir. Bu sonuçlar, İzmir Körfezi gırgır balıkçılığının, çeşitlilik ve miktar olarak 

zenginliğini göstermektedir. 

 

Bu çalışma Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

tarafından desteklenmiştir (Proje No. 2017/SUF/002). 
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This preliminary study tried to reveal that the total length characteristics of some 

fishes captured in higher amount of catch and fish composition and quantity of purse seine 

used intensively in the catching of pelagic fishes in Izmir Bay. As a result of the five-month 

sampling between September 1, 2017 and January 29, 2018; a total of 60 species, including 

46 bony, 6 cartilaginous fishes, 4 arthropods and 4 cephalopods were caught. Fifty of these 

species are commercial, others are not. It is noteworthy that the Penaeus aztecus shrimp 

species, which started to be seen in Izmir Bay from 2016, are also included in the catch 

composition. In Izmir Bay, a purse seine that has been working actively for 106 days in this 

process caught totally 764785 kg of fish with an average of 7215 kg per day. Among the 

species caught, sardines (Sardina pilchardus and Sardinella aurita) are in the first place in 

landings with 6268 kg.day-1. Then, it was followed by anchovy (Engraulis encrasicolus) 

with 614 kg, mackerel (Scomber scombrus) with 91 kg, bonito (Sarda sarda) with 70 kg, 

grey mullets (Mugil spp.) with 53 kg, little tunny (Euthynnus alletteratus) with 37 kg, bogue 

(Boops boops) with 26 kg, gilthead sea bream (Sparus aurata) with 14 kg, horse mackerels 

(Trachurus mediterraneus and Trachurus trachurus) with 9 kg and needle fish (Belone 

belone) with 7 kg. In addition, daily 8 kg Melicertus kerathurus and P. aztecus shrimps 

amount is also remarkable. Catch amount for the other 16 species is less than 5 kg.day-1. 

Sardine (S. pilchardus) 11.8 cm (9.5-15.7), anchovy 10.6 cm (7.5-13.5), mackerel 27.3 cm 

(20.4-35.5) and the bonito 33.8 cm (29.7-37.3) are above their minimum landing sizes with 

an average total length. These results show the richness of Izmir Bay purse seine fishery as 

diversity and landing. 

 

The present study was funded by the Ege University Scientific Research Project 

Coordination Unit (Project No. 2017/SUF/002). 
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı su ürünleri istatistikleri verilerine göre; 

Akdeniz’deki denizden avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarının hemen hemen 

yarısını demersal türler oluşturmaktadır. Ticari değeri yüksek bu demersal türlerin yıllar 

itibariyle karaya çıkış miktarları değerlendirildiğinde, birçok türün avcılık miktarlarının 

önemli derecede azaldığı ve bu türler üzerinde aşırı avcılık baskısı olduğu anlaşılmaktadır. 

Balıkçılık yönetiminde, bölgesel kullanım ve ürün hakları düzenlemeden, kaynakların açık 

ulaşım ile bir sınırlama olmaksızın sömürülmesi, genel olarak aşırı avcılığa yol açmaktadır. 

Benzer şekilde Türkiye’deki balıkçılık yönetiminde de, sınırlandırılmayan veya açık ulaşım 

düzenlemeleri, balık stoklarını korumak amacıyla bazı teknik önlemler ile birlikte 

uygulanmasına rağmen, Akdeniz’de ticari olarak avlanan demersal balık stoklarının 

birçoğunun aşırı avlanılmasını engellemekte yetersiz kalmaktadır. Balıkçılık yönetimindeki 

kullanım hakları, belirli bölgenin belirli grup veya organizasyona tahsis edildiği bölgesel 

kullanım hakları ve belirli kişi veya gemiler için sınırlandırılmış lisans yoluyla balıkçılığa 

girişin sınırlandırılması şeklinde iki yolla sınırlandırılabilmektedir. Ürün hakları ise belirli 

miktarda balıkçılık çabasını veya belirli miktarda balık avlama hakkını (kota) içermektedir. 

Türkiye’de uygulanan teknik önlemlere ilaveten balıkçılıktaki bölgesel kullanım ve ürün 

hakları ile ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, Akdeniz’deki demersal balık 

stoklarındaki aşırı sömürülmenin önüne geçilebilmesine katkı sağlayabilecektir. 
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According to data from fisheries statistics of Turkey Statistical Institute in 2016, 

almost half of the amount of fishery products obtained by fishing from the sea in the 

Mediterranean is demersal species. When these demersal species with high commercial 

value are evaluated for their landings over years, it is understood that many fishing quantities 

have declined considerably and that there is over-fishing pressure on these species. In 

fisheries management, exploitation of resources with open access without limitation, without 

regulating territorial use and harvest rights leads to overfishing in general. Similarly, the 

management of fisheries in Turkey, not limited or open access regulations, although 

administered along with some technical measures to protect fish stocks, it is inadequate to 

prevent the overfishing of most of the demersal fish stocks commercially fished in the 

Mediterranean. The use rights in the fishery management can be limited in two ways: the 

territorial use rights to which a particular region is allocated to a particular group or 

organization, and the restricted access to fishery by restricted licenses for certain persons or 

vessels. Harvest rights include a certain amount of fishing effort or a certain amount of 

fishing rights (quota). In addition to the use of the fishing technical measures implemented 

in Turkey, the implementation of new regulations related to territorial use rights and harvest 

rights will be able to help prevent overexploitation of demersal fish stocks in the 

Mediterranean. 

 

Keywords: Mediterranean Region, Overfishing, Territorial Use Rights Demersal Fish 

Stocks, Harvest Rights. 
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Burada, Karadeniz'de ekosistem tabanlı balıkçılık yönetimi uygulanmasına ilişkin 

sayısal bilimsel tavsiyeler üretmeye yönelik bir vaka çalışması sunmaktayız. Bu çalışma, 

olağan (BAÜ) nehir deşarj senaryoları ve öngörülen IPCC RCP4.5 gelecek iklim senaryosu 

altında Karadeniz balık stoklarını maksimum sürdürülebilir ürünü (MSÜ) sağlayabilecek 

biyokütle seviyelerinin üstünde tutmak ve kaybolmaya yüz tutmuş balık stoklarının yeniden 

inşasını sağlamak üzere balıkçılık yönetimi tarafından uygulanması gereken balıkçılık ölüm 

oranlarının tahminlerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, tüm Karadeniz havzasını 

kapsayan bütünleşik bir sirkülasyon-biyojeokimyasal model uygulanmış ve bu model 

günümüz balıkçılık koşullarının etkisi altında Karadeniz ekosisteminde yakın gelecekte 

gerçekleşebilecek değişiklikleri test etmek üzere bir besin ağı modeli ile tek yönlü olarak 

bağlanmıştır. İklim değişikliği ve buna bağlı etkenler için modelin tepkisini araştırmak üzere 

benzetim edilen gelecek iklim senaryosu (2015-2020) günümüz (2000-2014) senaryosu ile 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, balıkçılık ölümlerinin gelecekteki olası 

seviyeleri her balık stoku için ilgili günümüz balıkçılık ölümü değerlerine dayanılarak 

geleceğe dönük yansıtılmış ve yakın gelecek için stok tahminlerinde bulunulmuştur. Bu 

modelleri kullanarak, gelecek yıllarda (2015-2020) maksimum sürdürülebilir ürün (FMSÜ) 

elde etmek ve Karadeniz'in yırtıcı balık stoklarında uzun süreli iyileşme sağlamak için 

balıkçılık ölüm oranları hesaplanmıştır. Gelecekteki tahminler, Karadeniz'deki çaça stokları 

hariç balık stoklarının tümünün tüm bölgelerde azalacağını öngörmektedir. FMSÜ tahminleri 

üzerine yapılan analizler, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi için balıkçılık 

sömürüsünde önemli bir azalmanın gerekli olduğunu göstermektedir. Bu çalışma ilk kez 

Karadeniz’de ekonomik öneme sahip 11 balık türü için gelecekteki stok büyüklüğü, FMSÜ ve 

MSÜ tahminlerini sunmaktadır. Bu çalışmada hesaplanan FMSÜ değerleri Balıkçılık 

Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Yönetim Komitesi (STECF) tahminlerine göre görece daha 

düşüktür çünkü bu çalışmada kullanılan trofik model STECF popülasyon modellerinin 

aksine türler arasındaki besin ağı etkileşimlerini açık bir şekilde temsil etmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Balıkçılık etkisi, İklim etkisi, Maksimum sürdürülebilir 
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Here we present a case study toward producing quantitative scientific advice on 

ecosystem-based fisheries management in the Black Sea. We provide estimates of fishing 

mortality rates at levels which will lead to restoring and maintaining stocks above biomass 

levels that could produce maximum sustainable yield (MSY) under the IPCC RCP4.5 future 

climate scenario together with the business as usual (BAU) river discharge scenario. In this 

study, we have implemented a coupled, basin-scale circulation-biogeochemical model which 

is one-way and offline linked to a food web model to test near-future changes that may be 

observed in the Black Sea ecosystem under the influence of contemporary fisheries 

exploitation conditions. In order to test model response to changes in climate and related 

drivers, the future climate scenario (2015–2020) was compared to the present day (2000–

2014) scenario. Further, future estimates of fishing mortalities were projected based on their 

respective contemporary levels and applied to each fish stock. Using these models, fishing 

mortality rates that could ensure the maximum sustainable yield (FMSY) in future years 

(2015–2020) and the long-term recovery of the piscivorous fish stocks of the Black Sea are 

predicted. The results suggest that all fish stocks will decrease in all the regions of the Black 

Sea except for sprat. Analyses on FMSY estimates show that a significant reduction in 

fisheries exploitation is required for the sustainable management of the Black Sea fisheries. 

This study, for the first time, presents future stock size, FMSY, and MSY estimates for the 

Black Sea for 11 fish species. FMSY values estimated in this study were lower than estimates 

of the Scientific, Technical, and Economic Committee for Fisheries (STECF), mainly 

because of the explicit food web interactions that the trophic model allows to be considered. 

 

Keywords: Black Sea, Fisheries impact, Climate impact, Maximum sustainable yield, 

Ecosystem-based fisheries management. 
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Hamsi Türkiye balıkçılığı için en önemli türler içinde başı çekmekte olup sadece kış 

boyunca av veren bu balığın bu dönemde çevresiyle olan ilişkileri balıkçılık oşinografisi 

açısından ilginç ayrıntılar içermektedir. Bu noktadan hareketle tüm Karadeniz’de dağılan 

ancak başta Türkiye kıyıları olmak üzere Karadeniz’in güneyinde kışlayan hamsinin göç ve 

kışlama dönemlerindeki dikey ve alansal dağılımına etki eden faktörleri belirlemek üzere 

hidro-akustik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada iki farklı örnekleme stratejisi 

kullanılmış, Karadeniz’de Türk Münhasir Ekonomik Alanını kapsayan ilk çalışmada 0.5 X 

0.5 millik gridler içinde veri toplanmıştır. İkinci aşamada ise kışlama alanına yerleşen 

hamsilerin izlenmesi amacıyla, sadece Türk kıta sahanlığı içinde kıyıya dik ve sık hatlar 

boyunca veri toplanmıştır. Bunun dışında çevresel değişkenlerin belirlenmesi amacıyla uydu 

verileri ve CTD ile doğrudan elde edilen veriler birlikte kullanılmış ve bu kapsamda sıcaklık, 

tuzluluk, oksijen, klorofil ve akıntı yönü/hızı dikkate alınmıştır. Bu parametrelerin kışlama 

alanı seçimine etkileri istatistik modeller kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Alansal 

dağılım dışında seferler sırasında hamsinin günlük dikey göçüne ait detay bilgilere de 

ulaşılmıştır. Elde edilen dikey dağılım modeli hamsi biyokütle tahminlerinde kullanılan 

algoritmalara eklenerek klasik ve modelleme yoluyla elde edilen sonuçlar istatistik olarak 

karşılaştırılmış ve farkın önemli olduğu bulunmuştur. Sonuçlar avlanabilir hamsi sürülerinin 

2016 kışında İğneada’dan Türkiye kıyılarına girdiğini ve su sıcaklığın uygun olması 

nedeniyle göçü tamamlamadan kışı batı Karadeniz’de geçirdiğini göstermiştir. O yılın 

yavrusu hamsilerin ise çalışmanın yapıldığı dönemde ebevyn stoktan farklı olarak açıklarda 

dağınık olarak bulunduğu görülmüştür. Bu balıkların daha sonra soğumanın etkisiyle 

Gürcistan kıyılarına kaydığı tahmin edilmektedir. 
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Anchovy, besides having the leading role as one of the most important species for 

Turkish fishery, which is exploited only during winter has intriguing implications for 

fisheries oceanography with respect to interactions with its environment during this period. 

From this point of view, the hydro-acoustic study was carried out to determine the factors 

effect to vertical and horizontal distribution of anchovy, spreading entire basin of the Black 

Sea but wintering in the south part of the Black Sea particularly in the coasts of Turkey. Two 

different sampling strategies were used in the study and in the first one involving the Turkish 

Exclusive Economic Zone in the Black Sea; data were collected in 0.5 x 0.5 mile grid. In the 

second phase, in order to monitor the anchovies settled in the wintering grounds, data were 

collected along the transect perpendicular to the coastline over the Turkish continental shelf. 

Apart from this, satellite data and data obtained directly with CTD were used together to 

determine environmental variables and temperature, salinity, oxygen, chlorophyll and 

direction / speed of the currents were considered in this context. The effects of these 

parameters over the selection of wintering area are analyzed with statistical models. In 

addition to the horizontal distribution, detailed information of daily vertical migration of 

anchovy was also modeled. The obtained vertical distribution model is added to the 

algorithms used in the anchovy biomass estimates and the results obtained by classical and 

modeling are statistically compared and found to be significant. Results reveal that anchovy 

entered Turkey coasts from İğneada in the winter of 2016 and because temperature of the 

sea was favorable, they overwintered at the west of the Black Sea instead of completing the 

migration route. Fries of the anchovies belong to that year are seen that they settled in the 

offshore dispersedly as distinct from the spawning stock. It is estimated that they moved to 

the coasts of Georgia later with the effect of cooling sea water. 

 

Keywords: Black Sea, Anchovy, Overwintering behavior, Hydro-acoustics. 
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Lagos (Epinephelus aeneus) kuzeydoğu Akdeniz’de küçük ölçekli balıkçılığın en 

önemli türlerinden biri iken; ulusal su ürünleri istatistiklerine göre av miktarları 2010 

yılından itibaren hızla azalmıştır. Bunun üzerine lagosların avlanması, 2016 yazında 

güncellenen Ticari ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’ler ile 

yasaklanmıştır. Diğer taraftan, su ürünleri istatistiklerinin doğruluğu ve karar alma 

noktasındaki güvenilirliği uzun bir süredir tartışılagelmiştir. Bu çalışmada, lagos için su 

ürünleri istatistiklerinden (741-Lahoz, Bölge TR6) hesaplanan eğilimler, İskenderun 

Körfezi’nin kuzeybatı kıyılarında 2004 yılından bu yana mevsimsel olarak gerçekleştirilen 

araştırma amaçlı dip trolü verisi ile kıyaslanmıştır. Öncelikle hem dip trolü 

örneklemelerinden elde edilen birim çabada yakalanan ağırlıkça av (CPUE) değerleri, hem 

de balıkçılık istatistikleri (L) standardize edilmiş; ardından çeşitli zamansal otokorelasyon 

yapılarıyla genel toplamsal modeller oluşturularak, doğrusal olmayan eğilimler arasındaki 

çapraz korelasyonlar ve eğilimlerin değişim noktaları belirlenmiştir. Ardından doğrusal 

eğilimlerin incelenmesi amacıyla, toplam veri ve değişim noktaları baz alınarak tanımlanan 

bölümler için karma etkili doğrusal modeller oluşturulmuştur. Her iki veri kaynağında da 

doğrusal olmayan eğilimler ileri derecede önemli bulunmuştur (P < 0.01). Göz önünde 

bulundurulan yılın L değeri ile aynı yılın CPUE değerinin yanı sıra, bir ve iki yıl öncesinde 

gözlenen CPUE değerleri arasındaki çapraz korelasyonlar istatistiksel açıdan önemli 

bulunmuştur (P < 0.05). Bir yıl öncesinin CPUE miktarı ile göz önünde bulundurulan yılın 

L değeri arasındaki korelasyonun en yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (r = 0.77; P < 

0.01). Hiyerarşik kümeleme analizi temelli değişim noktası tespiti algoritması, her iki zaman 

serisinin ortak eğiliminin 2009-2010 yıllarında değiştiğini göstermiştir. Bu dönem baz 

alınarak gruplara ayrılan zaman serilerinde 2004 yılından 2009 yılına kadar artış (CPUE, 

0.390.20 standart sapma(ss)/yıl; L, 0.380.37 ss/yıl; %95 güven aralığı), 2010 yılından 

2016 yılına kadar ise azalış (CPUE, -0.550.25 ss/yıl; L, -0.870.47 ss/yıl; %95 güven 

aralığı) gözlenmiştir. Toplam ile 2004-2009 ve 2010-2016 periyotlarında L ile CPUE’nin 

eğimleri arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Sonuç olarak kuzeydoğu 

Akdeniz’de lagos için balıkçılıktan bağımsız olarak toplanan CPUE değerleri ile balıkçılık 

istatistikîlerinin birbiriyle uyumlu olduğu, aradaki bir yıllık zaman farkının ise örnekleme 

yer ve yöntemlerinin yanı sıra istatistiklerin kaydedilme zamanlarıyla ilişkilendirilebileceği 

düşünülmüştür. 
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White grouper (Epinephelus aeneus) was among the most important resources for 

artisanal fishery in the northeastern Mediterranean until summer of 2016 when a permanent 

prohibition was announced since national fishery statistics indicated an abrupt decline of 

landings after 2010. On the other hand, accuracy and reliability of the fishery statistics on 

the decision making have long been questioned. Here, a comparison was made between the 

trends of white grouper landing data (741-Lahoz, Area TR6) and fishery independent bottom 

trawl operations (CPUE) dating back to 2004 in the northwestern coasts of Iskenderun Bay. 

To reach this purpose, both data were standardized, and general additive models with auto-

correlated error structures were fitted in order to investigate cross correlations between time 

series and change points of their non-linear trends. In order to investigate linear patterns, 

linear mixed models were also fitted to the overall and segmented time series. Non-linear 

trends of the both landings and CPUE were highly significant (P < 0.01). Significant cross 

correlations were detected between the CPUE and landings with zero, one and two-year lag 

distances (P < 0.05). One year lagged CPUE values provided the maximum correlation (r = 

0.77, P < 0.01). Change point detection algorithm based on a hierarchical clustering revealed 

that the joint non-linear trend of the time series changed in 2009 and 2010. Pairwise 

regressions of segmented time series based on this periodization revealed increasing trends 

from 2004 to 2009 (CPUE, 0.390.20 standard deviation (sd)/year; L, 0.380.37 sd/year; 

%95 confidence interval) and decreasing trends from 2010 to 2016 (CPUE, -0.550.25 

sd/year; L, -0.870.47 sd/year; %95 confidence interval). The slopes of overall and 

segmented time series of landings and CPUE were not found to be significantly different 

than each other. In conclusion, the grouper fishery statistics were found to be in accordance 

with the fishery independent data, and the one-year lag distance can be attributed to the 

sampling area and methods in addition to recording times of fishery statistics. 

 

Keywords: Fishery management, Catch per unit effort, Landing statistics, Inter-annual 

change, Time series. 
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Balık stoklarındaki durdurulamaz azalma Bölgesel Balıkçılık Yönetim 

Organizasyonlarını ülkeleri stokların bilimsel yöntemlere dayalı yönetim planlarıyla 

avlanmasını zorlamaktadır. Bu çalışma GFCM tarafından yakın bir gelecekte Türkiye'den 

talep edilecek barbunya balığı stok durum değerlendirmesine cevap vermeyi 

hedeflemektedir. Çalışmada ODTÜ'nün Akdeniz'de 2007 yılından beri aylık topladığı 

balıkçılık verileri ve TÜİK av istatistikleri kullanılmış; stokun durumu genişletilmiş hayatta 

kalma analiziyle (XSA) değerlendirilmiştir. Modelle tahmin edilen üreyen stok 

büyüklüğüyle stoka katılım arasındaki ilişki ayrıca modellenerek biyolojik referans değerler 

belirlenmiştir. Balıkçılık mortalitesi, referans değerlerle kıyaslanıp stokun durumu buna 

göre belirlenmiştir. Sonuçlar stoktaki toplam kayıpların sürdürülebilir seviyenin oldukça 

üstünde olduğunu göstermiştir (Fcurr/FMSY>>1). Ancak toplam kayıpların ne kadarının 

balıkçılık kaynaklı olduğunun belirlenmesinde kullanılan klasik yaklaşımın Lessepsian 

göçmenlerin baskısı altında bir bölge için doğru bir yaklaşım olmayacağı; Doğu Akdeniz 

barbunya stoğunun kötü durumunda Lessepsian göçmenlerinin neden olduğu baskının 

balıkçılık baskısından daha yüksek olabileceğine dair ipuçları elde edilmiştir. 
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The unstoppable decline in fish stocks necessitate Regional Fisheries Management 

Organizations to force countries to exploit stocks based on scientifically sound management 

plans. This study aims to respond to the red mullet stock assessment that will be requested 

from Turkey by the GFCM in the near future. In the study, fisheries survey data collected 

monthly by the METU since 2007 and the Turkey's official landing statistics were used to 

populate extended survival analysis (XSA). The relationship between spawning stock 

biomass estimated by the model and recruits were also modeled and biological reference 

values were determined. The fishing mortality was then compared with the reference values 

and the status of the stock was determined accordingly. The results show that total losses in 

the stock are well above the sustainable level (Fcurr/FMSY>>1). However the results also 

suggested some clues that the classical approach used to determine the share of fisheries 

mortality in the total loss would not be the correct approach for a region under Lessepsian 

pressure. The Lessepsian pressure could therefore be higher than fishing pressure on the red 

mullet stock in the eastern Mediterranean. 

 

Keywords: Stock assessment, Lessepsian, Red mullet, Eastern Mediterranean. 
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Çalışma Gökçeada'nın kuzeyinde 500-600; 600-800; 800-1000 m'lik derinlik 

katmanlarında, her bir katmanda 9 istasyon olmak üzere toplam 27 istasyonda 

gerçekleştirildi. Örnekler Mayıs 2017 ile Eylül 2017 arasında derin deniz pareketasıyla elde 

edildi. Çalışma bölgesinde 13 kıkırdaklı, 7 kemikli toplam 20 balık türü tespit edildi. 

Çalışma boyunca Galeus melastomus, Sycliorhinus canicula, Conger conger, Phycis 

blennoides ve Merluccius merluccius en baskın türler olarak belirlendi.  

 

Toplam tür sayısı derinlik arttıkça azalmaya başlamıştır, 18 tür ile en fazla tür sayısı 

500 – 600 m arasında tespit edilirken, 800-1000 m arasında sadece 7 tür elde edilebilmiştir. 

IUCN kırmızı listesine göre Alopias vulpinus ve Mustelus mustelus hassas (VU), beş 

kıkırdaklı tür ise Hexanchus griseus, Scyliorhinus stellaris, Dalatias licha, Prionace glauca 

ve Dipturus oxyrinchus tehdide açık (NT) türler listesinde yer almaktadır. 

 

Çalışma sonundaki hedeflerimiz, Kuzey Ege’nin bakir derin deniz ortamında olası 

yeni balıkçılık kaynaklarının, Dünya için bile yeni sayılabilecek olan derin deniz sahalarının, 

ülkemiz balıkçılığı açısından kullanımı için bilimsel doğrular ışığında uygun bir yönetim 

planı hazırlanmasına katkı sağlamaktır. 
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deniz pareketası. 
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The study was carried out at 27 stations from North of Gökçeada Island at three 

subareas between 500 and 600; 600 and 800; 800 and 1000 m. There are nine stations at each 

subaraea. Samplings were obtained by deep sea longline. A total of 20 fish species of 13 

cartilaginous and 7 bony fishes were collected in the study area. Galeus melastomus, 

Sycliorhinus canicula, Conger conger, Phycis blennoides and Merluccius merluccius were 

determined dominant species during the studying period.  

 

The total number of species began to decrease as the depth increased, while the 

maximum number of species ranged from 500 to 600 m with 18 species, only 7 species 

between 800-1000 m could be obtained. According to the IUCN red list, Alopias vulpinus 

and Mustelus mustelus are vulnarable (VU) and five cartilaginous species are Hexanchus 

griseus, Scyliorhinus stellaris, Dalatias licha, Prionace glauca and Dipturus oxyrinchus 

susceptible on the list of near threatened species (NT). 

 

Our goals at the end of the study are to contribute to the preparation of a proper 

management plan in the light of the scientific truth for the possible use of new fishery 

resources in the deep sea environment of the North Aegean. 

 

Keywords: Deep sea, Bathymetric distribution, Northern Aegean Sea, Gökçeada Island, 

Deep sea long-line. 
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Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin Canlı Kaynakların 

Korunması başlığı altındaki 61. Maddesine göre; kıyı devleti Münhasır Ekonomik Bölge 

(MEB)’de avlanılacak canlıların miktarını belirleme konusunda münhasır hakka sahiptir, 

kendi MEB’de avlanılacak canlı deniz kaynaklarının av kapasitesini tespit edecektir. Canlı 

Kaynakları Kullanma başlığı altındaki 62. Maddesine göre ise; kıyı devleti canlı kaynakların 

azami derecede işletilmesini sağlamayı amaç edinecek, MEB’de kendi canlı deniz 

kaynaklarını avlama gücünü tespit edecektir. Akdeniz’de henüz MEB ilanımız mevcut 

değildir ancak yakın gelecekte Doğu Akdeniz’deki kıyı devletlerarasında herhangi bir sınır 

anlaşması ve Türk MEB ilanı zorunluluğu ile karşı karşıya gelinmesi muhtemeldir. 

  

Mavi Yüzgeçli Orkinos (Thunnus thynnus Linnaeus, 1785) (Perciformes: 

Scombridae) balıkçılığı, uluslararası hukukun (The International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas; ICCAT) ve Avrupa Birliği (AB) hukukunun konusudur. 

Türkiye, ICCAT’a 2003 yılında üye olmuş ve halen ICCAT kuralları çerçevesinde kota 

uygulaması ile orkinos balıkçılığı yapmaktadır.  

 

Sunulan çalışmada; ülkemizdeki mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için Doğu 

Akdeniz’de MEB ilanının önemi temel bilgiler ışığında ele alınmıştır. Doğu Akdeniz’de 

karasularımız ve uluslararası sularda Türk orkinos balıkçılık filosu Coğrafi Bilgi Sistemleri 

(CBS) tabanlı izleme modeli ile alan-zamansal olarak izlenmiştir. Böylece filonun av 

sahaları ile stokun göç yolları belirlenmiştir. Elde edilen tüm bilgiler ışığında Akdeniz’de 

“Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi” sınırları için öneride bulunulmuştur. 
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 According to Article 61 of the United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) under the heading of Protection of Living Resources; coastal state shall have the 

exclusive right to determine the amount of living beings to be catched in the Exclusive 

Economic Zone (EEZ) and shall determine the catch capacity of live marine resources to be 

catched in its own EEZ. According to Article 62, under the heading of Using Living 

Resources; the coastal state shall aim to ensure that the living resources are operated at 

maximum level and shall determine the power of fishing their living marine resources in the 

EEZ. There is not yet an EEZ in the Mediterranean but it is likely that in the near future there 

will be a binding agreement between the coastal states in the Eastern Mediterranean and the 

declaration of the Turkish EEZ. 

 

 Bluefin tuna (Thunnus thynnus Linnaeus, 1785; BFT) (Perciformes: Scombridae) 

fisheries are a matter of both international law (The International Commission for the 

Conservation of Atlantic Tunas; ICCAT) and European Union (EU) law. Turkey has become 

member of ICCAT in 2003, has still to make tuna fishing quotas in the framework of ICCAT 

rules. 

 

 In the present study; the declaration of the EEZ in the Eastern Mediterranean for the 

bluefin tuna fisheries in our country has been discussed in the light of the fundamental 

information. Turkish tuna fleet was monitored by the Turkish fishery fleet monitoring model 

which based on Geographic Information Systems (GIS) spatio-temporal model by our 

coastal waters in the Eastern Mediterranean and in international waters. Thus, fisheries areas 

and migration paths of the stocks were determined. In the light of all the information 

obtained, suggestions were made for the "Turkish Exclusive Economic Zone" borders in the 

Mediterranean.  

 

Keywords: Bluefin tuna, EEZ, GIS.  
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Mesiniyen Tuzluluk Krizi, jeoloji tarihinde özellikle Akdeniz’de deniz ortamı ile 

ilgili en ilginç olaylardan biri olarak kabul edilmektedir. Geç Miyosende Akdeniz-Atlantik 

bağlantısında gerçekleşen tektonik değişiklikler sonucu bu büyük olay meydana gelmiştir. 

Marmara Bölgesi, Orta Miyosen' den bu yana Paratetis ve Akdeniz arasında bir geçit görevi 

görmüştür. Mesiniyen Tuzluluk Krizi hakkında önemli çalışmalar yapılmış olmasına 

rağmen, Marmara Denizi'nin o dönemki durumu hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu 

çalışma, Çanakkale Boğazı'ndan İmralı Adası'na kadar uzanan Marmara Denizindeki güney 

şelfi ve Kuzey İmralı Havzasının Geç Miyosen dönemindeki durum incelemesini 

kapsamaktadır ve Mesiniyen uyumsuzluğu araştırılmıştır. 2008-2010 (TAMAM) ve         

2013-2015 SoMar projeleri kapsamında 2B yüksek ayrımlı çok kanallı sismik yansıma verisi 

toplanmıştır. Bu veriler Dokuz Eylül Üniversitesi’ ne ait K. Piri Reis ve Dokuz Eylül 1 

gemileriyle SeisLab Laboratuvarının teknik olanakları ile toplanmıştır. SeisLab’ ın veri 

tabanında bulunan mevcut sismik verilerin de yardımıyla bahsedilen projelerde toplanan 

veriler, güney şelfte uzanan kanyon modelini ortaya koymak için kullanılmıştır. Marmara 

Denizi'nin güney şelfindeki sismik profillerde, deniz altı havzaların tabanında Mesiniyen 

erozyonunun meydana geldiği görülmektedir. Güney şelfi boyunca; Mesiniyen erozyonel 

yüzeyinin, kriz sonrası deniz seviyesinin yükselmesi ile de varlığının korumuş olduğu 

görülmektedir. Yorumlamada, akustik temel üzerinde erozyonun doğası gereği meydana 

gelebilecek büyük bir açısal uyumsuzluğa odaklanılmaktadır. Akustik temel ve üzerindeki 

erozyonel yüzey, Marmara Denizinin Çanakkale Boğazı çıkışında başlayarak güney şelf 

boyunca devam etmektedir. Çok kanallı sismik yansıma verilerinde Mesiniyen dönemine ait 

akustik temelde, gömülü ve Doğu-Batı-KB-GD uzanımlı bir kanal yorumlanmıştır. Sonuç 

olarak, bu verilerin yorumlanmasına dayanarak kanalın Mesiniyen döneminde meydana 

gelmiş olabileceği düşünülmektedir. 
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The Messinian Salinity Crisis widely accepted as one of the most interesting events 

concerning the Mediterranean marine environment in the earth’s geological history. Late 

Miocene tectonic changes in Mediterranean–Atlantic connectivity caused this huge event. 

The Sea of Marmara region has been improperly considered as a gateway between the 

Paratethys and Mediterranean since the Middle Miocene. Although considerable work has 

been carried out on the Messinian Salinity Crisis, very little has been reported on the status 

of the Marmara Sea during the Late Messinian. The case study includes the southern shelf 

and North Imrali Basin of the Marmara Sea, which is in the region located from the 

Canakkale Strait (Dardanelles) to Imrali Island. In this work, the Messinian unconformity 

on the southern shelf of the Marmara Sea has been investigated. In company with 2008-2010 

(TAMAM) and 2013-2015 SoMar project, we collected high-resolution 2D seismic 

reflection data in the southern Marmara Sea. These data collected with the facilities of 

Seismic Laboratory (SeisLab) in the Institute of Marine Sciences and Technology and R/V 

K. Piri Reis the R/V Dokuz Eylul I belonging to Dokuz Eylul University. In combination 

with other existing seismic profiles, these new data reveal the canyon model which is 

distributed across the broad southern shelf. Seismic profiles acquired in southern shelf of the 

Marmara Sea suggest that Messinian fluvial erosion has occurred at the base of all the main 

sub-basins. The southern shoreline has provided well-preserved evidence of Messinian 

fluvial erosion followed by the post-crisis marine reflooding. Interpretation is focused on the 

nature of erosion related to the acoustic basement and to a major angular unconformity that 

may merge with it. The basement and erosional surface are interpreted at the Canakkale 

Strait outlet and on the southern shelf of the Sea of Marmara. A buried East-West to NW-

SE channel cut into acoustic basement that may belong to the Messinian period was 

interpreted on the MCS data. In conclusion, based on interpretation of these data, the channel 

could come into existence at the Messinian. 

 

Keywords: Messinian Salinity Crisis, Marmara Sea. 
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MarDiM (Marmara Afet Zararlarını Azaltma) projesi kapsamında 2014 Mart ayından 

itibaren Marmara Denizi tabanına her yıl 15 deniz tabanı depremölçer (OBS), Batı 

Marmara’dan başlayarak (yaklaşık 10 km’lik aralıklar ile) doğuya doğru bir dizin şeklinde 

yerleştirilmiştir. Böylece öncelikle KAF’nın kuzey kolu uzun süreli gözlem altına alınmıştır. 

Ayrıca Batı Sırta (2014-2017) ve Orta Sırta (2017-devam ediyor) 5 adet açılma ölçer (EXT) 

yerleştirilmiş ve deniz tabanındaki kabuk deformasyonlarının uzun süreli ölçülmesine 

başlanmıştır. Proje kapsamında manyetotellürük (MT) ve elektrik alan ölçerler ile iletken 

alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Sonuç olarak çalışma 

kapsamında Marmara bölgesindeki deprem üreten kırık parçalarının boyutları ve geometrisi, 

kaynak özellikleri, bölgedeki farklı gerilme alanlarının ve iletken yapıların belirlenmesi 

hedeflenmiştir. 

 

İlkesel değerlendirmeler; Deprem dışmerkezlerinin dağılımı özellikle batıda 

(Tekirdağ Baseni) üst kabukta yoğunlaşmakta, Batı Sırt’ta yaklaşık 27.75°-28.0°D 

boylamları arası ise alt kabukta yoğunlaştığı (yaklaşık 20 km.) gözlenmiştir. Orta Basen ’de 

ise üst kabukta, Orta Sırt’ta ise (28.25°D) çok sığ yaklaşık 5 km civarında yoğunlaştığı 

gözlenmiştir. Orta Basen’in doğusu ve Orta Sırt-Kumburgaz Baseni arasında üst kabuğun 

altında 10 km’nin altında herhangi bir deprem olmadığı gözlenmiştir. Kumburgaz Baseni 

doğusunda ise tüm kabukta çok düşük sismisite gözlenmiştir.  

 

OBS ve kara istasyonlarından P dalgaları polarite verileri kullanılarak gerilme 

tensörü ve fay düzlemi çözümlerinin tayini yapılmıştır. Batıdaki depremlerin fay düzlemi 

çözümleri genel olarak doğrultu atımlı ve normal-oblik faylanmalar vermektedir. Batıda KB-

GD gidişli maksimum sıkışma gerilme ekseni ve KD-GB gidişli minimum sıkışma ekseni 

gözlenmiştir. Doğuda, D-B düğüm düzlemi ile sağ yanal doğrultu-atım mekanizmasını 

gösteren olaylar D-B yönünde hizalanır ve KAF’ın izi ile çok uyumludur. Orta-Sırt 

çevresindeki KD-GB uzanımlı olaylar ağırlıklı olarak ters faylanma mekanizmasına sahiptir. 

Bu çalışma, JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı), JST (Japonya Bilim ve Teknoloji 

Ajansı) ve Türkiye Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen SATREPS kapsamında 

MarDiM (Marmara Afet Zararlarını Azaltma) projesinde altında yürütülmektedir. 
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Within the scope of MarDiM (Marmara Disaster Mitigation) project, 15 Ocean 

Bottom Seismometer (OBS) are deployed in the bottom of the Marmara Sea every year 

starting from March 2014 extending to the east starting (intervals of approximately 10 km) 

from the West Marmara. Thus, firstly, the northern branch of the NAF has been observed 

for a long time. In addition, five extensonometer (EXT) were deployed in the West High 

(2014-2017) and the Central High (2017-present) basins and long-term measurements of 

crustal deformation were started. Also within the scope of the project, studies are being 

carried out to determine conductivity fields with ocean bottom magnetotelluric (MT) and 

ocean bottom resistivity electric field meters. As a result, it was aimed to determine the 

dimensions and geometry of the earthquake-generating fractures in the Marmara region, 

their source parameters, the different stress areas in the region and the conductor structures. 

 

Preliminary evaluations; We observed distribution of earthquake epicenters is mainly 

concentrated in the upper crust of the west (Tekirdag Basin), and between the longitudes of 

27.75°-28.0°E in the West Ridge is concentrated in the lower crust (about 20 km). In the 

Central Basin, seismic activity has been observed about 5 km in the upper crust, and very 

shallow in the Central High (28.25°E). There is no any earthquake activity below the upper 

crust between the east of the Central Basin and the Central High-Kumburgaz Basin. To the 

east of the Kumburgaz Basin, very low seismicity was observed at the entire crust. 

 

Stress tensor and fault plane solutions were determined from OBS and land stations 

using polarity data of P waves. Fault-plane solutions of the western of Marmara earthquakes 

generally give strike-slip and normal-oblique faulting. In the west, NW-SE oriented 

maximum compressive stress axis and NE-SW oriented minimum compressive stress axis 

are observed. In the east, the events with E-W nodal plane denoting right-lateral strike-slip 

mechanism align in E-W orientation and match very well the trace of NAF. The events 

trending NE-SW around Central High have predominantly reverse faulting mechanism. This 

study is carried out in the MarDiM (Marmara Disaster Mitigation) project, under SATREPS 

promoted by JICA (Japan International Cooperation Agency), JST (Japan Science and 

Technology Agency) and Ministry of Development of Turkey. 
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Marmara Denizi’nde sismik yansıma yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmalar 

özellikle 1999 depreminden sonra hız kazanmıştır. Söz konusu çalışmalar büyük çoğunlukla 

Kuzey Anadolu Fayı’nın, Marmara Denizi içerisindeki uzanımına ve etkisine 

yoğunlaşmaktadır. Buna karşılık, İmralı Adası ile Kapıdağ Yarımadası arasında kalan ve 

Güney Şelf olarak adlandırılan denizalanı, daha az incelenmiş bir alan olarak yer almaktadır. 

Bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde yürütülen doktora 

projesi kapsamında, Türkiye Petrollerinin 2016 yılında bölgede topladığı 2 boyutlu sismik 

hatları baz alarak; güney şelfin jeolojisi, tektonik evrimi, petrofiziksel özellikleri ile şelf 

üzerinde yer alan basenin evrimini ayrıntılı biçimde ortaya koymayı ve bölgenin hidrokarbon 

potansiyeline bir yaklaşımda bulunmayı amaçlamaktadır. 2 boyutlu sismik yansıma 

verilerine ek olarak, şelf üzerinde 1975 yılında Marathon Oil şirketi tarafından açılmış olan 

Marmara-1 kuyusundan elde edilen veriler de çalışmaya dâhil edilmiştir. 2275 metre 

derinlikte bitirilen kuyu, önce Pliyosen daha sonra da Miyosen sedimanlarını keserek, 

Kretase yaşlı kireçtaşlarına girmiş; bu kireçtaşlarının hemen altında da çamur taşı-tüf 

ardalanmalı kısımda bitirilmiştir. Kuyuda, Oligosen ve Eosen sedimanlarının kesilmeyişi, 

kireçtaşının altında sedimanların devam etmesi ve Pliyosen sedimanları içerisinde şist 

parçalarının bulunması, kuyunun temele girmeden bitirildiğini, dolayısıyla Kretase yaşlı 

kireçtaşlarının bölgede blok şeklinde yer aldığını düşündürtmektedir. Miyosen 

sedimanlarının hem çökelim ortamı hem de litolojik karakter açısından Trakya Baseni’ne ait 

Gazhanedere ve Kirazlı Formasyonları’na benziyor oluşu, basenin güney şelf üzerinde de 

var olduğunun bir işaretidir. Ancak, Trakya Basenindeki petrol sistemi için kritik bir öneme 

sahip olan Oligosen ve Eosen sedimanlarının kesilmemesi, güney şelfin evriminin ayrıntılı 

biçimde araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bunun için, 2016 yılında toplanan sismik hatlar 

üzerinde, öncelikle temel olarak yorumlanan reflektörler haritalanarak, bölgenin 

paleocoğrafyası ve ilksel çökelim alanları belirlenmeye çalışılmıştır. Oluşturulan 3 boyutlu 

hız modelleri ile temel olduğu düşünülen seviyelerin içsel hız değerleri takip edilmiştir. 

Özellikle, fay zonları boyunca ve temel girişinde, jeolojik anlamda beklentiyi karşılayan 

anlamlı hız anomalileri yakalanmıştır. Bunlara ek olarak, içsel hız değerleri çeşitli formüller 

yardımıyla; yoğunluk, Vp/Vs oranı, Poisson oranı ve gözenek basıncı gibi kayaç fiziği 

parametrelerine dönüştürülerek; sismik fasiyes sınırlarına, temsil ettikleri litolojilere ve olası 

akışkan varlığına yaklaşımda bulunulmuştur. Söz konusu modeller bölgenin jeolojisinin 

daha iyi anlaşılmasında sağlayacakları yararlara ek olarak, açılacak yeni kuyulardaki 

operasyonel riskleri düşürmeleri açısından da büyük önem taşımaktadırlar.  
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The research activities in the Sea of Marmara using the seismic reflection method 

have been accelerated after the 1999 earthquake. Vast majority of these activities focus on 

the extent and the effect of the North Anatolian Fault in the Sea of Marmara. On the contrary, 

the Southern Shelf located between the Imrali island and the Kapidag Peninsula, remains as 

a wild-cat offshore region. This study is being administered by Istanbul Technical 

University, Geological Engineering department as a PhD. project. The main aim is to make 

an approach to the geology, tectonic evolution, petrophysical properties and the prospectivity 

of the Southern Shelf in terms of hydrocarbon exploration, based on the 2D seismic lines 

acquired by Turkish Petroleum in 2016. In addition to the seismic data set, Marmara-1, an 

exploration well drilled in 1975 by Marathon Oil, has been integrated into the study. The 

well was spudded at 2275 m. in tuffs, inter-bedded with mudstones, after penetrating the 

Pliocene-Miocene sediments and the Cretaceous aged limestones. The lack of Oligocene-

Eocene section, the presence of sediments below limestones and the schist fragments in the 

Pliocene sediments lead us to think that the well has not reached the basement and the 

Cretaceous limestones are blocks in the sedimentary succession. The Miocene sediments in 

the well and the Gazhanedere-Kirazli Formations of Thrace Basin share similar 

characteristics in terms of depositional environment and lithological properties, indicating 

the existence of the Thrace Basin at the Southern Shelf. However, Oligocene-Eocene 

succession representing the key petroleum system elements of the Thrace Basin is missing 

in the well. In order to derive an answer for this situation, the basement has been mapped to 

determine the palaeogeography and the depocenters in the region. Interval velocity cubes 

demonstrate the meaningful velocity anomalies satisfying the geological expectations along 

the fault zones and the basement. Moreover, the interval velocity values have been 

transformed into rock physics parameters including density, Vp/Vs ratio, Poisson’s ratio and 

pore pressure. The petrophysical models bear a significant importance to reduce the 

exploration risks and to prevent the drilling hazards in the area for the future operations. 

 

Keywords: The Southern Shelf, Seismic reflection, Marmara-1, Rock physics, Pore 

pressure. 
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Hızla artan dünya nüfusunun temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yeryüzündeki 

su kaynaklarının araştırılması için birçok ileri teknoloji sistem geliştirilmiştir. Bu 

araştırmaların önemli bir kısmını kıyı alanları ve iç sular oluşturmaktadır. Özellikle liman, 

marina, balıkçı barınağı, iskele, rıhtım, mendirek gibi kıyı alan deniz yapılarının inşa 

edilmesinde, sualtı kablo ve boru hatları projelerinde, sualtı arkeoloji araştırmalarında, seyir 

güvenliğinde ve göl, nehir vb. iç su alanlarının aktif su rezervlerinin belirlenmesi gibi 

oldukça geniş bir araştırma alanında yüksek çözünürlüklü sualtı haritalamasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde yapılan santimetre çözünürlüğündeki deniz tabanı haritalama 

çalışmalarının büyük bir bölümü oldukça farklı yüksek teknoloji sistemler kullanılarak 

yapılabilmektedir.  

 

Bu çalışmada, kıyı alanlarının sualtı haritalama çalışmalarında yaygın olarak 

kullanılan yüksek çözünürlüklü sistemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca konferans 

boyunca gerçekleştirilecek deniz çalışmaları ile uygulamalı olarak sığ su survey botuna 

monte edilmiş Çok Bimli İskandil (Multibeam Echosounder) ve Yandan Taramalı Sonar 

(Side Scan Sonar) sistemleri ile pratik çalışma yapılacaktır. 
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With the aim of meeting the basic needs of the rapidly increasing world population, 

many advanced technology systems have been developed to investigate the water resources 

on earth. A significant portion of these surveys are coastal areas and inland waters. High 

resolution underwater mapping is needed in a very wide area, especially in the construction 

of coastal marine structures such as harbours, marinas, fishing ports, piers, docks and 

breakwater, underwater cable and pipeline projects, underwater archaeological surveys, 

navigational safety and determination of active water reserves of inland water areas. Today, 

most of the seabed mapping studies in centimeter resolution can be done using quite different 

high technology systems.  

 

In this study, it is aimed to investigate the high resolution systems commonly used 

in seabed mapping studies of coastal areas. Practical application will be carried out 

throughout the conference with “Multibeam Echosounder” and “Side Scan Sonar” systems 

which are installed on a shallow water survey boat. 

 

Keywords: Applied marine survey, Seabed mapping, Multibeam echosounder, Side Scan 

Sonar, Coastal areas, Inland water. 
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Foça, Aliağa ve Yeni Şakran arası deniz alanlarında, uluslararası firmalar aramacılık 

faaliyetleri göstermiş ve Foça-1 arama kuyusu Union Texas Turkey tarafından 1978 yılında 

Foça horst bloğu üzerinde açılmış ve 2220 metrede kuru kuyu olarak bitirilmiştir. Bölgedeki 

petrol potansiyeline sahip birimin genel olarak, Alt Miyosen gölsel çökelleri olduğu 

düşünülmektedir. Bu çökeller, hem kaynak kaya, hem de rezervuar özelliği göstermektedir. 

Benzer bir petrol sistemi, Alaşehir ve Bakırçay grabenlerinde bulunan Alaşehir ve Soma 

formasyonlarında görülmektedir.  

 

Bu çalışma kapsamında, Foça-Aliağa açıklarının hidrokarbon potansiyelinin ortaya 

çıkarılması için çok kanallı sismik yansıma verileri kullanılmıştır. Bu amaçla, 1978 ve 1985 

yıllarında toplanmış olan, toplam 800 km uzunluğunda sismik veri analiz edilerek 

yorumlanmıştır. Ayrıca, çalışma alanında var olan tortul ve temel kayaların derinliği, 

yayılımı, uyumsuzluk yüzeyleri belirlenmiş ve hidrokarbon taşıması muhtemel yapılar 

ortaya çıkarılmıştır. 

 

Sismik veri, Bakırçay Grabeni’nin Çandarlı Körfezi içine uzandığını göstermektedir. 

Ayrıca, Foça Grabeni’nin uzanımı ve yapısı sismik verilerden ortaya konulmuş ve graben 

içerisinde Alt Miyosen çökellerinin varlığı belirlenmiştir. Aynı alanda, sismik veriler ve 

gravite verileri birlikte değerlendirilerek, bölgenin taban altı jeolojik yapısı ve basenlerin 

uzanım ve derinlikleri ortaya konulmuş ve haritalanan graben ve horstlar isimlendirilmiştir. 
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International survey companies have explored the hydrocarbon potential of offshore 

Foça, Aliağa and Yeni Şakran, and then, Union Texas Turkey was drilled Foça-1 exploration 

well on Foça horst block, completed at 2220 meters as dry well. It is suggested that the 

petroleum potential of the region is generally defined by the Early Miocene lacustrine 

deposits, which indicate both source and reservoir rock characteristics. A similar petroleum 

system has been defined for Soma formation in Alaşehir and Bakırçay grabens. 

 

In this study, multi-channel seismic reflection data have been used to define the 

hydrocarbon potential of offshore Foça-Aliağa region. For this purpose, a total of 800 km 

seismic data collected in 1978 and 1985 have been analyzed and interpreted. In addition, the 

depth, distribution and unconformity of sedimentary rocks as well as unconformity surfaces 

were defined in the study area, and possible hydrocarbon traps have been defined. 

 

Seismic data indicates that Bakırçay Graben extends into the Çandarlı Gulf. In 

addition, structure of the Foça Graben was determined and the Lower Miocene sediments 

within the Foça Graben was described. Seismic and gravity data are evaluated together to 

obtain sub-surface geological structure and the extensions and depths of the basinal 

structures were determined, and the mapped graben and horst structures are defined. 

 

Keywords: Seismic, Hydrocarbon, Oil, Exploration, Aegean Offshore Basins. 
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Ege denizi coğrafi açıdan Akdeniz’in bir parçası olarak ele alınmasına rağmen, 

jeolojik özellikleri ile Akdeniz’in diğer kısımlarından önemli farklılıklar gösterir. Çok 

girintili çıkıntılı kıyılar, Ege’ye serpilmiş pek çok sayıda irili ufaklı ada, ada yayı düzeninde 

dizilmiş adalar (Girit ve yakın çevresindeki adalar) jeolojik yapı ile sıkı sıkıya bağlı 

şekillerdir. 

 

Batı Anadolu orojenik sıkışmanın kıtasal genişlemeyi izlediği, dünyanın en aktif 

sismik bölgelerinden birisidir. Batı Anadolu’daki açılma, neotektonik dönemde basenler 

meydana getirerek depolanma alanlarını oluşturmuştur. Bu basenler, D-B uzanımlı normal 

ve oblik faylarla sınırlanmıştır. Bu durum Batı Anadolu’daki hors-graben sistemlerini 

oluşturmuş ve mezozoik – alt tersiyer döneminde, tektonik dokanaklarda klastik, karbonat, 

ofiyolit ve metamorfik kayaçların gelişmesine neden olmuştur.  

 

Edremit Körfezi’nin aktif tektonik yapısını ortaya koymak amaçlı yapılan çalışmada 

yüksek ayrımlıklı yaklaşık iki yüz km sismik hat alınmıştır. Yapılan araştırma bölge jeolojisi 

ve stratigrafisi ve sismolojisiyle birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler körfezin iki 

ana tektonik etki altında kaldığını göstermektedir; Bunlardan ilki K-G açılma tektoniğinin 

oluşturduğu D-B yönelimli graben faylarıdır. İkincisi de Anadolu plakasının Kızıldeniz’deki 

açılma nedeniyle batıya hareketi sonucu, Yunan plakasının engellenmesi ile GB rotasyonunu 

sağlayan Kuzey Anadolu transfer fayının etkisinde kalmasıdır. Bu etki sonucu körfezde KD-

GB istikametinde Edremit – Midilli arasındaki aktif faylanmalar oluşmaktadır. 
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Although the Aegean Sea is considered as a part of the Mediterranean Sea in terms 

of geography, it shows significant differences from other parts of the Mediterranean with its 

geological features. Very shallowly prominent shores, numerous small islands scattered in 

the Aegean, islands arranged in an island arc layout (Crete and its surrounding islands) are 

closely connected with the geological structure. 

Western Anatolia is one of the most active seismic zones in the world, where the 

orogenic pressure follows continental expansion. Basin deposits developed during the 

neotectonic period. These basins are confined to east-west extensional normal or oblique 

faults that make up the Western Anatolian horst-graben system. They generally developed 

with tectonic contacts on the Mesozoic-Lower Tertiary aged, clastic, carbonate, ophiolite 

and metamorphic rocks. 

In order to reveal the active tectonic structure of the Edremit Gulf, nineteen high-

resolution seismic lines of about 200 km has taken. The data was interpreted with together 

regional geology, stratigraphy and seismology. The obtained data shows that the gulf is 

under two main tectonic effects; these are E-W oriented graben faults formed by the N-S 

opening tectonics. The second one is; the effect of the Northern Anatolian Transform Fault, 

rotating the plate to SW, a result of the movement of the Anatolian Plate to the West because 

of the Red Sea expansion, Because of this effect, some NE-SW trended faults occur between 

Edremit and Lesvos. 
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Tuna Nehri Karadeniz’e akan Dünya’nın en yoğun sediman taşıyan nehirlerinden 

biridir. Uzun jeolojik devirler boyunca birçok kanal yapısı oluşturmuştur ve şu an süregelen 

jeolojik dönemde de kanallar oluşturmaya devam etmektedir. Bu kanallar sayesinde yamaç 

boyunca oldukça kalın levee yapıları meydana gelmiştir ve bu levee yapılarının 

haritalanması ile Vitez kanyonunun jeolojik devirler içerisinde izlediği yol ortaya konabilir. 

Deniz altı yelpazeleri abisal düzlüğe kadar yayılmış şekilde tüm Batı Karadeniz’de 

görülmektedir. Tüm yelpazelerin dağılımını haritalamak çalışma alanı içerisinde mümkün 

olmasa da farklı zamanlarda oluşmuş olan yapıların stratigrafik yapılarını ortaya koymak 

mümkündür. Oldukça büyük alanlara yayılan deltalar birçok potansiyel gaz hidrat 

alanlarının oluşmasına da sebep olmuştur. Çalışma, SUGAR (Submarine Gas Hydrate 

Reservoirs) projesinin bir parçası olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 

Teknolojisi bünyesine ait olan sismik ekipmanlar ile R/V Maria S. Merian gemisiyle 2013 

yılında yaklaşık 2300 km çok kanallı sismik yansıma verisi ile gerçekleştirilmiştir. Tuna 

nehrinin Karadeniz’e döküldüğü alanda kıtasal yamaçta toplanan çok kanallı sismik yansıma 

verileri ile BSR (bottom simulating reflector) alanları ve gaz potansiyelinin olduğu bölgeler 

araştırılmıştır. Ayrıca yoğun sediman girdisine bağlı olarak deltaların BSR yansımaları 

üzerindeki etkilerin incelenmesi de amaçlanmıştır. Çalışma alanında yorumlanan BSR 

yansımalarının haritalanması bize çok büyük bir alana yayılmış gaz hidrat varlığını işaret 

etmektedir. Ayrıca birincil BSR yansıması kadar çok olmasa da yine oldukça büyük bir alana 

yayılmış çoklu BSR yansımaları da karşımıza çıkmaktadır. Bu çoklu BSR yansımaları bazı 

yerlerde 4 ya da 5 yansıma şekilde görülmektedir. Çalışma alanında en dikkat çekici özellik 

bu çoklu BSR yansımalarıdır. Bunların bazıları deniz tabanını taklit eder bazıları ise deniz 

tabanından farklı eğimlere sahiptir. Yamaç aşağı boyunca ana kanalın her iki tarafında da 

levee yapılarının içerisinde bu yansımaları görmek mümkündür. Bazı paleokanal 

bölgelerinde yoğun sediman taşınımına bağlı olarak çözünen gaz hidrat yapılarının etkisi ile 

sismik dalgaların soğurulmasını sağlayan bölgelerde çözünmüş gazın varlığına işaret eden 

yapılara rastlanmıştır. Ayrıca parasound verileri ile de bölgede yoğun gaz çıkışlarının olduğu 

tespit edilmiştir. 
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Danube River which flows into the Black Sea is one of the world’s biggest amount 

sediment transporter to the sea. Throughout long geological periods, Danube has formed a 

lot of channel structures and the channel developments are still continuing. Because of these 

channels, levee deposits are formed along the slope down. Via mapping levee deposits, it is 

possible to determine way of viteaz canyon within geological periods along the slope.  Deep 

sea fan structures can be seen all the West of Black Sea up to abyssal plain. Even if it not 

possible to map spreading of whole deep sea fan, we can interpret stratigraphical deposits 

that were occurred in different time. Danube River has caused a lot of potential gas hydrate 

formations which spread over quite big areas. In the frame of SUGAR (Submarine Gas 

Hydrate Reservoirs) Project, seismic data have been collected with the seismic equipment 

which belongs to Dokuz Eylul University on board R/V Maria S. Merian in 2013. The study 

includes 2300 km high resolution multichannel seismic lines. Multichannel seismic 

reflection data acquired to investigate BSR and potential gas hydrate areas on the continental 

shelf where Danube River reaches to the Black Sea, BSR areas and potential gas hydrates. 

Also, in relation with high sediment input, the effects of deltas on BSR’s are aimed to 

investigate. BSR map that is interpreted in study area indicate that there is huge gas hydrate 

accumulation along the slope. Otherwise, even exist as much as primary BSR reflection, 

there is observed pretty much multiple BSR reflection in the study area. These multiple BSR 

reflections are observed 4 -5 times under primary reflections. Most remarkable features are 

these multiple BSR reflection in the study area. Some of these reflections simulate seabed 

and some of these have different slope. We determined big BSR reflection area especially 

two side of main channel in levee structures along downslope. At some paleochannel areas, 

high amount of sediment transportation causes dissolution of gas hydrate structures. At such 

areas seismic waves are being absorbed and structures which indicate dissolved gas are 

observed. In addition parasound data show dense amount of gas flares. 
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Doğu Karadeniz bölgesinin kara alanlarında tektonik ve çökel evrimi açısından 

araştırmalar yapılmışken, deniz alanlarında bu durum yetersiz kalmıştır. Son yıllarda yapılan 

jeolojik, jeofizik ve jeodezik (GPS verileri) çalışmalar yanında, Doğu Karadeniz bölgesinde 

yapılan petrol arama amaçlı çalışmalar sonucu, Gürcistan’dan başlayıp, Rize-Trabzon-Ordu 

hattı boyunca Doğu Karadeniz şelf alanına kadar yarı paralel uzanan fay sistemlerinin varlığı 

ortaya koyulmuştur. Bu sebeple TÜBİTAK ve Kore Araştırma Fonu (KRF) desteğinde, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DBTE) ile Pukyong 

Ulusal Üniversitesi (PKNU) işbirliği kapsamında 2010 yılında Doğu Karadeniz bölgesinde 

çok kanallı sismik yansıma verileri toplanmıştır. Toplanan çok kanallı sismik yansıma 

verileri detaylı olarak incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ile bölgede hakim olan tektonik 

yapının yorumlanması hedeflenmiştir. Doğu Karadeniz baseni tektonik olaylar dizisi ile 

evrimleşmiştir. Erken tersiyer ile başlayıp, bunu takiben birçok sıkışma fazı geçirmiş ve 

bindirme kuşaklarının etkisinde kalmıştır. Bu bindirme kuşakları ile ilişkilendirilen ve 

literatüre yeni giren Trabzon fayı ile bu fay zonunda meydana gelen yapılar araştırılmıştır. 

Doğrultu atımlı faylarda blokların bağıl hareketine ve fay zonunun geometrik özelliklerine 

bağlı olarak dar alanlarda çekme ve sıkışma kuvvetlerinin etkisiyle bazı yapılar 

oluşmaktadır. Bunlar; basamaklı kıvrımlar, ters ve bindirme fayları ve normal faylardır. 

Çalışma alanında farklı fay tipleri ile kıvrım kuşakları gözlenmiş ve gözlenen bu yapıların, 

fay zonu içerisinde birbirleriyle bağlantılı olarak geliştiği gözlenmiştir. Trabzon fayının, 

kuzey-güney yönlü bindirme kuvvetlerinin oluşturduğu, kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı, sol 

yönlü doğrultu atımlı bir fay olduğu yorumu getirilmiştir. Çalışma alanının batısında 

gözlenen kıvrım kuşağı Trabzon fayı ile ilişkilendirilmiştir. Doğusundaki kıvrım kuşağı ise 

güney yönlü ters fay ve kuzey yönlü ters fay ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle bölgenin dik 

bir yamaca sahip olması ve sedimantasyon oranının yüksek olmasından dolayı meydana 

gelen erozyonal yüzeyler ve kütle taşınım hareketleri toplanan sismik hatların bir kısmında 

gözlenmiş ve dağılımları haritalanmıştır. Kıtasal yamaçlarda deniz tabanı eğiminin yüksek 

olmasından dolayı meydana gelen tortul dalgaları çalışma alanında gözlenmiştir. Ayrıca, 

bölgenin doğusunda gaz hidratın varlığını işaret eden BSR yansımaları ile serbest gaz içeren 

alanların varlığı ortaya koyulmuştur. 
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While tectonics and sediment evolution have been investigated in the land areas of 

the Eastern Black Sea region, in marine areas the studies are insufficient. Geological, 

geophysical and geodetic studies (GPS data) carried out in recent years and also the results 

of studies for oil exploration in the Eastern Black Sea region have revealed the existence of 

fault systems extending from Georgia to the Eastern Black Sea shelf area along the Rize-

Trabzon-Ordu line. For this purpose, multi-channel seismic reflection data were collected in 

the Eastern Black Sea region in 2010. This study was carried out within the scope of 

cooperation between Dokuz Eylul University Marine Science and Technology and Pukyong 

National University (PKNU) supported by TÜBİTAK and Korea Research Foundation 

(KRF). Collected multi-channel seismic reflection data are examined in detail and the 

obtained results are intended to interpret the dominant tectonic structure in the region. 

Eastern Black Sea evolved with a series of tectonic events. It started with early tertiary, 

followed by many compaction phases and it has been under the influence of thrust belts. In 

this study, the Trabzon Fault, just entered the literature, associated with these thrust belts 

and structures occurred in this fault zone has been investigated. Due to the relative motion 

of the blocks, the geometrical properties of the fault zone and extension and compressive 

forces in the confined areas, some structures are formed in the strike-slip faults. These 

structures are stepped folds, reverse and thrust faults and normal faults. In the study area, 

different fault types and fold belts were observed. These structures developed in relation to 

each other in the fault zone. It is concluded that Trabzon Fault is a northeast-southwest 

trending, left-lateral strike-slip fault and it is formed by north-south oriented thrust forces. 

The fold belt observed to the west of the study area is associated with the Trabzon fault. The 

fold belt in the eastern part is associated with southward dipping reverse fault and northward 

dipping reverse fault. Due to the fact that the region has a steep slope and high sedimentation 

rate, erosional surfaces and mass transport movements are observed in some of the collected 

seismic lines and their distributions are mapped. Sedimentary waves are also observed in the 

study area because of the high gradient of the sea floor along the continental slopes. In 

addition, the existence of BSR reflections indicating the presence of gas hydrates and free 

gas-bearing areas have been revealed in the eastern part of the region. 
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Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİM 

Projesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-

DPT.2012K120880)” kapsamında, 2017 yılında, Göksu Delta’sının doğu tarafında taban-

altı profilleyici cihaz ile toplanan sığ sismik kesitler yorumlanarak, deltanın sualtı kesimi 

incelenmiştir. Sismik kesitler üzerinde son buzul döneminde hava ile temas ederek aşınan 

yüzey üzerine depolanmış sismik birimler ayırt edilmiştir.  

 

Göksu Nehir ağzının dönem içinde yer değiştirdiği bilinmektedir. Şu an ki ağzın 

önündeki birikim kıyıdan yaklaşık 6 km öteye, daha kuzeydeki eski ağızların önündeki 

birikim ise 4 km öteye kadar uzanmaktadır. Delta düzlüğü ile delta önü ayrımı yaklaşık 15 

metre derinlikte yer almaktadır. Deniz tabanında ve altındaki birimlerde, kütle kaymasına 

bağlı deformasyonlar izlenmektedir. Yaklaşık 120 metre derinliklerde görülen delta önü 

depolanmalar son buzul döneminde de Göksu nehrinin aktif olduğunu göstermektedir. 

Deltanın en kuzeyinde izlenen göreceli kalın ama düzgün depolanma şekilleri, nehir 

etkisinin olmadığı yerlerde akıntıların depolanma için oldukça etkin olduğunu ortaya 

koymaktadır.   
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In the scope of “DEKOSIM Project (Centre for Marine Ecosystem and Climate 

Research, Project Code BAP-08-11-DPT.2012K120880)”, the subaqueous part of the 

eastern Goksu Delta was investigated using high resolution subbottom seismic data collected 

in 2017in the Cilician Basin of the Northeastern (NE). During the Last Glacial Maximum 

(LGM), the study area was completely exposed, resulting in the subaerial erosion. Various 

sedimentary units have been identified on this erosional surface since the beginning of 

postglacial transgression. 

 

It is known that the mouth of Goksu River has migrated southward. The sediment 

deposition in front of the present river mouth extends about 6 km offshore whereas the 

deposition in front of the former mouths further north extends 4 km offshore. Delta plain 

and delta front transition occurs at about 15 m water depth. Some deformation is observed 

on the seafloor and the recent sediment layers related to mass wasting. The clinoforms 

observed at 120 m - water depth indicates the activity of Goksu River in last glacial 

maximum. The thick and parallel sediment reflections at northern part of the study area show 

the oceanographic factors are significant on deposition where the river effect is low. 

 

Keywords: Goksu Delta, Sediment Deposition. 
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Çalışmanın temel amacı, 2005, 2012 ve 2016 yıllarında yapılan üç araştırma 

seferinde toplanmış olan farklı akustik veri setlerinin işlenmesi ve birlikte yorumlanmasıdır. 

Çalışma alanı, Batı Karadeniz kıtasal alanında bulunan Akçakoca açıklarının şelf, kıtasal 

yamaç ve kıtasal yükselimini kapsamaktadır. Projenin temel hedeflerinden biri olan, şelf ve 

kıtasal yamaç morfolojisi ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda, çalışma alanında batıdan 

doğuya doğru sırasıyla, Sakarya-Doğu Kanyonu, Akçakoca Kanyon Sistemi ve Kozlu-Batı 

Kanyon Sistemleri çok ışınlı batimetri verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Kanyonların 

oluşumları incelendiğinde, birçok ikincil toplayıcı (tributaries) koldan oluştukları 

gözlenmiştir. Mevcut kanyonların tümü şelf kırığı bölgesinde V şekilli geometri gösterirken, 

ana kanyona bağlandıktan sonra iyi gelişmiş U şekilli kanyon morfolojisine evrildikleri 

ortaya konmuştur. Buna bağlı olarak kaynaktan çökelme ortamına sediment taşınım yolları 

da görüntülenmiştir. Çalışma alanı Hidrokarbon birikimleri açısından oldukça zengindir. 

Proje kapsamında ortaya konması hedeflenen sığ gaz, gaz hidrat ve çamur volkanları gibi 

hidrokarbon varlığı açısından önemli bulgular akustik verilerin yorumu sonucunda 

haritalanmıştır. Sığ gaz birikimleri, su kolonuna gaz çıkışları, gaz bacaları ve BSR 

yansımaları çalışma alanının kıtasal yamaç ve kıtasal yükselim bölgelerinde, sedimanter sırt 

yapıları altında dağılım gösterdikleri gözlenmiştir. Sahada ki sığ gaz birikim anomalilerinin 

dağılımı çalışma alanının yaklaşık % 20’sini kapsarken, Tip-1 ve Tip-2 BSR anomalilerinin 

dağılımı ise çalışma alanının yaklaşık % 35’ini kapsamaktadır. Ek olarak 6 adet çamur 

volkanı gözlenmiş bunların en büyüğü olan Y1 çamur volkanının deniz tabanından 30 m’lik 

bir yükselime sahip olduğu ve 2 km2’lik bir alan kapladığı ortaya konmuştur. Stratigrafik 

çalışmalar kapsamında Akçakoca-1 kuyu bilgisi kullanılarak üst Miyosen, üst ve orta Eosen, 

üst Paleosen ve üst Kretase birimlerine ait zamana bağlı yüzey haritaları oluşturulmuştur. 

Paleosen birimleri Kretase biriminde yer alan Kozlu Yükselimi’ne onlap yaparak 

sonlanırken üst Eosen birimi ise bazı bölümlerde bu bölgesel sırtı aşarak derin havzaya 

ulaşmaktadır. Üst Miyosen birimi ise çalışma alanının tamamına yakın bölümde erozyonel 

yüzey olarak yayılmaktadır. 
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The main motivation of this study is to process and interpret the different acoustic 

dataset collected during three research expeditions in 2005, 2012 and 2016 offshore 

Akçakoca region of the Western Black Sea. The study area is a modern continental margin 

containing a flat shelf, a steep continental slope and continental rise. Shelf and continental 

slope morphology has been revealed in detail. In this sense, Sakarya-East canyon, Akçakoca 

canyon system and Kozlu-West canyon system are evaluated using multibeam bathymetry 

data from west to east respectively in the area and sediment pathways from source to sink 

clearly imaged. It was clearly imaged that canyons represent V-shaped erosional geometry 

beyond the shelf break and have secondary tributaries. However, their geometry evolves into 

a well-developed U-shaped canyon where they merged to the main canyon systems. The 

study area also represents wide-spread hydrocarbon anomalies in terms of shallow gas and 

gas hydrates. These anomalies were mapped as interpretation of acoustic data which is also 

one of the aims of the project. The shallow gas accumulations, gas flares from sea-bottom 

into water column, gas chimneys, mud volcanism and BSRs (Bottom-Simulating-

Reflections) were observed and their distribution under the sedimentary ridges along 

continental slope and rise regions were revealed in the area. The distribution of shallow gas 

accumulation anomalies covers approximately 20% of the study area while the distribution 

of Type-1 and Type-2 BSR anomalies covers approximately 35% of the area. In addition, 

six mud volcanoes were observed in the entire study area. The largest one of the mud 

volcanoes here we named as Y1 mud volcano, showed a 30 m height from the sea floor and 

its surface area is 2 km2. Within the scope of stratigraphic investigations, Upper Miocene, 

Upper and Middle Eocene, Upper Paleocene and Upper Cretaceous stratigraphic units were 

mapped by using Akçakoca-1 well information. While the Paleocene units are terminated by 

onlap unconformities onto the volcanic Kozlu structure that is the top of the Cretaceous units, 

the upper Eocene unit reaches the deep basin beyond some of these regional ridges. The 

Upper Miocene unit was observed as an erosional surface covering almost the whole of the 

study area.  

 

Keywords: The Western Black Sea, Seismic, BSR, Shallow gas, Mud volcanoes, 

Stratigraphy, Sub-marine canyon systems. 
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Fay ve kıvrım gibi yapısal unsurların yer içindeki geometrileri sismik yansıma 

kesitlerinde her zaman gerçek görüntülerini yansıtmayabilir. Yer içinde derine inildikçe 

tabaka hızlarının genellikle artması zaman ortamındaki hız çekmesi problemini doğurmakta 

ve yapısal olayların geometrilerinin sismik yansıma kesitlerinde olduğundan farklı 

görünmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, farklı derinlik ve hız modelleri kullanılarak 

düzlemsel fayların sismik yansıma kesitlerindeki görünümlerinde oluşan kavislenmeleri 

araştırılmıştır.  

 

Işın izleme yolu ile yapılan bu sismik modelleme çalışmasında İTÜ, Jeofizik 

Mühendisliği Bölümü’nde lisanslı olarak kullanılan Disco/Focus veri-işlem programı 

kullanılmıştır. Oluşturulan yeraltı modellerinde sismik hız, fay eğimi ve derinlik gibi 

parametreler değiştirilerek bu parametrelerin sentetik sismik yansıma kesitlerindeki etkileri 

araştırılmıştır. Ardından gerçek bir yer altı modeli olarak Gökova Körfezi’ne ait bir fay 

örneği olan Datça Fayı üzerinde benzer modellemeler gerçekleştirilmiştir. Bilindiği üzere 

Gökova Körfezi ve çevresi geçmişten günümüze yoğun ölçekte depremler üreten aktif 

fayları içerir ve fay geometrilerinin iyi anlaşılması önem teşkil etmektedir.  

 

Modellemelerde ilk olarak hem tabaka hem de fay yüzeyi olabilecek bir ara yüzeyin 

farklı eğim açılarındaki yapay sismik kesitleri oluşturulmuştur. Derinlik modelinde 

düzlemsel yapıda olan bu fay modelinin sismik kesitte yine düzlemsel olduğu 

gözlenmektedir. Aynı model için fay eğim açılarının derinlik ortamındaki artış oranı ile 

yapay sismik kesitteki artış oranının hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. İkinci olarak 

düzlemsel fay yüzeyinin üzerine yaslanan ve hızları yüzeyden derine doğru artan birden 

fazla çökel serisini içeren bir derinlik modeli oluşturulmuştur. Bu durumda oluşturulan 

modele ait sismik kesitte faya ait ara yüzeyin derinlikle kavisli hal aldığı gözlenmiştir. Yani, 

gerçekte düzlemsel olan bir fay zaman kesitinde listrikmiş gibi gözlenmektedir. Bu özelliği 

gerçek bir veri setinde denemek için Gökova Körfezi’ne ait sismik yansıma kesitlerinde 

listrik karakterde gözlenen Datça Fayı kullanılmıştır. Bu amaçla seçilen derinlik ve hız 

parametreleri kullanılarak model yansıma kesitleri türetilmiş ve fayın derine inen geometrisi 

test edilmiştir.  
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In seismic reflection sections, the geometry of structural elements such as faults and 

folds may not always reflect their true geometries. The increase of the layer velocities as the 

depth increases in the ground causes the problem of velocity pull up in seismic reflection 

sections in time and causes structural phenomena to appear different from those of the 

geometries. In this study, the curvatures of planar faults appearing in seismic reflection 

sections were investigated by using different depth and velocity models. 

 

The Disco/Focus data processing program licensed in ITU Department of 

Geophysical Engineering is used for seismic modeling study conducted by ray tracing. The 

parameters such as seismic velocity, fault slope and depth were changed and the effects of 

these parameters on the synthetic seismic reflection sections were investigated for chosen 

underground models. Subsequently, similar models were carried out on the Datça Fault, 

which is a fault model belonging to Gulf of Gökova as a real underground model. As it is 

known, Gulf of Gökova and its environment contain active faults that produce dense 

earthquakes activity, and a good understanding of the fault geometries is important. 

 

Firstly, synthetic seismic sections were formed at different slopes of an interface, 

which may be both the surface of the layer and the surface of the fault. It is observed that 

this planar fault model is seen still planar in the seismic section. For the same model, the rate 

of increase of the fault slope in the depth and seismic sections almost the same. Secondly, a 

depth model was formed on the fault surface that includes several series of sediments whose 

velocities increase from the surface to the deep. In this time, it is observed that interface of 

the fault has become quite curved with depth in seismic section. In other words, a fault which 

is actually planar is observed as listric in the time section. To test this feature in a real data 

set, the Datça Fault, which is observed in the listric character, was used in the seismic 

reflection sections belonging to Gulf of Gökova. For this purpose, synthetic reflection 

sections are derived using selected depth and velocity parameters and the geometry of the 

fault is investigated. 

 

Keywords: Seismic modelling, Planar and listric fault, Gulf of Gökova, Datça Fault, 

Velocity pull-up. 
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Kayaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler ile ayrışması veya bozunması 

sonucunda serbest kalan, özgül ağırlıkları 3’den fazla olan, dayanıklı ve ekonomik değerlere 

sahip bazı ağır mineraller uygun ortam ve koşullarda ve özellikle de deniz plajlarında 

birikerek plaser mineral yataklarını oluşturmaktadırlar. Fe, Ti, Sn, Cr, U, Th, Au, Pt ve Zr 

gibi elementlerce zengin, geçmişte işletilmiş, günümüzde işletilmekte olan ya da gelecekte 

işletilmesi planlanan bu tür mineral yataklarına dünyada örnekler verilebilir. Bu sunumun 

amacı; Türkiye’nin güncel plajlı deniz kıyılarında olası plaser mineral yataklarını tesbit 

etmek ve oluşum koşullarını tartışmaktır. Türkiye’de ise, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz 

kıyılarında toplanan çok sayıda yüzeysel (güncel) sediment örnekleri yaygın kullanılan 

yöntemler ile sedimentolojik, mineralojik ve jeokimyasal analizlere tabi tutulmuştur. 

Bunlara ilaveten, arazide hidrografik ve jeomorfolojik gözlemler gerçekleştirilmiştir.  Batı 

Karadeniz’in İğneada kıyılarında Fe; Biga Yarımadası’nın batı kıyılarında Th ve U gibi 

radyoaktif elementler; Ege Denizi’nin doğu kıyılarında Ti ve Cr; ve Akdeniz kıyılarında Cr 

içeren plaj kumlarına sıkça rastlanılmaktadır. Bulgulara göre; kıyı ve kıyıardında mostra 

veren çeşitli magmatik kayaçlar ve içerdikleri maden/mineral yatakları, çökelme ortamı ve 

kaynak arasındaki mesafeler, bölgesel akarsu drenaj sistemleri ve denizde dalga ve akıntılar 

gibi taşıma mekanizmalarının plaser oluşumu ve dağılımında önemli rol oynadıkları 

bilinmektedir. Mevsimsel değişebilen plaj profilleri de ağır mineral dağılımlarını kontrol 

edebilmektedir. Datça Yarımadası, Antalya Körfezi batı kıyıları, Mersin Körfezi, İskenderun 

Körfezi Hatay/Samandağ kıyılarının plajlarında yer yer ağır mineralce (kromit, magnetit, 

ilmenit) zengin siyah kumların varlığı Cr plaserlerine işaret etmektedir. Bu ağır 

element/metal içeren sedimentlerin hakim dalgalar ile açık denizlere çekilmesi/taşınması 

çevresel bir faktör/sorun olabilir. Gelecekte uygun politik, ekonomik, çevre ve teknolojik 

koşulların oluşması halinde bölgesel Fe, Cr, U, Th, Ti içeren plaj kumlarının madencilik ya 

da diğer amaçlar (sağlık turizmi gibi) açısından değerlendirilmesi mümkündür.  
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It is known that some economically important heavy minerals with specific gravity 

of more than 3, as resulted from the release through physical, chemical and biological 

weathering of rocks and resistant to many external processes can accumulate and produce 

placer mineral deposits on marine beaches under suitable environmental conditions. Many 

examples are known worldwide for such heavy mineral deposits rich in the elements such as 

Fe, Ti, Sn, Cr, U, Th, Au, Pt and Zr, either they are mined in the past or being mined at 

present or being planned for the future mining. The main purpose of this presentation is to 

determine the potential heavy mineral deposits and to discuss their conditions of formation 

on the modern coastal beaches of Turkey. A lot of surficial (modern) sediment samples were 

collected from the beaches of Black Sea, Aegean Sea, Mediterranean Sea coasts of Turkey 

and were subjected to the sedimentological, mineralogical and geochemical analysis with 

the well-known methods. In addition, geomorphological and hydrographic field 

observations were performed. Fe-rich beach sands on the İğneada coast of western Black 

Sea; radioactive elements such as Th and U on the western coasts of the Biga peninsula; Ti 

and Cr on the eastern coasts of the Aegean Sea; and the Cr bearing beach sands on the 

Mediterranean coasts were found. On the basis of results; it is known that a wide variety of 

factors, such as types of various magmatic rocks and associated mineral/ore deposits exposed 

at the coasts and hinterland; distances between the source and depositional sites; local 

transport mechanisms of river drainage and the marine wave and current systems must have 

played important roles on the formation and distribution of placers studied here. The 

seasonal changing beach profiles also controlled heavy mineral distributions. The presence 

of black sand rich in heavy minerals chromite, ilmenite and magnetite implies to Cr placers. 

However, the sediments containing these elements/metals may cause some environmental 

factors/problems when transported offshore by the prevailing and retracting waves. If 

suitable political aspects, economical, environmental and technological conditions are 

encountered in future, regional beach sands bearing Fe, Cr, U, Th and Ti can possibly be 

used for mining or other purposes (health tourism).  
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Bu çalışmada Burdur Fethiye Makaslama Zonu’nun Dalaman ve Patara arasında 

kalan deniz alanında sığ sismik ve yüksek rezolüsyonlu batimetri verisi haritalanması 

yapılmıştır.  Burdur Fethiye Makaslama Zonu’nun Fethiye körfezi kuzeyinde kalan alanda, 

karada, hâkim birimler Mesozoyik yaşlı ofiyolitler ve kireçtaşları olduğu için devamlılıklar 

tartışmalıdır. Kara alanında haritalan faylar KB-GD uzanan normal atımlı faylar ile bunları 

kesen KD-GB doğrultulu doğrultu atım bileşenli normal faylardır. Jeodezik ölçümlere göre 

Dalaman ile Eşen ovalarının dış sınırları arasında kalan alanda GPS hız farkı 15-12 mm/yıl 

kadar sol yanal bir hareketin 100 km lik bir zona dağıldığını göstermektedir. 

 

Çok ışınlı verilere göre, Köyceğiz Körfezi ve Eşen Deltası’nda şelf alanında çok 

sayıda KD-GB doğrultulu yapısal çizgisellik sismik kesitlerde faylara karşılık gelmektedir.  

Ayrıca bu yapısal çizgisellikler eski kıyı çizgilerini ötelemiş haldedir. Karada sayısal arazi 

modellerinde görülen morfolojide gözlenen çizgisellikler deniz içindekilerle aynı 

doğrultudadır. Sismik verilerde gözlenen fayların karadaki alüvyonal sahalarda 

gözlenmemesi sadece karadaki çökelme süreçlerinin denize nazaran hızlı olması ile 

açıklanır. Burdur Fethiye Makaslama Zonun genişlemeli sol yanal makaslama rejiminde 

bulunabilecek doğrultu atımın izleri denizde açıklıkla korunmuştur. 100 km genişliğinde bir 

zonda 15-12 mm/yıl arasındaki hızın dağıtılması durumunda haritaladığımız faylarda 10 km 

de bir fay için 1.2 mm/yıl, 5 km için ise 0.6 mm/yıl birikim yapacaktır.  Bu sistemde bir 

fayın 1 milyon yılda yapabileceği atım 1.2-0.6 km civarında olacaktır. Deniz ve kara verileri 

KD-GB uzanımlı Burdur Fethiye Makaslama Zonu’nun varlığının Rodos Çukuruna kadar 

devam ettiğini açıkça göstermektedir. 
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In this study, the slow seismic and multibeam bathymetry data were used to generate 

map of the marine area between Dalaman and Patara along the Burdur-Fethiye Shear Zone. 

This continuation is controversial because of the Mesozoic ophiolites and limestone on land 

in the northern side of the Fethiye Gulf along the Burdur-Fethiye Shear Zone. The faults 

mapped on land are NW-SE-trending normal faults and NE-SW-trending strike slip faults 

cutting these faults. According to the geodetic measurements, the GPS velocity difference 

on the outer borders of the Dalaman and Eşen Basins indicate that a 15-12 mm/year left-

lateral movement spreads across a 100 km-long zone. 

 

According to the multibeam data, the NE-SW-trending structural lineaments in the 

shelf area of the Köyceğiz Gulf and of the Eşen Delta coincide with the faults observed in 

the seismic cross-sections. In addition, these structural lineaments displaced the ancient 

shorelines. The lineaments observed in the digital elevation models of the land morphology 

has same directions of the lineaments in the marine area. The fact that the faults observed in 

seismic data are not observed in the alluvial areas of the land can be explained only by the 

fact that the sedimentation processes on land are faster than in the sea. The strike-slip traces 

found in the extensional left-lateral shear regime of the Burdur-Fethiye Shear Zone are 

preserved in the marine area. When spreading a 12-15 mm/year velocity across a 100 km-

long zone, the 10 km-long faults indicate 1.2 mm/year and 5 km-long faults incidicate 0.6 

mm/year. In this system, the offset along a fault must be around 0.6-1.2 km for 1 million 

year. The marine and land data clearly show that the NE-SW-trending Burdur-Fethiye Shear 

Zone continues to the Rhodes Trench. 

 

Keywords: Burdur-Fethiye Shear Zone, Shallow seismic, Extensional left-lateral shear, 

Multibeam bathymetry. 
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Ege Denizi’nin jeolojik evrimi ile ilgili en yaygın açıklama, Afrika Levhasının 

kuzeye dalması sonucu yay-ardından oluşan K-G gerilme ile çöktüğü varsayımına dayanır. 

Bu sistemde oluşan yapı Ege ve Anadolu’da D-B uzanan grabenlerdir. Saroz, Edremit, 

Çandarlı ve Gökova körfezleri hep bu gerilmenin ürünü grabenler olarak tanımlanmıştır. 

Oysa günümüzde bu görüşün geçersiz olduğuna dair yapısal veriler vardır.  Kuzey Anadolu 

Fayı’nın Saroz Körfezi’nden başlayarak sağ yanal doğrultu atımlı bir fay sistemi olarak üç 

kere güneye doğru yön değiştirdiği ve en sonunda Yunanistan kıyısını oluşturan KB-GD 

normal faylarda sona erdiği bilinmektedir.  

 

Günümüzde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey segmentinin güneyinde kalan alanda 

bölgenin tektonik yapısı hakkında bilgi verecek bir fay haritası bulunmamaktadır.  Özellikle 

bu bölgede olan depremlerle ilgili yayınlarda fay çözümlerinin yorumlandığı spekülatif 

faylara dayanan haritalar yayınlandığı görülmektedir.   

 

Bu çalışmada kuzeyde Limni, Gökçeada ve Gelibolu yarımadası, doğuda Türkiye 

Anakarası ve Midilli adası, batıda Sykros güneyde Sakız adası olmak üzere 160 x 150 km 

lik bir alanın ayrıntılı bir fay haritası yapılmıştır.  Söz konusu alan içindeki denizde çok ışınlı 

batimetri ve sismik kesitler ve kara alanlarında sayısal arazi modelleriyle desteklenmiş fay 

haritaları birleştirilerek bu bölgenin ana sismotektonik yapısı ortaya çıkarılmıştır.   

 

Bölgede sağ yanal doğrultu atımlı faylar genellikle KD-GB doğrultuludur.  Bu faylar, 

145 km uzunluğunda olan Biga-Güney Sykros Fayı (K40D), ona paralel gelişmiş 60 km 

uzunluğundaki Bozcaada Fayı (K37D) ve 50 Km uzunluğundaki Kuzey Sykros Fayı 

(K51D), Agios Güney Fayı (K51D) 48 km uzunluğundadır.  Ayrıca bu faylara dike yakın 

açılı gelişmiş 30-50 km arası uzunluklarda, K337B yönlü sol yanal sistemler bulunmaktadır. 

Bababurnu baseninde K303B yönlü Bababurnu fayı ve Midilli yarımadasını batı cephesini 

sınırlayan normal faylar Anadolu tarafındaki hakim yapılardır. Bu sistemin içinde bulunan 

uzunlukları 2-20 km arası çok sayıda normal faylar bulunur ve bunların hakim doğrultusu 

Bababurnu fayına benzer. 

 

Ege Denizi’nde olan çok sayıda depremin fay çözümü dağılımına bakarak genellikle 

K-G gerilme olarak yorumlanan bir sistem bulunur. Oysa bu depremler, Anadolu karasından 

Ege denizine uzanan sağ yanal fayların yarattığı deformasyonla ilişkilidir. Ana sistem KD-

GB yönlü olan dalma-batma ile Anadolu’nun batıya kaçması arasındaki oblik rotasyonel 

ilişkidir. Bu ilişki Yaltırak ve arkadaşları tarafından 2012’de Biga Yarımadası ve Bababurnu 

Havzası’ında tartışmaya açılmış, bu çalışmada sunulan veriler ışığında açıklığa 

kavuşmuştur. 
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The most common explanation for the geological evolution of the Aegean Sea is based 

on the assumption that it has collapsed associated with the N-S backarc extension formed by 

rollback of the subducting slab beneath the Hellenic Arc during the Pliocene-Quaternary. 

The structures that are mapped across the Aegean Sea associated with this system are the E-

W trending graben. The Saroz, Edremit, Çandarlı and Gökova gulfs have always been 

defined as graben developed associated with this N-S extension.  However, there is structural 

evidence that this view may not be valid. 

 

Today, there is no fault map that can be used to determine the tectonic evolution of the 

Aegean Sea south of the Northern Segment of the North Anatolian Fault.  It is surprising 

that in an environment prone to frequent earthquake activities, publications showing fault 

plain solutions are based on faults that are largely speculated. 

 

A detailed fault map is prepared in a 160 km x 150 km area, using multibeam bathymetry 

mosaics and seismic reflection profiles at sea and land surveys complemented by digital 

terrain modelling. These data provided the basis for the delineation of the seismotectonic 

architecture of the region extending from the islands of Limnos and Imbros and the Gallipoli 

Peninsula in the north, the Chios Island in the south, the mainland Turkey in the east and the 

Skyros Island in the west.   

 

The results of this study show that most of the dextral strike-slip faults in area have NE-

SW strike. These faults include the 145 km long Biga-South Sykros Fault (N40E), the 60 

km long Bozcaada Fault (N37E) developed parallel to the Biga-South Sykros Fault, the 50 

km long North Sykros Fault (N51E) and the 48 km long South Agios Fault (N51E). In 

addition, there are N23W striking sinistral strike-slip faults that range between 30 and 50 km 

in length: these faults are developed at right angles to the NE-SW striking faults. To the west 

of the Biga Peninsula, the N57W-oriented Bababurnu fault and the normal faults that confine 

the west coast of the Island of Lesbos are the dominant structures. Here, there are many 2-

20 km long normal faults, striking similar to the Bababurnu fault.  

 

Although the distribution of the large number of earthquake fault plain solutions in the 

Aegean Sea suggests the presence of a system interpreted as N-S extension, the results of 

this study showed that these earthquakes are related to the deformation caused by the dextral 

fault system that extends from Anatolia toward the Aegean Sea. The main system is the 

oblique rotational relationship between the NE-SW directed subduction and the escape of 

Anatolia to the west. This relationship has been discussed by Yaltırak and colleges in 2012, 

in a Biga Peninsula and Bababurnu Basin. The data presented in this study suggest that the 

same tectonic regime dominated the entire study area. 

 

Keywords: North Aegean Sea, Back-Arc Extension, Escape tectonics, Block rotation. 

mailto:yaltirak@itu.edu.tr


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

161 
09-12 Mayıs, İZMİR 

Gemlik Körfezi, Marmara Denizi, Geç Pleyistosen-Holosen Çevresel ve 

Deniz Seviyesi Değişimleri 
 

 

Kürşad Kadir ERIŞ1, Namık ÇAĞATAY1, Asen SABUNCU1 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Merkezi (EMCOL), İstanbul 

Sorumlu yazar e-posta: erisku@itu.edu.tr 
 

 
 

Gemlik Körfezi’nde M13-08 yeni karotunda çoklu-parametre analizleri ile karotun 

bulunduğu bölgedeki sismik stratigrafik yapı Gemlik Körfezi’nin geç Pleyistosen-

Holosen’de Marmara Deniz ve Karadeniz ile bağlantılarının zamanları ve doğası hakkında 

önemli fikirler sağlamaktadır. Gemlik Körfezi’nde daha önce yapılan araştırmalarda ileri 

sürüldüğü gibi gölsel çökelleri içerisindeki Ponto-Caspian mollusk faunası son buzul 

döneminden sonra (G.Ö.15 bin yılından sonra) Karadeniz’den körfeze muhtemel su akışını 

göstermektedir. Marmara Denizi üzerinden böylesi bir akış Marmara Denizi’ndeki göl 

seviyesinin körfezin eşik derinliğinin (-55 m) üzerinde olmasını gerektirir. Aslında, 

Marmara Denizi’nin Akdeniz ile G.Ö.12.55 bin yılındaki bağlantısından önce bu derinlikte 

herhangi bir kıyı çizgisi kaydedilmemiştir. Gemlik Körfezi’nin Marmara Denizi ile 

bağlantısından önce çökelmiş gölsel çökeller içerisindeki Ponto-Caspian fauna Karadeniz’in 

körfeze daha eski zamanlardaki (denizel izotop dönemi 3 gibi; MIS-3) taşkınından olan 

kalıntıları olmalıdır. MIS-3 dönemi sırasında Çanakkale Boğazı eşik derinliği daha sığ 

olmalıdır, böylece yüksek Marmara gölü suları Gemlik Körfezi eşik derinliğinin (-55 m) 

üzerine çıkabilmiştir. Marmara Denizi’nin Akdeniz ile olan bağlantısından (G.Ö. 12.55 bin 

kalibre yılı) hemen sonra Gemlik Körfezi’ne denizel Marmara suları akışı tuzlu su mollusklu 

çamur yaygılarının AMS 14C yaşına göre G.Ö.12 bin kalibre yılında çökelmesine yol 

açmıştır. Bu zaman östatik deniz seviyesi ile uyumludur. Körfeze olan denizel baskın bu 

çalışmada μ-XRF Sr/Ca verisi ile iyi bir şekilde ortaya konulmuştur. 
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Multi-proxy analyses of the new core M13-08 from the Gulf of Gemlik together with 

the seismic stratigraphic architecture of the core site provide substantial insights into the 

timing and nature of the connection of the Gulf of Gemlik with the Sea of Marmara (SoM) 

and Black Sea during the late Pleistocene to Holocene. As proposed by previous research on 

the Gulf of Gemlik, the presence of Ponto-Caspian fauna in the lacustrine unit implies a 

possible Black Sea outflow to the gulf during the late glacial period (after 15 ka BP). Such 

an outflow via the SoM would necessitate that the lake level in the SoM rose above the gulf 

sill depth (−55 m). Infact, no paleoshoreline at that depth has been documented in the SoM 

before its Mediterranean connection at 12.55 cal ka BP. The Ponto-Caspian fauna in the 

lacustrine unit deposited in the Gulf of Gemlik prior to its SoM connection might be relict, 

belonging to earlier periods of Black Sea outflow to the gulf (e.g., marine isotope stage 3, 

MIS 3). The sill depth (−85 m) of the Çanakkale Strait during the late MIS 3 (26–30 ka BP) 

would have been much shallower, whereby the high Marmara ‘lake’ water could spill over 

the sill depth (−55 m) of the Gulf of Gemlik. Soon after reconnection of the SoM with the 

Mediterranean Sea (12.55 cal ka BP), overflowing of the marine Marmara waters into the 

Gulf of Gemlik gave rise to the deposition of mud drapes with euryhaline molluscs at 12 cal 

ka BP, based on AMS 14C dating. This timing is consistent with the global sea level curve. 

Evidence of marine incursion into the gulf is well documented by the μ-XRF Sr/Ca data of 

the present study.  

 

Keywords: Late Pleistocene-Holocene, Paleoclimate, Core and seismic, Gulf of Gemlik. 
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Ülke kaynaklarımızı, en etkin şekilde, bilgiyi üretmek için kullanmak; üniversite ve 

araştırma kurumları ile sektörel işbirliğini geliştirmek en önemli amaçlarımızdandır. Deniz 

araştırmaları, idari, yönetimsel ve doğal dinamikler arasında uygun ilişkilerin kurulmasıyla 

planlanabilmektedir. Bu süreç için ciddi zaman ve emek harcanmaktadır. Dolayısı ile 

gerçekleşemeyen her çalışmanın maddi bir bedelinin olması kaçınılmazdır. Ancak yürütülen 

büyük akademik projelere rağmen, üniversitelerimizin olanakları (cihaz, yazılım ve uzman 

teknik personel), araştırmacıların ve araştırılacak konuların sayısına oranla kısıtlı 

kalmaktadır. Özellikle sığ su alanlarında (kıyılar, lagün, delta, azmak, göl ve longoz 

ormanları… vb.) bu kısıtlarla sık karşılaşılmaktadır. Bu bölgeler biyolojik/ekolojik çeşitlilik 

açısından son derece zengin yerlerdir. Yerbilimleri açısından birçok doğal dinamiğin ve 

döngülerin iç içe geçtiği alanlardır. Araştırılacak çok fazla konu vardır. Günümüzde, içinde 

bulunduğumuz bu kısıtlayıcı durumu, bazı araştırmacılar özel sektörden hizmet alımına 

yönelerek çözmek istemektedir. İdari, yönetimsel ve doğal dinamikler açısından esnek 

olması gereken bu araştırma hizmetleri, yeterli ekonomik büyüklükte olmamasından dolayı 

firmalar tarafından tercih edilememektedir. Öte yandan birden fazla sayıda, fakat aynı bölge 

ve dönemde, farklı branşta, talep edilecek projelerin, özel sektör tarafından kabul görmesi 

daha olasıdır. Böylece kısıtlı ve dar bütçeli bilimsel araştırma projeleri gerçekleşme imkânı 

bulacaktır. Bu yaklaşım, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin çalışma süreçlerinin de 

etkin bir şekilde planlamasını sağlayacağı kanısındayız. 

 

Türkiye Deniz Araştırma Hizmetleri Sektörü, 2006 yılından itibaren gelişmeye 

devam ederek, modern bilimsel araştırma gemileri, donanımları, deneyimli teknik 

kadrolarıyla, yurt dışından iş alan/tamamlayan bir fiziki boyuta ulaşmıştır. Bu koşullarda 

sağlıklı bir üniversite - özel sektör işbirliği için, özel sektörün imkân ve kabiliyetlerinin 

araştırmacılar tarafından bilinmesinin, düşünülen projelerin planlanmasında ciddi destek 

sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda, konferans katılımcılarımızdan gelecek istek 

üzerine sığ su araştırma botumuz “TRAMOLA S” ile çok bimli - tek bimli akustik iskandil 

deneme ölçümleri; Yanal Taramalı Sonar (YTS) deneme kayıt alımları, konferans boyunca 

öğleden önce ve sonra yapmayı arzu etmekteyiz. Uygulama esnasında kullanılan cihazların 

kabiliyetleri, alt ve üst eşikleri, sığ su koşullarındaki performansları gösterilerek bu ve 

benzeri cihazlar ile çalışmadan önce nasıl bir planlama yapılması gerektiği uygulamalı 

olarak anlatılacaktır.    
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To use national resources effectively for producing information and to develop 

sectorial cooperation with university and research institutions are our most important aims. 

Marine researches can be planned by establishing proper relationships between 

administrative and natural dynamics. The serious time and effort is spent for this process. 

So, it is inevitable that there will be a cost of every study that can't be done. Although major 

academic projects that carried out by our universities, their facilities (equipment, software 

and technical personnel) is limited when the number of researchers and studies are 

compared. Especially, there are often encountered to these limitations in the shallow water 

areas. (Coastline, lagoon, delta, floodplain forest etc.). These regions have rich 

biological/ecological diversity and they are very important for geological researches. Some 

researchers want to work with private sector in these areas. But these projects have not 

enough budgets; it cannot be carried out by private sector. But, these projects cannot be 

carried out by the private sector because they do not have enough budgets. On the other 

hand, more than one project to be carried out different research interests in the same area 

and period are more likely to be conducted by private sector. Thus, scientific researches with 

limited budget can be carried out. We believe that the Msc and Phd students will be able to 

plan their working processes effectively with this approach. 

 

 Turkish Marine Research Service has developed since 2006 significantly with 

modern research vessels, equipment and experienced technical personnel. We think that to 

know the possibilities and capabilities of the private sector by researchers is very important 

for good university-private sector cooperation. In this context, we are going to plan practical 

application throughout the conference. Practical application will be carried out with 

multibeam and singlebeam echosounder and side scan sonar systems which are installed on 

our shallow water research vessel "TRAMOLA S". 

 

Keywords: University-private sector cooperation, Shallow water researches, High 

resolution bathymetry, Side scan sonar. 
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Edremit Körfezi, Kuzey Anadolu Fayı’nın iki kolu arasında yer alan yaklaşık DKD-

BGB uzanan ~50 km uzunluğunda, doğuda 10 km, batıda 20 km genişliğinde yatık bir 

trapezoid biçiminde bir havzadır. Edremit Körfezi, en derin yeri 105 metre olan Müsellim 

eşiği ile Ege Denizi’nden hem tektonik hem morfolojik olarak ayrılır. Körfezin en derin yeri 

120 metredir. Bu çalışmada karada arazi çalışması ile üretilen fay haritası ve sayısal arazi 

modelleri ile birlikte denizde çok ışınlı batimetri, tek kanallı sığ sismik veriler ve çok kanallı 

sismik veriler bir arada değerlendirilmiş ve körfezin içyapısı tamamen ortaya çıkarılmıştır.  

 

Birçok haritada yer alan ve körfezin kuzey kıyısından veya deniz içinden geçen bir 

doğrultu atımlı fay sistemi yoktur. Yapılan haritaya göre körfez birbirine eşelon kısa normal 

faylarla açılmaktadır. Bu açılma, saatin tersine bir rotasyon, rijid bloklar arasındaki hız ve 

yön farkından kaynaklanır. Bu sistemin dış sınırları, Kazdağ kuzeyinde yer alan ve 

Behramkale’den Bababurnu Çek-Ayır Havzasına uzanan KAF orta kolu ile Edremit Körfezi 

güneyinde Midilli ile Anadolu arasında Dikili Boğazı’nda sonlanan KAF güney koludur.  

Körfez tabanındaki tüm faylar normal fay karakterindendir ve KB-GD ve KDD-GBB 

doğrultuludurlar. Körfezi açılmasını sağlayan söz konusu fayların tamamı Pliyo-Kuvaterner 

yaşlıdır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre, Kuzey Anadolu Fayının Edremit 

Körfezi'nin kuzey kıyılarında devam ettiğini gösteren haritaların spekülatif çizimler olduğu 

anlaşılmaktadır. Sismik verilere göre Edremit Körfezi’nin oluşumunda karada yer alan Alt 

Miyosen-Orta Miyosen ve Üst Miyosen paketlerinin deniz tabanında devam ettikleri ve 

ünitelerin aralarında açısal uyumsuzluk bulunduğu, körfezin bulunduğu alanda üç ayrı 

tektonik evre olduğu anlaşılmaktadır. Miyosen serilerininn oluşumundaki faylar ile Güncel 

havzanın oluşumundaki faylar yer yer yeni rejimle kullanılıp dönüştürülmüştür. Bu durum, 

deniz verileri olmadan yapılan yorumlarda körfezin oluşumunu açıklamak yerine karışıklığa 

yol açmıştır. Edremit Körfezi açılma sebebi, iki farklı yöndeki doğrultu atımlı fay sistemi, 

blokların farklı yöndeki rotasyonları ve hızlarından kaynaklanan oblik rotasyonel gerilme 

tektoniğidir.  
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The Edremit Gulf is a recumbent trapezoid shape ~50 km long extensional basin 

developed between the two branches of the North Anatolian Fault with a width of 10 km in 

the east and 20 km in the west.  It is separated from the Aegean Sea tectonically and 

morphologically by the Musellim Ridge, which has a maximum water depth of 105 meters.  

In this study, the structural evolution of the gulf was explained using a combination of multi-

beam bathymetry, single-channel shallow seismic data and multi-channel seismic data which 

were evaluated together with the land fault maps and digital terrain models. 

   

This study demonstrated that the Southern Segment of the right lateral North Anatolian 

Fault system that has been shown on many maps either along the shore or crossing the marine 

areas of the Edremit Gulf does not exist. According to the structural map drawn in this study, 

the Edremit Gulf opened as the result of short normal echelon faults caused by the counter 

clockwise rotation, associated by the differences in the velocity and direction between rigid 

blocks. The outer boundaries of this system are the Middle Segment of the North Anatolian 

Fault extending from Behramkale to Bababurnu pull-apart basin north of Kazdağ, and the 

Southern Segment of the fault extending into the Dikili Strait between Lesbos Island and 

western Anatolia.  A series of NW-SE and ENE-WSW striking normal faults characterize 

the basement structures of the Edremit Gulf. These faults facilitated the opening of the 

Edremit Gulf during the Pliocene-Quaternary. Detailed mapping in this study documented 

that all previously published maps showing the continuation of the North Anatolian Fault 

along the northern coast of Edremit Gulf are purely speculative. The results of this study 

showed that, the Lower Miocene-Middle Miocene and Upper Miocene stratigraphic units 

mapped on land continue into the marine areas. The angular unconformities between these 

units suggested the development of three distinct tectonic phases in the Edremit Gulf and 

environs.  The faults that were active during the Miocene and those which were instrumental 

in the development of the basin have been reactivated and inverted in some places. This 

study clearly documented that the Edremit Gulf opened as the result of oblique rotational 

extensional tectonics caused by two different directional strike fault systems, the rotations 

of the rigid blocks associated with differences in the directions and their velocities. 

 

Keywords: Edremit Gulf, Oblique Rotational Extension, North Anatolian Fault Branches. 
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Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan Türk Boğazları Sistemi (TBS), Çanakkale 

Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’ndan oluşmaktadır. TBS, birbirinden farklı iki 

havza arasında biyolojik bir koridor görevi görür ve hassas bir deniz ekosistemine sahiptir. 

Bölge aynı zamanda ülke nüfusunun 1/3‘ünü barındırmakta ve yoğun sanayi faaliyetlerinin 

baskısı altındadır. Uluslararası ticaretin yaklaşık % 90'ı deniz yolu ile yapılmaktadır ve TBS, 

Karadeniz ülkeleri için deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanabilecek tek suyoludur. 

TBS‘nin ekonomik önemine rağmen, meydana gelen kazalar ve petrol sızıntıları büyük çevre 

sorunlarına yol açmakta ve Türk Boğaz’larında deniz trafik faaliyetlerinin durmasına neden 

olmaktadır. Bu kapsamda bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, yerel halk, iş sektörü 

temsilcileri ve politikacıların katılımıyla “Mavi Büyüme ve Türk Boğazlar Sistemi’nde 

Deniz Taşımacılığı” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. AB Ufuk 2020 programı 

kapsamında desteklenen MARINA projesinin bir parçası olan bu çalıştay, Sorumlu 

Araştırma ve Yenilikçilik (SAY) yaklaşımına dayanarak organize edilmiştir. Çalıştayda 

temel olarak TBS'de deniz taşımacılığını sürdürülebilir kılmak için hangi SAY faaliyetlerine 

ihtiyaç olduğu tartışılmıştır. Yirmi katılımcının yer aldığı çalıştayda, 34 eylem önerilmiş ve 

World kafe tartışma yöntemi ile bu önerilerin nasıl hayata geçirileceği tartışılmıştır. Çalıştay 

sonucunda öne çıkan temel sorunlar konu başlıklarına göre eğitim, yeni teknolojiler, politik 

ve çevresel konular olarak belirlenmiştir. Katılımcılar arasında kurulan diyaloglar 

sonucunda TBS’nde deniz taşımacılığının politik ve stratejik yönlerinin geliştirilmesi, iyi 

çevresel durumun korunması, ekonomik girdinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının 

belirlenmesi için bir yol haritası oluşturulmuştur. 
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The Turkish Straits System (TSS), connecting the Black Sea and the Mediterranean 

Sea, constitutes the Sea of Marmara inner sea and two narrow straits: the Strait of Istanbul 

and the Strait of Canakkale. The TSS acts as a biological corridor between two distinctly 

different basins and has a fragile marine ecosystem. The region also harbors great amount 

of industrial activities and as well as 1/3 of the population of the nation. TSS is the only sea 

transportation route for larger vessels of the Black Sea countries and almost 90% of 

international trade is conducted through shipping. Despite of the economic importance of 

TSS, occasional collisions and oil spills lead to major environmental problems and cease 

traffic in the Straits. Therefore we organized a workshop entitled “Blue Growth and Sea 

Transportation in Turkish Strait Systems” with the participation of researchers, NGO’s, 

citizens, business representatives and policy makers. The workshop was a part of MARINA 

project, which is funded by EU H2020 programme and organized, based on the Responsible 

Research and Innovation (RRI) approach. “What RRI actions are needed to make maritime 

transport sustainable in TSS?” topic was discussed at the workshop. Twenty participants 

were attended and 34 actions were proposed and discussed using World Café method. 

According to feedback from the participants, main problems were classified under four 

topics follows as education, new technologies, politics and environment. Consequently, a 

roadmap was generated for development of political and strategic aspects of sea 

transportation, preservation of good environmental status, increasing economic input and 

designation of new employment areas through RRI approach. 

 

Keywords: Responsible Research and Innovation (RRI), Turkish Straits System (TSS), Sea 

transportation. 
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Ülkemizin ortak olduğu AB Ufuk 2020 kapsamında desteklenen MARINA projesi, 

deniz araştırmaları ve denizcilik sektöründe sorumlu araştırma ve yenilikçilik (SAY) 

yaklaşımı ile paydaşlar arasında güçlü ilişkiler oluşturmaya yönelik çalışmaları 

içermektedir. SAY bütün paydaşların araştırma sürecinin tamamında seslerini etkili bir 

şekilde duyurabildikleri ve fikirlerini yeni çözümler geliştirenlerle paylaşabilecekleri 

araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yeni bir yaklaşımdır. Mevcut ağlar, topluluklar, çevrimiçi 

platformlar ve servisler gibi kapsamlı bir sosyo-teknik ortamda SAY süreciyle ilgili 

bilgilendirici politika önerileri sunarak araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları (STK), 

yurttaşlar, iş çevreleri, karar vericiler ve diğer paydaşlar arasında fikir ve bilgi alış verişi 

projenin en önemli kazanımı olacaktır. 14 ortaklı bu projede ulusal ve uluslararası 

mobilizasyon ve karşılıklı öğrenme (MKÖ) çalıştayları, internet ortamında bilgi paylaşım 

platformu, SAY ile ilgili yol haritaları ve iyi uygulamalar, gezici sergi ve yaygınlaştırma 

etkinlikleri düzenlenmektedir.  

 

Proje etkinlikleri ve kazanımları, deniz araştırma alanlarıyla ilgili olsa da bu 

sistematik yaklaşımla, diğer SAY konularında da uygulanabilir olacaktır. Bütün proje 

sonuçları ve etkinlikleri deniz alanındaki SAY’den yola çıkılarak genel olarak bütün SAY 

konularında tanımlanabilecektir. Çalışma programının beklenen kazanımı bilim ve 

yenilikçilikte toplumun bütünleştirilmesinde açık bir iyileştirme olmasıdır. MARINA 

projesi, araştırma ve yenilikçilik kapasitelerini uygun bir bilgi paylaşım platformu üzerinden 

toplum ihtiyaçları doğrultusunda güçlü ve kolay erişilebilirlik stratejisini esas alarak 

düzenlemek ve bütünleştirmektir. 
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The MARINA Project we participated which is supported by EU-Horizon 2020 aims 

at federating existing networks, communities, on-line platforms and services and providing 

them with an all-inclusive socio-technical environment that will stimulate the engagement 

of researchers, Civil Society Organizations (CSOs), citizens, industry, policy makers, 

researchers and communicators in Responsible Research and Innovation (RRI) in marine 

sectors. RRI is a new approach that societal actors work together during the whole research 

and innovation process in order to better align both the process and its outcomes, with the 

values, needs and expectations of society. Local and international MML (Mobilization 

Mutual Learning) workshops, website knowledge sharing platform, road maps related to 

RRI and good practices, mobile exhibitions and dissemination activities are organized. 

 

The project activities and outcomes, even if connected with marine research field, 

will define this systematic approach in order to make it transferable and reproducible for any 

RRI thematic domain. All project results and activities will be extrapolated from the RRI 

marine field to general RRI and broadly disseminated. The expected outcome of the Work 

Programme is a clear improvement of the integration of society in science and innovation. 

The MARINA project will follow this strategic line of “strengthening and facilitating” the 

capacity of the research and innovation to align and integrate the social needs through a 

suitable knowledge sharing platform and federating activities. 

 

Keywords: Responsible Research and Innovation, Horizon 2020, Mobilization Mutual 

Learning, Marine issue. 
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Kuzey Kutup Bölgesi’nde yaşanan gelişmeler sadece bölgeyi değil tüm dünyayı ve 

gelecek nesilleri doğrudan etkileyecek özelliktedir. Buzulların her geçen gün erimesi ile 

okyanusun dibinde bulunan çok büyük miktardaki hidrokarbon rezervleri çıkarılmayı 

beklemekte, açılan yeni deniz ulaştırma yolları denizcilik sektörü için cazip fırsatlar 

sunmaktadır. Kuzey Buz Denizi’nde Norveç’le kuzey kutbu arasında yer alan Svalbard 

Takımadaları, 10° - 35° Doğu boylamları ile 74° - 81° Kuzey enlemleri arasında kalan tüm 

ada, adacık ve kayalıklardan oluşmaktadır. 17’nci yüzyıldan bu yana, farklı ülkelerden 

insanlar balıkçılık, balina avcılığı, madencilik, araştırma ve turizm maksatlarıyla Svalbard 

Adaları ile ilgilenmişler, uzun süre herhangi bir devlete bağlı olmayan bu adalara gidip 

gelmişlerdir. Svalbard Adaları, uluslararası anlamda herkese serbest, hiçbir kuralı, 

düzenlemesi bulunmayan bir yerken 20’nci yüzyılın başlarında adalarda kömür maden 

yataklarının bulunması ve herkese açık olmayan özel alanların ortaya çıkması ile özellikle 

işçilerle işverenler arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözülebilmesi maksadıyla 

kanun yapma ve mahkemelerin kurulması ihtiyacı doğmuştur. Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında Versay Barış Antlaşması müzakereleri sırasında konu gündeme gelmiş ve 9 Şubat 

1920 tarihinde Paris’te imzalanan Antlaşma ile bölge ülkelerinden Norveç’e, takımadalar 

üzerinde tam ve mutlak egemenlik hakkı verilmiştir. Antlaşmaya taraf olan devletlerin sayısı 

günümüz itibarıyla 45’e ulaşmıştır. Antlaşmaya son olarak 2016 yılında Letonya ve Kuzey 

Kore, 2013 yılında Litvanya, 2012 yılında Güney Kore taraf olarak imzacı devletlere tanınan 

hakları kazanmışlardır. Norveç’in takımadalar ve karasuları üzerinde tam ve mutlak bir 

egemenlik hakkı bulunmakla birlikte, antlaşmaya taraf olan devletlerin vatandaşlarına yine 

antlaşmada belirtilen alanlarda eşit haklar sağlanmıştır. Bu alanlar; Svalbard takımadalarına, 

karasularına, fiyordlarına ve limanlarına giriş ve adalarda oturma hakkı; balıkçılık ve 

avlanma hakkı; denizcilik, endüstriyel, madencilik ve ticari alanlarda faaliyetlerde bulunma 

hakkı ve mal-mülk edinilmesi ve kullanımı haklarıdır. Bu çalışmada; güney kutbunda 

Antarktika ile 3 yıldır fiilen yakından ilgilenen Türkiye’nin Svalbard Antlaşması’na taraf 

olması halinde kuzey kutup bölgesinde elde edeceği kazanımlar incelenmiş ve 

değerlendirilmiştir. 
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The developments in the Arctic region have a direct impact not only on the region 

but also on the whole world and the future generations. With the sea ice melting day by day, 

large amounts of hydrocarbon reserves at the bottom of the ocean are expected to be drilled, 

and new emerging maritime transport routes and passages are offering attractive 

opportunities for the maritime sector. Svalbard Archipelago between Norway and the North 

Pole consists of all the islands, islets and rocks between the 10° and 35° longitudes East and 

74° and 81° latitudes North. Since the 17th century, people from different countries have 

been interested in Svalbard islands for the purposes of fishing, whaling, mining, research 

and tourism, and have visited the islands which have not been owned by any state. In the 

beginning of the 20th century, when Svalbard is a place free for all without any regulation, 

after the coal mines were discovered and private areas were opened on the islands, the need 

emerged to make laws and establish courts to resolve especially the disputes between 

workers and the employers. After the First World War, the issue was discussed during 

Versailles Peace Treaty negotiations and the treaty, signed in Paris on February 9th, 1920, 

gave Norway the right to full and absolute sovereignty over the archipelago. The number of 

states which are parties to the treaty has reached 45. Recently, Latvia, North Korea, Lithuania 

and South Korea have ratified the treaty. Although Norway has full and absolute sovereignty, 

the nationals of contracting parties shall have; equal liberty of access and entry to the waters, 

fjords and ports of the territories; fishing and hunting rights; the right to exercise and practice 

of all maritime, industrial, mining or commercial enterprises both on land and in the 

territorial waters; and enjoyment and exercise of the right of ownership of property. In this 

study, the benefits and the gains of Turkey in Arctic region, which has been closely interested 

in Antarctica for 3 years, have been examined and evaluated if it becomes a party to the 

Svalbard Treaty. 
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Türkiye Cumhuriyeti 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle ACCOBAMS (Mücavir Atlantik 

Deniz Bölgesi, Akdeniz ve Karadeniz'deki Deniz Memelilerinin Korunmasına Yönelik 

Anlaşma)'ya 24. üye ülke olarak taraf olmuştur. 13/10/2016 tarihinde "ACCOBAMS 

Alanındaki Yüksek Gürültü Bölgelerinin Değerlendirilesi-Bölüm-1-Akdeniz" adlı rapor 

yayınlanmıştır. Bu raporda Ege Denizi'ni de içerecek şekilde Akdeniz'in Tamamı insan 

kaynaklı ortam gürültüsünü kaynakları açısından incelenmiş ve haritalandırılmıştır. Rapor 

içerisinde Marmara Denizi ile ilgili yeterli veri sunulmamıştır. Bu yeni çalışmada Marmara 

Denizi için benzer şekilde gürültü kaynakları incelenerek haritalandırılmıştır. Bu gürültü 

kaynakları Limanlar, Yat Limanları, Balıkçı Barınakları ve Tersaneler olarak "Liman 

gürültüleri" başlığı altında; AIS kayıtlarına dayalı gemi trafiği kayıtları, deniz haritalarında 

sunulan trafik hatları ve kabotaj hatları "Gemi gürültüleri" başlığı altında; Sismik Çalışmalar 

ve Askeri çalışmalara ilişkin kayıtlar SHOD Başkanlığı denizcilere ilanlar bültenine bağlı 

olarak "Sismik ve Askeri Aktiviteler" başlığı altında incelenmiştir. Gürültü Kaynakları ayrı 

olarak ve bütünleşik şekilde haritalandırılmıştır. Bugüne kadar yapılan ölçümlerde 63 Hz. 

ve 126 Hz. frekanslarındaki gürültüler incelendiğinde 90 dB ile 130 dB ref 1uPa aralığında 

değişken ve çoğunlukla gemi trafiğine bağlı gürültü seviyeleri tespit edilmiştir. Bilinen 

gürültü kaynakları ve daha önceki gerçek gürültü kayıtları harita üzerinde ışın teorisi ve 

yayılım kaybı hesapları esas alınarak modellendiğinde Marmara Denizi'nin ilk taslak gürültü 

haritası ortaya çıkmıştır. Sualtı gürültü kaynaklarının bilinmesi, gerçek yerinde ölçümlerle 

ve etki analizleri ile değişikliklerin takip edilmesinin milli bir strateji olması gerektiği ve bu 

çalışmanın bu maksatla bir başlangıç olabileceği değerlendirilmiştir. 
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Turkish Republic has become a party to the ACCOBAMS (Agreement on the 

Conservation of Ceteceans in the Black Sea Mediterranean and Contiguous Atlantic Area) 

as the 24th state in 01 February 2018. A report has been published by ACCOBAMS in 

13/10/2016 as "Overview of the Noise Hotspots in the ACCOBAMS Area". In this report, 

whole Mediterranean Sea including the Aegean Sea according to the anthropogenic ambient 

noise sources is analyzed and mapped. This report did not cover the Marmara Sea with 

sufficient data. This new study has been done similarly for the Marmara Sea presenting the 

analyses and noise maps. Main anthropogenic noise sources are grouped under "Ports Noise" 

including ports, marinas, fisheries, and shipyards; "Ships Noise" including AIS records, 

traffic lines, cabotage lines; "Seismic Surveys and Military Activities" depending on the 

Notice to Mariners published by ONHO in 2017. Noise sources are mapped individually and 

also integratedly. According to the measurements by now and analyzing the 63 Hz and 126 

Hz. frequencies, underwater noise because of mostly shipping has been recorded varying in 

the range of 90 dB - 130 dB ref 1uPa. After modeling the known noise sources and in-situ 

measurements on maps regarding the ray theory and transmission loss calculations the first 

draft of Marmara Sea ambient noise map is achieved. Being aware of underwater noise 

sources, monitoring the changes with real in-situ measurements and impact analysis should 

be a national strategy and this study should be regarded as a starting point for this aim. 
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      Suyun tek kaynağı şüphesiz yağışlardır, diğer bir deyişle iklimlerdir.  İklimsel 

değişim nedenleri ve süreleri ise birçok faktörü kapsamaktadır. Bu değişimlerden süresi belli 

ve en kısa olanı yaklaşık olarak 20-22 yıllık bir süreyi kapsar. Değişimler bu gibi sürelerden 

başlayıp bin yıllık periyotlara sahip olaylara, hatta gerçekleşme zamanı, El Nino gibi çok 

önceden henüz belirlenemeyen olaylara da bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

 

      İklim değişimlerinin tarihsel süreçte su, tarım ve balıkçılık gibi yaşamın temel 

faktörlerini kontrol etmesi ve günümüzde bu faktörlere ek olarak enerji için de vazgeçilmez 

olması, yaşam açısından sürekli ve detaylı çalışılması gereken en önemli bilim dallarından 

biri haline gelmiştir. Yani temelde su ile başlayan bir sıkıntı zincirleme reaksiyonlar şeklinde 

diğer alanlarda da kendini gösterecektir. Diğer bir deyişle yaşamın başrol oyuncusu sudur. 

Günümüzde yapılan çalışmalarda ise 2020’li yıllardan sonra yaşanılacağı öngörülen ciddi 

boyutlardaki “mini soğuma” dönemine girilmesi sonucunda oluşacak kuraklık nedeni ile 

gezegenimizde su açısından büyük sıkıntıların baş göstermesi beklenmektedir. Bu durumda 

da ülkelerin hatta şehirlerin sahip oldukları yerüstü ve yeraltı su kaynakları stratejik bir 

öneme sahip olacaktır. İzmir ilinin de günümüzde sahip olduğu yaklaşık 4 milyonluk nüfusu 

ve bu sayının her geçen gün gerçekleşen hızlı artışı göz önüne alınınca bir damla dahi suyun 

önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Çünkü İzmir ili dâhilinde, büyük baraj 

yapılabilecek alan bulunmamakta bu nedenle İzmir iline günümüzde bile il sınırları dışından, 

kilometrelerce uzaklardan su taşındığı düşünülünce yarın yaşanacak soğuma döneminde 

komşu illerin de sularını paylaşmak istememeleri durumunda İzmir’in çok büyük su 

sorunları ile karşı karşıya kalacağı kesindir.  

 

Bu sıkıntıların yaşanmaması için il özelinde sahip olduğu yerüstü ve yeraltı su 

kaynaklarının geleceği iyi bir şekilde planlanmalı, yağmur sularından en akılcı şekilde 

faydalanmalı ve su kullanımı gibi konuların sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Bu 

çalışmada bu alanların günümüzdeki durumları hakkında bilgilendirmeleri ve hesaplamaları 

yapılmış, tartışılmış ve atılabilecek adımlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.  
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 The only source of water is, of course, precipitation, in other words, climates. Many 

influences come together to make the climate change. The duration of these changes is 

obvious and the shortest period covers approximately 20-22 years. The changes take place 

in such events starting with such periods and with periods of millennia, even the time of the 

realization, as well as El Nino events which have not yet been determined. 

 

 Climate changes have become one of the most important branches of science that 

need to be studied continuously and in detail in terms of life, as it controls the basic factors 

of life such as water, agriculture and fisheries in the historical process and is indispensable 

for energy in addition to these factors. So basically a problem starting with water will also 

manifest itself in other areas as chain reactions. In other words, the leading actor of life is 

water. In today's studies, it is expected that great difficulties will arise in terms of water on 

our planet with the cause of drought that will be formed as a result of entering the "mini-

cooling" period, which is expected to be experienced after 2020 years. In this case, the 

surface and underground water resources of countries and even cities will have a strategic 

precaution. Given the population of approximately 4 million people in İzmir today, and the 

rapid increase of this number every day, even a drop of water emerges spontaneously.  

Because of this reason, there is no area where a large dam can be built within the province 

of İzmir. Therefore, if neighboring countries do not want to share their waters during the 

cooling period, which will take place tomorrow, considering the fact that water is transported 

from outside the province borders to İzmir province today; it will be faced with huge water 

problems. 

 

 In order to avoid these troubles, it is necessary to plan well for the future of surface 

and underground water resources that the city has in particular, to utilize the most intelligent 

way of rain water and to control water usage strictly. In this study, informations and 

calculations about the current situation of these areas have been made, discussed and 

evaluations have been made about the steps to be taken. 

 

Keywords: Climate change, Water resources, Turkey, Izmir. 
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MARINA U2020 projesinin amacı denizle ilgili konularda birlikte çalışan toplumsal 

aktörler arasında (araştırmacılar, STK’lar, yurttaşlar, iş çevreleri ve karar vericiler) sorumlu 

araştırma ve yenilikçilik (SAY) platformu kurarak, bir araya gelme ve iş birliği oluşturmayı 

deneyimlemektir. Paydaşları bir araya getirirken uygulanan yöntemlerden birisi de SDD- 

Yapısal Demokratik Diyalog- yöntemidir. SDD özellikle karışık problemleri makul ve kısıtlı 

bir zaman çerçevesinde ele almak için homojen olmayan gruplara yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. 

 

Konusunu “yat turizminin deniz kirliliğine etkileri” olarak belirlediğimiz çalıştayda  

SDD yöntemi denenmiştir. Bu amaçla bir araya getirdiğimiz paydaşlar şunlardır: Kanun 

yapıcılardan temsilciler, bilim insanı ve araştırmacı temsilcileri, iş dünyasından temsilciler 

ve yurttaş temsilcileri. 

 

Yukarıda bahsedilen paydaşların belirlenmesinden sonra, katılımcılardan MARINA 

Bilgi Paylaşım Platformu'na (KSP) katılarak özel bir uygulama yolu ile 3 eylem sunmaları 

istenmiştir. Böylece konu ile ilgili önerilerin çoğalması sağlanmıştır. Katılımcılar tarafından, 

artan yat turizmi ile birlikte denizlerimizi temiz tutmakla ilgili toplam 37 eylem önerilmiştir. 

SDD yöntemi ile bu öneriler, konularına göre önce gruplandırılmış, daha sonra önem 

derecelerini belirlemek amacıyla oylanmıştır. En çok oy alan eylem “eğitim ve farkındalığı 

arttırmak” olmuştur. Marinaların düzenli izlenmesi ve bilgi paylaşımının bir aplikasyon ile 

gerçekleştirilmesi eylemleri de en çok oy alan diğer eylemler olmuştur. SDD yöntemine göre 

önerilen bütün eylemler arasındaki ilişkiler sırayla değerlendirilerek eylemlerin ağaç 

yapılandırılması, diğer bir değişle öncelikle yapılması gereken eylemler ve nihai hedef 

belirlenmiştir. Dört aşama şeklinde ortaya çıkan bu yapının en alt basamağını “marinaların 

düzenli izlenmesi”, “yat turizmi yapılaşmanın yolunu açmamalı” ve “öğrencilerin çevre 

bilincini arttırılması“ oluşturmaktadır. Nihai hedef olarak da “çevre dostu yat turizminin 

geliştirilmesi” olduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

Çalıştaydan çıkan bu yapıya göre; durumun farklı perspektiflerden analizi sonucunda 

katılımcılar, önerilerin başarıyla gerçekleştirilmesinin tek bir paydaşın sorumluluğunda 

olmadığını, izleme, denetleme ve farkındalığı arttıracak eylemlerin birlikte uygulanmasıyla 

başarıya ulaşacağı sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yat turizmi, Demokratik dialog, Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik 

(SAY). 
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MARINA U2020 project is to experience gathering together and forming cooperation 

in responsible research and innovation (SAY) platform among the social actors (researchers, 

NGOs, citizens, business circles and decision makers) who work together on issues related 

to the sea. One of the methods applied when bringing stakeholders together is SDD - 

Structural Democratic Dialogue. SDD is especially designed to help nonhomogeneous 

groups to handle mixed problems within a reasonable and limited time frame. 

 

The workshop which we have determined as "the effects of yacht tourism on marine 

pollution" was tried SDD method. The stakeholders we have brought together for this 

purpose are: representatives from policy makers, scientists and, business and citizen. 

 

After identifying the stakeholders mentioned above, participants were asked to 

provide MARINA Knowledge Sharing Platform (KSP) participation and to present 3 actions 

that would facilitate the better participation of stakeholders in the MARINA project. Thus, 

proposals related to the subject were provided. A total of 37 actions related to keeping our 

seas clean with the increased yacht tourism have been proposed by the participants. With the 

method of SDD, these proposals were grouped according to their priorities and then 

engraved in order to determine their significance level. The most voted action was "to raise 

education and awareness". The regular monitoring of the marinas and the implementation of 

information sharing with an application are among the other most voted actions. The 

relationships among all proposed actions according to the SDD method are evaluated in 

order to determine the tree structure of the actions, in other words, the actions to be done 

first and the ultimate goal. The first step of this structure which emerged in four stages 

constitutes "regular monitoring of marinas", "yacht tourism should not lead to construction" 

and "environmental awareness of students". The ultimate goal is to "develop eco-friendly 

yacht tourism". 

 

As a result of the analysis of the situation from different perspectives according to 

this work structure, participants concluded that the successful implementation of the 

proposals was not the responsibility of a single stakeholder, and that the monitoring, 

supervision and implementing action to increase awareness would be successful. 

 

Keywords: Yacht tourism, Democratic dialog, Responsible research and innovation (RRI). 
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Akdeniz gözlem ve tahmin sistemlerini bütünleştiren bir ağ oluşturmaya dayalı, son 

kullanıcı odaklı “ODYSSEA” Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen UFUK 2020 

projesidir. ODYSSEA, Akdeniz havzasındaki açık deniz ve kıyı alanlarını kapsayan gözlem 

ve tahmin sistemlerinin ağlarını bütünleştirerek, birlikte çalışabilir ve maliyet etkin bir 

platform geliştirecek, işletecek ve uygulamaya koyacaktır. Platform, AB ve AB dışı 

ülkelerdeki kuruluşlar, kamu yetkilileri ve kurumları tarafından muhafaza edilen birçok veri 

tabanından veri toplayacak olan platformdan elde edilen veriler Akdeniz’ de var olan 

gözlemevleri ve ağlarına entegre olan Copernicus, GEOSS, GOOS, EMODNet ve deniz ve 

diğer denizle ilgili başlıca inisiyatifler üzerinden yürütülecektir. Projenin son kullanıcı 

merkezli olması nedeniyle yaklaşımı, verilerin toplanması ve ulaşılabilirliğindeki 

boşlukların belirlenmesi kapsamında, konsorsiyuma dâhil olan/olmayan çeşitli gruplardaki 

son kullanıcıların ve paydaşların projenin 1. gününden itibaren platformun tasarımı, 

geliştirilmesi ve işletilmesine dâhil edilmesidir. Yüksek öncelikli veri boşlukları, kıyı 

gözlemevleri ağları, deniz ortamında in-situ sensörlerin geliştirilmesi, oşinografik 

modellemeler ve var olan mobil uygulamalar aracılığıyla halk bilim insanları ağlarına 

entegre olunarak çoklu yaklaşımla doldurulacaktır. ODYSSEA platformu, ortak standardı 

olan ya da farklı formatta olan büyük miktardaki verilerin organize edilmesi, 

homojenleştirilmesi ve kaynaştırılmasına yönelik gelişmiş algoritmalar uygulayarak, her 

ikisi de birincil veri ve isteğe bağlı türetilmiş veri servisleri sunacaktır ve bunların tahminler 

de dahil olmak üzere, tüm Akdeniz ülkelerinden çeşitli son kullanıcı gruplarına ve 

paydaşlara TEK BİR KAMUSAL PORTAL aracılığıyla ulaşılmasını sağlayacaktır. Son 

kullanıcı gereksinimleri, ikincil veri kümelerinin oluşturulmasına yön verecektir. 

ODYSSEA, mevcut verilere erişebilirliğin yanı sıra Akdeniz'deki gözlem verilerinin 

zamansal ve coğrafik kapsamını geliştirecektir. Böylece, Akdeniz’ de çok çeşitli son 

kullanıcı gruplarının gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan proje, biyoçeşitliliğin 

korunmasını desteklemek, bölgedeki riskleri ve acil durumları öngörmek ve yönetmek için 

veri sağlayacaktır.  

 

Önemli ölçüde insan baskısı ile karşı karşıya olan kıyı ve açık alanlara ve şu an ya 

da öngörülen ekolojik ya da sosyal-ekonomik öneme sahip alanlara özel önem verilecek olan 

proje sonuç olarak, BLUEMED Girişimi'nin "Mavi Ekonomide Yenilikçilik" vizyonunun 

uygulanmasını kolaylaştıracak ve Çevresel Etki Değerlendirmesi gibi deniz 

operasyonlarının da maliyetlerini azaltacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Gözlem sistemleri, Büyük veri, Mavi büyüme, Akdeniz. 
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ODYSSEA is a Project supported by the EU under the H2020 Programme for 

Research and Innovation, which is based on an integrated network of Mediterranean 

observational and forecasting systems. ODYSSEA will develop, operate and demonstrate an 

interoperable and cost-effective platform that fully integrates networks of observing and 

forecasting systems across the Mediterranean, addressing both the open sea and the coastal 

zone. The platform will collect its data from the many databases maintained by agencies, 

public authorities, and institutions of Mediterranean EU and non-EU countries, integrating 

existing earth observation facilities and networks in the Mediterranean Sea building on key 

initiatives such as Copernicus, GEOSS, GOOS, EMODNet and others with marine and 

maritime links. Through ODYSSEA’s end-user centered approach, in which the various 

groups of end-users and stakeholders, will be involved from Day 1 of the project in the 

design, development and operation of the platform, including identification of gaps in data 

collection and accessibility. Gaps will be filled through multiple approaches that include 

developing a network of coastal observatories, deploying novel in-situ sensors at sea, 

oceanographic modeling and integrating existing mobile apps for citizen scientist networks. 

Applying advanced algorithms to organize, homogenize and fuse the large quantities of data 

in common standard type and format as well as other types of formats, ODYSSEA platform 

will provide both primary data and on-demand derived data services, including forecasts, 

from ALL Mediterranean countries through a SINGLE PUBLIC PORTAL to various end-

user groups and stakeholders. End-user requirements will drive the creation of secondary 

data sets. ODYSSEA will improve accessibility to existing data as well as increase the 

temporal and geographic coverage of observational data in the Mediterranean, and designed 

to support biodiversity conservation, forecast and manage risks and emergencies in the areas, 

aiming to meet the requirements of a large variety of end-user groups. Special emphasis will 

be given to coastal and offshore areas facing considerable human pressure currently or 

anticipated and to areas of ecological or social-economic significance. As a result, 

ODYSSEA will facilitate implementation of BLUEMED Initiative's vision of "Innovation 

in the Blue Economy” and reduce the costs of marine operations, such as screening and 

Environment Impact Assessment.  

 

Keywords: Observatory systems, Big data, Blue growth, Mediterranean. 
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 Projenin temel amacı, balık yetiştiriciliği sektöründeki çalışanlara yönelik yeni ve 

farklı su ürünleri yetiştirme tekniklerine erişebilecekleri ve balık sağlığı ve refahı 

konularında güncel bilgiler içeren bir e-öğrenim eğitimi programı oluşturmaktır. Proje 

Avrupa Birliği çerçevesinde yürütülmüş ve Erasmus Plus programı tarafından 

desteklenmiştir. Proje ortakları, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Enstitüsü (DBTE), SGS Tecnos (İspanya), İtalyan Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği (API) 

(İtalya) ve Hırvatistan Ekonomi Odası’ndan (Hırvatistan) oluşmaktadır. Cep telefonları ve 

tabletler gibi mobil cihazlar, çoğu zaman uzakta, izole yerlerde yaşayan çiftlik çalışanlarının 

kullanımı için en uygun eğitim araçları olarak kabul edilmektedir. Eğitim kapsamının 

ihtiyaca yönelik olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesinden sonra geliştirilen ve "Açık 

Erişimli Moodle Öğrenme Platformu" nda yer alan "Standardize Akuvakültür Eğitim 

Programı" na ait bağlantı katılımcılarla paylaşılmıştır. Program, İngilizce, Türkçe, İtalyanca, 

Hırvatça ve İspanyolca olarak 5 dilde toplam 11 modülden oluşmaktadır. Projenin ikincil bir 

amacı, kullanımdaki uygulamayı gözlemlemek ve çiftliklerde e-öğrenme yöntemi ile sürekli 

eğitim olanağının araştırılmasıdır. İlk gözlemlere göre, akuvakültür çalışanları, e-öğrenmeyi 

motive edici, kolay erişilebilir ve kullanıcı dostu olarak tanımlamaktadırlar.  

 

Bu proje Avrupa Birliği Erasmus+Programı tarafından  desteklenmiştir (Proje No: 
2015-1-ES01-KA202-015862). 

 

Anahtar Kelimeler: Mobile öğrenme 1, Akuakültür 2.  
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The main objective of the project was to create an e-learning training program for 

employees in the aquaculture sector that would provide them with up to date information on 

fish health and welfare as well as access to new and different aquaculture techniques. The 

project was carried out within the framework of the European Union and was supported by 

the Erasmus Plus program. The project partners were the Institute of Marine Sciences and 

Technology of Dokuz Eylul University (IMST), SGS Tecnos (Spain), the Italian 

Aquaculture Association API (Italy) and the Croatian Chamber of Economy (Croatia). 

Mobile devices such as cell-phones and tablets were deemed the most convenient 

educational tools for use by farm workers who often reside in remote locations. After having 

assessed and determined the training needs to be addressed, the link to the "Standardized 

Aquaculture Training Program" located on an "Open Access Moodle Learning Platform" 

was shared with the participants. The program consists of 11 modules and is available in 5 

languages: English, Turkish, Italian, Croatian, and Spanish. A secondary objective of the 

project was to observe the application in use and investigate the possibility of continuing 

education on the farms through the e-learning method. Initial observations show that farm 

workers find education through e-learning motivating, easily accessible and user-friendly.  

 

This study was co-funded by the Erasmus + Programme of the European Union  

(Project number: 2015-1-ES01-KA202-015862). 

 

Keywords: Mobile learning 1, Aquaculture 2. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=C/+Tirant+lo+Blanc,+7.+46115.+Alfara+del+Patriarca+%E2%80%93+Valencia+%E2%80%93+Spain&entry=gmail&source=g
mailto:yucel.gier@deu.edu.tr


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

185 
09-12 Mayıs, İZMİR 

Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetiminde Hazır (Al-Kullan)  

GPS İzleme Teknolojisi 
 

 

Robin SNAPE1,2, Damla BETON1, Annette BRODERICK1, Kristian METCALFE1, 

Brendan GODLEY1 
1
University of Exeter, Centre for Ecology and Conservation, Penryn, Cornwall, UK 

2Society for Protection of Turtles, PK.42, Girne, Mersin 10, Turkey 

Sorumlu yazar e-posta: rtes201@exeter.ac.uk 

 

 

Küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin zaman-mekân ilişkisi hakkındaki bilgi 

kısıtlıdır, zira bu konuda yapılan çalışmalar nadirdir. Bu durum, özellikle Akdeniz gibi 

küçük ölçekli balıkçılığın filonun % 80'inden fazlasını oluşturduğu bölgelerde balıkçılığın 

düzenlenmesini ve etkin yönetilebilmesini engellemektedir. Bu konuda bilgi toplamak 

amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki değişik limanlardan 46 teknenin hareketleri 

piyasada mevcut ucuz ve basit küresel konum kaydetme cihazları (GPS) kullanarak 2 yıl 

boyunca izlenmiştir. Cihazlar, balıkçılık uygulamaları hakkında detaylı ve doğrulup payı 

yüksek (hassas) veri sağlamıştır. Bu veriler, ayrıntılı ulusal haritalar yaratmak amacı ile 

uygun şekilde filtrelenmiş ve şu parametreleri gösterecek şekilde anlamlandırılmıştır; 1) 

toplum bağımlılığı: bölgeden geçimini sağlayan balıkçı sayısı, 2) gemi trafiği: bir yıl 

boyunca bölgeden geçen tekne sayısı ve 3) balıkçılık yoğunluğu: bir yıl boyunca bölgede 

gerçekleştirilen balıkçılık (ağ ve baragadi) faaliyetlerinin sayısı. Bu çalışma, yüzlerce 

geminin yıl boyu faaliyet gösterdiği bir alanda bölgeler arası balıkçılık faaliyetlerinin 

karşılaştırmasını yapan ilk çalışmadır. Elde edilen veriler Deniz Alan Planlaması (DAP) 

açısından çok değerlidir. Veriler, mevcut küresel durum göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir. Hâlihazırda bir kenara itilmiş olan ve fakat fakirliğin arttığı bir 

dönemde yoksul bir kesime geçim kaynağı sağlayan, bu bakımdan ekonomik değeri yüksek 

olan küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri, yanlış yönetim uygulamalarından zarar görecektir. 

Gerekli bilgi toplanmadan hazırlanan bu tür uygulamalar sonucunda birçok kişinin geçim 

kaynağına zarar verilebilir. Aynı zamanda, toplanan veriler küçük ölçekli balıkçılık 

faaliyetleri sırasında zarar gören tehlike altındaki keski solungaçlılar, deniz kaplumbağaları, 

deniz memelileri ve deniz kuşlarını koruma amacıyla Deniz Koruma Alanlarının 

belirlenmesi sürecinde kullanılabilecek niteliktedir. 
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Studies that provide information regarding the spatiotemporal activities of small-

scale fisheries are scarce. This precludes fisheries management, particularly across the 

Mediterranean Sea, where small-scale vessels make up over 80 % of the fleet. Using cheaply 

available GPS data loggers, we tracked 46 vessels for two-years, from every fishing 

community in Turkish Republic of Northern Cyprus. The devices provided fine-scale data 

on fishing patterns. These data were filtered and extrapolated to provide detailed national 

maps for the parameters 1) community dependence: the number of fishers relying on sites 

for their livelihood, 2) vessel traffic: the number of vessels transiting through sites annually 

and 3) fishing intensity: the total number of longline and set nets set annually per site. The 

study provides the first detailed analysis of the relative fishing pressures on different coastal 

areas used by hundreds of vessels annually and are of value in Marine Spatial Planning. The 

data should be considered in the current global context, whereby as a critical source of 

poverty eleviation, ill-informed management may compromise many livelihoods in 

economically vulnerable and marginalized fishing communities. Meanwhile the data are 

relevant in the establishment and management of Marine Protected Areas, to protect 

threatened elasmobranches, sea turtles, cetaceans and seabirds which are widely threatened 

by small-scale fisheries. 

 

Keywords: Vessel monitoring system, Small-scale fisheries. 
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Hidrografik ve oşinografik açıdan kendine has yapıya sahip Karadeniz’in 

Güneydoğu kıyıları, antik çağdan günümüze yerleşim, tarım, ticaret ve denizcilik amacı ile 

kullanılmaktadır. Dik yamaçlı vadilerle karakterize olmuş, dağlık bir yapıya sahiptir olan 

Doğu Karadeniz, boyuna gelişim göstermiş kıyı yapısı ve dar kıta sahanlığı ile çok az sayıda 

doğal liman ve körfez barındırır. Ulaşım ve diğer altyapı yatırımlarının güç ve pahalı olduğu 

bölgede, yük ve yolcu taşımada, 1960 öncesi ağırlıklı olarak deniz yolu kullanılmış idi. 1960 

ve özellikle 1990 sonrası dönemde ise idari tercihe bağlı olarak ulaşım ve yerleşim 

yapılaşması bölge kıyılarında yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ile öncelikle Trabzon İli 

kıyılarında, dönemsel haritalara dayalı CBS teknikleri kullanılarak öncelikle 1960 sonrası 

yapılmış dolgu vd. kıyı müdahalelerinin boyutu,  ikinci aşamada ise aynı kıyılarda 2015 

sonrası planlamalar nedeni ile meydana gelecek kıyı alanı kayıpları irdelenmiştir. Fiziki 

müdahalelerin, bölge ve kıyılarda yapılmış referans çalışmalara dayalı olarak, olası ekolojik, 

sosyal etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.  Bu çalışma ve diğer çalışmalara göre, Trabzon ili,  

sahip olduğu 119 km uzunluğundaki doğal kıyı alanının %84 ünden fazlasını kaybetmiştir. 

Trabzon kıyılarında, 1960-2015 döneminde, 954.36 Ha denizel kıyı alanı/habitatı 

doldurularak tahrip edildiği belirlenmiştir. Bu tahribata neden olan kıyı müdahaleleri; 

Karadeniz sahil yolu, kıyı yerleşimleri için konut vd yapılar, park, peyzaj düzenlemeleri, 

sanayi tesisleri, kamu idari ve hizmet yapıları, spor vd amaçlı dolgular olduğu belirlenmiştir. 

1960-2015 dönemi yapılan dolgular sonrası, Trabzon’un 119 km olan sahil şeridinden, 

halkının yüzme ve dinlenme amacı ile kullanabileceği sadece 7560 m kumsal kaldığı ve kişi 

başına düşen plaj alanının 0.5 m2 den az olduğu tespit edilmiştir. Sahildeki 10 ilçeye dağılmış 

bu doğal kumsallar 50-1000 m kıyı uzunluğuna sahip, birbirinden uzak noktalardadır. 

Yapılmış müdahalelere ek olarak, 2015 sonrası Trabzon kıyılarında planlanan ve yakın 

gelecekte uygulamaya geçecek ve her biri 10-60 Ha alana sahip 6 yeni dolgu projeleri 

mevcuttur. Bölgede idari olarak, yasal, teknik ve toplumsal baskı açısından en problemsiz 

ve kolay müdahale alanı olan kamuya ait kıyı alanları tercih edilmektedir.  Ancak kıyı 

müdahaleleri ve yapılaşma bölge halkının kıyı ve plaj alanlarında yüzme ve dinlenme amacı 

ile denizle buluşma imkânını, Karadeniz in denizle iç içe olan halkını ve kültürünü elinden 

almaktadır. Sosyal, kültüre, ekolojik yapıya ve iklime duyarsız hatalı dolgular kıyı 

yerleşimlerinde su baskınları, can ve mal zararına da neden olmaktadır. İdari ve mühendislik 

açısından avantaj olarak görülen bu uygulamalar ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik 

riski taşımaktadır. Referans çalışmalara dayalı olarak, yapılan irdelemelerde kıyı 

dolgularının, kıyı habitatlarını, deniz kara etkileşimini yok ederek ekolojik yapıya, kırılgan 

olan sığ su ekosistemlerine ve de bentik ekosistemlere de zarar verdiği belirlenmiştir. Bu 

etki düzeyi, referans çalışmalara dayalı olarak öngörüye dayalı bir yaklaşım olarak 

verilmiştir. Bölgede yok olan ve yok olma riski taşıyan habitatların ve ekosistemlerin 

rehabilite edilebilmesi için, konunun idari, akademik, toplumsal temsil ve disiplinler arası 

bir çalışma ve süreçle ele alınması gereklidir. Bölgede yeni kıyı müdahalelerinde 

mühendislik ve ekonomiklik yaklaşımlarla birlikte mutlaka ekolojik ve sosyal uygunluk 

birlikte irdelenmeli, bütünleşik, ortak akla dayalı sürdürülebilir planlama ve yönetim anlayışı 

hakim kılınmalıdır. 
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The South-eastern coast of the Black Sea, which has its own structure in topographic, 

hydrological and oceanographic terms, has become a subject of intense interest for human 

activities in agriculture, trade and maritime from the ancient world to daily settlement.  The 

coastal and narrow continental shelf of the Eastern Black Sea with very few natural harbors 

and bay area has a mountainous structure characterized by steep slope valleys. Prior to 1960, 

transportation and other infrastructure investments were difficult and expensive in the 

region; therefore, the cargo and passenger are transported mainly with maritime trades. After 

1960s especially after the 1990s, transportation and the whole settlement concentrated in the 

coastal areas. In this study, first of all, the coastal interventions such as fillings etc. made 

after the 1960s on the coast of Trabzon province were examined using GIS techniques. In 

the second phase, the coastal zone losses due to the construction and planning after 2015 on 

the same coast were examined. Possible ecological and social effects of physical 

interventions have been tried to be put revealed. Trabzon has lost more than 84% of the 

coastal areas of 119 km long. On the Trabzon coast, during the period of 1960-2015, 954.36 

Ha of coastal area / habitat was filled and destroyed. These disturbed coastal interventions 

are interventions carried out for different purposes, such as coastal highways, coastal parks, 

park landscaping, industrial facilities, public administrative and service structures, sports 

and other purposes. After the interventions to the natural coastal areas of Trabzon until 2015, 

only 7560 m of sandy beach remained from the 119 km natural coastal area. It has also been 

found that the beach area per person, which the public can use for swimming and resting 

purposes, is less than 0.5 m2. These natural beaches have a shoreline length of 50-1000m, 

scattered at distant points. There are new filling projects planned on the banks of Trabzon 

and to be implemented in the near future, each with 10-60 Ha area. Coastal areas are 

preferred by administrators as the most problem free and easy intervention area in terms of 

legal, technical and social pressure. However, the shoreline fillings: harmful to marine 

interactions with shallow water ecosystems and benthic ecosystems which are important and 

fragile in terms of ecological structure and fishery. Likewise, coastal fillings destroy the 

marine culture, allowing the people of the region to reach the sea for swimming and rest at 

coastal and beach areas. These applications, which appear to be advantageous in terms of 

administrative and engineering, pose a sustainable ecological and social problem. Incorrect 

coastal structures cause floods, life and economic losses in coastal settlements. In coastal 

interventions in the region, engineering and economic approaches together with ecological 

and social suitability and needs, sustainable planning and management based on an 

integrated, collective mind must be dominant. 
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Kıyısal ekosistem üzerindeki doğal ve insan kaynaklı muhtemel etkilerin  ve denizsel 

dinamiklerin açıklanabilmesine yardımcı olmak amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Girne (KKTC) açıklarında enlem/boylamı 35 21.577K/033 17.703D ve 35 76.218K/033 

17.283D olan iki istasyonda yaklaşık üç yıl süreli aylık ÇOK DİSİPLİNLİ deniz çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma, TUBİTAK tarafından desteklenen 114Y139 Kod No’lu proje 

kapsamında ve ilk kez KKTC bandıralı, R/V TEAL Jr adlı araştırma teknesi ile 

yürütülmüştür. Araştırmada temel oşinografik fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenlerin 

yüzeyden deniz tabanına olan dikey dağılımlarının yanısıra 15 ve 60 m derinliklerde 

mikroorganizma yoğunluğunu ve dağılımını belirlemek için total DNA ölçümleri 

yapılmıştır. CTD ile gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal ölçümler deniz yüzeyinden tabana 

kadar süreklilikle yapılmıştır. Temel besin tuzları ve klorofil-a gibi ölçümler, yüzeyden 

başlayarak standart derinlik olarak tanımlanan noktalardan alınan örneklerde 

gerçekleştirilmiştir. DNA ölçümleri ise, ölçülebilir miktarlara ulaşabilmek amacı ile 15 m 

ve 65 m derinliklerle sınırlı kalmıştır. Toplanan verilerden üç yıllık zaman serisi içerisinde 

fiziksel ve biyojeokimyasal değişkenlerin dinamikleri, etkileşimleri, kıyı-açık deniz 

etkileşimi ve kıyısal deniz suyu kalitesi üzerindeki olası insan etkisi de tartışılmıştır. 
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In order to document the long term influence of anthropogenic and natural processes 

on the coastal ecosystem of Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), a 

multidisciplinary measurement programme of the physical, biogeochemical and genetic 

parameters has been carried out with monthly intervals for three years. The program was 

sponsored by the Scientific and Technological Research Council of Turkey through the 

114Y139 coded project. Two coastal stations offshore Kyrenia located at 35 21.577N/033 

17.703E and 35 76.218N/033 17.283E were monitored to serve the purpose. The 

measurements were carried out, first time in the oceanographic history of TRNC, with a 

wooden haul R/V Teal Jr registered to the local authorities. The basic physicochemical 

measurements span the vertical extent of the water column. The measurements of the 

nutrients, chlorophyll-a and some others were limited to discrete samples at standard depths. 

The quantitative amounts of the microorganisms were determined by measuring the total 

DNA 15 and 65 meters depths. The collected data have been evaluated to define the stressed 

coastal ecosystem, to understand the physical and biogeochemical processes and their 

ınteractions, and to provide a rationale for a regional coastal-open sea coupling.  

 

Key words: Time series, Coastal ecosystems, Biogeochemical processes. 
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Okyanus ortası sırtlarında (OOS) bulunan deniz tabanı hidrotermal kaynakları derin 

sulara sıcak, indirgenmiş ve metale ve hidrojen sülfüre doygun sular pompalar. Soğuk ve 

okside olmuş dip sularıyla karışma sonucu hidrotermal kaynaklar etrafında redoks 

tepkimelerine dayalı kemosentetik mikrobiyal hayat tarzları mümkün olur. Doğu Pasifik 

Sırtı, 9 derece kuzeyde bulunan ve derinliği 2450 ile 2600 metre arasında değişen OOS 

segmenti 1990’lardan beri izlenmektedir. Burada 1991 ve 2005 yıllarında cereyan eden iki 

volkanik patlamanın ardından benzer paternde tekrar eden kemosentetik makrofaunal 

topluluk geçişleri gözlenmiştir. Nisan 2017’de ODTÜ araştırmacılarının da aktif katılımıyla 

son patlamadan 12 yıl sonra R/V Atlantis gemisi ve Alvin denizaltısı ile bölge ziyaret 

edilmiştir. İçlerinde kemosentetik bakteri barındıran tüp solucanları Tica ve Biovent bacaları 

etrafında çokça yayılmış olarak gözlenmiştir ancak in-situ sıcaklık ve voltammetrik hidrojen 

sülfür ölçümlerine göre volkanik patlama sonrasına oranla sülfür-sıcaklık oranının düştüğü 

bulunmuştur. Soğuma ve elektron donör seviyesindeki düşüşe paralel olarak midyelerin tüp 

solucanları nişlerine nüfuz ettikleri gözlemlenmiştir. Buna zıt olarak, Q ve M bacaları 

etrafında yeni difüze jeotermal kaynaklar bulunmuş, bu bölgelerde tüp solucanı veya 

midyeden ziyade sadece sülfür okside eden bakteri filmleri ve gezegenin bilinen en sıcak 

toleranslı hayvanı Alvinella kurtları bulunmuştur. Bu difüze kaynakların diğer hidrotermal 

bacalara göre çok daha fazla çözünmüş demir içerdiği ölçümler sonucu ortaya konmuştur. 

İki ODTÜ’lünün Alvin dalışlarına katıldığı bu seferde önemli bilimsel bulguların yanında 

bir blog sayfası oluşturulmuş ve sefer boyunca buradan 12 000’in üzerinde takipçiye 

ulaşılmıştır. Sefer sonrası dönemde Türkiye’nin beş ilinde bu dalışların ve derin deniz deniz 

ekosistemlerinin anlatıldığı bilim iletişimi etkinlikleri düzenlenmiş, deniz bilimlerine 

özellikle öğrenci ve genç araştırmacıların ilgisinin çekilmesi sağlanmıştır.  
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Seafloor hydrothermal vents along mid-ocean ridges (MOR) emit high temperature, 

metal and sulfide-laden fluids to the ocean. Upon mixing with cold, oxic ocean waters, the 

vents host redox gradients, enabling microbial chemosynthetic lifestyles. The MOR segment 

at East Pacific Rise (EPR), has been observed by the scientific community since 1990s. Here, 

a full cycle of macrofaunal succession has been documented between two eruptions that 

occurred in 1991 and 2005. In April 2017, 12 years from the latest eruption, we have 

conducted research at the site using submersible Alvin. Tubeworms have been extensively 

observed around Tica and Biovent sites, however the temperatures and sulfide 

concentrations around these invertebrates were lower than the earlier phase of the volcanic 

cycle. Mussels started to invade tubeworm habitats, confirming the cooling pattern. In 

contrast, away from the classic tubeworm habitats new diffuse flow sources are emerging, 

excluding tubeworms and mussel assemblages, only inhabited by high-T tolerant species 

such as sulfur-oxidizing microbial mats and Alvinella pompejana. In situ voltammetric 

chemical sensor measurements indicate that the new diffuse sources are much higher in 

dissolved metal content, leading to low sulfide/temperature ratios which may explain the 

differences between the habitats.  
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Kara ve denizel alanların kesişim noktası olan kıyı alanlarının potansiyelleri ortaya 

konularak koruma-kullanma dengesi çerçevesinde yönetimi ve planlanması konusu 

uluslararası ve ulusal düzeyde çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Tarihsel süreçte 

uluslararası düzeyde geliştirilen yasal ve kurumsal düzenlemeler ülkelerin kıyı alanlarına 

ilişkin ulusal politika, strateji ve yönetim yaklaşımlarını yönlendirmiş ancak uygulama 

aşamaları gerek yasal ve kurumsal gerekse uygulamaya ilişkin eksiklerden dolayı istenilen 

başarıya ulaşamamıştır. Türkiye’de kıyı alanları yönetimi konusu 644 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname ile 2011 yılında Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması adı 

ile yasal zemine oturmuş ve merkezi idarelerin koordinasyonunda stratejik plan belgesi 

olarak hazırlanmaya başlamıştır. Diğer yandan, ülkemizde bütünleşik kıyı alanları yönetimi 

ve planlaması çalışmaları Türkiye’nin de taraf olduğu Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri 

çerçevesinde yürütülmektedir. Son yıllarda, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi (ICZM) 

Protokolü’nün, Protokol’e taraf ülkeler tarafından ulusal ve yerel düzeyde daha verimli 

uygulanması ve kıyı alanlarının denizel alanlarla etkileşiminin öne çıkarılması amacıyla 

bütünleşik kıyı alanları yönetiminin Barselona Sözleşmesi kapsamında uygulanmaya 

çalışılan deniz saha planlaması ile birlikte ele alınması gündemdedir. Uluslararası düzeyde 

yaşanan bu süreçler Türkiye planlama pratiğinde uygulanan ve Dünya örneklerinden 

farklılık gösteren tanımı, içeriği, ölçeği, plan kararları ve planlama yaklaşımı ile kendine 

özgü bir dile sahip olan Bütünleşik Kıyı Alanları Planlarının hazırlanma sürecini etkilemekte 

ve yeniden şekillendirmektedir. 

 

           Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de merkezi idarelerin sorumluluğunda yürütülen 

bütünleşik kıyı alanları planlama çalışmalarının uluslararası düzeydeki yöntem ve politika 

değişimleri ile birlikte gelişimini ve uygulamasını ortaya koymaktır. Bu çerçevede, 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdinde hazırlanan mevzuat ve uygulamalar dikkate 

alınarak geliştirilen bütünleşik kıyı alanları planlarında, ulusal öncelikler doğrultusunda 

geliştirilen uygulama ve yönetim modelleri ile planlama sürecine; kıyı taşıma kapasitelerinin 

belirlenmesi, kıyı öncelikli kullanımlarının tespiti, kıyı siluetinin korunması ve kıyıyı 

kullanan tüm paydaşları dahil eden bir yönetişim modeli kurgusunun entegre edilmesine 

yönelik çalışmalar ele alınmıştır. Böylelikle Bütünleşik Kıyı Alanları Planlama 

çalışmalarında kullanılan yöntem ve uygulamaya ilişkin konular, uluslararası dokümanlar 

çerçevesinde ele alınarak kıyı ve denizel alanların planlanmasında Türkiye’de yaşanan 

değişim ve dönüşüm son dönem bütünleşik kıyı alanları planlama projeleri üzerinden ortaya 

konarak değerlendirmeler yapılmıştır. 
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The management and planning of coastal zones where land and marine areas intersect 

with revealing coastal potentials in respect of conservation-usage balance have been used in 

many international and national studies. Historically, internationally developed legal and 

institutional arrangements have led to national policy, strategy and coastal management 

approaches of the countries' coastal areas; however the desired achievement has not been 

reached due to lack of implementation steps, legal, institutional or practical implementations. 

Integrated coastal zone management issue in Turkey has become legal in 2011 after Decree 

Law numbered 644 has been announced and began to be prepared as a strategic plan 

document with the name of Integrated Coastal Zone Management and Planning in 

coordination of the central government. On the other hand, integrated coastal zone 

management and planning activities have been carried out within the framework of the 

Barcelona and Bucharest Conventions, to which Turkey is a party. In recent years, it is on 

the agenda of international organizations that the ICZM protocol should be addressed in 

conjunction with the maritime spatial planning under the Barcelona Convention in order to 

implement the Protocol more efficiently and to promote the interaction of coastal areas with 

marine areas. These international processes affect and reshape the preparation of Integrated 

Coastal Zone Plans that have a specific language on its own with its definition, content, 

scale, plan decisions and planning approach differing from the global cases and implemented 

in Turkey planning practices.  

 

The aim of this study is to present the development and implementation of integrated 

coastal zone planning studies that are carried out under the responsibility of central 

authorities with considering international methods and policy changes in Turkey. In this 

respect, in integrated coastal zone plans that are developed with referring legislation and 

practices prepared by United Nations and European Union, with implementation and 

management models in line with national priorities, studies such as defining coastal transport 

capacities, determining coastal priority uses, conservation of coastal silhouette and 

manipulating a governance model covering all related stakeholders have been mentioned. 

By this way, the issues referring to the method and practices used in integrated coastal zone 

planning studies have been addressed with taking into account the international documents 

and defining integrated coastal zone plans prepared in the last term, the change and 

transformation in planning of coastal zone and marine areas in Turkey have been introduced.  

 

Keywords: Integrated coastal zone planning, Marine spatial planning, Coastal planning, 

Coastal-marine environment interaction. 
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Deniz bilimlerinin gelişmesinin temel altlığı olan mahallinde veri toplama, gerek 

alet, gerekse işgücü anlamında yüksek maliyetli, can ve mal güvenliği açısından yüksek risk 

içeren bir etkinliktir. Günümüzün teknolojisi insansız, otonom araçlara çeşitli deniz 

koşullarında operasyonlarını gerçekleştirmeleri için geniş olanaklar sağlamaktadır. Bununla 

birlikte, bir deniz aracının işlevini en az toplam dirençle, yüksek sevk verimiyle, dengeli ve 

dış yüklere karşı dayanımı mümkün olduğunca hafif bir yapıyla sağlanmış bir şekilde 

gerçekleştirmesi beklenir ki bu optimizasyona ulaşmak bir gemi tasarımının klasik 

mühendislik süreçlerini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada, sığ sularda deniz bilimlerine 

ilişkin, jeolojik ve jeofizik ağırlıklı veri toplama ve işleme yeteneği olan otonom bir deniz 

aracının tasarım ve üretim süreci sunulmaktadır. Belirtilen özelliklere sahip deniz aracı bir 

katamaran olarak tasarlanmıştır. Gövde formları rota stabilitesini sağlamak ve toplam direnci 

en aza indirmek amacıyla “NACA symmetric” serileri esas alınarak dizayn edilmiştir. 

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri kullanılarak çeşitli hızlarda bu gövde 

formlarına ait dirençler tespit edilmiş ve bahsi geçen yöntemlerin doğrulamaları yayınlanmış 

deneysel çalışmalarla sağlanmıştır. Ayrıca, gövdenin form optimizasyonunun ardından 

dayanım analizleri de yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda deniz jeolojisi ve jeofiziği 

araştırmaları için, üzerine yerleştirilen yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar) ve tek 

ışınlı ses üreteci (single beam echo-sounder) ile elde edilen verilerin, karadaki iş 

istasyonundan gerçek zamanlı izlenmesine imkan verecek olan JEO-İDA (Jeolojik Temelli 

Araştırma Misyonlu İnsansız Deniz Aracı) isimli bir prototip üretilmiştir. Çalışmanın sonucu 

olan JEO-İDA’nın misyonu, yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu deniz tabanı jeolojik, 

morfolojik yapısını araştırmak ve haritalarını hazırlamak, inşaat ve işletme aşamalarında kıyı 

ve açık deniz sörveyleri yapmak olacaktır. Bu fırsatla, anılan otonom araçlara ilişkin küresel 

gelişmelerden de kısaca söz edilmektedir. 
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In-situ data collection at sea is an activity that requires expert manpower, as well as 

ships and equipment dedicated for his purpose and therefore is costly.  Besides, it can 

become risky for crew and researchers as well as ships in harsh weather conditions. 

However, present day technology of robotics offers opportunities where such tasks can also 

be performed by remotely operated or fully autonomous vessels. Such vessels are required 

to have a minimum resistance and a high propulsive efficiency, should possess stable and 

seaworthy hulls that can also endure stresses that they can encounter at the seaway. All those 

tasks require compromises of conflicting requirements and optimizations. Therefore, the 

design process is a challenge which requires classical engineering design cycle and related 

procedures. The marine vehicle with the specified features is conceived as a catamaran. The 

hull forms are designed based on the NACA symmetric series to provide route stability and 

minimize total resistance. Resistances of these hull forms were determined at various speeds 

using the methods of computational fluid dynamics. Verification of these methods was 

provided by published experimental studies. After the optimization of the hull form, strength 

analysis was carried out. As a result of these studies, a prototype named JEO-İDA 

(Unmanned Marine Vehicle with Geologically Based Research Mission) was produced 

which will be used for marine geology and geophysics surveys and allow collecting 

oceanographic data obtained with a single beam echo-sounder and a side scan sonar installed 

on it, to be viewed in real time from the workstation on land. JEO-IDA's mission is to 

investigate three-dimensional geological and morphological structures of the seabed with a 

high-resolution and to prepare their maps as well as carrying out coastal and offshore surveys 

in construction and operation phases. Taking advantage of this opportunity, global 

developments in the autonomous vehicles shall be briefly mentioned. 
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 Bir hizmet sektörü olarak ulaştırma, diğer sektörlerin üretkenliği üzerinde etkili ve 

diğer sektörleri birbirine bağlayan bir role sahiptir. Malların sağlam, mümkün olan en kısa 

sürede, kabul edilebilir bir maliyetle, üretimin gerçekleştiği noktadan nihai pazara taşınması 

rekabet gücü elde edilebilmesinde önemli unsurlardır. Denizyolu taşımacılığı, bir seferde 

çok fazla yükün taşınması, istihap haddi aşımı olmaması, güvenilirliği, malların kayıp/telef 

olmasının asgari olması gibi faktörlerle dünya yük taşımacılığında birinci sırada tercih 

edilmektedir. Denizyolu taşımacılığı maliyet yönünden karşılaştırıldığında; havayoluna göre 

14, karayoluna göre 7 kat, demiryoluna göre 3.5 kat daha ekonomik taşıma yapmaktadır. 

Yükün çıkış noktasından varış noktasına ulaştırılmasında zaman ve maliyet 

değişkenlerinden beklenen faydayı maksimize etmek amacıyla, birden fazla taşımacılık 

türünün birlikte yer aldığı kombine/çoklu taşımacılık adı verilen taşımacılıkta 

kullanılmaktadır. Kombine taşımacılıkta etkinliği arttırmak amacıyla malın konteynerlerle 

taşınmasına özen gösterilerek, malın yüklenmesi, boşaltılmasında kolaylık ve 

standardizasyon sağlanmasının yanısıra zaman tasarrufu ve yolculuk sırasında azami 

koruma avantajı da elde edilebilmektedir. Dünyada büyük bir gelişim gösteren konteyner 

taşımacılığı denizyoluyla yapılan taşımacılıkta da tercih edilmekte ve genel yük 

taşımacılığının %60’dan fazlası konteyner taşımacılığı olarak gerçekleştirilmektedir. Nihai 

ürün ve hammaddelerin farklı büyüklük ve çeşitteki gemilerle taşınarak uluslararası ticaretin 

daha da gelişmesinde denizyolu taşımacılığının katkısı büyüktür. Ham petrol ve tahıl gibi 

ürünlerin taşınmasında denizyolu taşımacılığından büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Küçük 

hacimlerde alınıp satılan mallar kırkambar sözleşmeler adı verilen tarifeli denizyolu 

taşımacılığı ile taşınmakta, genellikle düşük değerli hammadde ve yarımamuller ile büyük 

hacimli ve düzensiz olarak alınıp satılan mallar dökme yük tabiri ile gemi kiralama yoluyla 

taşınmaktadırlar. Deniz yolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajları irdelendiğinde; 

denizaşırı menziller söz konusu olduğundan uzun süren taşıma süreleri ve hava şartlarının 

olumsuzluğu karşısında malların istenen yere planlanan zamanda ulaştırılamaması en büyük 

dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Maliyetin karşılanması ve rekabet üstünlüğü 

sağlamak açısından taşıma şirketleri aralarında işbirliğine gitmekte ve büyük tonajlı gemileri 

kullanmayı tercih etmektedirler. Hizmet kalitesinin dağıtım maliyetinin önüne geçtiği 

denizyolu taşımacılığında, hizmet kalitesini arttırmak için yeni lojistik faaliyetlerde 

bulunulmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de kara, demir ve denizyolu taşıma sistemlerinin her 

birinin taşıma maliyeti incelendiğinde, deniz taşımacılığının diğerlerine göre daha ekonomik 

olduğu ileri sürülebilir. Dünya Bankası’nın hazırladığı “Küresel Lojistik Performans 

Endeksi’nde yer alan ülkelerin verileri ile Türkiye’yi kıyasladığımızda lojistik üs olma 

konusunda kapasitesi ölçülerek, konum itibariyle olan avantajın tek başına sürdürülebilir 

başarı getiremeyeceği ileri sürülmüş Türkiye’nin küresel ticarette geçiş ülkesinden ziyade 

merkez ülke olmasının önemine değinilmiştir. Türkiye’nin demiryolu ile denizyolu arasında 

bütünleşmeyi sağlayabilmesi adına yapması gereken öncelikler; demiryolu altyapısının 

yetersizliği ile liman bağlantılarının geliştirilmesi gerekliliğinin vurgulanması önem arz 

etmektedir.  
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Transport as a service sector has an impact on the productivity of other sectors and 

links other sectors. The fact that the goods are robust, as soon as possible and at an acceptable 

cost, the final destination of the production from the point where the production takes place 

is an important factor in achieving competitiveness. The maritime transport is preferred in 

the first place in world freight transport with the factors such as carrying too much burden 

at a time, not exceeding the delivery limit, reliability, minimum loss of goods and waste. 

When the marine transportation is compared in terms of cost; according to the airline 14, 7 

times more than the highway, 3.5 times more economical transportation than the railway. In 

order to maximize the expected utility of the time and cost variables in transporting the load 

from the output port to the destination, it is used in the combined transport / multiple 

transport where more than one transport route coexists. In order to increase the efficiency in 

combined transportation, care is taken to transport the goods with containers, besides 

providing convenience and standardization of loading and unloading of goods as well as 

saving time and maximum protection advantage during the journey. Container transport, 

which has a great development in the world, is also preferred in maritime transport and it is 

realized as container transport of more than 60% of general freight transport. The 

contribution of marine transportation is bigger as the final products and raw materials are 

transported to different sizes and types of vessels and international trade is further developed. 

Transportation of goods such as crude oil and grain is benefited by marine transportation. 

Goods traded in small quantities are carried by scheduled sea freight, which is usually 

referred to as "offshore contracts", and are usually carried by ship chartering with low value 

raw materials and semi-products and large quantities of irregularly purchased goods. When 

the advantages and disadvantages of maritime transportation are examined; it is considered 

as the greatest disadvantage that the goods cannot be transported at the scheduled time due 

to the long transportation times and the weather conditions are negligible. In order to meet 

cost and to provide competitive advantage, transport companies are going to cooperate with 

each other and prefer to use large tonnage vessels. In maritime transport where the quality 

of service is the cost of distribution, new logistics activities are being tried to increase the 

quality of service. land in Turkey, each of the iron and maritime transport costs of the 

transport system is analyzed, argued that maritime transport is more economical than others. 

Prepared by the World Bank's "When Global Logistics Performance Index Located 

compared to Turkey with the data of the country measuring capacity on a logistics base, the 

benefits from its location have been proposed will not bring sustainable success alone, 

Turkey's territory transition in global trade rather than being the core countries has been 

mentioned. Priorities need to do on behalf of Turkey can provide integration between 

maritime and rail; it is important to emphasize the inadequacy of the railway infrastructure 

and the need to develop port connections. 
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Açık deniz yüzer gözlem dubaları, deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

periyodik aralıklarla ölçülmesi, meteorolojik verilerin düzenli olarak kayıt altına alınması, 

pasif örnekleyiciler ve biyogöstergelerle deniz ortamının izlenmesi ve bunların yanında 

deniz ortamında zararlı malzemelerin yayılması gibi acil durumların tespitinde kullanılan 

yapılardır. Bu yapıların belirli bir alana bırakılması, demirlenmesi ve efektif çalışma 

şartlarının sağlanması için, yapı üzerine gelen hidrodinamik yüklerin hesaplanması, bu 

yükler etkisinde yapının hareket denkleminin çözülmesi ve yapı hareket genliklerinin 

hassasiyetle hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, bu amaç doğrultusunda, bir açık 

deniz gözlem dubası üzerine gelen yükler ve bu dalga yüklerinin etkisindeki hareketleri 

birim dalga için panel metoduyla sayısal olarak WAMIT ile hesaplanmıştır. Dört farklı 

gözlem dubası geometrisi hazırlanarak, farklı geometrilerin maruz kaldıkları dalga yükleri 

ve yapıların hareket genlikleri karşılaştırılmış, bu yolla en uygun geometrinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. İncelenen gözlem dubalarının su üstünde kalan kısımları birebir aynı olarak 

seçilmiş ve su altında kalan geometrileri farklı çene hattı eğimleriyle tasarlanmıştır. Çene 

hattı eğiminin hidrodinamik kuvvetleri ve yapı hareketlerini nasıl etkilediği incelenmiştir. 

Marmara Denizi’nde yer alan Adalar bölgesi için maksimum ve ortalama rüzgar hızı verileri 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiş ve bu istasyon için Pierson-Moskowitz 

dalga enerji spektrumları oluşturulmuştur. Birim dalga için hesaplanan yapıların frekans 

karakteristikleri ve Adalar bölgesi için elde edilmiş dalga enerji spektrumları ile bu bölgeye 

koyulması planlanan bir açık deniz gözlem dubası için nihai hareket spektrumları 

hesaplanmıştır. Nihai hareket spektrumları ile yapıların her bir hareket modu için belirgin 

hareket genlikleri elde edilmiştir. Çalışma sonucunda çene hattı eğiminin yapı hareketlerini 

doğrudan etkilediği, artan çene hattı eğimiyle yapıların dalıp çıkma hareketi genliklerinin 

arttığı, bunun yanında yalpa ve sürüklenme hareketi genliklerinin azaldığı görülmüştür. 

Fakat yapı hareketlerinin gerçek deniz ortamındaki incelemeleri göstermiştir ki, yapıların 

frekans karakteristikleri tek başına en uygun geometri seçimi için yeterli değildir. Herhangi 

bir hareket modu için yapıların doğal frekansının, seçilmiş bir açık deniz bölgesinde dalga 

enerjilerinin yoğunlaştığı frekans aralığına denk gelmemesi yapıların büyük hareket 

genliklerine sahip olmaması için ve en önemlisi rezonansa girmemeleri için gereklidir. Bu 

sebeple yapıların frekans karakteristiklerinden ziyade nihai hareket spektrumlarının dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu analizlerin sonucunda elde edilen veriler, bu yapıların deniz 

tabanına bağlama sistemlerinin geliştirilmesi, mukavemet hesapları, yapı için doğru 

malzeme seçiminin sağlanması ve yapının çalışma ömrünün optimum hale getirilmesi için 

kullanılacaktır. 
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Floating offshore observation buoys are utilized for several purposes such as the 

measurement of the physical and chemical properties of the seawater periodically, recording 

meteorological data regularly, and monitoring activities by using passive samplers and 

bioindicators and also for the detection of any emergency case like oil spilling. Calculations 

of hydrodynamic forces acting upon the structure and motion characteristics of the structure 

have vital importance for launching the structure to a specific area, designing the mooring 

system of the structure and the optimization the working conditions. In this study, the wave 

forces and the motion characteristics of free-floating offshore observation buoy were 

investigated by using the panel method package program WAMIT for unit wave. Four 

different structure geometry were analyzed for hydrodynamic forces and the results were 

used to determine the most efficient structure geometry. The superstructures of the four 

geometry are identical while the underwater parts are designed with different jaw-line slopes. 

The effects of the jaw-line slope on the hydrodynamic forces acting upon the structure and 

the motions of the buoys were investigated. Adalar region which is on The Marmara Sea, 

was chosen as a deployment region and wave energy spectrums of this region was obtained 

by Pierson-Moskowitz wave energy spectrum method. Wind speed and direction records of 

the Adalar region were obtained from Turkish State Meteorological Service. Maximum and 

average wind speed data were used to develop the wave energy spectrum of the area and 

used for the hydrodynamic analysis of the observation buoys. The motions of the buoys are 

evaluated by the motion spectrums which present the relationship between the response 

amplitude operators of the buoys and the wave energy spectrum of the deployment region. 

The results showed that the hydrodynamic forces and the motions of the buoys are directly 

affected by the jaw-line slope. The amplitude of the heave motion of the buoys increased 

with the higher jaw-line slopes while the amplitude of the roll and sway motions decreased. 

The results of the study show that even with the wave energy spectrum and the frequency 

characteristics of the buoys, the choice of the most suitable observation buoy geometry is 

not a simple task. The measurement techniques, instruments and projected service time of 

the buoy should also be under consideration for the choice of the geometry. The motion 

mode of the buoys which effects the functions of the buoys most negatively should be 

investigated carefully and the most suitable geometry must be chosen according to this 

approach. All the data from this study will be used to design the mooring system and 

determine the material of the structure. 

 

Keywords: Wamit, Wave force, Observation buoy, Response amplitude operators. 
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Deniz taban formları, hidrodinamik etkiler sonucu sedimanın harekete geçmesi ile 

oluşmaya başlayan ve zaman içerisinde gelişip hareket eden dinamik sedimanter yapılardır. 

Birçok parametreden etkilenen bu formların oluşumu ve gelişimi oldukça karmaşıktır. 

Literatürde farklı koşullar için formül ve diyagramlar olsa da özellikle kombine akımlar 

altında oluşan deniz taban formlarının tip ve boyutlarını tahmin eden üzerinde uzlaşılmış 

formül ve diyagramlar henüz oluşmamıştır. Bu duruma katkı koyabilmek adına, TÜBİTAK 

115Y722 kodlu “Nehir-Deniz Etkileşiminde Kısa Süreli Sediment Form Oluşumlarının 

Değerlendirilmesi: Gediz ve B. Menderes Örnekleri” projesi kapsamında iki nehir ağzında 

çalışmalar yapılmıştır.  

 

Araştırma kapsamında, deniz taban formlarının belirlenmesinde kullanılan sediman 

özellikleri, dalga-akıntı parametreleri, askıda katı madde konsantrasyonu, deniz suyu fiziksel 

özellikleri, Secchi disk derinliği, deniz taban tip ve boyutları, batimetri, sonar gibi birçok 

veri toplanmıştır. Bu çalışmaların önemli bir kısmını ise, deniz taban formlarının tip ve 

boyutlarının yerinde ölçülmesi oluşturmaktadır. Bu ölçümler, her iki nehir ağzında üç farklı 

zamanda dalgıç marifeti ile ve ölçekli fotoğraflanarak gerçekleştirilmiştir. Deniz taban 

formlarının üstten ve yandan çekilen fotoğrafları Coğrafi Bilgi Sisteminde (CBS) metrik 

kartezyen koordinat sistemine oturtularak sayısallaştırılmıştır. Üstten çekilen fotoğraflarda 

taban formlarının sırt uzanımları, yandan çekilen fotoğraflarda ise formların kesitleri 

sayısallaştırılarak deniz taban formlarını tanımlayan temel parametreler olan dalgacık 

uzunluğu ve yüksekliği belirlenmiştir. Ayrıca, deniz taban formlarını tanımlayıcı 

özelliklerinden bir diğeri olan ve form tipinin belirlenmesinde önemli verilerden desen yapısı 

da yine üst görüntülemeden elde edilmiştir.  

 

Bu bildiri kapsamında, her iki nehirde alınan birer veri seti için değerlendirme 

yöntemleri ve sonuçları sunulmaktadır. Karşılaşılan taban formları küçük olmakla birlikte, 

alanlarda farklı desen ve dağılımlar göstermektedir. Bu çalışmanın devamında, tespit edilen 

formların oluşturduğu pürüzlülük ve bunun sediman taşınımına etkisinin incelenmesi 

planlanmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sediman, Kum dalgacığı, Dalış, Ölçekli fotoğraflama, CBS, Nehir 

ağzı.  
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Bedforms are sedimentary structures, which are created by the initiation of sediment 

movements caused by hydrodynamic processes. These forms are dynamic so that they grow 

reform and move in time. The generations of these forms are affected by various parameters 

and their formation is very complex. Even though there are formulae and diagrams for 

different conditions in the literature, there isn’t still consensus on any of them, especially for 

the determination of type and dimensions of bed forms under combined flow conditions. In 

order to make scientific contribution to this gap, the project “Evaluation of Short Term 

Bedforms at River-Sea Interaction Areas: Gediz and B. Menderes Examples” (TUBITAK 

reference 115Y722) was performed at two river mouths. 

  

A large set of data -such as sediment properties, wave-current parameters, suspended 

solid concentration, physical properties of sea water, Secchi disc depth, type and dimensions 

of seabed forms, bathymetry and sonar data- which are used in determination of seabed 

forms, were collected within the scope of the research. Important components of these 

studies were the in-situ measurements of seabed forms. These measurements were 

performed by taking scaled photographs with diving at two river mouths at three different 

times. Top and side photographs of seabed forms were then referenced to a metric cartesian 

coordinate system in Geographic Information System (GIS) and were digitized on-screen. 

Top views were used to digitize crests and side views were used to digitize cross-sections of 

the bedforms. Length and height of ripples, which are basic descriptive parameters of seabed 

forms, were determined from these digitized vectors, using top and side views respectively. 

Texture, another common descriptive parameter of seabed forms, which is also used to 

determine form types, was obtained from digitized top views.  

 

This study aims to present the evaluation methods and results of a single dataset at 

two river mouths. The bedforms were small and textures and distributions differed at study 

areas. As further research, it is planned to investigate the roughness of these forms and their 

effects on sediment transport at both study areas.  

 

Keywords: Sediment, Ripple, Diving, Scaled photography, GIS, River mouth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sinem.oguz@ogr.deu.edu.tr


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  

205 
09-12 Mayıs, İZMİR 

Türkiye’nin Osmotik Enerji Potansiyeli 
 

 

Gülizar ÖZYURT TARAKCIOĞLU1, Şahnaz TİĞREK2, 

Ahmet Berkan KORKMAZ3 
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 

2Batman Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Batman 
3Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Çevre Birimi, Ankara 

Sorumlu yazar e-posta: gulizar@gmail.com 
 

 

 Osmotik enerji, tuzluluk değişim farkına bağlı olarak yarı geçirgen zar arasındaki su 

moleküllerinin fiziksel hareketi sonucu elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. 

Osmotik enerji üretimi ise farklı iki konsantrasyona sahip su kaynaklarının özel yarı geçirgen 

membranlar ile ayrılarak, yoğun çözeltide artan su miktarının sahip olduğu potansiyel 

enerjinin türbinler aracılığıyla kinetik enerjiye dönüştürülmesiyle meydana gelmektedir. 

Yenilenebilir bir enerji olan osmotik enerjiye en uygun doğal alanlar deniz suyu ile 

akarsuyunun birleştiği yerler olan nehir ağızları ve kıyı deltalardır. Ülkemizi çevreleyen 

farklı tuzluluk oranlarına sahip denizlere, birçok akarsudan tatlı su deşarj olmakta ve bu 

durum Türkiye için yeni bir enerji potansiyeli olasılığını ortaya koymaktadır. Bu çalışma, 

Türkiye sınırları içerisinde denize dökülen büyük nehirlerin (8 nehir) osmotik enerji 

potansiyelini değerlendirmektedir. Nehir ve deniz tuzluluk oranları, nehir debisi, nehir ve 

deniz su sıcaklığı gibi osmotik güç üretimi için önemli fiziksel parametrelerin yıllık olarak 

değişimi analiz edilmiş ve Türkiye için basınç gecikmeli osmoz tesislerinin potansiyel 

kapasiteleri 1000 MW olarak bulunmuştur. Ayrıca osmotik enerjinin Karadeniz, Ege ve 

Akdeniz kıyıları için uygulanabilirliği, veri ve teknolojik ihtiyaçlar açısından da 

tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Osmotik güç, Yenilenebilir enerji, Basınç engelli osmoz, Membran, 

Türkiye, Kıyı alanları, Nehir deniz etkileşimi. 
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Osmotic energy is a renewable source of energy which is obtained from the physical 

movement of water molecules between semipermeable membranes due to salinity gradient 

difference. Osmotic energy production takes place through the turbines which convert 

potential energy of increased amount of water in the dense solution (where resources of two 

different concentrations are separated by special semipermeable membranes) into kinetic 

energy. The most suitable areas for osmotic energy, which is a renewable energy, are coastal 

deltas and the river mouths. As Turkey is surrounded by coastal waters of different salinity 

values where many rivers discharge into, the potential of osmotic energy could become an 

important alternative energy source. In this study, the potential of osmotic energy is assessed 

considering the large rivers discharging to the sea within the borders of Turkey (8 rivers). 

Parameters significant for osmotic power production like salinity, flow rate, water 

temperature changes have been analyzed on an annual basis and potential capacity of the 

pressure retarded osmosis was found to be 1000 MW for Turkey. Additionally, the 

availability and applicability of osmotic energy for Black Sea, Aegean and Mediterranean 

coastal areas are discussed in light of data and technological requirements. 

 

Keywords: Osmotic power, Renewable energy, Pressure retarded osmosis, Membrane, 

Turkey, Coastal areas, River sea interaction. 
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Bu çalışmada derin sularda inşa edilecek yüksek kapasiteli (∼5–7 MW) açık deniz 

rüzgar enerjisi türbinleri için yenilikçi temel sistemi önerisi geliştirilmiştir. Bu anlamda çok 

ayaklı temel sistemi tasarımına dayanan yakın mesafeli grup kazıklı tasarım dikkate 

alınmıştır. Standart jacket temel yapısı kafes sistem ve dört köşesine yerleştirilmiş derinliği 

20 m nin üzerinde geniş açıklıklı kazıklardan oluşur. Yenilikçi temel sistemi önerisinde kafes 

sistemin dört köşesine yakın mesafeli iki kazık diagonal olarak yerleştirilmiştir. Tekil 

kazıktan oluşan standart jacket temel sistemi ve çift kazıklı geliştirilen sistemin davranışı 

kombine yükler altında ve çok sıkı suya doygun kum zemin koşullarında üç boyutlu nümerik 

analiz yöntemi ile incelenmiştir. Nümerik analiz öncesi sonlu elemanlar modelinin 

doğrulaması her iki durum için literatürde yer alan arazi deney sonuçları kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında tekil temelli standart referans jacket temel 

sisteminin (kazık uzunluğu L: 12.D ve kazık çapı D=2 m) davranışı, kazık mesafesinin (S: 

5D, 6D) ve kazık uzunluğunun (L: 6.25D) olarak tasarlandığı yenilikçi temel sisteminin 

davranışı ile karşılaştırılmıştır. Analizler sonucu temel sistemlerinin kazık başı yük-

deplasman, moment-dönme davranışı elde edilmiştir. Temel sistemlerinin başlangıç temel 

rijitliği ve nihai taşıma kapasitesi elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Sonlu elemanlar analiz 

sonuçları zemin-kazık etkileşimi açısından değerlendirilmiş ve grup kazıklı sistemde yatay 

yük paylaşım oranı belirlenmiştir. Araştırma sonuçları toplam kazık uzunluğu eşit olmasına 

rağmen yenilikçi grup kazıklı jacket temel sisteminin davranışının standart tekil kazıklı 

temel sisteminin davranışından oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Analizler sonucu grup 

kazıklı (L/2 = 12.5m (6.25D ve S = 5D)) jacket temel sisteminin nihai yatay yük 

kapasitesinin referans tekil kazıklı (L = 25m (12.5D)) jacket sisteminden %15 daha yüksek 

olduğu saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Açık deniz rüzgar enerjisi türbinleri, Jacket temel sistemi, Çok ayaklı 
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This study is promising a novel foundation design for large offshore wind turbines 

(i.e. ∼5–7 MW) in deep waters. In the scope of this research, an innovative substructure 

concept regarding multi-footing configuration has been considered. In this respect, the 

conventional jackets supported by single piles are commonly used for offshore wind energy 

turbines are developed with using closely spaced double piles at the edges of the jacket. A 

numerical based study was performed in order to understand and compare the response of 

the conventional pile-supported jacket and recommended jacket foundation systems under 

combined monotonic loading in very dense sand. First, the validity of the numerical model 

for two cases were verified with field test results available in the literature. The systems 

consist of jackets supported by single piles with an embedded length of L = 25m (12.5D) 

and jackets with closely spaced double piles with an embedded length of L/2 = 12.5m 

(6.25D) in the case of a piles pacing of S = 5D, 6D where the total length of all piles is same. 

The pile diameter D = 2m was set in the simulations. The results such as the load-head 

displacement, the moment-head rotation, and the initial stiffness of the foundation system 

are evaluated. Ultimate load capacity of the foundation systems was obtained. The soil 

reaction along the individual pile length was determined, and the load distribution among 

the piles in the double pile configuration is presented. The results show that the response of 

novel jacket foundation with an embedded length of L/2 and a pile spacing of S (S = 5D, 

6D; D: pile diameter) provides a considerably better response than the response of a single-

pile configuration with embedded length L, although the total length of the piles is same. It 

was founded that the ultimate horizontal load capacity of the jacket with closely spaced 

double piles (L/2 = 12.5m (6.25D and S = 5D)) was approximately 15% larger than that of 

the reference foundation with single piles (L = 25m (12.5D)). 

 

Keywords: Offshore wind energy turbines, Jacket foundation, Multi-footing, Finite element 

model, Ultimate capacity. 
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Bu çalışmada İztuzu sahilindeki, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü 

tarafından gerçekleştirilen İztuzu Sahili Yönetim Planı Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan 

mevcut durumdaki, erozyon/yığışım, kıyı çizgisi değişimi gibi süreçler araştırılmıştır. 

Çalışmada, Harita Genel Komutanlığı'ndan temin edilen 1939, 1972, 1975, 1992 ve 2009 

yıllarına ait hava fotoğrafları, yüksek çözünürlükte sayısal hava fotoğrafları ve video çekme 

özelliğine sahip insansız hava aracından, mevsimlik olarak alınan görüntüler kullanılmıştır. 

Farklı tarihlerdeki veri kaynaklarındandan sayısallaştırılarak elde edilen kıyı çizgileri zaman 

serisi olarak coğrafi bilgi sistemi üzerinde çalışan, Sayısal Kıyı Çizgisi Analiz Sisteminde 

(Digital Shoreline analysis System, DSAS) analiz edilmiştir. Kıyı çizgisi değişim analizi 

için, yaklaşık 4.5 km kıyı çizgisi uzunluğa sahip İztuzu sahilinde 250 m aralıklarla, 16 adet 

transekt kullanılmıştır. Her bir transektteki 77 yıllık erozyon/yığışım değişim miktarı 

metre/yıl olarak hesaplanmıştır. 77 yıllık bir periyotta hesaplanan değişim +0.30 m/yıl ile -

0.30 m/yıl olduğu tespit edilmiştir. Bu değişim, kullanılan uydu görüntüleri ve hava 

fotoğraflarının çözünürlüğü, ölçeği ve hata oranının oldukça altında kaldığından dolayı 

kaydadeğer önemli bir kıyı çizgisi değişimi gözlenmemiştir. Yapılan tespit neticesinde, 

İztuzu sahili kıyı çizgisi değişimlerinin stabil olduğu, mevsimsel kumul hareketleri dışında 

herhangi bir erozyon yada birikim durumuna rastlanmamıştır. Sonuç olarak, saha 

çalışmalarından elde edilen verilere göre, İztuzu sahili, doğal süreçler ve prosesler açısından 

denge durumunda olduğu, bunun sebebinin ise, uzun yıllardır (1939 yılı hava fotoğrafı ile 

aynı), sahilde herhangi bir insan müdehalesinin olmadığı, koruma ve kullanma dengesi 

açısından örnek bir alan olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır. 

 

Bu araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi tarafından 16/081 numaralı proje ile desteklenmiştir. 
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In this study, under the Iztuzu Coastal Management plan conducted by Mugla Sitki 

Kocman University, processes such as erosion / accretion and coastline change were 

investigated in İztuzu beach. The aerial photos of 1939, 1972, 1975, 1992 and 2009 from the 

General Command of Mapping and as seasonal images from Drone vehicles were used. As 

a time series, coastlines obtained by digitizing from data sources in different dates were 

analyzed using the Digital Shoreline Analysis System (DAS) working in geographical 

information system. For coastline change analysis, 16 units of transect were used at 250m 

intervals on the Iztuzu coast, which has a coastal length of about 4.5 km. A 77 years of 

erosion/accretion change in each transect was calculated as meter/year. The change in a 

period of 77 years has been determined between + 0.30 m/year and -0.30 m/yr. Since this 

change is below the resolution, scale and error rate of the satellite images and aerial 

photographs used, no significant coastline change has been observed. As a result of the 

analysis, except for the seasonal sand dune movements, it has been determined that the 

Iztuzu coastline changes are stable and there is no erosion/accretion. Consequently, 

according to data obtained from field studies, the Iztuzu coast is in a balanced state for 

natural processes and the reason for this is that for many years (the same as the aerial 

photograph of 1939 years), any human being on the beach be evaluated as a sample field in 

terms of protection and use balance. 

 

This research was supported by project number 16/081 by the Coordination Unit of 

the Scientific Research Projects of Mugla Sitki Kocman University. 
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İzmir’de, Kordon ve çevresi bazı dönemlerde denizin yıkıcı etkilerine maruz 

kalmaktadır ve bölgede taşkınlar yaşanmaktadır. 18 Ocak 2018 tarihinde yaşanan fırtına 

buna örnektir. Bu fırtınada kuvvetli batılı rüzgârlar ile şiddetli dalgalar kıyıya vurmuş ve su 

seviyesi yaklaşık 90 cm yükselmiştir. Bu fırtınada şiddetli taşkınlar yaşanmış ve mevcut kıyı 

duvarı yetersiz kalmıştır. Bu nedenle fırtına zamanlarında, yüksek su seviyesi ile birlikte 

gelen büyük dalgaların mevcut kıyı duvarını aşarak Kordon Bölgesi’ni sular altında 

bırakmasını engelleyecek kıyı tedbirlerinin alınması önem kazanmaktadır. Dalga aşımından 

dolayı oluşan deniz taşkınlarını önlemek için, dik kıyı duvarları ile bütünleşik Durgun Dalga 

Havuzu (Stilling Wave Basin) modeli önerilmiştir. Bu kombine modeldeki temel amaç, 

dalgaların bir miktarının ilk kıyı duvarını aşmasına izin vermek ama aynı zamanda gelen 

dalganın ve aşan suyun enerjisini düşürmektir. Enerjisi azalan dalgalar gerideki ikinci bir 

bariyer ile denize geri döndürülür. Bu sistemin hidrolik performansı 18 Ocak 2018 fırtına 

koşullarını yansıtan bir dalga spektrumu altında test edilmiştir. Dalga aşımında yaklaşık %90 

bir azalma sağlanmıştır. Model çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezinde’ki dalga kanalında 

gerçekleştirilmiştir. Model çalışmalarından önce, körfezdeki mevcut geleneksel kıyı koruma 

yapıları tespit edilmiş ve bu yapıların bahsi geçen fırtına altında dalga aşımına karşı 

performansı hem teorik hem de pratik olarak dalga kanalında test edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Dalga aşımı, Kıyı Duvarı, Durgun Dalga Havuzu (DDH). 
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In Izmir, the Kordon and its surrounding are exposed to destructive effects of the sea 

and there are floods in the region. The storm happened in 18 January 2018 was such an 

example. In this storm, strong western winds and severe waves hit the shore and the water 

level rose around 90 cm. Then, severe wave overtopping occurred and the existing sea wall 

was inadequate. For this reason, it is important to take coastal measures to prevent the 

overtopping from the existing sea wall due to the large waves that accompany with the high 

water level. As a consequence, innovative coastal protection structures are vital to protect 

region from the sea flooding and wave overtopping. This study introduces an innovative 

coastal protection structure profile, a so-called Stilling Wave Basin (SWB), with the aim of 

reducing wave overtopping. The SWB is composed of the seaward vertical wall, which is 

actually composed of a double row of walls, a slightly sloping basin and a 2nd landward 

wall. Here, the general aim is first to reduce incident wave energy. Then revert water from 

the landward wall. The hydrolic performance of the SWB is tested under the storm condition 

of 18 January 2018. A reduction about 90% was acchived in the overtopping discharge. The 

model studies were conducted in the wave flume of Middle East Technical University at 

Civil Engineering Department. In the scope of this study, for the mentioned storm, first the 

existing sea wall efficiency is evaluated theoretically. Then its performace is tested in the 

wave channel.  

 

Keywords: Wave Overtopping, Sea Wall, Stilling Wave Basin (SWB). 
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Rüzgar dalgalarının tahmini, liman ve marina planlaması, yakın ve açık deniz rüzgar 

enerjisi için güvenilir ve aynı zamanda uzun dönemli ve ekstrem deniz yüzeyi rüzgar verisi 

son derece önemlidir. Rüzgar verisi elde etmenin en güvenilir yolu yerinde rüzgar 

ölçümüdür. Ancak Türkiye kıyılarında deniz üzerinde sürekliliği olan ölçümlere 2015 

yılında başlanabilmiştir. Bunun dışında proje bazında yapılan kısa dönemli ölçümler 

mevcuttur. Bu ölçüm verileri genelde doğrulama amaçlı kullanılmaktadır. Rüzgar verisi, 

uzay teknolojisindeki gelişmelere koşut olarak uydulardan da elde edilmeye başlanmıştır. 

Oldukça güvenilir olan bu küresel veriler, uydunun görev süresinin genelde 3-7 yıl arasında 

olmasından dolayı uzun dönemli veri ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dolayısıyla Türkiye 

kıyılarında bir noktada tasarım rüzgar verisi bulmak isteyen bir tasarımcı/uygulamacı için 

iki yol bulunmaktadır: 

 

1- Türkiye Kıyıları Rüzgar ve Derin Deniz Dalga Atlası: “NATO TU Waves” 

Projesi kapsamında Özhan ve Abdalla tarafından 2002 yılında hazırlanan Atlas, Türkiye 

kıyılarını etkileyen rüzgar ve derin deniz dalga ikliminin temel özelliklerini sunarak 

araştırmacı ve uygulamacılar için önemli bir elaltı yapıtı olmuştur. Ancak geçen 15 yılda 

modeller ve verilerdeki iyileşmeler dikkate alındığında Atlas’ın yenilenme ihtiyacı doğduğu 

söylenebilir. 

 

2- Model Verisi: Dünyadaki çeşitli meteoroloji ajanslarının geçmiş veriler için 

yaptıkları yeniden analiz model sonuçlarının kullanılması yaygınlaşmaktadır. Yeniden 

analizde, modelleme ile ölçüm sonuçları harmanlanmaktadır. Genelde tüm bu ajanslardan 

38 yıllık veri elde etmek mümkündür (1979’dan itibaren). Ancak ECMWF (Avrupa Orta 

Ölçekli Hava Tahmin Ajansı) tarafından CERA-20C isimli yeni bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. 1900 yılından 2010 yılına kadar 110 yıllık rüzgar ve dalga verisini elde 

etmek mümkündür. Yüzey basınç ölçümlerinin yanında deniz üstündeki rüzgar ölçümleri de 

harmanlamada kullanılarak daha hassas, homojen, tutarlı ve en önemlisi de yüzyılı aşkın bir 

süreyi kapsayan bir veri seti elde edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından dünya 

çapında kullanılmaya başlanan ve iyi sonuçlar alındığı rapor edilen CERA-20C veri seti 

Türkiye kıyıları için de uygun bir veri kaynağı olabilir. 

 

Bu çalışmada, ECMWF tarafından üretilen 110 yıllık rüzgar verisi Türkiye kıyıları için 

kullanılabilir hale getirilerek, ilk kez asırlık rüzgar iklimi ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. 

Aynı zamanda ülkemizin Karadeniz, Akdeniz ve Ege kıyılarını temsil edecek noktalarda 

çeşitli yinelenme dönemine sahip ekstrem rüzgarlar belirlenecek ve böylece, tasarımcı ve 

uygulamacılar için tasarım rüzgar verisinin seçilmesinde güncellenmiş ve güvenilir bir 

kaynak sağlanmış olacaktır.  
 

Anahtar Kelimeler: Rüzgar iklimi, CERA20C verisi, Ekstrem rüzgar. 
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Not only reliable but also long-term and extreme wind data are very essential for the 

wind wave predictions, some coastal and marine activities and off-shore wind energy. The 

sources of wind data can be divided into three main categories: in-situ measurements, 

remotely sensed observations and numerical model estimates. Although instrumental 

measurements and satellites that are equipped with instruments capable of observing marine 

surface wind provide the most reliable source of marine surface wind data, measurement 

period is not enough to construct a record suitable for climate computations. Therefore, there 

are two sources to find the extreme wind characteristics along the Turkish coasts: 

 

1-Wind and Deep Water Wave Atlas Along Turkish Coasts: Atlas is one of the main 

products of NATO TU-WAVES Project executed by Ozhan and Abdalla in 2002. For the 

extreme wind analysis, synoptic maps corresponding to the selected extreme storms were 

digitized and the wind fields were produced from digitized maps. The results are given in a 

resolution of 0.3 degrees in longitude and 0.25 degrees in latitude. 

 

2-Numerical model estimates: They are commonly used because of their wide 

temporal and spatial coverage as well as lower cost. For example, European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) has been producing wind and wave 

parameters for the last few decades. ECMWF has also carried out several reanalysis (e.g. 

ERA-Interim) to extend the climate record by several decades in the past using the same 

model version. All the reanalysis cover the period from 1979 to the present. ECMWF with 

the help of several international organizations started a new reanalysis project (the ERA-

CLIM Project) covering the last century (1900-2010). The analysis data called as CERA-

20C assimilates surface pressure and marine wind observations. It is available at 3-hour time 

increments.  

 

In this study, the wind climate along the Turkish coasts based on a century long data 

CERA-20C has been determined. For this purpose, first of all, the data set is calibrated and 

verified using satellite and wind measurements. Then the extreme winds corresponding to 

different return periods are determined along the Turkish coasts. Therefore a new and 

reliable long-term and extreme wind data are provided for the designers and applicants.  

 

Keywords: Wind climate, Extreme wind data, CERA-20C data. 
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Uydulara yerleştirilen Radar Altimetre (RA), Synthetic Aperture Radar (SAR) ve 

Scatterometer denen cihazlar yardımıyla deniz yüzeyindeki rüzgar ve dalga verisi elde 

edilebilmektedir. Radar Altimetre ile elde edilebilen veriler genelde oldukça güvenilir 

olmakla birlikte, ölçülebilen parametreler yalnızca deniz yüzeyinden 10m yükseklikteki 

rüzgar hızı (u10) ile belirgin dalga yüksekliğidir (Hs). Dalga periyodu ise direk 

ölçülememektedir. Dalga periyodunun bir takım yöntemlerle bulunması gereklidir. Şimdiye 

kadar uygulanan yöntemler: Belirgin dalga yüksekliği ve geri yansıma katsayısını içeren 

basit ampirik formüller, yapay sinir ağları ve yansıma katsayısını kullanmadan dalga 

yüksekliği ve konumsal türevini kullanarak bulunan fiziksel bir modeldir. 

 

Bu çalışmada, Jason-2 Uydusu Radar Altimetresi ile 2015-2017 yılları arasında 

Karadeniz’de ölçülen 1180 veri kullanılmıştır. Jason-2 uydusu 2008’de 1336 km 

yüksekliğindeki yörüngesine yerleştirilmiş olup, hala çalışmaktadır. 10 günlük bir tekrar 

döngüsü bulunmaktadır. Veri, Ku bandında ölçülen dalga yüksekliği Hs, ve geri yansıma 

katsayısı, rüzgar hızı (u10) ve C bandında ölçülen geri yansıma katsayısını içermektedir. 

Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile bu dört veri kullanılarak dalga periyodu tahmin edilmiştir. 

Yapay Sinir Ağları modelinin eğitim ve test aşamalarında Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahmin 

Ajansı (ECMWF) tarafından üretilen model dalga periyodu kullanılmıştır. Test sonucunda 

yapay sinir ağları tarafından tahmin edilen dalga periyodu ile ECMWF dalga periyodu 

arasındaki korelasyon katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur. Bu yüksek korelasyon ve elde 

edilen diğer düşük hata parametreleri, Karadeniz gibi kapalı deniz şartlarında kullanılan 

yöntemin uydudan dalga periyodu verisi elde etmede uygun bir yöntem olabileceği sonucunu 

göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Uydu radar altimetresi, Dalga periyodu tahmini, Yapay sinir ağları. 
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Satellites that are equipped with instruments capable of observing marine surface 

wind and ocean waves like Radar Altimeter (RA), Synthetic Aperture Radar (SAR) and 

Scatterometer provide remotely sensed observations data. The radar altimeter (RA) is a nadir 

looking active microwave instrument. This instrument emits pulses and measures the 

characteristics of the returned signal from the ground. The travel time, the power and the 

shape of the return pulse are used to estimate the mean sea level, the surface wind speed and 

the significant wave height (SWH). For altimeter measurements, significant wave height 

(Hs) and 10m wind speed (u10) are easily obtained but the wave period should be derived 

by using some emprical models that combine Hs and the backscatter coefficient, also 

referenced as the normalized radar cross-section (NRCS). An algorithm was also proposed 

by using neural networks to fully exploit the altimeter capability to provide regional and 

global characteristics of the wave field. 

 

In this study Jason 2 satellite radar altimeter data for Black sea measured between 

2015-2017 are used. Jason 2 was lounched in 2008 and it is stil working. Its altitude is 1336 

km and the repeat cycle is 10 days. Altimeter data include significant wave height (Hs at Ku 

band), wind speed (U10), Ku-band backscatter (NRCS at Ku) and C-band backscatter 

(NRCS at C). Then wave period is predicted by neural network algorithm by using those 

four data. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) model wave 

period is used for training and test procedures of neural network algorithm. Test results show 

that the correlation coefficient between wave periods predicted by neural network and 

ECMWF model is 0.94. Therefore it is concluded that the neural network methodology has 

proved to be efficient to derive wave period from altimeter data for Black Sea as an enclosed 

sea. 

 

Keywords: Satellite radar altimeter, Wave period prediction, Neural network model. 
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Tarihsel kayıtlar ve aletsel dönemde yapılmış gözlemler dikkate alındığında 

Marmara Bölgesi’nde gerçekleşmiş 329 adet depreme rastlanılmaktadır. Bu olayların 287’si 

Marmara’nın kuzey bölgesini etkilemiştir. 1894 İstanbul Depremi’nin etkileri, yıkıcı 

depremler arasında iyi bir şekilde belgelenmiş olanlardan sadece birisidir.  

 

10 Temmuz 1984 Salı günü saat 12:24’te gerçekleşmiş olan deprem Adapazarı’ndan 

Çatalca’ya kadar uzanan bir eksen etrafında Marmara Denizi’nin kıyı bölgelerinde birçok 

hasara sebep olmuştur. Tarihsel kataloglarda yer alan bilgilere göre bu olayda en çok hasar 

alan bölge Adalar iken çok hafif hasar alan veya hiç hasar almayan bölgeler ise İzmit ve 

Galata’dır. Tarihi yarımada bölgesinde ise birçok yapıya hasar vermiştir. Aynı zamanda 

deprem esnasında suların geri çekilmesiyle Büyükada’da bulunan vapurun karaya oturduğu, 

Çam Limanı Körfezi’nde suların tamamen geri çekildiğini, İstanbul’dan Çekmece göllerine 

kadar olan sahil şeridinde deniz suyunun 50 m kadar çekilmiş olduğu daha sonra 1.5 – 5 m 

arasında değişen dalga yüksekliği ile kıyılara vurduğu ve Haliç üzerinde bulunan köprüleri 

de etkilediği rapor edilmiştir. 

 

Söz konusu olan depreme Adalar Fayı’nın neden olduğu birçok araştırıcı tarafından 

öne sürülmüştür. Çalışmamız kapsamında söz konusu olan Adalar Fayı’nın yapısal 

unsurlarını sismik kesitlerden ve yüksek çözünürlüklü denizaltı topoğrafyası sayesinde 

belirlenmiştir. Depremin büyüklüğünü ve buna bağlı olarak oluşturduğu atımı 

belirleyebilmek amacı ile tarihsel hasar kayıtlarına dayanarak bölgenin ivme ve eş şiddet 

haritaları oluşturulmuş, atım ve deprem büyüklüğüne ait yaklaşıma dayanarak tsunami 

modelleri oluşturulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: 1894 İstanbul Depremi, Marmara, Adalar Fayı, Tsunami.  
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There were 329 earthquakes occurred in the Marmara Region with reference to the 

historical records and observations of the instrumental period. 287 of these events were 

effective in northern part of the Marmara Sea. 1984 Istanbul Earthquake is just one of the 

well documented events among destructive ones.  

 

The event occurred on 10th of July 1984 at 12:24 pm caused damage in coastal regions 

of Marmara Sea along an axis between Adapazarı and Çatalca. Adalar is the most damaged 

area and Izmit and Galata are the moderately or non-damaged areas for this event with 

respect to the historical records. Also, several structures had been damaged in historical 

peninsula during this event. In addition, the historical records reports that a ferry grounded 

around Büyükada due to sea withdrawal, the sea completely withdrawn in the Çam Harbour 

Bay, shoreline withdrawn about 50 m from between İstanbul and Çekmece lakes after that 

1.5 – 5 m height waves came back to the shores and affected bridges on the Haliç. 

 

The researchers mention that this event was caused by the Adalar Fault. We 

determine the structural properties of the Adalar Fault from seismic section and multibeam 

bathymetric data. We build Peak Ground Acceleration (PGA) and Modified Mercalli 

Intensity (MMI) maps by using damage reports from historical records for specify magnitude 

and slip amount of the event.  Finally, we developed tsunami models based on that magnitude 

and slip amount.  

  

Keywords: 1894 İstanbul Earthquake, Marmara, Adalar Fault, Tsunami. 
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Kıyı mühendisliği uygulamalarında öncelikli olarak dalgaların derin denizden yakın 

kıyıya doğru ilerlemesi çalışılmakta; yapılacak uygulamada kullanılacak ana tasarım 

parametrelerini bu çalışmalar sonucu elde edilen yakın kıyı tasarım dalga özellikleri ile gel-

git, mevsimsel değişiklikler, küresel ısınmaya bağlı su seviyesi değişiklikleri, rüzgar ve 

dalga kabarması, barometrik etkiler ve Coriolis kuvveti dikkate alarak belirlenen tasarım su 

seviyesi oluşturmaktadır. Tasarım dalga özellikleri ve tasarım su seviyesinin seçimi kıyı 

mühendisliği uygulamasına doğrudan etki etmekte ve yapılacak hatalı tasarımlar istenmeyen 

kıyı çizgisi değişikliği, kıyı yapısının ciddi zarar görmesi veya yıkılması gibi ciddi sonuçlar 

yaratabilmektedir.  

 

Fırtına kaynaklı tasarım dalgasının seçilebilmesi için ilk olarak uygulamanın 

yapılacağı bölgede rüzgar hızları, yönleri, fırtına süresi ve kabarma uzunluğu parametreleri 

kullanılarak dalga tahmini gerçekleştirilmektedir. Dalga tahmini için ülkemizde yaygın 

olarak meteoroloji istasyonlarından alınan saatlik rüzgar hızı ölçüm verileri 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası kuruluşların uydu verilerinden elde ettikleri 

rüzgar hız ve yönleri de kullanılabilmektedir. Çeşitli kaynaklardan elde edilebilecek rüzgar 

verileri arasında önemli farklılıklar olabilmekte, bu farklılıklar dalga tahmininde belirgin 

değişikliklere yol açabilmektedir. Bu farklılıklar meteoroloji istasyonlarından elde edilen 

verilerde istasyonun konumu ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu ile ilgili olabildiği gibi 

uluslararası kaynaklara ait verilerin koordinatları, deniz-kara geçişleri veya uydu verisinin 

kalitesinde yıllara bağlı değişimler ve uydu verisinden rüzgar verisi tahmin modellerinin 

farklılığı ile ilgili de olabilmektedir. Dolayısıyla, dalga tahmininde hangi rüzgar veri setinin 

tercih edileceği önemli bir parametredir. Bununla birlikte, uydu kaynaklı veri setlerinin bir 

kısmında zamansal çözünürlüklerde farklılıklar bulunmaktadır. Dalga tahmin modellerinde 

çoğunlukla saatlik ortalama rüzgar verisi kullanıldığı için, daha uzun zamansal çözünürlüğe 

sahip rüzgar verilerinin çözünürlüğü çeşitli interpolasyon yöntemleri ile arttırılmakta, 

kullanılan interpolasyon teknikleri dalga tahmini sonuçlarında farklılıklar yaratabilmektedir. 

Öte yandan kullanılan dalga modeline, dalga modelinin kalibrasyonuna bağlı olarak da 

yapılan dalga tahmini çalışmalarında farklılıklar oluşmakta; dalga tahmin modellerinin 

çıktıları kullanılarak yapılan istatistik çalışmalarda seçilen olasılık dağılımları da 

uygulamanın ekonomik hayatına bağlı olarak, tasarım dalgasının belirlenmesinde etkili 

olabilmektedir.  

 

Özetle, kıyı mühendisliği uygulamalarının en önemli aşaması olan tasarım dalga 

özelliklerinin belirlenmesi birçok parametre ile ilgili belirsizliği içermekte, her bir adımda 

yapılan tercihler uygulamaya doğrudan etki etmektedir. Bu çalışmada kıyı mühendisliği 

uygulamalarında fırtına kaynaklı tasarım dalgasının seçimine odaklanılarak ilgili 

belirsizlikler, bu belirsizliklerin giderilmesi için verilen kararlar ve bu kararların beraberinde 

getirdiği risk Türkiye kıyılarında verilecek örnekler yardımıyla tartışılacaktır.   
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Studies on transformation of the waves from deep water to the nearshore are the first 

step in coastal engineering applications. The main design parameters for coastal engineering 

applications are the result of wave transformation studies (nearshore wave parameters), and 

design water level decided based on tides, seasonal variations, water level changes due to 

climate change, wind and wave setup, barometric effects and Coriolis forces. Selection of 

design wave and design water level affects the coastal engineering application, and not 

appropriate applications may have important effects such as undesirable shoreline change 

and partly/fully failure of coastal structures. 

 

In the selection of design wave parameters, wind velocities, directions, storm 

duration and fetch distances are used. Wind data from meteorological stations are widely 

used for wave hindcasting in Turkey. Other than meteorological stations, wind velocity and 

direction data can be obtained from international institutions based on satellite data. There 

are differences in wind data received from different sources that might cause significant 

changes in wave hindcasting studies. These differences basically might be related to the 

location of meteorological stations, calibration of devices used to measure wind velocities 

at meteorological stations, the coordinates of the satellite data, sea-land transitions in the 

satellite data, changes in the quality of the satellite data and differences in the models used 

to predict wind data using the satellite data. Therefore, selection of the wind data set to be 

used in wave hindcasting is a crucial decision. Also, there might be differences in temporal 

resolutions of wind data in different sources. Hourly averaged wind data is usually used in 

wave hindcasting models; therefore, the temporal resolution of the wind data is increased by 

interpolation techniques. Selection of the interpolation technique might cause differences in 

the results of wave hindcasting studies. Moreover, the wave hindcasting model, calibration 

of the selected model might affect the results of wave hindcasting studies. On the other hand, 

selection of the probability distributions in statistical studies performed using the results of 

the wave hindcasting studies within the economic life of the application may result in 

significant differences determining design wave parameters.  

 

In summary, selection of the design wave, the most important part of coastal 

engineering applications, involves several uncertainties related to various parameters, and 

decisions at each step directly affect the application. In this study, the uncertainties related 

to the selection of the design wave generated by storms, decisions to overcome these 

uncertainties and the risk involved in these decisions are discussed based on the selected 

applications along Turkish coasts. 

 

Keywords: Design wave, Uncertainties, Risk, Turkish coasts. 
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Yanaşma ve yükleme yapıları gibi grup silindir temelli yapılar deniz inşaat 

mühendisliğinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yapılar arasında iskeleler, yanaşma dolfenleri, 

kedi yolları gibi yapılar bulunmakta ve özellikle dalgakıranlarla korunmayan açık deniz 

konumlarında bulunuyorlarsa hem yapı temelini oluşturan silindirler (kazıklar) hem de bu 

silindirlerin üzerine oturan döşemeler yüksek mertebelerde dalga kaynaklı yüklere maruz 

kalmaktadırlar. Dalgaların doğası icabı aynı döşeme ile birlikte çalışan her bir silindirin 

üzerine etkiyen dalga yükleri zamanla değişmekte ve zamanla değişen yüklerin maksimum 

değerleri farklı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Düzenli dalgaların tek bir silindirin üzerine 

etkidiği kuvvetin maksimum değerini bulmak Morison denklemi gibi yöntemlerle mümkün 

olsa da, yapıyı oluşturan tüm silindirlerin üzerine aynı anda bu maksimum kuvvetin 

etkidiğini kabul etmek oldukça konservatif bir yaklaşımdır. Çoğu durumda böyle grup 

silindirlerden oluşan sistemlerin çözümü fiziksel modelleme veya hesaplamalı akışkanlar 

dinamiği kapsamında sayısal modelleme uygulamaları gerektirdiği için oldukça pahalı ve 

zahmetli olmaktadır. Bu çalışmada, aynı yapının parçaları olan bir grup silindir sistemine 

etkiyen toplam dalga kuvvetinin hesabı için basitleştirilmiş bir yöntem önerilmektedir. 

Morison denkleminin hem frekans hem de zaman tanım kümesinde çözümüne dayanan bu 

yöntem kullanılarak, kırılmayan dalgalara maruz kalan bir grup silindir sistemine etkiyen 

toplam kuvvetin maksimum değeri alternatif yöntemlere göre daha hızlı ve kolay bir biçimde 

belirlenebilmektedir. Çalışma kapsamında bu basitleştirilmiş yöntemin düzenli ve düzensiz 

dalgalar için uygulanması gösterilmekte ve yöntemin bir parametrik uygulaması yapılarak 

farklı grup silindir yerleşimleri için sisteme etkiyen toplam maksimum kuvvetin farklı 

değişkenlere göre değişimi incelenmektedir. Sonuçlar bu yöntemin grup silindir temelli açık 

deniz yapılarına bütünsel olarak etkiyen dalga kuvvetlerinin analizinde pratik olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Cylinder array-supported structures, such as berthing or loading structures, are used 

widely in marine civil engineering. Including piers, breasting dolphins, catwalks etc., these 

structures are exposed to heavy wave loads on the supporting cylinders as well as their slabs, 

especially if they are located in exposed offshore locations, without the protection of a 

breakwater. As a result of the nature of the waves, the maximum values of time-dependent 

wave loads acting on each individual cylinder constituting the structure do not take place at 

the same instant, but each maximum occur at a different point in time. Although it is possible 

to estimate the maximum load exerted by regular waves on a single cylinder by means of 

methods like the Morison equation, it would be a highly conservative approach to assume 

that this maximum force acts on the same instant on all of the cylinders. In many situations, 

the solution of such systems composed of group cylinders becomes very difficult and 

expensive since it necessitates either physical modeling or numerical modeling based on 

computational fluid dynamics. In this study, a simplified method is proposed to calculate the 

total wave force acting on a group cylinder system constituting the same structure. By use 

of this method, which stems from the solution of Morison equation in frequency and time 

domains, the maximum value of total wave force due to non-breaking waves acting on a 

cylinder array can be estimated faster and easier compared to other alternative methods. In 

the scope of the study, the application of this simplified method under regular and irregular 

waves is demonstrated, and a parametric application of this method is performed to 

investigate the total wave force on different cylinder array configurations as a function of 

different parameters. Results show that the proposed method can be used practically in the 

analysis of resultant wave force on cylinder array-supported offshore structures.  

 

Keywords: Cylinder array, Wave forces, Offshore structures, Morison equation, Exposed 

jetties. 
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Tekli perfore duvarların hidrolik performansı fiziksel deneyler ve sayısal modellerle 

incelenerek Jarlan tipi deniz duvarlarının niteliksel anlaşılabilirliği arttırılmak istenmektedir. 

Daha önce yapılmış fiziksel deneylere, iki deney daha eklenerek sayısal ortamda iki boyutlu 

olarak tekrar canlandırılmıştır. Burada yüzey profillerinin yere ve zamana göre 

değişimlerini, hızları, türbülans alanlarını, yansımayı ve dalga tarafından yapıya uygulanan 

basınç dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Sayısal modelleme için açık kaynak kodlu 

bir modelleme programı olan OpenFOAM kullanılmıştır. 

 

Yeni laboratuvar deneyleri Yıldız Teknik Üniversitesi, Kıyı ve Liman 

Laboratuvarı’nda yapılmıştır. Deneyler iki boyutlu dalga kanalında, aktif sönümleme 

özelliği bulunan bir piston tipi dalga üreticiyle düzenli dalgalar üretilerek yapılmıştır. 

Deneylerde su yüzey seviyesi dalga ölçerlerle kaydedilmiştir. Perfore duvar modeli 

pleksiglas malzemeden üretilerek kanalın sonuna, kör duvarın önüne yerleştirilmiştir.  

 

OpenFOAM birçok karmaşık fiziksel fenomeni çözebilecek açık kaynak kodlu 

sayısal bir modelleme programıdır. Bu çalışmada sıkıştırılamayan sıvılar için üç boyutlu, 

sonlu hacim yöntemiyle serbest su yüzeyi hesaplayan InterFoam çözücüsü kullanılmıştır. 

Sayısal model ağı yatayda 10000 düzeyde ise 100 elemandan oluşmuştur. Her bir eleman 

kare şekillidir, yatay ve düşey uzunlukları 10’ar milimetredir. Sayısal modelde oluşturulmuş 

bir dalganın perfore duvara çarpma anına ait ekran görüntüsü Şekil.1’de verilmiştir.  

 

 Bu çalışma hali hazırda devam etmektedir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Jarlan, Dalgakıran, Sayısal modelleme, OpenFOAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cagkangucer@gmail.com


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

225 
09-12 Mayıs, İZMİR 

Hydraulic Performance of Jarlan Type Breakwater   
 

 

Cagkan GUCER1, Burak AYDOGAN2 
1Yildiz Technical University, Civil Engineering Faculty,  

Coastal an Harbour Engineering Master Program, İstanbul 
2Yildiz Technical University, Civil Engineering Department, Hydraulic Division, İstanbul 

Corresponding author e-mail: cagkangucer@gmail.com 
 

 

Hydraulic performance of single perforated vertical walls is examined through 

physical modelling and numerical simulations to improve the quantitative understanding of 

hydraulic performance of Jarlan Type breakwaters. Previously made physical laboratory 

model and two more additional physical model tests are replicated in a numerical 2D flume 

to obtain the detailed spatial and temporal variations of the surface elevations, velocities, 

turbulence fields, pressure force exerted on the structure and the reflection coefficients. 

OpenFOAM (Open Field Operation and Manipulation) modelling library has been used for 

numerical models.  

 

New experiments were carried out at the Coastal and Harbour Engineering 

Laboratory of Yildiz Technical University. Two-dimensional wave flume with a piston type 

wave generator with active absorption system was used to generate regular waves. Surface 

elevations were recorded along the flume with eight resistive wave gauges during each test. 

Plexiglas breakwater model was installed at the end of the flume. 

 

OpenFOAM is an open source numerical toolbox capable of solving various complex 

physical phenomena. InterFoam solver is a three-dimensional finite volume solver for two 

incompressible fluids, incorporating the Volume of Fluid (VOF) method has used in this 

study. Numerical mesh consists of 10000 horizontal and 100 vertical elements. Mesh 

elements have square shapes and sizes are 10 mm in horizontal and 10 mm in vertical 

directions. Figure 1 shows a snapshot from numerical model of a wave hitting the perforated 

wall. 

 

This study is a part of an ongoing research.   

 

Keywords: Jarlan, Sea wall, numerical modeling, OpenFOAM. 
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Karadeniz deniz seviyesi rüzgar çevriminin uzamsal ve zamansal değişimi 

‘QuikSCAT’ (Quick Scatterometer) uydu verileri kullanılarak, herhangi bir kullanıcı 

müdahalesi olmaksızın, öğreticisiz öğrenme yetisine sahip yapay sinir ağları konseptine bir 

örnek teşkil eden ‘SOMs’ (Self-Organizing Maps) vasıtasıyla incelenmiştir. SOMs 

algoritmaları vasıtası ile gerçekleştirilen veri kümeleme işleminin doğruluğunun 

değerlendirilmesi kapsamında da bir iç denetim mekanizması olarak ‘DBI’ (Davies-Bouldin 

Index) çalışmalara dahil edilmiştir. Çalışmalar neticesinde; zamansal değişimleri ve 

gerçekleşme frekansları açılarından birbirinden ayrılan altı farklı uzamsal patern olduğu 

tespit edilmiştir. Bahsekonu bu paternler: Patern-1 (Kuzeyli Rüzgarlar ve Batı Çanakta 

Siklonik Kavis, %13), Patern-2 (Doğulu Rüzgarlar ve Batı Çanakta Anti-siklonik Kavis, 

%13), Patern-3 (Hakim ve Güçlü Kuzeyli Rüzgarlar, %23), Patern-4 (Batı Çanakta 

Kuzeybatılı Rüzgarlar ve Doğu Çanakta Batılı Rüzgarlar, %16), Patern-5 (Hakim ve Güçlü 

Kuzeydoğulu Rüzgarlar, %21), ve son olarak Patern-6 (Hakim ve Güçlü Güneybatılı 

Rüzgarlar, %12). Tespit edilen bu altı paternin, NAO (the North Atlantic Oscillation), 

EAWR (the East Atlantic/West Russian), ve ENSO (El Nino Southern Oscillation) gibi 

küresel ölçekteki başlıca iklimsel indeksler ile olası ilişkileri de ayrıca değerlendirilmiştir. 
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 Spatial and temporal variability of the Black Sea sea-level wind circulation is 

investigated using Satellite data from Quick Scatterometer data (QuikSCAT), and by means 

of Self-Organizing Maps (SOMs) which is an example of neural network concept with an 

unsupervised learning capability. Davies-Bouldin Index (DBI) is also utilized as an internal 

scheme, in order to assess the precision of clustering obtained through algorithms of SOMs. 

As a result; six spatial patterns with respective temporal variability and occurance rates were 

identified, namely: Pattern-1 (The Northerly Winds and the Cyclonic Curve in the Western 

Shelf, 13%), Pattern-2 (The Easterly Winds and the Anti-cyclonic Curve in the Western 

Shelf, 13%), Pattern-3 (The Dominance of the Strong Northerly Winds, 23%), Pattern-4 

(The Northwesterly Winds in the West and the Westerly Winds in the East, 16%), Pattern-5 

(The Dominance of the Strong Northeasterly Winds, 21%), and finally Pattern-6 (The Strong 

Southwesterly Winds, 12%). Possible connection of these patterns to the climatological 

indices such as; the North Atlantic Oscillation (NAO), the East Atlantic/West Russian 

(EAWR) oscillation, and El Nino Southern Oscillation (ENSO) are also discussed. 

  

Keywords: SOM, Neural Network, Black Sea, NAO, ENSO, EAWR, Climatological index. 
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İstanbul Boğazı’nın Karadeniz çıkışında kurulan HF (Yüksek Frekanslı) Deniz Radarı, 

sinyal ve işaretleri üç farklı kalite algoritmasına göre sınıflandırmaktadır. Birinci seviyede, 

sadece gürültü sinyalleri elimine edilmektedir. İkinci seviyede elektromanyetik dalga ve 

deniz dalga parametreleri bakımından meteorolojik durum dikkate alınmaktadır. En üst 

seviyede ise, elektromanyetik dalga, deniz dalga parametreleri ve meteorolojik durum çok 

daha ayrıntılı olacak şekilde, bütün olasılıklar göz ardı edilmeden veri ayıklama işlemi 

yapılmaktadır. İki ve üçüncü seviyede, zaman içerisinde değişen dalga ve meteorolojik 

durum da dikkate alınmaktadır. Veri sayısı birinci seviyeden üçüncü seviyeye doğru önemli 

ölçüde azalma göstermektedir. Ölçüm doğruluğu ve kalitesi, birinci seviyeden üçüncü 

seviyeye doğru artmaktadır. Bununla birlikte azalan veri sayısı dikkat çekicidir. 

  

Çalışmada, HF Deniz Radarı verileri ile yine aynı bölgede tesis edilen Meteorolojik 

Amaçlı Ölçüm Şamandırası (MAS) verilerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırmada, 

dalga yüksekliği, yüzey akıntısı ve rüzgâr verileri kullanılmıştır. MAS ile denizde doğrudan 

ölçüm yapıldığı için; MAS verileri doğru ana kaynak verileri olarak kabul edilmiştir. HF 

Deniz Radarı verileri olarak, veri sayısının en fazla olduğu, sadece gürültü sinyallerinin 

elimine edildiği birinci seviye kullanılmıştır.  

 

Özet olarak; ilgili HF Deniz Radarı verilerinin MAS verilerine göre verifikasyonu 

yapılmıştır. Verifikasyon işlemi iki farklı senaryoya göre yapılmıştır. Birinci senaryoda; 

MAS ve HF Deniz Radarı verileri doğrudan karşılaştırılmıştır. İkinci senaryoda ise; MAS 

verilerinde 1 m’yi aşan dalga yüksekliklerine karşılık gelen HF Deniz radarı verileri 

kullanılmıştır. Çalışmanın periyodu 1 Eylül 2015 – 31 Ağustos 2016 tarihleri arasıdır ve beş 

temel verifikasyon parametresi kullanılmıştır. 
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HF Radar, established at the exit of the Black Sea in the Bosphorus, signals and 

marking classifies according to three different quality algorithms. In the first level, only 

noise signals are eliminated. At the second level, meteorological situation is taken into 

account which related to electromagnetic wave and marine wave parameters. At the top 

level, as the electromagnetic wave, sea wave parameters and meteorological situation will 

be much more detailed, do not ignore all possibilities data extraction process is performed. 

In the second and third levels, the changing wave and meteorological situation over time is 

also taken into consideration. The number of data shows a significant decrease from the first 

level to the third level. The measurement accuracy and quality increase from the first level 

to the third level. However, the number of data that is decreasing is remarkable. 

 

In the study, HF Radar data and Buoy data which were also installed in the same 

region, are compared. In comparison, wave height, surface current and wind data are used. 

Since direct measurements were made at sea with Buoy; Buoy data are considered to be the 

correct source data. As the HF Radar data, the first level where only the noise signals are 

eliminated and the largest number of data is used.  

 

In summary; the HF Radar data have been verified according to the Buoy data. The 

verification process performed according to two different scenarios. In the first scenario; 

Buoy and HF Radar data were directly compared. In the second scenario; In the Buoy data, 

HF Radar data which corresponding to wave heights exceeding 1 m were used. The period 

of the work was between September 1, 2015 and August 31, 2016, and five basic verification 

parameters were used. 

 

Keywords: HF (High Frequency) Radar, Meteorological Buoy, Verification Parameters. 
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Yerel rüzgarların önemine rağmen Monterey Körfezi'nde yerel rüzgarların etkilerini 

belirleme çalışmaları dışında yeterli araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmada Monterey 

Körfezi'ndeki akıntıları haritalandırmak için CODAR tipi HF Radarlar kullanılmıştır. 

Monterey Körfezi'ndeki yerel rüzgarların etkin olduğu günleri belirleyebilmek için beş farklı 

mevkiden elde edilen hava sıcaklığı, rüzgar hızı, rüzgar yönü verileri analiz edilmiştir. Akıntı 

ve yerel rüzgarlar arasındaki ilişkinin tespiti için Harmonik Analiz metodu kullanılmıştır. 

Harmonik analizde yerel rüzgar genlik değerlerindeki yüksekliklerin ve alçaklıkların 

nedenini açıklayabilmek için sahil jetlerinin etkisi, atmosfer sınır tabakası değişimi, sıcaklık 

değişimi ve bulutluluk verileri incelenmiştir. Akıntı yapısı, sahil jetlerinin tam olarak 

geliştiği güçlü genlik değerine sahip yerel rüzgarlara açık bir şekilde tepki verdiği 

görülmüştür. Yerel rüzgarlara ait harmonik analiz genlik değerlerinin ani olarak artış 

gösterdiği günlerde bölgede güçlü sinoptik etkilerin açık bir şekilde görüldüğü anlaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: HF Radar, Yerel Rüzgar, Yüzey Akıntısı. 
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The Relationship between Sea Breeze Forcing and HF Radar  

Derived Surface Currents in Monterey Bay 
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 Despite the importance of sea breeze, only limited research has been done to determine 

sea breeze effects in Monterey Bay; other than that not much research has been done. In 

this study, CODAR SeaSonde radars are used to map the surface current in Monterey Bay. 

Temperature, wind speed and wind direction are analyzed for five locations to establish the 

algorithm for determining the sea breeze days in Monterey Bay. Harmonic analysis is used 

to understand the relationship between sea breeze and high frequency (HF) radar-derived 

surface currents. To explain the cause of the peaks and lows in the amplitude of the sea 

breeze as shown by the harmonic analysis, coastal jet influences, boundary layer height 

changes, temperature gradient variations and cloudiness are investigated. Current patterns 

clearly respond to changing sea breeze strength with the strongest amplitudes 

corresponding to days with fully developed coastal jets. No coastal jet, lower amplitude sea 

breeze days, however, appear to have a more classical response in terms of wind direction 

changes. It is understood that rapid decrease of the amplitude of sea breeze in harmonic 

analysis is the day with sea breeze including obvious wind shifting, and rapid increase is 

the day when strong synoptic effect is seen obviously over the region. 

 

Keywords: HF Radar, Sea-Land Breeze, Surface Currents. 
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1770 yılında Çeşme’de ve 1853 yılında Sinop’ta Osmanlı ve Ruslar arasında olan 

deniz savaşlarının olduğu gerçekleştiği bölgelerin yanal taramalı sonar ile haritalanması 

amacıyla, Sualtı Arkeolojik Miras Araştırma Projesi kapsamında bir çalışma yürütülmüştür. 

Geniş bir bölgeyi kapsayan savaş alanı, bu çalışma ile ilk defa akustik olarak görüntülenmiş 

olup, yanal taramalı sonar ile savaşta batmış gemilere ait kalıntılar ve bazı potansiyel batık 

alanları tespit edilmiştir. Söz konusu alanlar tüplü dalışlarla görsel olarak incelenmiş, 

batıkların üç boyutlu fotomozaikleri oluşturulmuş ve arkeolojik açıdan kalıntıların 

tanımlanması için detaylı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Batıkların konumları ile tarihsel 

haritalar karşılaştırılarak, batan gemilerin kimlikleri belirlenmiştir. Ayrıca, Çeşme’de düz 

bir hat boyunca dizili çapalar tespit edilmiştir. Tarihsel haritalara göre, bu bölge Osmanlı 

filosunun Rus saldırısından önce demirde beklediği hat ile uyum göstermektedir. Yanal 

taramalı sonar kayıtları batıkların tespitinin yanı sıra, aynı zamanda kültür mirası alanlarının 

balıkçılık ve demirleme faaliyetleri nedeniyle günümüzde tehlike altında olduğunu 

göstermektedir. Batık alanlarına yakın bölgelerde çapa tarama izlerine rastlanmıştır. 

Bununla birlikte, sonar kayıtlarında insan kaynaklı zararların dışında, batıkların sedimanla 

örtülme riski olduğu da görülmektedir. İlk defa iki deniz savaş alanının bilimsel araştırmasını 

kapsayan bu çalışma, Osmanlı’nın deniz teknolojisinin son örneklerini temsil eden 

kalıntıların bulunduğu savaş alanları için koruma modeli uygulanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Deniz savaş alanları, Yanal Taramalı Sonar, Batıklar. 
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As a part of the Underwater Cultural Heritage Research Project, a marine survey was 

carried out for the purpose of side-scan sonar mapping off Çeşme (1770) and Sinop (1853), 

where naval battles were fought between the Ottoman and Russian fleets. The large 

battlefields were acoustically imaged for the first time during this survey. Warship remains 

and some potential wreck sites were detected by side-scan sonar. During visual inspection 

by scuba dives, 3D photomosaics of wrecks were created and the detailed studies were 

performed to define the remains of ships by an archaeological assessment. By comparing the 

location of wrecks with the historical maps, the identities of the ships were determined.  In 

addition, a number of anchors were detected along a straight line in Çeşme. According to 

historical maps, the location correlates well with the area where the Ottoman fleet was 

anchored before the Russian attack. The side-scan sonar results also indicate that the cultural 

sites are currently under threat of fishing and anchoring activities. Some anchor scars were 

identified close to the wreck sites. Besides human-based damage, side-scan records 

demonstrated that the wreck sites are also threatened by an ongoing sedimentation process. 

This survey revealed that a protection model must be implemented for these battlefields, 

which have significant cultural heritage values, as they are the resting places of remains of 

the final examples of the Ottoman maritime technology. 

 

Keywords: Naval battlefields, Side-scan sonar, Shipwrecks. 
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Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından uzun yıllardır yürütülen Türkiye Batık Envanteri 

Projesi (TUBEP) kapsamında, Ege Denizi’nin doğu kıyılarında yanal taramalı sonar ile 

sualtı arkeolojik araştırması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmanın amacı, denizel 

kültürel kaynakların tespit edilmesi ve aynı zamanda ileriki çalışmalarda temel olarak 

kullanılabilecek bir akustik veri seti oluşturulmasıdır. Çalışma sırasında 20 ila 40 m arası 

derinliklerde dört adet antik dönem gemi batığı saptanmıştır. Yerleri belirlenen batıklar, 

farklı veri toplama parametreleri kullanılarak tekrar kaydedilmiş ve çeşitli görüntüleri elde 

edilmiştir. Bulgular, yanal taramalı sonarın özellikle geniş alanlarda yapılan batık 

araştırmalarında verimli bir yöntem olduğunu desteklemiştir. Tespit edilen batıklardan ikisi, 

kıyıdan 2 km mesafede, güçlü akıntıların bulunduğu ve görüş alanının kısıtlı olduğu açık 

denizde yer almakta olup, bu koşullar geleneksel tüplü dalış yöntemiyle araştırma yapmak 

için güvenli değildir. Elde edilen sonuçlar aynı zamanda, veri toplama parametrelerinin 

doğru belirlenmesi konusundaki operasyonal kabiliyetin; kayıtların doğru yorumlanmasının 

ve kullanılan ekipmanın teknik özelliklerinin batık tespitindeki önemini ortaya çıkarmıştır.     

 

Anahtar Kelimeler: Yanal taramalı sonar, Antik batıklar, Ege Denizi. 
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A marine archaeological survey was performed with side scan sonar along the eastern 

coast of the Aegean Sea as part of the Shipwreck Inventory Project of Turkey (SHIPT), 

which has been carried out by Dokuz Eylul University for years. The main purpose of the 

survey was to detect marine cultural recourses and built an acoustic data set for further 

studies. Four ancient shipwreck sites were detected at depths of 20 m to 40 m during the 

survey. After locating, the sites were recorded with different data acquisition parameters to 

obtain various images of targets. The results supported that side-scan sonar is an efficient 

method to survey the wrecks, especially located in the large areas. Two wrecks were found 

at 2 km from shore, where the sea conditions were unsafe for conventional scuba dives 

methods due to the location, strong current and poor visibility. The results also provided 

significant information about data acquisition by side-scan sonar with the aim of detecting 

shipwrecks. The importance of operational capability on setting data acquisition parameters 

correctly; interpretation of records; and equipment specifications was demonstrated with this 

study.  

 

Keywords: Side-scan sonar, Ancient shipwrecks, Aegean Sea. 
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13 Kasım 1952 Aydın doğumlu olan Prof. Oğuz, 1975 yılında ODTÜ Fizik 

bölümünden mezun olmuş, doktorasını 1981 yılında Reading Üniversitesinden doktora 

derecesini aldıktan sonra yaklaşık 30 yıl boyunca ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünde 

(Erdemli yerleşkesi) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 

 

Prof. Oğuz tartışmasız Deniz Bilimleri alanında sadece ulusal seviyede değil 

uluslararası düzeyde de en önemli bilim insanlarındandır. Prof. Oğuz ülkemizde fiziksel 

oşinografinin gelişmesinde öncü rol oynamış bunun yanında denizlerimizin ekosistem 

modelleri ilk kez geliştiren bilim insanı olarak denizlerimizin geçirdiği değişimlere ışık 

tutmuştur. Son dönemlerde özellikle Marmara Denizi akıntı dinamikleri, Karadeniz ve 

Akdeniz’de orta ölçekli fiziksel değişimlerin ekosistem üzerindeki etkileri ürerine 

odaklanmıştır. Ürettiği 100’ün üzerinde yayın ve bu çalışmaların aldığı 3000’in üzerinde 

atıfla Türkiye deniz bilimlerinin gelişime büyük katkıları olmuştur. 1990’lı yıllarda 

Amerikalı ve Rus bilim insanları ile çeşitli işbirlikleri geliştirmiş ve özellikle Karadeniz’de 

çok önemli bilimsel sonuçlar ortaya konmuş, Karadeniz’in korunması yolunda önemli 

adımlar atılmıştır.  

 

Bu sunum Prof. Oğuz anısına düzenlenecek oturumun açılış sunumu olacak ve 

sunumda Prof. Oğuz’un öne çıkan bilimsel çalışmaları özetlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

239 
09-12 Mayıs, İZMİR 

A Great Loss of Turkish Oceanography: Prof. Temel Oğuz 

 

 
Barış SALIHOĞLU1 

1METU Institute of Marine Sciences, Erdemli, Mersin 

Corresponded author e-mail: baris@ims.metu.edu.tr 

 

 

Born on 13th of November 1952 in Aydın, Turkey, Prof. Oğuz received his bachelor's 

degree from METU department of Physics in 1975, his M.Sc. from the same department. He 

then moved to Reading (UK) for pursuing his Ph.D., which he earned in 1981 from 

Department of Meteorology, University of Reading (UK). After obtaining his Ph.D., Dr. 

Oğuz joined the Institute of Marine Sciences as an Assistant Professor in 1981. Prof Oğuz 

was a fixture at METU IMS for 30 years.  

 

Prof. Oğuz was the most dedicated and productive Turkish oceanographer of the past 

30 years. His research produced fundamental papers on topics such as the circulation 

dynamics of the Black Sea and Black Sea Ecosystem Dynamics. He was one of the pioneers 

in physical oceanography and was at the frontier of ecosystem modelling, not only in Turkey 

but also at the international level. Prof Oğuz’s research also included investigating the 

circulation dynamics in the Marmara Sea and the Bosporus Strait, while his recent research 

focused more on analysing the effects of mesoscale variability on the ecosystem both in the 

Black and the Mediterranean Seas. He has published more than 100 papers which are cited 

over 3000 times. Prof. Oğuz played a most active role in establishing Turkish-American-

Russian cooperation in the Black Sea during 1990’s.  

 

This presentation will be the introduction talk of the session organized for Prof. 

Oğuz’s memory and will give an overview of Prof. Oğuz’s fundamental scientific 

achievements. 
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Marmara Denizi, havza ölçeğinde, güçlü bir haloklinle ayrılmış çok farklı fiziksel ve 

biyokimyasal özelliklere sahip iki su kitlesi tarafından doldurulmuştur. Üst katman yaklaşık 

25 m derinliğindedir ve İstanbul Boğazı'ndan gelen Karadeniz'in az tuzlu suyuyla doldurulur 

ve alt katman, Çanakkale Boğazı'ndan gelen Akdeniz menşeli tuzlu su ile doldurulur. 

 

Üst tabakanın yenilenme süresi kısa (≈4 ay) olup, Marmara Denizi'ndeki Akdeniz 

kaynaklı suların etkisiyle değiştirilen Karadeniz kıyı sularının fiziksel özelliklerini 

göstermektedir. 

 

Çanakkale Boğazı'ndan giren Akdeniz suyu, alt-halokılin tabakasını oluşturmaktadır 

ve yaklaşık 6 yıl yenilenme süresine sahiptir. İyi oksijenlenmiş negatif yüzen su kümesi, bu 

tabakanın yenilenmesinin tek aracıdır ve organik maddenin üst tabakadan alt tabakaya doğru 

çökmesi sonucu oluşan oksijeni kısmen telafi eder. Haloklin altı sular, difüzyon, taşınım ve 

tüketimin iç dengelenmelerinin bir sonucu olarak kalıcı olarak oksijen yetersizliğine maruz 

kalır. Su kümesinin nüfuz ettiği derinlik, giriş yoğunluğunun mevsimsel özelliklerinin 

(Çanakkale Boğazında değişikliğe uğramış) ve zayıf iç katmanlaşmanın bir fonksiyonudur. 

Marmara Denizi'ndeki Çanakkale suyunun izlediği yol, Marmara Denizi'nin alt katmanında 

farklı su kütlelerinin oluşumunda çok önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Son 30 yıl içindeki tarihsel verilere ve son zamanlardaki ayrıntılı saha araştırmalarına 

dayanarak, bu iki katmanlı yapının zamansal ve mekansal değişkenlikleri araştırılmış ve bu 

değişkenlikleri kontrol eden faktörler burada ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Marmara Denizi, Su kütleleri.  
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The Marmara Sea is, in the basin scale, filled by two water masses of distinctive 

physical and biochemical properties, separated by a strong halocline. The upper layer is 

about 25 m deep and filled with the brackish water of the Black Sea coming through the 

Strait of Istanbul and the lower layer filled with saline water of the Mediterranean origin 

coming through the Strait of Canakkale. 

 

The renewal time of the upper layer is short (≈4 months) and represents physical 

characteristics of the Black Sea coastal water modified by entrained Mediterranean 

originated waters in the Marmara Sea. 

 

Mediterranean water, entering from the Strait of Canakkale, forms the sub-halocline 

layer and has a renewal time of about 6 yrs. The negatively buoyant plume of well-

oxygenated water is the only means of renewal of this layer, partially compensating for the 

oxygen consumed by the degradation of organic matter sinking from the upper layer into the 

lower layer. The sub halocline waters remain permanently deficient in oxygen, as a result of 

the internal balances of diffusion, advection and consumption. The depth to which the plume 

penetrates is a function of the seasonal characteristics of the inflow density (modified in the 

Canakkale Strait) and the weak interior stratification. The path of the Çanakkale Strait inflow 

in the Marmara Sea plays a crucial role in the formation of different water masses in the 

lower layer of the Marmara Sea. 

 

Based on the historical data during last 30 yrs and recent detailed field studies, 

temporal and spatial variabilities of this two layer structure is investigated and factors 

controlling these variaibilities revealed. 

 

Keywords: Marmara Sea, Water masses. 
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Levanten Baseni son yıllarda kapsamlı araştırmalara konu olmasına rağmen Türkiye 

ve Kıbrıs arasında kalan bölgedeki çalışmalar oldukça azdır. 2015 yılından itibaren 

Kalkınma Bakanlığı destekli DEKOSİM “Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi 

(BAP-08-11-DPaT2012K120880)” ve TÜBİTAK 114Y139 numaralı “İnsan Kaynaklı ve 

Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki 

Etkilerinin Belirlenmesi” projeleriyle desteklenen düzenli mevsimsel seferlerle, Mersin-

Anamur kıyısı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kalan bölge araştırılmaktadır. Bu 

çalışmalar KKTC’de bulunan Girne Üniversitesi ile ortak yürütülmektedir. Her iki çalışma 

halen devam etmektedir. 

 

R/V Bilim-2 gemisi ile yapılan mevsimsel seferler sonucunda, Modifiye Atlantik 

Suyunun (tabaksının) yüzeyin yaklaşık 50 metre altından ve Levanten Ara Tabaksının da 

150-200 metre derinlikten sonra, genel olarak her yıl yaz aylarında bulunmuştur. Su kolonu, 

kış ayları boyunca, sıcaklığın düşmesi ve dikey ısıyayımı sebebi ile yüzeyden yaklaşık 200 

metre boyunca karışmış, benzer sıcaklık ve tuzluluk değerlerine sahiptir. Levanten ara 

tabakasının bölgede, her kış karışımdaki oluşan ayni yapıdaki su kolonunu takiben 

gözlenmesi, Levanten Ara Tabaksının burada oluşabileceğini göstermektedir. 

 

Bölgedeki önemli dinamik özelliğini, Türkiye kıyısı boyunca doğu-batı yönüne akan 

Küçük Asya Akıntısından kopup oluştuğu düşünülen siklon ve ters-siklon döngüleri (girdap) 

oluşturur. Bu döngülerin ömürleri birkaç ay gibi kısa bir süredir. Bu döngüler, alt suyu üst 

tabakaya, üst tabakayı da alta taşıyarak, dikey karışıma yardımcı olmaktadırlar. 

 

Girne Üniversitesi R/V TEAL Jr gemisi ile Kuzey Kıbrıs kıyılarındaki istasyonlarda 

yapılan aylık ölçümlerden, tuzluluk, sıcaklık ve oksijenin zaman içerisindeki değişimi elde 

edilmiştir. Bu zaman serisi, yıl içerisindeki yaz tabakalaşmasını ve kış karışımı ile Modifeye 

Atlantik Suyu ve Levanten Ara Tabaksının kaybolarak su kolunun homojen bir yapıya 

ulaştığını göstermiştir.   
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While the Levantine basin has been the subject of comprehensive investigations in 

recent years, the region of the basin lying between the coasts of Turkey and Turkish Republic 

of Northern Cyprus has been studied only in a limited manner, through occasional cruises. 

Beginning in July 2015, under the “Determination of Influence of Anthropogenic and 

Natural Processes on the Cilician Basin (between TRNC and Turkey) Marine Ecosystem 

Project (Project No: 114Y139)” and “DEKOSIM Project (Centre for Marine Ecosystem and 

Climate Research, Project Code BAP-08-11-DPT.2012K120880)” projects, the region has 

been investigated jointly by the Institute of Marine Sciences, (IMS), Erdemli, and the 

University of Kyrenia in Girne. Both projects are currently continuing. 

 

Seasonal cruises, carried out by R/V Bilim-2 of the METU-IMS, reveal the 

variability in the structure of the water column through the year. During the summer months, 

Atlantic Modified Water (MAW) is observed at about 50 m depth, below the surface layer. 

The saltier and warmer Levantine Intermediate Water mass (LIW) lies below the MAW and 

extends roughly between 100 m and 200 m depths. During winter, the water column becomes 

mixed due to surface cooling and vertical convection, and has uniform properties down to 

about 200 m depth. The yearly cycle of vertically uniform water column during winter and 

the appearance of LIW in the following season suggest that the LIW is being formed in this 

region. 

 

Dynamic height plots, using the measured CTD data, show the presence of one or 

more eddies in the study area. The eddies are short-lived, having a life span of a few months, 

either changing location or completely disappearing from cruise to cruise. 

 

Monthly measurements carried out by the R/V TEAL Jr of the University of Kyrenia 

at stations on the TRNC coast, beginning in November 2015, provide a time series of the 

variability of the temperature, salinity and dissolved oxygen. The time series show the annual 

cycle of stratification in summer, and the vertically uniform water column in winter with the 

absence of both MAW and LIW. 

 

Keywords: Levantine Basin Circulation, Levantine Intermediate Water. 
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Akdeniz Termohalin Sirkülasyonu, özellikle iki su kütlesinin dağılımları ile 

şekillenir. Bunlardan biri Atlantik Yüzey Suyu diğeri ise Lavant Ortatabaka Suyu’dur. Bu 

su kütlelerin dağılımları ve oluşan extrem meteorolojik olaylar Akdeniz Termohalin yapısını 

belirler. 90’ların başında, büyük miktarda yoğun suyun Ege Denizi’nden Akdeniz’e akışı, 

böyle bir uç meteorolojik olayın sonucudur. O yıllarda hava sıcaklıkları oldukça düşük 

ölçülmüştür. Aynı zamanda yoğun su oluşumu ön koşulu olarak, Levant suları Ege 

Denizi’nde büyük miktarda bulunmaktadır. Levant suları Ege Denizi tuzluluk seviyelerini 

yukaraya çeker. Ekstrem soğuk hava ise suyun soğumasına sebep olur. Soğuyan Ege Suyu, 

kış konveksiyon sürecinin şiddetli olmasına ve tuzlulukların yüksek olması ile birlikte, 

özellikle Orta Ege Denizi’nde çok yoğun suların yüzeye yakın derinliklere kadar 

yükselmelerine neden olur. Bu saptanmış ünik bir olaydır. Böylece Akdeniz’in dip su 

kaynağı Adriyatik yerine Ege Denizi’ne dönmüştür (EMT). Hem tuzluluk artışının hem de 

soğumanın (uç hava şartlarının) bir arada olmasının olasılığı düşüktür. EMT zamanında 

Ege’de diğer atmosferik koşullara bakıldığında; yağışın az, buharlaşmanın çok ve hava 

basıncının yüksek olduğu görülmektedir. Eşzamanlı olarak, İyon Denizi Yüzey Suyu 

Sirkülasyonu anti-sikloniktir. Antisiklonik su döngüsünün önemi, yoğun suyun oluşumunda 

ön koşul olan Lavant tuzlu suların Adriyatik Denizi’ne olan hareketliliğinin kısıtlanıyor 

olmasıdır. 1997-2002 yılları arasında ise Adriyatik dip suyu, tekrar Doğu Akdeniz’in yoğun 

dip su kaynağı olmuştur. Bu dönemde İyon Denizi yüzey sirkülasyonu, Lavant sularını 

Adriyatik Denizi’ne yönlendirecek şekilde siklonik hareketlilik içindedir. Ege Denizi 

çevresinde ise yüksek hava sıcaklığı dolayısıyla deniz suyu sıcaklığı ile birlikte tuzlu Lavant 

yüzey suların bölgede bulunmaması, yoğun su oluşumunun gerçekleşememesinde önemli 

rol oynamıştır. Bir Adriyatik Denizi’nin aktif olması, bir Ege Denizi’nin aktif olması 10lu 

yıllar mertebesindedir. Ege Denizi’nin tekrar aktif duruma geçmesi 2007-2009 yılları arasına 

rastlar. Ancak bu sefer Ege Denizi’nden Akdeniz’e akan sular 90’lı yılların başındaki gibi 

yoğun olmadığından Doğu Akdeniz tabanına doğru değil, orta derinliklerden Akdeniz’e 

akar. Bu süreç EMT-Benzeri süreç olarak adlandırılır. EMT ve EMT-Benzeri süreçlerin Ege 

Denizi doğu kıyılarındaki koy ve körfezlerden izlenmesi mümkündür. Örneğin, İzmir 

Körfezi-Ege Denizi bağlantı noktasında son 30 yılın en soğuk (< 14.0°C) ve en yoğun (>29.4 

kg/m3) suyu EMT zamanında ölçülmüştür. Bu çalışmada,  İzmir Körfezi su özellikleri 

incelenerek, bahsi geçen süreçlerin izlenebildiği ortaya konulmuştur. 

 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (Projesi No: 115Y260). 
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The thermohaline circulation of Mediterranean is characterized by the distributions 

of two water bodies in particular. One is Modified Atlantic Water (MAW) and the other is 

Levantine Intermediate Water (LIW). The distributions of these water masses and the 

occurring extreme meteorological events determine the Mediterranean Termohaline 

structure. The flow of dense water from the Aegean Sea to the Mediterranean in the early 

90's is the result of such an extreme meteorological phenomena. In these years, the air 

temperatures were measured very low. At the same time, Levantine surface and intermediate 

waters are present in large quantities in the Aegean Sea, being pre-condition for dense water 

formation. The Levantine waters increase the salinity of the Aegean Sea. Extreme cold 

wether causes decreasing of water temperature. The cooling Aegean Water causes the winter 

convection process to be intense and together with salinity increase, leading to very dense 

waters, especially in the Central Aegean Sea, rising to near surface depths. This is considered 

as a unique event. Thus, the deep-water source of the Mediterranean shifts to the Aegean 

Sea instead of the Adriatic Sea (EMT). This is a rare occurrence in which both salinity 

increase and cooling (extremes weather) coexist. Other atmospheric conditions in the 

Aegean Region during the EMT period are low precipitation, high evaporation and high air 

pressure. Concurrently, the surface water circulation of the Ionian Sea is anticyclonic. The 

prominence of the anticyclonic water cycle is that Lavant salt water, which is a precondition 

for the formation of dense water, is restricted in its movement to the Adriatic Sea. Between 

1997-2002, the Adriatic deep dense water became once again a deep water source of the 

Eastern Mediterranean. During this time, the surface circulation of the Ionian Sea is cyclonic, 

which causes LIW to be directed towards the Adriatic Sea. In the Aegean, due to the absence 

of saline Levantine water and high seawater temperature (due to high atmospheric 

temperatures), no dense water formation takes place.  Active dense water formation phases 

of two seas (Adriatic and Aegean Sea) have decadal period. The Aegean Sea is again active 

between the years 2007-2009. In this period, the dense Aegean water flows into the Eastern 

Mediterranean (EMed) at depths below LIW but not dense enough to go into the deep/bottom 

layers of EMed. This phenomen is called as ‘‘EMT-like’’ event. Such EMT and EMT-like 

events can be detected from the observations conducted in the bays and coastal area of 

eastern Aegean Sea. For example, the coldest (<14.0°C) and most dense (> 29.4 kg/m3) water 

in the last 30 years at the EMT time in İzmir Bay was measured at the connection point to 

Aegean Sea. In this study, it was revealed that processes took place in the Mediterranean can 

be investigated by examining the water properties of İzmir Bay. 

 

This study was supported by TUBİTAK (Project No: 115Y260). 
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Ege Denizi Türkiye ile Yunanistan arasında kalan ve içerisinde birçok ada ve adacık 

bulunan ayrıca Çanakkale Boğazı’ndan gelen Karadeniz sularını yüzeyde Akdeniz’e taşıyan 

hidrografik ve oşinografik özellikleri itibariyle özel bir denizdir. Ege Denizi’nde meydana 

gelen oşinografik özelliklerin anlaşılması ekonomik ve çevresel açıdan oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, Ege Denizi’nin yüzey suyu sıcaklıkları 30 senelik bir veri seti (ECMWF ve 

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı veri seti) kullanılarak analiz edilmiş ve 

aylara göre gösterdiği değişimler incelenmiştir. Özellikle yaz aylarında meydana gelen ve 

kısmen Eylül ayında devamlılık gösteren ülkemiz kıyılarına yakın tarafta oluşan upwelling 

durumu gözlenmiştir. Upwelling nedenlerinden biri olan Ekman taşınımından olabileceği 

varsayımı yapılmıştır. Bu maksatla yüzey rüzgar paternleri de aylık olarak incelenmiştir. 

Yaz aylarındaki hakim rüzgarların, oluşan upwelling ile uyumlu olarak kuzeyden esen 

rüzgarlar olduğu ve güneye doğru süpürdükleri yüzey suyunun coriolis etkisi ile Yunanistan 

ana karasına doğru yönlendikleri ve ülkemiz kıyılarında Ekman taşınımı ile upwelling 

oluşturdukları sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Deniz Suyu Yüzey Sıcaklığı, Upwelling, Hakim 

Rüzgarlar, Ekman Taşınımı. 
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Aegean Sea, between Turkey and Greece, is scientifically worth to study with its 

hydrographic and oceanographic features defined by complex bathymetry, islands, different 

water masses due to runoff through Canakkale Strait (Black Sea and Mediterranean water 

masses) and atmospheric conditions. It is also important to understand oceanographic 

conditions in terms of environment and economy. In this study 30 years of sea surface 

temperatures (SST) from ECMWF and Office of Navigation, Hydrography and 

Oceanography were analyzed and seasonal SST variations described. It was found that 

eastern part of Aegean Sea is colder than western part during the summer time. The main 

hypothesis for this difference is upwelling occurring near Turkish coast due to Ekman 

pumping initiated by northerly winds. It is estimated that northerlies sweeps the surface 

water to South and then water moves towards right according to the coriolis force. To prove 

this, wind conditions were analyzed and found that %70 of the winds during the summer 

time are northerlies. Finally, It was decided that upwelling near the Turkish coast occurs due 

to the Ekman pumping initiated by northerly winds, and make the eastern part of Aegean 

Sea Surface waters colder than western part during the summer time.   

 

Keywords: Aegean Sea, SST, Upwelling, Winds, Ekman Pumping.  
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Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, R/V 

Bilim-2 gemisinin gövdesine takılı olan RDI Ocean Surveyor tipi ADCP cihazı ile seferlerde 

yapılan ölçümlerinden türetilmiş kalite kontrolü yapılmış akıntı verilerinin toplandığı bir 

veri tabanı oluşturmaktır. 2016 yılı sonu itibarı ile 2005 yılından beri 80 seferden toplanmış 

ham ADCP veri arşivi 40 GB disk alanına ulaşmıştır. Ancak, cihazın WinADCP programı 

ile işlenen ham veriden istenen düzeyde akıntı hızları hesaplanamamıştır. Bunun en büyük 

sebebi, R/V Bilim-2 gemisinde bulunan cayro pusulası ve GPS (2012’den önce) 

verilerindeki kararsız ve düşük kaliteli olmasıdır.  

 

Akıntı verisine olan ihtiyacın 2017 yılı içerisinde daha da artması ile mevcut tüm 

VM-DAS ADCP ham verisi, doğru akıntı hızlarının hesaplanması için taban izleme ve su 

kolonu izleme doğrulama yöntemlerini kullanmaya imkân veren CODAS programı ile tekrar 

işlenmiştir. Bunun sonucunda, yukarıda belirtilen problem aşılmış ve birçok sefer için 

güvenilir akıntı değerleri elde edilmiştir. CODAS programı ile oluşturulan akıntı verisinden 

elde edilen 5 dakika ortalama akıntı kesitleri, ODV (R. Schlitzer, Ocean Data View) 

ortamına aktarılarak, görüntüleme ve diğer kullanımlar için depolanmaktadır. 

 

2017 yılı sonu itibarı ile ODTÜ-DBE ADCP veri tabanı, 2005-2017 arasında tüm 

Türkiye Denizlerinde (Önemli bir kısmı Akdeniz) gerçekleştirilmiş 84 seferin verisini 

barındırmaktadır. Toplam akıntı kesit-profil veri sayısı 55000 aşmıştır. Bu kesitler için 

oluşturulan üst veri; cihaz özellikleri, veri toplama tipi (geniş, dar bant), bin boyutu, seyir 

hızı v.b. bilgileri içermektedir. Veri tabanında bulunan verilerin tümü, SeaDataNet kalite 

kontrol kodlarına göre işaretlenmiştir. Akıntı verisinin kalitesi, cihazın ayarlarıyla doğrudan 

bağlantıdır. Bundan dolayı, 1m bin boyutunda toplanan verilerin işlenmesi cihazın iç 

gürültüsünden kaynaklı mümkün olmamaktadır; 2011 yılı öncesi yapılan ölçümlerde 

istasyonlarda geçen süre de elde edilen veri kalitesi, kararsız cayro bağlantısı ve düşük 

kaliteli GPS verisi sebebi ile kötü, ancak seyir esnasında toplanan veriler genellikle iyi 

kalitededir. 2012 yılından itibaren GPS verisinin daha hassas toplanabilmesi ile tüm veri 

kalitesinde genel bir düzelme olmuştur. Farklı koşullarda veri toplanma parametrelerinin 

daha da detaylandırılması ancak veri kalitesi ile cihaz ayarlarının karşılaştırmalı analizi 

sonucunda mümkündür.  

 

ODTÜ DBE ADCP veri tabanı, dolaşım dinamiklerinin tanımlanması, akıların 

hesaplanması ve dolaşım modellerinin doğrulanması gibi birçok faklı amaç için diğer 

oşinografik verilerle birlikte analiz edilerek kullanılabilmektedir. Veriler, görselleştirme ve 

aktarım için birden fazla kıstasa, örneğin: sefer, zaman, coğrafik bölge, operasyon modu vs., 

göre seçilebilmektedir. Veri tabanı R/V Bilim-2 gemisi seferlerini takiben düzenli olarak 

güncellenmektedir.  
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The purpose of this work is creation of the collection of quality controlled sea 

currents data derived from the underway ADCP measurements routinely performed in the 

Middle East Technical University Institute of Marine Sciences with RDI Ocean Surveyor 

150 (OS150) instrument mounted on R/V Bilim-2. By the end of 2016 the ADCP archive 

contained raw data from 80 cruises since 2005 occupying more than 40 GB of disk storage. 

However there was very limited success in obtaining reliable currents velocities from the 

raw data with the native WinADCP software. The main reasons for this were instability and 

low data quality of gyro at R/V Bilim-2 and insufficient accuracy of older GPS data (before 

2012). 

 

In 2017, considering high demand for data on sea currents, the whole archive of 

ADCP VM-DAS raw data was reprocessed with CODAS software, which provides 

possibilities for performing calibration of velocities using bottom track and water track data. 

This allowed to overcome the problems indicated above and obtain reliable current velocities 

for the most of cruises. The 5 min averaged profiles of currents velocities were exported 

from CODAS and imported to ODV collection (R. Schlitzer, Ocean Data View) for final 

storage, quality control, management and visualization. 

 

By the end of 2017 the METU-IMS ADCP data collection contained data from 84 

cruises carried out in all Turkish seas (though mostly in Mediterranean) for period 2005-

2017. The total number of sea currents profiles exceeds 55,000. The profile metadata contain 

information about instrument, acquisition mode (broad band or narrow band), bin size, vessel 

speed etc. Each data value in the collection is accompanied with the quality flag coded 

according to SeaDataNet scheme. The quality of sea currents data vary depending on the 

ADCP settings: thus, the data obtained with 1m bin size appeared to be not applicable due 

to high internal noise; the on-station data before 2011 appeared to be bad due to problems 

with gyro and insufficient GPS accuracy, while the underway data for the same period are 

mostly good. The overall quality of data improved since 2012 after starting usage of more 

accurate GPS. Analysis of data quality vs instrument settings allowed to elaborate 

recommendations for acquisition parameters under different conditions. 

 

Data from the METU-IMS ADCP data collection can be used for multiple purposes 

such as joint analysis with other oceanographic data, including comparison with geostrophic 

velocity fields from CTD data, description of circulation dynamics in a region, calculation 

of fluxes, and verification of circulation models. Selection of data for visualization and 

exporting can be done by multiple criteria, e.g. by cruise, time, geographical extent, 

operation mode etc. The collection is regularly updated with the new data acquired in R/V 

Bilim-2 cruises. 

 

Keywords: ADCP, Currents, Velocity, CODAS, ODV. 
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Karadeniz’de kıyıya sıkışan dalgalar (coastally trapped waves – CTW), Türkiye 

Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi (TUDES) deniz seviyesi istasyonları gözlemleri ve 

Copernicus Marine Service tarafından üretilen deniz yüzey yüksekliği model sonuçları 

kullanılarak 2012-2016 yılları arasında incelenmiştir. Deniz seviyesi ölçüm istasyonları 

Karadeniz’in Türkiye kıyılarında İğneada, Şile, Amasra, Sinop ve Trabzon da yer 

almaktadır. Deniz seviyesi spectral analizleri, CTW’lerin 12-13 gün arasında değişen 

sürelerde, 15 gün süreyle Karadeniz’de var olduğunu göstermektedir. Zaman serileri 

üzerinde yapılan analizlerde bu dalgaların yaklaşık 2.5 m/s hızla batıdan doğuya doğru 

yayıldığı ve istasyonlarda deniz seviyelerinde 20-35cm lik deniz seviyesi değişimlerine 

neden oldukları belirlenmiştir. CTW’ların oluşum mekanizmalarını inceleyebilmek için 

Copernicus Marine Service tarafından sağlanan deniz yüzeyi yüksekliği ve yüzey akıntı 

dağılımları, deniz seviyesi istasyonlarında ölçülen rüzgar verileri ve Copernicus Marine 

Service rüzgar model sonuçları beraber analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda, 

Karadeniz’in batısında kıyıya paralel rüzgarın güçlü estiği zamanlarda, kıyıya su yığılmakta 

ve CTW leri oluşturduğu gösterilmiştir.  
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        Coastal trapped waves (CTW) are investigated in the Black Sea during 2012-2016 using 

observations from Turkish National Sea Level Monitoring System (TUDES) sea-level 

stations and sea surface height model results from Copernicus Marine Service. Sea level 

stations are located at İğneada, Şile, Amasra, Sinop and Trabzon along the Black Sea coast 

of Turkey from west to east, respectively. Spectral analysis of sea level data shows that 

CTW’s exist in the Black Sea with a period of 12-13 days and 15 days duration. These waves 

propagate from west to east with speed of 2.5 m/s and cause 20-35cm variability in sea level. 

In order to investigate formation mechanisms of CTWs, sea surface high and surface 

velocities from Copernicus Marine Service, wind measurements from sea level stations and 

atmospheric model results from Copernicus Marine Service are jointly analyzed. These 

analysis shows that CTW’s are formed when water accumulated in the coast after strong 

along shore winds blowing in the western Black Sea. 

 

Keywords: Coastal trapped waves, Black Sea, Sea level. 
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İzmir Körfezi’nde deniz suyu fiziksel değişkenleri 1988 yılından bu yana düzenli 

olarak ölçülmektedir. Bu çalışmada son yıllara ait mevsimsel veriler incelenmiş ve suyun 

fiziksel özellikleri araştırılmıştır. İzmir Körfezi, kış mevsiminde zayıf, yaz mevsiminde ise 

güçlü tabakalaşma ile sınıflandırılmıştır. İki tabakalı su oluşumunda, mevsimsel geçişlerin 

yüzey sıcaklığında yaptığı değişim ve buharlaşma önemlidir. Termoklin bahar mevsiminde 

oluşmaya başlar ve bu derinlik yaz mevsiminde 20 m’yi bulur, güz mevsiminde ise daha da 

derinleşir. Buna karşın kış mevsiminde dikeyde homojene yakın bir su kolonu meydana 

gelmektedir. İç Körfez sığ olması nedeni ile diğer bölgelerden farklı olarak her mevsim 

tabakalaşma gösterir. Kış döneminde tuzluluğu daha yüksek olan sıcak Ege Denizi suyu 

İzmir Dış Körfezi’ne girer, yaz döneminde ise sığ Körfez bölgeleri buharlaşma sonucunda 

yüksek tuzluluk ihtiva etmektedir.  

 

İzmir Körfezinde kış mevsiminde kuzey ve güneydoğu, yaz mevsiminde kuzey 

rüzgarı hâkimdir. Körfez’de rüzgarın zayıf olduğu durumlarda sadece sıcaklık ve tuzluluk 

dolayısı ile yoğunluk farkından meydana gelmiş olan termohalin akıntılar, rüzgarın belli bir 

yönden uzun zaman esmesi durumunda rüzgar güdümlü bir akıntıya dönüşür. Bu yüzden 

baskın rüzgar yönleri dikkate alınarak yapılan matematiksel model ile mevsimsel akıntı 

desenleri bulunmuştur. 
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The physical variables of sea water in the Izmir Bay have been measured regularly 

since 1988. In this study, the seasonal data of recent years are examined and the physical 

properties of the water are investigated. Izmir Bay is classified with weak stratification in 

winter and strong stratification in summer. In formation of two-layer water, the seasonal 

changes in surface temperature and evaporation are important. The thermocline began to 

occur in the spring and this depth reached 20 m in the summer and deepened in the autumn. 

On the other hand, there is a homogeneous water column in the winter season. The shallow 

Inner bay has stratification in all seasons unlike other parts of the bay. The hot Aegean Sea 

water, which is richer in salt content, entered Izmir Outer Bay in the winter season. But then 

the shallow regions in the Bay contained high salinity as a result of evaporation during the 

summer period.  

 

In the Izmir Bay, the northern and southeastern winds are dominant in the winter 

season and the northern wind is dominant in the summer. The occurred thermohaline 

circulation, due to temperature and salinity, when the wind is weak become a wind-driven 

circulation when the wind blows from a certain direction for a long time in the Bay. 

Therefore, the seasonal flow patterns were found with the mathematical model made by 

considering the dominant wind directions. 

 

Keywords: Physical properties of sea water 1, Current 2. 
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T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

uhdesinde İstanbul Teknik Üniversitesi koordinesinde Antarktika’ya yönelik olarak 

düzenlenen bilimsel çalışmalara/seferlere destek vermek ve Seyir, Hidrografi ve Oşinografi 

Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Ulusal Deniz 

Araştırma Stratejisi (TUDAS) belgesinde belirtildiği gibi “Antarktika ve Arktik gibi 

Türkiye’nin deniz yetki alanları içinde bulunmayan bölgelerdeki deniz araştırmalarına 

katkıda bulunma” maksadıyla Antarktika kıtasına ana karadan en yakın mesafede ve en çok 

kullanılan geçit olmasından ötürü, Drake Geçidi’ne ait meteorolojik ve oşinografik veriler 

analiz etmek için seçilmiştir. Gelecekte Antarktika’ya gidecek ekiplere söz konusu bölgeye 

ilişkin ön fikir verebilmesi maksadıyla 2013-2017 yıllarına ait dalga yüksekliği, rüzgar 

şiddeti/yönü, deniz suyu yüzey sıcaklığı ve hava sıcaklığı verileri incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre deniz durumunun büyük değişkenlikler gösterebildiği ve “9” deniz durumuna 

kadar çıkabildiği, deniz suyu yüzey sıcaklığı ile hava sıcaklığının ise benzer bir patern 

izlediği ve büyük değişiklikler göstermediği söylenebilir. İlaveten tüm parametrelerde 

mevsimlere göre değişikliklerin oluştuğu ve rüzgarın büyük oranda batıdan estiği tespit 

edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Drake Geçidi, Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi, Türk 

Antarktika Bilim Seferi. 
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Meteorological and oceanographic data of the Drake Passage which is the closest point 

to reach the continent of Antarctica from the main land and used by sailors very often is 

chosen to analyze in order to support Antarctic scientific expeditions which are organized 

under the auspices of Presidency of the Republic of Turkey, under the responsibility of 

Ministry of Science, Industry and Technology, in the coordination of Istanbul Technical 

University and with the purpose of contributing to the marine research performances in the 

areas that are out of Turkey’s maritime jurisdiction areas such as Antarctica and Arctic as 

stated in Turkish National Marine Research Strategy (TNMRS) which was prepared by 

Navigation, Hydrography and Oceanography Services, Plan and Coordination Council. The 

wave height, wind speed/direction, sea surface temperature and air temperature parameters 

of the years of between 2013 and 2017 are analyzed to give the idea about the region to the 

groups/people that will go to Antarctica in the following years. With respect to results we 

get it could be said that sea state of the passage is changing a lot and sea state could reach to 

the level of “9”, sea surface temperature and air temperature have the same pattern and they 

are not changing a lot with time. Additionally it is understood that all parameters change 

from season to season and wind mostly blow from the direction of west.  

 

Keywords: Drake Passage, Turkish National Marine Research Strategy Document, Turkish 

Antarctic Expedition. 
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Okyanus akıntıları ısı ve enerji transferini sağlamaları nedeniyle dünyanın birçok 

bölgesinde iklimi şekillendirmede ana role sahiptir. Yüzeysel akıntı sistemleri, hakim rüzgar 

yönü, büyük akarsuların taşıdıkları su miktarı, sahil hattının şekli ve fiziksel oşinografik 

etkiler (deniz suyu sıcaklığı, tuzluluk, su seviyesi gibi) nedeniyle oluşur ve şekillenirler. 

Yüzey akıntılarının belirlenmesi için sıklıkla uydu gözlemlerinden, doğrudan ölçüm 

tekniklerinden (ADCP, sürüklenen şamandıralar gibi) ve sayısal model tahminlerinden elde 

edilen veriler kullanılır. Bu çalışmada Avrupa Birliği Kopernik Deniz Bilgi Servisinin 

nümerik model tahmin metoduyla kullanıcılara sunmuş olduğu 2005-2015 dönemini 

kapsayan veriler kullanılmış ve Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz için aylık yüzey akıntı 

yapıları incelenmiştir. Bu çalışma söz konusu üç deniz için bilinen ana döngülerin yanı sıra 

mezo-ölçekli diğer döngüleri de ortaya çıkarmıştır. Bu döngüler yüzey akıntı yapılarını 

fiziksel oşinografik ve meteorolojik koşullarla birlikte irdelemek açısından gelecekte 

yapılacak çalışmalara destek olacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yüzey Akıntısı, Oşinografi, Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz. 

 

mailto:iosanmaz@shodb.gov.tr


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

258 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Circulations in the upper level of Black Sea, Aegean Sea and  

Eastern Mediterranean 
 

 

İpek OSANMAZ1, Murat ELGE1, Serdar TOMBUL1, Emre TÜKENMEZ1  
1Office of Navigation, Hydrography and Oceanography, Istanbul 

Corresponding author e-mail: iosanmaz@shodb.gov.tr 

 
 

Ocean currents have a main role in supplying the heat and mass transfer in many 

regions of the world. Global and local surface current systems shaped as a result of prevailing 

wind directions, discharge of waters, shape of the coastlines and physical oceanographic 

effects (sea temperature, sea level, salinity, etc). There are several ways for measuring the 

ocean currents: Satellite measurements, direct measurements (ADCP, drifters, etc.) and 

numerical methods. This study has been conducted using E.U. Copernicus Marine Service 

Information belonging to the dates between 2005-2015 and the circulation of the upper layer 

of Black Sea, Aegean Sea and Eastern Mediterranean Sea has been investigated to reveal the 

monthly circulation patterns. This study has find out the meso-scale circulation patterns as 

well as the well-known main circulations. These patterns are going to enlight the studies 

helping the researchers who deal with physical oceanographic and meteorological conditions 

interacting with meso-scale circulations for the future. 

 

Keywords: Surface Currents, Oceanography, Black Sea, Aegean Sea, Eastern 

Mediterranean Sea. 
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Karadeniz yüzey akıntı çevriminin uzamsal ve zamansal değişimi ‘AVISO’ 

(Archiving, Validation, and Interpretation of Satellite Oceanographic) uydu verileri 

kullanılarak, herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmaksızın, öğreticisiz öğrenme yetisine 

sahip yapay sinir ağları konseptine bir örnek teşkil eden ‘SOMs’ (Self-Organizing Maps) 

vasıtasıyla incelenmiştir. SOMs algoritmaları vasıtası ile gerçekleştirilen veri kümeleme 

işleminin doğruluğunun değerlendirilmesi kapsamında da bir iç denetim mekanizması olarak 

‘DBI’ (Davies-Bouldin Index) çalışmalara dahil edilmiştir. Çalışmalar neticesinde; 

zamansal değişimleri ve gerçekleşme frekansları açılarından birbirinden ayrılan altı farklı 

uzamsal kalıp olduğu tespit edilmiştir. Bahsekonu bu kalıplar: Kalıp-1 (Sivastopol Siklonik 

Çevrimi ve İkiz Batum Anaforları, %21), Kalıp-2 (Siklonik RIM Akıntısı ve Anti-siklonik 

Batum Anaforu, %16), Kalıp-3 (Anti-siklonik Sivastopol ve Batum Anaforları, %17), Kalıp-

4 (Sikonik RIM Akıntısı ve Siklonik Batum Anaforu, %21), Kalıp-5 (Anti-siklonik RIM 

Akıntısı ve Batum İkiz Anaforları, %15), ve son olarak Kalıp-6 (Anti-siklonik RIM Akıntısı 

ve Çoklu Anaforlar, %10). Tespit edilen bu altı kalıbın, NAO (the North Atlantic 

Oscillation), EAWR (the East Atlantic/West Russian), ve ENSO (El Nino Southern 

Oscillation) gibi küresel ölçekteki başlıca iklimsel indeksler ile olası ilişkileri de ayrıca 

değerlendirilmiş olup Kalıp-5 ve Kalıp-6’nın, negatif ENSO indeksi ile ilişkisi görülmüştür. 

Kalıp-4’ün ise yılda iki kere gözlemlenen klorofil-a konsantrasyonu artışının sonbahar 

dönemi ile yüksek oranda denk gelmesi dikkate değer bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: SOM, Yapay Sinir Ağı, Karadeniz, NAO, ENSO, EAWR, İklimsel 

indeks, Klorofil-a. 
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 Spatial and temporal variability of the Black Sea surface circulation is investigated 

using Satellite data from Archiving, Validation, and Interpretation of Satellite 

Oceanographic data (AVISO), and by means of Self-Organizing Maps (SOMs) which is an 

example of neural network concept with an unsupervised learning capability. Davies-

Bouldin Index (DBI) is also utilized as an internal scheme, in order to assess the precision 

of clustering obtained through algorithms of SOMs. As a result; six spatial patterns with 

respective temporal variabilities and occurrence rates were identified, namely: Pattern-1 

(Sevastopol Cyclonic and Batumi Dipole Eddies, 21%), Pattern-2 (Cyclonic RIM Current 

and Anti-cyclonic Batumi Eddy, 16%), Pattern-3 (Anti-cyclonic Sevastopol and Batumi 

Eddies, 17%), Pattern-4 (Cyclonic RIM Current and Cyclonic Batumi Eddy, 21%), Pattern-

5 (Anti-cyclonic RIM Current and Batumi Dipole Eddies, 15%), and finally Pattern-6 (Anti-

cyclonic RIM Current and Multi Eddies, 10%). Possible connection of these patterns to the 

climatological indices such as; the North Atlantic Oscillation (NAO), the East Atlantic/West 

Russian (EAWR) oscillation, and El Nino Southern Oscillation (ENSO) are also discussed. 

Pattern-5 and Pattern-6 are both found to be correlated with negative ENSO index. 

Occurrence of Pattern-4, on the other hand, dominates most of the fall blooms of 

chlorophyll-a concentration in the region, which is one of the two blooms taking place every 

year. 

 

Keywords: SOM, Neural Network, Black Sea, NAO, ENSO, EAWR, Climatological index, 

Chlorophyll-a. 
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Bu çalışmada Yapay Sinir Ağları kullanılarak Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi ve 

Marmara Denizi Çıkışında oluşan akıntıların, Ağustos 2008 – Ekim 2009 arasında akustik 

yöntem ile veri toplayan Şile, Yalova, Erdek ve Gökçeada su seviyesi istasyonlarında 

ölçülen veriler kullanılarak tahmin edilmesi hedeflenmiştir. Su seviyesi verileri ile eş 

zamanlı olarak toplanmış akıntı verileri kullanılarak Yapay Sinir Ağı modelleri kurulmuştur. 

Akıntılar bir senelik bir süreçte Çanakkale Boğazı’nın Marmara Denizi ve Ege Denizi 

çıkışlarında deniz tabanına yerleştirilmiş 300 Khz’lik ADCP cihazları ile her bir metre 

derinlikte ve 15 dk örnekleme aralığı ile toplanmıştır. Yapay Sinir Ağları ile 6 saat öncesine 

kadar toplanmış su seviyesi verileri kullanılarak 6 saat sonrasına kadar akıntı tahmin 

modelleri geliştirilmiş, en iyi sonuçların Şile & Yalova & Gökçeada ve Şile & Yalova & 

Erdek & Gökçeada kombinasyonlarının 6 saat öncesine kadar olan verilerinin tümünün 

kullanıldığı durumda verdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, Boğazın her iki 

girişindeki yüzey akıntılarının 6 saat sonrasına kadar yüzeyde 0.90 Korelasyon katsayısı (R) 

ve 0.15 m/s RMSE ile dip akıntılarının ise 0.67 Korelasyon Katsayısı (R) ve 0.05 RMSE ile 

tahmin edilebildiği bulunmuştur. 
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Akıntı Tahmini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m_elge@hotmail.com


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

262 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Forecasting the Currents of Canakkale Strait with Artificial Neural 

Networks Using Sea Level Changes in Aegean, Marmara and Black Sea 
 

 

Murat ELGE1, Burak AYDOĞAN2, Hüsne ALTIOK3 

1 Office of Navigation, Hydrography and Oceanography, İstanbul 
2 Yıldız Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering, İstanbul 

3İstanbul University, Institute of Marine Sicences and Management, İstanbul 

Corresponding author e-mail: m_elge@hotmail.com  

 

 

The main purpose of this study is to apply Artificial Neural Networks (ANN) to 

forecast of the currents at the Marmara and Aegean Sea exits of Canakkale Strait by using 

the sea level changes in Black Sea, Marmara Sea and Aegean Sea. The sea level data 

obtained between August 2008 and October 2009 by Şile (Black Sea), Yalova and Erdek 

(Marmara Sea) and, Gökçeada Island (Aegean Sea) stations were used as the input of the 

ANN models developed during the study while the concurrently observed currents were used 

as targets. One year current profiles (at each meter trough the water column) were observed 

by the bottom deployed upward looking 300 Khz ADCPs located at the Marmara and Agean 

Sea exits with 15 minutes sampling rates The results showed that the best combinations of 

sea level stations are Şile & Yalova & Gökçeada and Şiler & Yalova & Erdek & Gökçeada 

with data of last 6 hours. It was successfully forecasted for 6 hours of upper layer currents 

with correlation coefficients 0.90 and 0.15 RMSE. The lower layer currents were forecasted 

with 0.67 R and 0.05 RMSE. 

 

Keywords: Canakkale Strait, Currents, Sea Level, Forecast, Artificial Neural Networks. 
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Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilerden Korunmasına Yönelik 

Ulusal Eylem Planı’nın Güncellenmesi 
 

 

Gülsen AVAZ1, Aslı Süha GÜNAY1, Gizem ÇAKMAK1, Kumru RENDE1, İmran TÜRE1, 

Ahmet BABAN1, Şeyma KARAHAN1, Kemal GÜNEŞ1, Arzu OLGUN1 
1TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kocaeli 

Sorumlu yazar e-posta: gülsen.avaz@tubitak.gov.tr 
 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kıyılarımızla ilgili olarak gerek ülkemizin taraf olduğu 

uluslararası sözleşmeler (Barselona ve Bükreş Sözleşmeleri Kara Kökenli Kirleticiler 

Protokolleri), gerekse ulusal mevzuat ve ilgili AB Direktiflerini temel alarak ülkemiz kıyı 

alanlarının ve denizlerinin korunmasını sağlamak üzere 2000 yılından bu yana çalışmalarına 

devam etmektedir. Bu kapsamda ilk olarak 2001-2004 yılları arasında “Kara Kökenli 

Kirleticilerden Kaynaklanan Kirliliğe İlişkin Ulusal Eylem Planının Hazırlanması (KKK 

UEP 2004)” Projesi Bakanlık koordinasyonunda TÜBİTAK MAM tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra UNEP Akdeniz Eylem Planı (UNEP MAP) isterlerine göre 

düzenlenen KKK UEP, 2005 yılında UNEP MAP Sekretaryasına sunulmuştur. Zaman 

içerisinde, Barselona ve Bükreş Sözleşmelerinin güncellenen KKK Protokolleri/Stratejik 

Eylem Planlarına; SÇD, DSÇD gibi yeni AB direktifleri ile ortaya çıkan bütüncül çevre 

yönetimi anlayışına ve ekosistem temelli yaklaşıma uygun olarak KKK UEP 2005’in 

güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyaca paralel olarak Barselona Sözleşmesine taraf 

ülkeler UNEP MAP koordinasyonunda, KKK UEP’lerini mevcut kirlilik durumlarını oluşan 

yeni çevresel yönetim anlayışlarına uygun olarak değerlendirerek güncellemeye 

başlamışlardır. 

 

Bu amaçla, ülkemizde "Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı 

Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı" çalışması yoğun paydaş katılımı ile 

desteklenerek 2017 yılında güncellenmiştir. Söz konusu Eylem Planı güncellenirken; 

ülkemiz kıyılarının kara kökenli kirlilik açısından mevcut durumu belirlenmiş, ilk eylem 

planının gerçekleşme durumu değerlendirilmiş, ulusal/uluslararası hedeflerle mevcut durum 

arasındaki boşluk analizi yapılmış, boşluğu giderecek ulusal hedefler belirlenmiş, bu 

hedefleri gerçekleştirmek içim gerekli önlemler ve izlemek için ise gerekli göstergeler 

belirlenmiştir.  

 

Güncellenen Ulusal Eylem Planı güçlü bir ulusal deniz kirliliği kontrol ve önleme 

politikası aracı oluşturarak, sürdürülebilir kalkınma için stratejik plan oluşturulmasına 

önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kara kökenli kirleticiler, Ulusal Eylem Planı, Barselona Sözleşmesi, 

Bükreş Sözleşmesi. 
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from Land Based Sources Pollution  
 

 

Gülsen AVAZ1, Aslı Süha GÜNAY1, Gizem ÇAKMAK1, Kumru RENDE1, İmran TÜRE1, 
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The Ministry Of Environment And Urbanization continues its studies related to our 

coasts to maintain protection of the coastal areas and the seas of our country since 2010 

based on both the international conventions (Barcelona and Bucharest Conventions 

Protocols of Land Based Pollutants), of which our country is a party, and national legislation 

and related EU Directives. Within this scope, firstly the Project of "Preparation of National 

Action Plan Related To Pollution Originated From Land-Based Pollution Sources (LBS 

NAP 2004)" was conducted by TUBITAK MAM in Ministry coordination between 2001 

and 2004. Afterwards, LBS NAP arranged according to United Nations Environmental 

Programme- Mediterranean Action Plan (UNEP MAP) requirements is submitted to UNEP 

MAP Secretariat. In time, the need for updating LBS NAP in accordance with updated LBP 

Protocols/Strategic Action Plans of Barcelona and Bucharest Conventions, integrated 

environment management understanding emerging from new EU directives such as WFD, 

MSFD, and ecosystem based approach is arisen.  In parallel with this need; the countries, 

which are parties to Barcelona Convention, start updating LBP NAPs, present pollution 

conditions under the coordination of UNEP MAP by evaluating in accordance with new 

environmental management understanding. 

 

On this purpose, the study of "National Action Plan for Protection of Our Seas against 

Land Based Pollutants" is updated in 2017 in our country by being supported with intense 

stakeholder participation. While mentioned Action Plan is updated, present status of the 

coasts of our country is determined in terms of land based pollution, the condition of 

performing the first action plan is evaluated, gap analysis between national/international 

targets and present status is conducted, national targets to eliminate the gap are designated, 

necessary precautions to realize these targets and necessary indicators to monitor them are 

determined.  

 

Updated National Action Plan is expected to provide substantial contribution to 

establish a strategic plan for sustainable development by creating a strong instrument for 

policy of controlling and preventing national sea pollution.  

 

Keywords: Land Based Pollution Sources, National Action Plan, Barcelona Convention, 

Bucharest Convention. 
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Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin 

Jeokimyasal Dönüşümleri 
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1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ Erdemli Yerleşkesi, Mersin 
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Reaktif metaller toplam parçacık metal havuzu içerisinde biyojeokimyasal olarak en 

aktif metal havuzunu temsil eder. Özellikle reaktif demir ve manganez oksitler organik 

karbon ve fosfor adsorbsiyonu ve mikrobiyal solunumda elektron akseptörü olarak yer 

almaları nedeniyle öne çıkar. Bu hususlar özellikle oligotrofik Doğu Akdeniz’de önem taşır 

zira toz ve nehir kaynaklı partiküllerin fazlalığı ortamdan fosfor çekilmesine neden olabilir. 

Bu çalışmada Kilikya baseninde ilk defa bentik reaktif metal dağılımları ve arka plandaki 

jeokimyasal bağlam sunulmaktadır. Reaktif metaller dört transekt üzerinde toplanmış 

sediman örneklerinden sitrat ile tamponlanmış dithionit çözeltisi kullanarak ekstrakt 

edilmiştir. Bu ekstraktlar ve HF-HNO3 kullanarak elde ettiğimiz toplam metal ekstraktların 

metal içerikleri ICP-MS yardımıyla belirlenmiştir. Sonuç olarak, Kilikya Baseninin yüksek 

miktarda reaktif demir içerdiği, ama her alt-bölgenin yerel girdiler kaynaklı (Göksu nehri 

gibi) kendine has dinamikler gösterdiği bulunmuştur. Ortalama reaktif demir (FeR) ve toplam 

demir (FeT) seviyeleri 55.9±16.4 ve 523±152 µmol g-1 olarak belirlenmiştir. Ortalama ve 

toplam manganez ise 2.39±4.09 ve 11.4±9.1 µmol g-1 seviyelerinde kalmıştır. Molar FeR/FeT 

oranı 0.044-0.257 iken MnR/MnT oranı 0.057-0.401 aralığında bulunmuştur. Çalışmanın 

önemli bir sonucu olarak reaktif demir, tane boyu ile organik karbon arasında Aydıncık 

transektinde bulunan yüksek korelasyon (R2=0.81 ve R2=0.78) gösterilebilir. Tüm 

transektlerde 100 metre derinlik bandında reaktif demir ve organik karbonun benzer 

örüntüler gösterdiği, TOC/TN oranlarına da bakıldığında bunun kıta sahanlığında 

mikrobiyal demir solunumuna işaret ettiği söylenebilir. Reaktif demir zenginleşmesi derinlik 

ile azalırken reaktif manganez zenginleşmesi ise su derinliğiyle artış göstermiştir. Bu 

sonuçlar Kilikya baseninde, dünyadaki başka kıta sahanlığı örnekleri gibi, karasal kaynaklı 

manganezin demirden daha fazla şef üzerinde mobilizasyonun etkisinde kaldığını, hem 

redoksa bağlı süreçler hem de her iki metali taşıyan baskın partikül boyutlarındaki değişim 

nedeniyle yüzey sedimanında metal dağılımlarında farklılaşma olduğunu ortaya koymuştur. 
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Reactive Iron in the Seafloor of Cilician Basin, Eastern Mediterranean  
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Reactive iron is a relatively more biogeochemically active part of solid phase iron 

pool in marine sediments. They can transport organic carbon, take part in microbial 

respiratory pathways and play a major role in controlling phosphate retention or release. The 

latter function is especially crucial in the oligotrophic Eastern Mediterranean (EM), where 

phosphate adsorption onto dust and river-derived reactive iron minerals might have yielded 

in oligotrophy. Here we describe for the first time reactive iron distributions and the 

geochemical context in the northern basin of the EM. We used the citrate-buffered dithionite 

extraction to quantify reactive iron in surface sediments from four transects. Cilician Basin 

has high reactive iron concentration, but each sub-region has own distribution driven by local 

input (i.e. river input in Goksu-Aydincik region). Average reactive iron (FeR) and total iron 

(FeT) concentrations are 55.9±16.4 and 523±152 µmol g-1. Average reactive and total 

manganese concentrations are 2.39±4.09 and 11.4±9.1 µmol g-1. The FeR/FeT molar ratio is 

in the range of 0.044-0.257 whereas MnR/MnT ratio is in the range of 0.057-0.401. FeR has 

significant correlation with organic carbon (R2=0.81) in Aydıncık transect. In this transect 

organic carbon and % mud fraction has significant correlation (R2=0.78). Highly coupled 

distributions of reactive iron, organic carbon and grain sizes show evidence for microbial Fe 

reduction in the 100 m - deep region. This evidence is also supported by the TOC/TN molar 

ratio decreasing below ≤10 in Cilican Basin transects towards 100-m deep stations, 

indicating microbial preference of marine-origin organic carbon near the 100 m-deep region. 

The relative enrichment of reactive Mn in the basin is relatively higher than that of Fe. 

Reactive iron enrichment decreases with water depth whereas reactive Mn enrichment 

significantly increases with water depth. We conclude that among the reactive metal phases 

reactive manganese is more prone to mobilization across the sediment and transported 

laterally towards to open seafloor in the Cilican Basin due to a combination of redox 

processes and differentiation in the dominant particle size that transport different metals. 

 

Keywords: Iron, Manganese, Cilician Basin, Redox processes, Biogeochemistry. 
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Ağır metallerin suda ve sedimanda bulunması doğal veya antropojenik kaynaklarla 

ilişkili olabilir. Evsel veya endüstriyel atıksular, madencilik, işletme ve bakım, boşaltım 

içeren atık bertarafı gibi prosesler başlıca antropojenik kirlilik kaynakları arasındadır. 

“Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi” Projesi’nin bir parçası olarak, Türkiye kıyı ve deniz 

alanlarındaki inorganik kirletici düzeyleri ve dağılımları araştırılmaktadır. 

 

Bu çalışma kapsamında, Ege Denizi kıyı alanlarından ile bunlara referans 

oluşturması beklenen alanları temsilen 24 istasyondan alınan yüzey çökel örneklerinin, 

Arsenik (As -8 ile 37,14 mg kg-1 arası) , Kadmiyum (Cd- 0.04 ile 0.60 mg kg-1 arası), Krom 

(Cr- 26 ile 178.7 mg kg-1 arası), Bakır (Cu-17.2 ile 101.6 mg kg-1 arası), Nikel (Ni-13.6 ile 

255.7 mg kg-1 arası), Kurşun (Pb-12.2 ile 71.8 mg kg-1 arası), Çinko (Zn-30.4 ile 216.9 mg 

kg-1 arası) ve Civa (Hg-0.03 ile 0.75 mg kg-1 arası) içerikleri farklı yaklaşımlarla 

değerlendirilmiştir. Metal analizi önişlemleri EPA 3052; ölçümler ise EPA 6020A 

metotlarına uygun olarak ICP-MS cihazında gerçekleştirilmiştir. 

 

Ağır metal açısından sediman kirlilik durumunun değerlendirilmesi, referansa göre 

karşılaştırma (zenginleştirme faktörü - ZF) ve ekosisteme etkisine (Düşük Etki Aralığı -

ERL) göre yapılmıştır. Zenginleştirme faktörü, şeyl ortalaması baz alınarak hesaplanmıştır. 

Ayrıca, Jeo-birikim İndeksi (Igeo), Kontaminasyon Faktörü (CF), Kirlilik Yükü İndeksi 

(PLI), Potansiyel Ekolojik Risk İndeksi (PERI), toplam Kontaminasyon Derecesi (CD) gibi 

diğer kontaminasyon değerlendirme yöntemleri kullanılarak kirlilik durumları 

değerlendirilmiştir. 

 

Arsenik tüm Ege Denizi kıyısal alanlarında ERL değerinin üzerinde çıkmaktadır. Bu 

durum, yer altı sularıyla kıyılara As taşınma ihtimalinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Ege Denizi’nde ölçülen yüksek As konsantrasyonlarının araştırılması ve 

değerlendirmeye bu durum gözeterek alınması gerekmektedir. 

 

Ağır metal kirliliğinin körfez içlerinde ve nehir ağızlarında (Küçük Menderes, 

Bakırçay, Meriç) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle İzmir İç Köfezin de Arsenik, 

Bakır, Kurşun, Çinko ve Civa elementleri açısından zenginleşmesinin diğer körfezlere göre 

oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Sonuçların diğer kirlilik değerlendirme yöntemleriyle 

de örtüştüğü söylenebilir.  
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The existence of metals in water and sediment may be related to natural or 

anthropogenic sources. Urban and industrial wastewater, mining, operation and maintenance 

and dumping are major anthropogenic sources. As a part of the ongoing “Integrated Pollution 

Monitoring Project in Turkish Seas” project, the levels and distribution of inorganic 

contaminants, such as metals, have been investigated. 

 

In this study, Arsenic (As -8 to 37,14 mg kg-1), Cadmium (Cd- 0.04 to 0.60 mg kg1), 

Chromium (Cr- 26 to 178.7 mg kg-1), Copper (Cu-17.2 to 101.6 mg kg-1), Nickel (Ni-13.6 

to 255.7 mg kg-1), Lead (Pb-12.2 to 71.8 mg kg-1), Zinc (Zn-30.4 to 216.9 mg kg-1) and 

Mercury (Hg-0.03 to 0.75 mg kg-1) contents of the surface sediment samples taken from the  

24 stations representing Aegean Sea coastal areas, were evaluated using different 

approaches. Pre-treatments for metal analysis were carried out in accordance with EPA 3052 

method, and measurements were performed on ICP-MS (EPA 6020A). 

 

The heavy metal levels in sediment were assessed by comparing with the reference 

conditions (the enrichment factor - EF) and the ecosystem effect levels (Effects Range Low 

-ERL). The enrichment factors were computed using shale average values. Also, other the 

contamination assessment methods such as; Geo-accumulation (Igeo), Contamination Factor 

(CF), Pollution Load Index (PLI), Potential Ecological Risk Indices (PERI), Contamination 

Degree (CD) were calculated for the evaluation pollution status. 

 

Arsenic content is above the ERL value in all Aegean Sea coastal areas. This situation 

is attributed to the possibility of arsenic transfers due to the ground water to the coastal areas. 

Investigation of high levels of Arsenic concentrations in the Aegean Sea and considering 

this situation during the evaluation is therefore required. 

 

Heavy metal pollution is observed to be higher concentrations in the inner gulfs and 

river mouths (Küçük Menderes, Bakırçay, Meriç). Enrichment of Arsenic, Copper, Zinc and 

Mercury is observed to be higher in Inner Gulf of İzmir than the others. The results are 

consistent with the other contamination assessment methods. 

 

Keywords: Aegean Sea, Heavy Metal, Geo-accumulation, Contamination Factor,  Pollution 

Load Index, Potential Ecological Risk Indices, Contamination Degree. 
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Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), Poliklorlu bifeniller (PCB) ve Pestisitler 

AB direktiflerinde ve Bölgesel Denizler Sözleşmelerinde (Barselona, Bükreş) öncelikli 

kirleticilerin önemli bir grubuna dahildir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sahibi 

olduğu TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen Denizlerde 

Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2014-2016) kapsamında, Ege Denizi’nde yüzey 

sedimanlarında Petrol hidrokarbonları, PAH’lar, PCB ve Pestisitlerin dağılımları 

araştırılmıştır. 2016 yılında 6-93 m derinlikte ve yumuşak taban yapısında 24 sediman 

istasyonunda izleme çalışmaları yapılmıştır. 
 

Ege Denizi’nde PAH bileşenlerinin toplamı 28,6 ile 2250,8 ng/g kuru ağırlık arasında 

değişim göstermektedir. En yüksek PAH bileşenleri İzmir Körfezi (İZMSW1: 2250.8 µg/L), 

Bodrum (BODSW1: 1330.5 µg/L) ve Aliağa Körfezinde (ALİSW2: 583.5 µg/L) 

ölçülmüştür. IZMSW1 istasyonunda; Acenapthene, Fluorene, Phenantherene, Anthracene 

ve Benzo(a) anthracene, BODSW1 istasyonunda ise; Napthalene ve Fluorene bileşenleri 

düşük etki aralığının (ERL) üzerinde tespit edilmiştir. 

 

Toplam PCB konsantrasyonu (PCB28, PCB52, PCB101,PCB118, PCB138, PCB153 

ve PCB180) 0.01 ile 18.94 ng/g kuru ağırlık arasında değişim göstermektedir. En yüksek 

PCB Bakırçay ağzı (BARSW2), Çandarlı Körfezi (CABSW1) , Aliağa Körfezi (ALİSW2) 

ve İzmir Körfezi (İZMSW1) nolu istasyonlarda gözlenmiştir. Tüm istasyonlarda PCB’ler 

(PCB28, PCB31, PCB52, PCB 101, PCB 118, PCB138, PCB153, PCB180) ERL 

değerlerinin altında bulunmuştur. 

 

Pestisit bileşenlerine bakıldığında tüm istasyonlarda DDT ve türevleri tespit 

edilmiştir. (DDD + DDE) / DDTs 'lerin 0.5'in üstündeki bir oranı, DDT'lerin tarihi 

bozulmadan geldiğini gösterir. Bu çalışmada DDT kirliliğinin daha önce kullanıldığını 

gösteren ortalama oran (DDE + DDT / DDTs) 0.77 olarak bulunmuştur. Anaerobik şartlarda 

parçalanabilen DDT’lerin baskın olduğu anlaşılmaktadır. Diğer Organoklorlu bileşikler 

(Aldrin, Diedrin, Endrin a-BHC, b-BHC ve d-BHC) ölçüm sınırının altında veya çok düşük 

(esasen ihmal edilebilir) konsantrasyonlarda tespit edilmiştir. 
 

Ulusal izleme çalışmaları sonucunda elde edilen bu veriler, iyi çevresel durum 

hedeflerinin belirlenmesine ve organik kirleticilerin kontrolü konusundaki çevresel yönetim 

aktivitelerinin etkinliğinin değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. 
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Polyaromatic hydrocarbons (PAHs), Polychlorinated biphenyls (PCBs) and 

Pesticides are important group of priority pollutants included in the EU directives 

(2013/39/EU; 200/60/EC) and Regional Seas Conventions (Barcelona ve Bucharest). Spatial 

distribution of total Petroleum hydrocarbons (TPH), PAHs, PCBs and Pesticides were 

investigated in surface sediments from the Aegean Sea shelf area of Turkey and assessed for 

their potential risks under the ongoing National Integrated Monitoring Project (2014-2016) 

implemented by TUBITAK-MRC and supported by the Ministry of Environment and 

Urbanization. 24 sediment stations were monitored in 2016 laying in 6-93 m depths range 

and having soft bottom typology. 

 

Total PAH components ranges from 28.6 to 2250.8 ng/g dry weight in the Aegean 

Sea. The highest PAH components were measured in İzmir Gulf (İZMSW1: 2250.8 μg / L), 

Bodrum (BODSW1: 1330.5 μg / L) and Aliağa Gulf (ALİSW2: 583.5 μg / L). IZMSW1 

station, Acenapthene, Fluorene, Phenantherene, Anthracene and Benzo (a) anthracene; 

BODSW1 station, Napthalene and Fluorene components were determined on the Effect 

range low (ERL). 

 

Concentrations of the total PCB’s (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, 

PCB153 and PCB180) varies between 0.01 to 18.94 ng/g dry weight, the highest PCB was 

observed at the Bakırçay (BARSW2), Çandarlı Gulf (CABSW1), Aliağa Gulf (ALİSW2) 

and İzmir Gulf (İZMSW1). PCBs (PCB28, PCB31, PCB52, PCB 101, PCB 118, PCB138, 

PCB153, and PCB180) were found below the ERL values in all stations. 

 

Pesticides including DDT and derivatives were detected in all stations. A ratio of 

(DDD + DDE)/DDTs higher than 0.5 indicates that DDTs came from historical degradation. 

In this study, the mean ratio (DDE+DDT/DDTs) was 0.77 that show that DDT pollution was 

used earlier. It is understood that degradable DDTs dominant in the anaerobic environment. 

Other organochlorine compounds (HCB, lindane, heptachlor, aldrin, dieldrin and endrin) 

were present either below the limit of detection or at very low (essentially negligible) 

concentrations. 

 

The present data obtained from the National Monitoring Studies provides a baseline 

to develop targets for good environmental status and assess the effectiveness of 

environmental management activities against eventually future anthropogenic organic 

pollution. 
 

Keywords: Sediment, Aegean Sea, PCB, PAH, DDT, ERL. 
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Denizler en büyük alıcı ortamlar olmaları sebebiyle çevresel kirleticilerden doğrudan 

etkilenmektedirler. Kirletilmiş akarsular, sanayi kuruluşları, madenler, kentsel atıklar ve 

atmosferik olaylar neticesinde oluşan deşarjlar en önemli kirlilik kaynaklarını 

oluşturmaktadır. Denizel ortamlardaki yüksek seviyedeki kirlilik deniz ekosistemini ve besin 

zinciri yoluyla alındığında toplum sağlığını önemli derecede etkilemektedir. Çalışmamızda 

Ülkemiz denizlerinin yüzey sediment örneklerindeki ağır metal konsantrasyonlarının (Fe, 

Cu, Pb, Zn, Co, Cr, As, Mn ve Ni) belirlenerek kirlilik düzeylerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Örnekler 2016-2017 yılı yaz aylarında Karadeniz, Marmara, Ege ve 

Akdenizde belirlenen sırasıyla 18-22 örnekleme noktasından temin edilmiştir. Örnek 

analizleri WDXRF sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

kontaminasyon faktörleri hesaplanarak üç farklı düşük, orta ve yüksek kontaminasyon 

düzeyine göre sınıflandırılmıştır. Sonuçlara göre 2016 yılı için iki istasyonda Cu 

bakımından, 2017 yılı üç örnekleme noktasında ise Cr, Co ve Ni bakımından oldukça yüksek 

seviyede kirlenme tespit edilmiştir. 

Sonuçlar tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak benzer çalışmalarla 

karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Buna göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz deki 

kirlilik ve kontaminasyon düzeyleri  değerlendirilmiştir.  
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 Seas are directly affected by environmental pollutants as they are the largest 

receptive environment. Discharges arising from polluted rivers, industrial establishments, 

mines, urban wastes and atmospheric events are the most important sources of pollutions. 

The high level of pollution in the marine environment affects community health considerably 

when taken through marine ecosystem and food chain. In our study, it was aimed to 

determine the levels of heavy metals (Cd, Fe, Cu, Pb, Zn, Co, Cr, Al, Mn and Ni) in the 

surface sediment samples of our country's seas. The samples were obtained from 18 

sampling points in Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean in summer of 2016. 

Sample analyzes were performed using the WDXRF system. 

         According to the results obtained, the contamination factors were calculated and 

classified according to three different classifications as low, medium and high 

contamination. The results were interpreted by comparing descriptive statistical methods 

with similar studies. Accordingly, pollution and contamination levels in the Black Sea, 

Marmara, Aegean and Mediterranean are evaluated. 

 

Keywords: Turkey seas, Sediment, wdxrf, Heavy metals. 
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Denizler en önemli alıcı ortamlar olmaları sebebiyle yapay ve doğal radyoaktif 

kirleticiler açısından izlenmesi çevre ve toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. 

Sezyum (137Cs), yapay radyoizotoplar arasında en fazla radyoaktif kirliliğe sebep olan 

izotoplardan biri olarak bilinir. Çernobil Nükleer kazası ile yüksek konsantrasyonlarda 137Cs 

salınmış ve başta Karadeniz olmak üzere tüm denizlerimizin kirlenmesine neden olmuştur. 

Çalışmamızda denizlerimizdeki radyoaktif sezyum düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de 

belirlenen 22 örnekleme istasyonundan yüzey deniz suyu ve dip sediment örnekleri alınarak 

radyo-analitik yöntemlerle 137Cs izotopunun aktivite konsantrasyonları belirlenmiştir. Deniz 

sularında ortalama 137Cs aktiviteleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de sırası ile 9.54, 

8.15, 2.77, 1.64 Bq/m3 olarak tespit edilmiştir. Sediment örneklerinde ise sırası ile 22.27, 

15.55, 5.28, 2.20 Bq/Kg olarak bulunmuştur. Ayrıca elde edilen sonuçlar tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemler kullanılarak benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde hem deniz suyu hem de sediment örneklerinin ortalama aktivite 

düzeyleri denizler arasında anlamlı farklılıklar göstermiştir (p<0.001). Yüksek aktiviteden 

düşük aktiviteye doğru sıralanışı Karadeniz>Marmara>Ege>Akdeniz olarak belirlenmiştir. 
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            Since seas are the most important reception environments, monitoring artificial and 

natural radioactive pollutants in water is important for environmental and community health. 

Cesium (137Cs) is one of the most radioactive contamination isotopes among artificial 

radioisotopes. Due to the Chernobyl Nuclear Accident, 137Cs were released at high 

concentrations and this caused all our seas, especially the Black Sea, to become 

contaminants. Our aim is to determine the radioactive cesium levels in our coasts. For this 

purpose, surface sea water and bottom sediment samples were taken from 22 sampling 

stations in Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean in 2015, 2016 and 2017 and 

activity concentrations of 137Cs isotope were determined by radio-analytical methods. In the 

Black Sea, Marmara, Aegean and Mediterranean, 137Cs activities in sea water were 

determined as 9.54, 8.15, 2.77, 1.64 Bq / m3. The sediment samples were determined as 

22.27, 15.55, 5.28, 2.20 Bq / Kg, respectively. Furthermore, the results obtained were 

compared with similar studies using descriptive statistical methods. 

 

           Evaluating the results indicate that mean activity levels of both sea water and 

sediment samples showed significant differences between our seas (p<0.001). The order of 

high activity to low activity is determined as Black Sea> Marmara> Aegean> Mediterranean. 

 

Keywords: Turkish coasts, Sea water, Sediment, Radioactivity, 137Cs. 
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Endokrin sistem bozucu toksik etkilerinden dolayı ftalat esterleri (FEs) önemli bir 

çevresel kirletici grubunu oluşturur. Bu çalışmada Marmara Denizindeki bazı kritik 

bölgelerin deniz tabanı yüzey çökellerinde ftalat esterlerinin dağılımı ve çevresel risk 

değerlendirmesi yapılmıştır. Katı faz ayırma yöntemiyle hazırlanan örnekler gaz 

kromatografisi / kütle spektrometresi kullanılarak US EPA tarafından öncelikli kirletici 

olarak belirtilen ftalat esterleri (dietil ftalat; DEP, dimetil ftalat; DMP, di-n-bütil ftalat; 

DnBP, benzilbütil ftalat; BBP, di-(2-etilhekzil) ftalat; DEHP, di-n-oktil ftalat; DnOP) için 

analiz edilmiştir.  

 

Bütün örneklerde BBP ve DnOP ölçüm limitlerinin altında kalmıştır. DEHP ve DnBP 

ise baskın ftalat esterleridir. En yüksek DnBP ve DEHP konsantrasyonları İzmit Körfezi 

rafineri bölgesi liman çökellerinde kaydedilmiştir (186 ve 178 μg/g, kuru ağırlık). Ayrıca, 

DEHP konsantrasyonları Haliç’i besleyen dere önlerinde yüksektir (167 μg/g, kuru ağırlık). 

Bu sıcak noktalar haricinde ise, Marmara Denizi yüzey çökellerinde en yüksek DEHP ve 

DnBP konsantrasyonları özellikle doğu şelfinde (Tuzla’nın doğusu) baskın olmak üzere 4.5 

ve 1.2 μg/g kuru ağırlık arasında değişmiştir. Elde edilen bulgular, artan ftalat ester seviyeleri 

ile özellikle yakındaki nehirler aracılığı ile taşınan şehir, tarım ve endüstri atık su deşarj 

girdileri arasında doğrudan bir ilişki olabileceğini göstermiştir.  

 

Kirlilik açısından Marmara Denizinin en önemli sıcak noktası olan İzmit Körfezi 

rafineri bölgesindeki liman içi çökel kalitesi, DnBP ve DEHP ester kirliliği açısından 

Sediment Kalite Rehberlerinde verilen ilgili Düşük Etki Düzeylerinden (ERL) 266 ve 178 

kat yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde İstanbul Haliç’ini besleyen derelerin önündeki 

DEHP ester konsantrasyonları ERL sınır değerinden 167 kat yüksek olup, kirletici kaynaktan 

açığa doğru hızla azalmaktadır. Bu gibi bölgelerde ftalat esterlerine uzun süreli maruz kalma 

sonucu, çevresel olarak hassas bentik türlerde ve/veya hedef olmayan diğer sucul türlerde 

risk oluşmasının bekleneceğini açıktır.  

 

Sonuç olarak, insan ve çevre sağlığı açısından ftalat esterlerinin sürekli izlenmesi, 

bunların alıcı ortamdaki dağılım, taşınım, kalıcılık, hidroliz ve hatta biyolojik bozulma ve 

çeşitliliklerinin açıklanabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada elde edilen veriler 

gelecekteki izleme programlarına temel teşkil edecektir. 
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Phthalate esters (PEs) are well known for environmental contamination and 

toxicological effects as endocrine disruptors. In this study, the environmental distribution 

and ecological risk assessment of phthalate esters were carried out in the Marmara Sea and 

in some critical areas in terms of pollution. Sediment samples extracted by the solid phase 

method were analyzed for six important phthalates using gas chromatography / mass 

spectrometry. These are the phthalate esters designated as the priority pollutants by the US 

EPA; namely, diethyl phthalate (DEP), dimethyl phthalate (DMP), di-n-butyl phthalate 

(DnBP), benzylbutyl phthalate (BBP), di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), di-n-octyl 

phthalate (DnOP).  

 

In the sediment samples, the levels of BBP and DnOP were below the measurement 

detection limits, whilst DEHP and DnBP were the dominant phthalate esters. The highest 

concentrations of DnBP and DEHP were recorded in the refinery region in the Gulf of Izmit; 

i.e., 186 and 178 μg/g, dry weight. In addition, the DEHP concentrations were higher in front 

of the creeks feeding the Golden Horn estuary (i.e., 167 μg/g, dry weight). Except for these 

hot spots, the highest concentrations of DEHP and DnBP in the surface sediments of the 

Marmara Sea were between 4.5 and 1.2 μg/g, dry weight; predominantly in the eastern shelf 

(the eastern part of the Tuzla region). Based on the results, there might be a direct 

relationship between the urban, agricultural and industrial wastewater discharge inputs, 

mainly carried by the nearby rivers, and the elevated levels of PEs. 

 

The sediment quality in the refinery harbor region, one of the most polluted regions 

in the Marmara Sea, was significantly higher in terms of the DnBP and DEHP 

contamination; i.e., 266 and 178 times higher than the ERL (effect range level) in the SQGs, 

respectively. Similarly, the DEHP contamination was 167 times higher than the respective 

ERL value observed in front of the rivers feeding the Golden Horn estuary, but decreasing 

rapidly away from the pollution source. These results indicate that, in such areas, there may 

be a risk on the ecologically sensitive benthic species and/or on other aquatic species that 

are not targeted to pollutants. 

 

In conclusion, regular monitoring of phthalate esters in terms of human and 

environmental health safety will be important in explanation of their occurrence, 

distribution, mobility, persistence, hydrolysis, biodegradation and biodiversity in aquatic 

environments. The data obtained in this study will form a basis for future monitoring 

programs. 
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Madencilik endüstrisi ağır metal kirliliğine yol açan kaynakların başında gelir. Terk 

edilmiş madenler insan sağlığı ve güvenliği için önemli sorunlar barındırmaktadır. Kapatılan 

civa madenleri uzun vadede çok önemli çevresel problemlere yol açması bakımından en 

önemli çevre sorunlarından biri olarak tanımlanmıştır. Civanın maden atığı olarak salınması 

ve taşınması civa bakımından zengin partiküller ve kolloidler şeklinde meydana gelir. 

Çalışmanın amacı, Karaburun Yarımadası’nda bulunan atıl durumdaki cıva madeninden 

Karaburun kıyısal sularında, partikül ve çözünmüş civanın güncel durumunun ortaya 

konmasıdır. Partikül ve çözünmüş Hg analizleri Metrohm Voltametre model 797 VA 

computrace kullanılarak Differantional Pulse Anodic Stripping Voltammetry (DPASV) 

modunda döner altın elektrod ile Application Bulletin 96/5e’ye göre yapılmıştır. Düşük 

seviye Hg ölçümlerinde ise deposition time 300 sn olarak modifiye edilmiştir. Nisan 2012 

döneminde yüzey sularında çözünmüş Hg konsantrasyonları ND-5038 ng/L, dip sularında 

ise ND-550 ng/L olarak, Eylül 2012 döneminde yüzey sularında Hg 86-1182 ng/L, dip 

sularında ise 49-1900 ng/L olarak ölçülmüştür. Nisan 2012 döneminde yüzey sularındaki 

partikül maddedeki Hg konsantrasyonları ND-333 ng/L, dip sularında ise 58-855 ng/L, Eylül 

2012 döneminde yüzey sularındaki partikül maddedeki Hg konsantrasyonları ND-187 ng/L, 

dip sularında ise 8-199 ng/L olarak ölçülmüştür. Çözünmüş Hg konsantrasyonlarının yüzey 

ve dip sularında her iki mevsimde ortalama ve medyan değerleri arasında istatistiksel olarak 

fark bulunmamıştır. Partikül Hg konsantrasyonları için de vertikal ve mevsimsel olarak 

medyan değerleri arasında fark yoktur. 
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The mining industry is one of the resources that lead to heavy metal pollution. 

Abandoned mines have serious problem for human safety and health. The abandoned 

mercury mines has been identified as one of the most important environmental issues in 

terms of environmental problems in the long term. The release and transport of mercury as 

mining waste occur in the way of mercury-rich particles and colloids. Transformation of 

rather stable inorganic Hg compounds to biological available organic Hg compounds, like 

methyl Hg, constitutes danger in terms of the sites around of abounded of Hg mine. The 

purpose of this study is to reveal the current status of dissolved and particulate Hg in 

Karaburun Peninsula coastal waters. The analysis of particulate and dissolved Hg were made 

using Metrohm Voltammeter Model 797 VA computrace at the mod of Differantional Pulse 

Anodic Stripping Voltammetry (DPASV) with rotating gold electrode according to 

Application Bulletin 96/5. Method has been modified as deposition tine 300 sec. in the low 

level Hg concentrations. Dissolved Hg concentrations in the period of April 2012 were 

measured in the range of ND-5038 ng/L in surface waters and ND-550 ng/L in deep waters; 

in the period of September 2012 were measured in the range of 86-1182 ng/L in surface 

waters and 49-1900 ng/L in deep waters. On the other hand, particulate Hg concentrations 

in the period of April 2012 were measured in the range of ND-333 ng/L in surface waters 

and 58-855 ng/L in deep waters; in the period of September 2012 were measured in the range 

of ND-187 ng/L in surface waters and 8-199 ng/L in deep waters. There was no statistical 

difference between surface and deep water dissolved Hg concentrations as average and 

median values in both seasons. There was no statistical vertical and temporal difference in 

particulate Hg concentrations. 

 

Keywords: Particulate Hg, Dissolved Hg, Karaburun Peninsula coastal waters, Average and 

median. 
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Bu çalışmada, midye numunelerinin solungaç, sindirim bezi, bysus, gonad, ayak ve 

manto dokuları ile bunların dışında kalan kısımlarında bazı majör ve minör element 

düzeyleri belirlenmiştir. Midye örnekleri, Güneydoğu Karadeniz’de (Trabzon) Yomra 

Liman içi ve Yomra açıklarında bulunan iki ayrı ağ kafes işletmesindeki halatlardan 

toplanmıştır. Çalışmada midye örneklerinde alkali ve toprak alkali metallerden Na 

(sodyum), Ca (kalsiyum), K (potasyum) ve Mg (magnezyum)’un ortalama derişimleri (%) 

sırasıyla 1.76±0.85; 0.69±0.68; 0.47±0.22; 0.37±0.15 olarak belirlenmiştir. Major 

elementlerden potasyumun bysus dokusunda diğer organlara göre daha yüksek oranda 

bulunduğu tespit edilmiştir. En yüksek çinko (Zn: 499.3 mg/kg), bakır (Cu: 32.1 mg/kg), 

arsenik (As:15.5 mg/kg), molibden (Mo:13.1 mg/kg), kadmiyum (Cd: 8.5 mg/kg), kurşun 

(Pb: 5.3 mg/kg) ve kobalt (Co: 5.3 mg/kg) derişimleri bysus dokularında, mangan (Mn: 

110.0 mg/kg) ve nikel (Ni: 10.8 mg/kg) için ise sindirim bezi dokularında tespit edilmiştir. 

Ülkemizde gıda maddelerinde kirleticilerin müsaade edilebilir maksimum düzeyleri Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan Türk Gıda Kodeksi (TGK) ile 

düzenlenmektedir. TGK, Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin 

Belirlenmesi hakkındaki tebliği ile (Tebliğ No:2002/63) midyelerin yenilebilir 

kısımlarındaki maksimum limitler mg/kg yaş ağırlık cinsinden As: 1, Cu: 20, Zn: 50, Cd: 1 

ve Pb: 1.5 olarak ifade edilmiştir. Midye numunelerinin yenilebilir kısımları dikkate 

alındığında, toksik metaller/metaloidler açısından bu çalışmada As, Cu, Zn, Cd ve Pb için 

ortalama derişimler (mg/kg kuru ağırlık) sırasıyla 4.39; 11.04; 186; 2.36 ve 1.13 olarak 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; midye numunelerinin yenilebilir dokularında 

ölçülen tüm metal/metaloid düzeylerinin TGK tarafından belirtilen limit değerlerin altında 

olduğu saptanmıştır. 
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In the present study, some major and minor element levels were determined in 

different tissues of mussel such as gill, muscle, digestive glands, byssus, gonad, foot and the 

residue part. Mussel samples were collected from the ropes in two different fish farms 

located in the Yomra harbor and Yomra offshore in Southeastern Black Sea (Trabzon). The 

mean concentrations (%) of the alkali and alkaline earth metals such as Na (sodium), Ca 

(calcium), K (potassium) and Mg (magnesium) were determined as 1.76±0.85; 0.69±0.68; 

0.47±0.22; 0.37±0.15 respectively. Potassium (K), which is one of the major elements, was 

found to be higher in byssus than in any other organs. The highest average concentrations in 

mussel tissues were determined for zinc (Zn; 499.3 mg/kg), copper (Cu; 32.1 mg/kg), arsenic 

(As; 15.5 mg/kg), molybdenum (Mo; 13.1 mg/kg), cadmium (Cd; 8.5 mg/kg) lead (Pb; 5.3 

mg/kg), cobalt (Co; 5.3 mg/kg) in byssus tissues whereas the highest manganese (Mn; 110.0 

mg/kg) and nickel (Ni; 10.8 mg/kg) were detected in the digestive gland tissues. In our 

country, the maximum permissible levels of contaminants in foodstuffs are regulated by the 

Turkish Food Codex (TFC) published by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. 

The limit values (mg/kg wet weight) are stated as for As: 1, for Cu: 20, for Zn: 50, for Cd: 1 

and Pb: 1.5 in the Turkish Food Codex (Determination of Maximum Levels of Certain 

Contaminants in Foodstuffs; Communiqué No: 2002/63). In this study, average 

concentrations (mg/kg dry weight) of toxic metal/metalloids such as As, Cu, Zn, Cd and Pb 

in edible parts of mussel samples were determined as 4.39; 11,04; 186; 2.36 and 1.13 

respectively. According to the results, all metal/metalloid levels measured in edible tissues 

of mussel samples were found to be below the limit values specified by TGK. 

 

Keywords: Mussel, Major element, Minor element, Health risk, Black Sea. 
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Çalışma alanı olarak seçilen Homa Dalyanı, İzmir’de aktif olarak bulunan tek dalyan 

olup geniş bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Gediz Delta’sında yer alan Homa Dalyanı, İzmir 

Körfezi’nin ve Gediz Nehri’nin taşıdığı kirliliğin etkisi altındadır. Çalışma alanından 

örneklenen kara midye (Mytilus galloprovincialis) ve akivades türlerinde (Tapes decussatus) 

ağır metallerden Hg, Cd, Pb ve Cr konsantrasyonları incelenmiş ve bu değerler uluslararası 

otoritelerin (FAO/WHO ve ATSDR) belirlediği sağlık riski değerlendirme kriterleri ile 

karşılaştırılmıştır. Kara midye ve akivades örnekleri Mayıs 2013 - Şubat 2014 arasında 

mevsimsel olarak toplanmıştır. Örneklenen midyelerin hepatopankreasları, yumuşak 

dokularından (manto, ayak, solungaç, kaslar vb.) ayrılmıştır. Dokular, Freeze-Dryer’da 

kurutulduktan sonra, mikrodalga sisteminde asitle çözündürülmüştür. Pb, Cd ve Cr, grafit 

fırın yöntemiyle ve Hg ise soğuk buhar tekniği ile atomik Absorbsiyon Spektrometresi 

cihazında (Varian 280FS ve 280Z) ölçülmüştür. Ağır metal sonuçlarına göre kara midyenin 

yumuşak dokularında Hg: 0.095-0.154 mg/kg, Cd: 0.22-0.51 mg/kg, Pb: 0.81-2.47 mg/kg ve 

Cr: 0.10-6.21 mg/kg arasında bulunmuştur. Kara midyenin hepatopankreaslarında Hg: 

0.139-0.251 mg/kg, Cd: 0.29-0.48 mg/kg, Pb: 0.99-2.77 mg/kg ve Cr: 2.44-12,4 mg/kg 

arasında bulunmuştur. Akivadeslerin yumuşak dokularında Hg: 0.073-0.132 mg/kg, Cd: 

0.10-0.33 mg/kg, Pb:0.80-1.35 ve Cr: 0.50-13.4 mg/kg arasında bulunmuştur. 

Hepatopankreas dokularında ise Hg: 0.146-0.281, Cd: 0.12-0.53 mg/kg, Pb: 0.88-3.95 mg/kg 

ve Cr: 2.35-13.4 mg/kg arasında bulunmuştur. Her iki türde saptanan ağır metal seviyelerini 

insan sağlığı açısından değerlendirmek için haftalık tolere edilebilen tüketim miktarı 

(PTWI), risk katsayısı (HQ) ve toplam risk indeksi (THI) değerleri ile karşılaştırma 

yapılmıştır. PTWI değerleri, ölçülen Hg, Cd, Pb ve Cr konsantrasyonları sınır değerlerin 

altında bulunmuştur. Ancak HQ değerleri incelendiğinde Cr değerleri her iki türde, Cd ise 

sadece akivadeste 1’den büyük olarak bulunmuştur. Ayrıca, her iki türde de Pb için 

hesaplanan HQ değerleri limitlere oldukça yakındır. Sonuç olarak, Homa Dalyanı’ndaki ağır 

metal kirliliğinin biyoindikatör türler kullanılarak izlenmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, kirlilik, Homa Dalyanı, Mytilus galloprovincialis, Tapes 

decussatus. 
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The study area, Homa Lagoon, is the only active lagoon in Izmir and has a wide 

biodiversity. Homa Lagoon is located at Gediz Delta and under the influence of pollution 

load from İzmir Bay and Gediz River. Hg, Cd, Pb, and Cr were assessed at mussels (Mytilus 

galloprovincialis) and clams (Tapes decussatus) were sampled from the study area. Also, 

these concentrations were compared to limits of international authorities’ (FAO/WHO and 

ATSDR) established for investigating potential health risk for human consumptions. 

 

Mussel and clam samples were collected seasonally from May 2013 to February 

2014. Hepatopancreas tissues were dissected from soft tissue (gill, mantle, foot, muscles 

etc.). Tissues were dried in Freeze-Dryer then were digested in microwave digestion system 

with an acid mixture. Pb, Cd and Cr concentrations determined by graphite furnace and Hg 

concentrations were determined by cold vapor technique on Atomic Absorption 

Spectrometer (Varian 280FS & 280Z). In respect to results, Hg: 0.095-0.154 mg/kg, Cd: 

0.22-0.51 mg/kg, Pb: 0.81-2.47 mg/kg and Cr: 0.10-6.21 mg/kg were found at the soft tissues 

of mussels. Hg: 0.139-0.251 mg/kg, Cd: 0.29-0.48 mg/kg, Pb: 0.99-2.77 mg/kg and Cr: 2.44-

12.4 mg/kg were detected at the hepatopancreases of mussels. Hg: 0.073-0.132 mg/kg, Cd: 

0.10-0.33 mg/kg, Pb: 0.80-1.35 and Cr: 0.50-13.4 mg/kg were found at the soft tissues of 

clams. Finally, Hg: 0.146-0.281, Cd: 0.12-0.53 mg/kg, Pb: 0.88-3.95 mg/kg and Cr: 2.35-

13.4 mg/kg were obtained at the hepatopancreases of clams. For evaluating potential health 

risk on humans, heavy metal concentrations compared to provisional tolerable weekly intake 

(PTWI), hazard quotient (HQ) and total hazard index (THI). According to PTWI values, all 

concentrations were lower than the threshold values. In contrary to these, HQ values of Cr 

in both species and HQ values for Cd for clams were exceeded to 1. Also, HQ values of Pb 

in both species were very close to 1. Therefore, heavy metal pollution on Homa Lagoon 

should be monitored by using bioindicator organisms. 

 

Keywords: Heavy metal, Pollution, Homa Lagoon, Mytilus galloprovincialis, Tapes 

decussatus. 
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Haliç, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve ekonomik anlamda 

da önemli değere sahip olmuştur. Nüfus artışı ve sanayileşme ile birlikte Haliç zamanla 

ekonomik değerini kaybetmiş, biyoçeşitlilik azalmaya ve kirlenmeye başlamıştır. Haliç’in 

çevresinde bulunan deri ve diğer endüstriler zamanla Haliç’in kirlenmesine sebep olmuştur. 

Bu fabrikaların bölgeden taşınmasından sonra evsel ve sanayi atıkları kollektör hattı 

yapılarak bu atıksuların Haliç’e deşarjı engellenmiştir. Kirliliğin önlenmesi için 1997-1999 

yılları arasında Haliç’in dip çamuru temizlenmiş ve İstanbul Boğazı’ndan alınan deniz suyu 

5 km hat sonunda Haliç’e akan dere aracılığı boğaz suyu verilerek Haliç’in trofik seviyesinin 

zamanla iyileşeceği planlanmıştır. 2000-2013 yılları arasında farklı kurumlarca Haliç’te 

izleme çalışmaları devam etmiştir. İSKİ koordinatörlüğünde TÜBİTAK MAM tarafından 

yürütülen proje kapsamında Galata Köprüsü’nden Miniatürk’ün bulunduğu alan arasında 

kalan 10 farklı noktada su kolonu boyunca Mayıs 2015 tarihinden itibaren aylık olarak su 

örneklemeleri yapılmaktadır. Haliç’in trofik seviyesinin belirlenmesi için TRIX indeksine 

ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Tablo 8b’de yer alan parametrelere göre değerlendirme 

yapılmıştır. Özellikle Haliç’in iç kısmındaki istasyonlar diğer istasyonlardan verilen sınır 

değerlere göre daha yüksek ve farklı mevsimsel özelliktedir. Haliç’te TRIX değerleri 

mevsimsel olarak değerlendirildiğinde genellikle çok yüksek değerlere (>7) yaz ve sonbahar 

aylarında rastlanılmıştır. Örnekleme süresince TRIX değerleri her istasyonda belirli aylarda 

6’nın üzerine çıkmıştır, bir başka değişle tüm istasyonlar ötrofik düzeye ulaşmıştır. Yerüstü 

Su Kalitesi Yönetmeliğine göre değerlendirme yapıldığında Haliç iç kesimlerinin genellikle 

hipertrofik seviyede tespit edilmiştir. Trofik seviye İstanbul Boğazı’ndan Haliç’e giriş 

noktasında ( Dış Haliç) ise mevsimsel olarak farklılık göstermektedir. Yıl içerisinde yapılan 

örneklemelerde Galata Köprüsü’nde bulunan örnekleme noktasının oligotrofik ve 

hipertrofik seviye arasında yıl boyu farklılık göstermektedir. Hem yönetmeliğimizde hem 

TRIX hesaplamasında yer alan fitoplankton biyokütle göstergesi olan klorofil-a 

konsantrasyonu trofik seviyeyi belirlemede önemli parametredir. Haliç’in iç kesimlerinde 

klorofil-a konsantrasyonun yaklaşık 600 µg/l değerine kadar ulaştığı görülmüştür. Haliç’te 

yapılan aylık örneklemeler TRIX ve Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ndeki parametrelere 

göre incelendiğinde TRIX değerlerine göre ötrofik, yönetmelik değerlerine göre hipertrofik 

seviyede olduğu belirlenmiştir.  
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 The Golden Horn, which has been the center of different civilizations throughout 

history, was also of great economic importance. Along with population growth and 

industrialization, the Golden Horn lost its economic value over time, biodiversity began to 

decrease and the estuay become polluted. Leather and other industries around the Golden 

Horn caused pollution of the Golden Horn in time. After these factories have been moved 

from the region, domestic and industrial wastes have been collected and the discharge of 

these wastewaters to the Golden Horn has been prevented. In order to prevent pollution, the 

bottom mud of the Golden Horn was cleaned between 1997-1999 and it was predicted that 

the tropic level of the Golden Horn will improve over time by transferring sea water taken 

from Istanbul Bosphorus with a 5 km channel to the dock flowing through the Golden Horn 

Between 2000 and 2013, monitoring activities in the Golden Horn continued at different 

institutions. Within the scope of the project carried out by TÜBİTAK MRC under the 

coordination of IWSA, water sampling is carried out monthly from May 2015 along the 

water column at 10 different points between Galata Bridge and Miniatürk's location. In order 

to determine the tropic level of the Golden Horn, the samples were evaluated according to 

the TRIX index and the parameters in Table 8b of Surface Water Quality Regulation. In 

particular, water quality results of the stations inside the Golden Horn are higher and show 

seasonal differences when compared to the water quality results of the other stations. When 

the seasonal TRIX values are evaluated in the Golden Horn, very high values (> 7) are 

usually encountered in summer and autumn. During sampling, the TRIX values above 6 have 

been observe for each station each station, with all stations reaching eutrophic levels. When 

assessed according to the Surface Water Quality Regulation, the Golden Horn interior is 

generally hypertrophic, showing a seasonal variation at the sampling point at the entrance to 

the Golden Horn from the Bosphorus Strait. Sampling done throughout the year shows a 

year-to-year variation between oligotrophic and hypertrophic levels at the sampling point 

located near the Galata Bridge. The concentration of chlorophyll-a, which is a phytoplankton 

biomass indicator in both the regulatory and TRIX calculations, is an important parameter 

in determining tropic level. It has been found that in the interior of the Golden Horn 

chloeophyll values reach up to about 600 μg /L. The monthly sampling of the Golden Horn 

were examined according to the parameters in the TRIX and Surface Water Quality 

Regulation, and it was determined that the Golden Horn was generally hypertrophic. 

 

Keywords: Eutrophication, Trophic level, The Golden Horn. 
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Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (DSÇD) kapsamında denizlerin “referans (doğal)” 

özelliklerini baskılara rağmen koruyabilen “İyi Çevresel Durum (İÇD)” özelliklerinin 

belirlenmesi ve doğal dengesi belirgin bozulmuş sistemlerin İÇD özelliklerine ulaşmasını 

sağlayacak sınır değerleri belirlemek amacıyla özellikle Akdeniz ve Baltık Denizlerinde 

sistematik izlemeler ve bilimsel değerlendirmeler yapılmaktadır. AB Ülkeleri Çevre-Deniz 

Bilimi alanında uzmanlar 11 tanımlayıcı belirlemiştir ve ötrofikasyon (T5) göstergesi 

parametreler ise (besin tuzları, klorofil, oksijen, seki derinliği, tuzluluk) izleme programının 

önemli bileşenleridir. Bu çalışmada, Kuzeydoğu Akdeniz kıta sahanlığında yer alan Mersin 

Körfezi’nde 2008-2017 dönemleri arasında elde edilen fiziksel ve ötrofikasyon göstergesi 

parametrelerin ölçüm sonuçları topluca istatistiksel açıdan incelenmiştir. Körfez bölgesi açık 

deniz suyu (S>39.0) özellikleri, oligotrofik deniz özelliklerine yakındır ve “referans” durum 

özelliklerini korumaktadır. Baltık Denizi’nde uygulanan HEAT metodolojisine göre 

“Referans Değer”in %50 fazlası (artanlar için) İÇD sınır değer kabul edilerek, Kuzeydoğu 

Akdeniz tuzlu suları (tuzluluk >38.0) için trofik durum (oligotrofik-mesotrofik-ötrofik: iyi-

orta-kötü) sınıflamasına imkân veren besin tuzları parametreleri için yüzey suyu sınır 

değerleri belirlenmiştir. Oligotrofik açık sularda mevsimsel ve noktasal değişim aralığı 

düşüktür. Karasal baskıların etkisindeki kıyısal sularda alansal ve mevsimsel değişkenlik 

çok belirgindir. Ötrofik ve buna çok meyilli olan Mersin Körfezi kıyısal bölge (derinlik<20 

m; S: 37.5-39.0) yüzey sularında ölçülen sistematik veriler istatistiksel açıdan normal 

dağılım göstermemiştir. Körfezin orta-açık bölge suları (derinlik>20 m; S>38.5) sonuçları 

ise açık deniz referans özelliklerine yakındır. Bu ayırıma göre kıyı ve orta-açık suların 

sistematik besin tuzu veri setlerinden (aykırı değerler atılarak) ortalama ve standart 

sapmaları hesaplanmış ve logaritmik dönüşümleri yapılmıştır. Logaritmik dönüşümlü 

dağılımı normal dağılıma yakındır. Bu dağılım grafikleri üstünden hesaplanan ortalama 

değerlere geri-dönüşüm işlemi uygulanmış, standart sapma değerleri de aynı oranda revize 

edilmiştir. Uzun dönemli ölçümlerden kıyı ve orta-açık bölgeler için elde edilen ortalama ve 

standart sapma değerleri kullanılarak Kuzeydoğu Akdeniz bölgesi (İskenderun-Marmaris 

arası) suları için besin tuzu değerlerine bağlı trofik durum değerlendirmesi ölçeği 

geliştirilmiştir. Kuzeybatı Egenin kirli-temiz körfez sularında yapılan benzer sınıflama 

sonuçları ile bu çalışmada elde edilen sınır değerler çok uyumludur. Ancak nehir ve 

Marmara üst akıntısının doğrudan etkisinde kalan bölgelere bu sınır değerler uygulanamaz. 

Hidro-dinamik ve biyokimyasal özelikleri çok farklı olan ve Karadeniz ve Marmara 

Denizi’nde ayrı İÇD sınır değerlerin belirlenmesine ihtiyaç vardır ve “Denizlerde Bütünleşik 

Kirlilik İzleme Projesi” bunu kapsamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Trofik durum değerlendirme, Ötrofikasyon, Besin tuzları, Kuzeydoğu 

Akdeniz. 
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In the scope of Marine Strategy Framework Directive (MSFD), systematic 

monitoring programs and scientific assessments are performed to define “reference 

(natural)” marine environment properties, specifically in the Mediterranean and Baltic Sea 

for attaining “good environmental status (GES)”. 11 descriptors of GES were defined by the 

ecologists/marine scientists used in the European Countries and eutrophication (D5) 

parameters (nutrients, chlorophyll, dissolved oxygen secchi disk depth, salinity) one of the 

significant components of monitoring programs. In this study, basic statistical analysis of 

physical and eutrophication-indicator parameters obtained from the Mersin Bay, located at 

Northeastern Mediterranean, between 2008 and 2017 was performed. Mersin Bay offshore 

waters (S>39.0) display oligotrophic (reference) properties. According to HEAT 

methodology applied in the Baltic Sea, GES threshold values are defined as >50% above the 

“reference concentration/value” (showing positive response). By using this method, GES 

threshold values were defined for the assessment of trophic status (oligotrophic-

mesotrophic-eutrophic: good-moderate-bad) for the Northeastern Mediterranean surface 

waters. Seasonal variations of surface waters are low in the oligotrophic offshore region 

while significant spatial and seasonal variations were observed in the coastal region, highly 

influenced by terrestrial inputs. The systematic data obtained from Mersin Bay coastal region 

(depth<20 m; S: 37.5-39.0) surface waters did not show normal distribution and central and 

offshore (depth>20 m; S>38.5) waters of the Mersin Bay displayed reference properties. By 

using systematic data sets of the nutrient concentrations from the coastal and central-offshore 

waters, mean and standard deviation values were calculated after exclusion of outliers and 

logarithmic transformations were applied. Logarithmic transformations of the data sets were 

close to normal distribution. Mean values of the log-transformed nutrients data were 

calculated and back-transformations will be applied by scaling standard deviation values 

according to back-transformed data. From the mean and standard deviation values, trophic 

status assessment tool of the Northeastern Mediterranean (Iskenderun-Marmaris) based on 

nutrient concentrations were developed. The developed classification tool based on nutrient 

concentrations was in agreement with the previous trophic assessment tools applied in the 

Northwestern Aegean coastal and offshore waters. However, these threshold values may not 

be applicable for the regions affected by rivers and Marmara upper layer flow. For the Black 

and Marmara Seas having distinct hydro-dynamic and biochemical properties, different GES 

threshold values should be defined, aimed within the scope of “Integrated Marine Pollution 

Monitoring Project”. 

 

Keywords: Trophic status assessment, Eutrophication, Nutrients, Northeastern 

Mediterranean. 
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Azot (N) yaşam için önemli bir elementtir. Nitekim yaşayan her organizmanın, 

protein, DNA ve RNA sentezlemek için azot kullanması gerekmektedir. Okyanusta, azot 

döngüsü mikroorganizmaların katalize ettiği birçok reaksiyonu içeren dönüşümlerden geçer. 

Azot döngüsündeki tüm bu reaksiyonlar arasında, biyolojik azot fiksasyonu ve 

nitrifikasyonu, i) birincil üretim ve ii) hem fotik hem de afotik bölgede besin maddelerinin 

yeniden mineralizasyonu etkileyen iki önemli süreçtir. Özellikle azot fiksasyonu 

atmosferden okyanusa yeni azot alımını düzenlerken nitrifikasyon, amonyumun nitrite 

dönüşmesini ve daha sonra fitoplankton tarafından özümsenerek nitrata dönüşmesi yolunun 

başlangıcını oluşturur. 

 

Doğu Akdeniz'de birincil üretim hem nitrojen hem de fosfor sınırlıdır. Bu nedenle, 

azotu fitoplankton kullanımı için hazır hale getiren süreçlerin anlaşılması özellikle azot 

bütçesi, iklim değişikliği ve diğer insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu azot döngüsünde 

süregelen dalgalanmaları düzgün bir şekilde hesaplamak elzemdir.  

 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz’in Kuzey Levant baseninde bulunan açık deniz 

istasyonunda (Erdemli Zaman Serisi – ETS) bir sene boyunca aylık olarak (Ocak-Aralık 

2017) azot fiksasyonu ve nitrifikasyon ölçümleri gerçekleştirildi. Örnekler, ikisi fotik (0 

metre ve derin klorofil maksimum derinlik) ve ikisi afotik (150-200 m) tabaka olacak şekilde 

dört derinlikten alındı. Bu ölçümlere ek olarak, eş zamanlı bakteri topluluklarının 

metagenomik analizi dört derinlikte eş zamanlı gerçekleştirildi. 

 

Bu bütünleşik yaklaşım, sadece diğer azot döngüsü reaksiyonları ile 

karşılaştırıldığında azot fiksasyon ve nitrifikasyon yoğunluğunu değerlendirmekle kalmayıp 

aynı zamanda bu süreçleri yönlendiren potansiyel “aktörleri” ve ultraoligotrofik bir ortamda 

mekânsal (dikey) ve zamansal değişikliklerin tanımlanmasını sağladı. 
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Nitrogen (N) is a key element for life. Indeed, every living organism needs to uptake 

nitrogen to build proteins and to synthetize DNA and RNA. In the ocean, nitrogen cycle 

follows many transformations, being involved in a large number of reactions catalyzed by 

microorganisms. Among the others, biological nitrogen fixation and nitrification are two 

very important processes affecting i) primary production and ii) nutrients remineralisation 

both in the photic and aphotic zone. In particular, nitrogen fixation regulates the uptake of 

new nitrogen from the atmosphere to the ocean, while nitrification regulates the 

transformation of ammonium to nitrite and then to nitrate which is, in turn uptaken by 

phytoplankton. 

 

Being primary production in the East Mediterranean co-limited by both nitrogen and 

phosphorus, understanding the processes making N available for phytoplankton is crucial to 

properly assess both N budget and the ongoing perturbations to N cycle caused by climate 

change and other anthropogenic activities. 

 

In this study, measurements of nitrogen fixation and nitrification rates have been 

carried out in an open ocean station (Erdemli Time Series – ETS) in the Levantine basin 

(East Mediterranean Sea) for 12 months, from January to December 2017. Samples have 

been collected at four depths, two in the euphotic layer (0 and deep chlorophyll maximum 

depth) and two in the aphotic layer (150 and 200 m). In addition to these measurements, 

metagenomics analyses of the bacterial community have been carried out simultaneously at 

all 4 depths. 

 

This combined approach has allowed not only to assess the intensity of nitrogen 

fixation and nitrification in respect to the other N-related processes, but also to identify the 

potential ‘actors’ driving these processes, and their spatial (vertical) and temporal variability 

in an ultraoligotrophic environment, like the Levantine basin. 

 

Keywords: Bilogical nitrogen fixation, Nitrification, Metagenomics, East Mediterranean 

Sea. 
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“İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz 

Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Projesi (Proje No:114Y139)” ve Kuzeydoğu 

Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİM Projesi (Deniz 

Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880)” 

kapsamında Kuzeydoğu Akdeniz Kilikya Baseni sularında besin elementleri dağılımı 2015-

2017 dönemi arasında incelenmiştir. Mersin-Anamur arası kıta sahanlığından Kıbrıs 

karasuları sınırına kadar uzanan kıyı ve açık suların günümüz oşinografik özeliklerini ve 

mevsimsel değişim seviyelerini belirlemek amacıyla belirlenen istasyonlarda yüzeyden 

tabana kadar uzanan su kolonunda hidro-kimyasal (tuzluluk, sıcaklık, besin elementleri, 

çözünmüş oksijen, klorofil-a) ölçümler yapılmış ve sonuçları incelenmiştir. Yüzey sularında 

ilkbahar-sonbahar döneminde düşük olan inorganik besin tuzu konsantrasyon değerleri 

(fosfat (PO4): 0.02-0.05 µM; nitrat (NOx): 0.05-0.10 µM; silikat (Si): 0.40-0.50 µM ve 

toplam fosfor (TP): 0.08-0.1 µM), kalıcı haloklin tabakasının gözlendiği derin bölge dip 

sularında belirgin artış göstermiştir ve doğu Akdeniz genel özelliklerine benzer 

seviyelerdedir (PO4: 0.18-0,.28 µM; NO3:5.0-6.8 µM; Si: 7.5-10.6 µM). Fitoplankton 

biyokütle göstergesi olan Klorofil-a (Chl-a) değerleri açık deniz yüzey suların yaz-sonbahar 

döneminde çok düşüktür (0.01-0.08 µg/L); nehir sularının beslediği kuzeydoğu kıta 

sahanlığı sularında ise 0.10-0.12 µg/L seviyesine ulaşmıştır. Kış sonu-ilkbahar başı dönemde 

yükselen nehir debilerinin ve artan yağışların getirdiği besin elementleri yüklerinin artışıyla 

plankton üretiminin artış gösterdiği kıta sahanlığı yüzey sularında biyokütle (klorifil-a) tepe 

değerlere ulaşmıştır (0.12-0.18 µg/L). Çözünmüş oksijen (DO) konsantrasyonları deniz suyu 

fiziksel (sıcaklık, tuzluluk) ve biyolojik özelliklerine bağlı olarak yüzey sularda yaz 

döneminde göreceli daha düşük 6.30 mg/L (doygunluk yaklaşık %100 seviyesinde) ile kış 

döneminde soğuyan sularda 7.20-7.64 mg/L seviyesine kadar artış göstermiştir. Çözünmüş 

oksijen değerleri, klorofil-a konsantrasyonlarının gözlendiği fotik tabakada yüksektir. Derin 

sularda ise mevsimsel olarak 5.5-6.8 mg/L seviyesine kadar azalmıştır; aynı sularda 

inorganik besin elementleri konsantrasyonları artmıştır. Doğu Akdeniz’in belirgin 

özelliklerinden biri olan ilkbahar ve sonbahar dönemi Derin Klorofil Maksimum (DCM) 

oluşumu, bölgede 80-120 m arasında gözlenmiştir. Kış döneminde fiziksel karışımın 

etkisiyle kaybolmuştur. Besin elementleri değerlerinden hesaplanan molar oran sonuçlarına 

göre; fotosentezin var olduğu üst tabaka sularında NOx/PO4 ve Si/NOx oranları, sırasıyla 0.7-

60 ve 0.2-44 aralığında değişmiştir. Yüksek N/P oranları kıta sahanlığında karasal girdilerin 

arttığı kış döneminde gözlenmiştir. Derin sularda ise N/P oranı yüksektir ve yıl boyunca 25-

30 arasında değiştiği hesaplanmıştır. Kuzeydoğu Akdeniz dip suları için hesaplanan N/P 

oranı klasik Redfield Oranı’ndan (N/P: 16) büyüktür ve açık deniz sistemindeki fitoplankton 

üretiminde fosforun öncelikli sınırlayıcı faktör olduğunun temel göstergesidir.  
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In the scope of “Determination of Influence of Anthropogenic and Natural Processes 

on the Cilician Basin (Between Turkish Republic of Northern Cyprus and Turkey) Marine 

Ecosystem Project (Project No: 114Y139)” and “DEKOSIM Project (Centre for Marine 

Ecosystem and Climate Research, Project Code BAP-08-11-DPT.2012K120880)”, nutrient 

distributions in the Cilician Basin of the Northeastern (NE) Mediterranean were studied 

between 2015 and 2017. In order to determine recent oceanographic properties and their 

seasonal variations in coastal and offshore waters between Mersin-Anamur shelf and Turkish 

Republic of Northern Cyprus, hydro-chemical (salinity, temperature, nutrients, dissolved 

oxygen, chlorophyll-a) measurements were performed over the entire water column. Surface 

water dissolved inorganic nutrient concentrations were low in spring-autumn period 

(phosphate (PO4): 0.02-0.05 µM; nitrate (NOx): 0.05-0.10 µM; silicate (Si): 0.40-0.50 µM, 

total phosphorus (TP): 0.08-0.1 µM) and increased in deep waters below the permanent 

halocline, displaying typical oceanographic properties of the Mediterranean (PO4: 0.18-0.28 

µM; NO3: 5.0-6.8 µM; Si: 7.5-10.6 µM). Low concentrations of chlorophyll-a (as an 

indicator of phytoplankton biomass) were measured in offshore surface waters in summer-

autumn period (0.01-0.08 µg/L); reached to 0.10-0.12 µg/L levels in river-fed northeastern 

shelf waters. Peak values of biomass (in terms of chlorophyll-a) were recorded in late winter-

spring period due to increasing rate of river discharges and rain falls (0.12-0.18 µg/L). 

Dissolved oxygen concentrations (DO) were varied from 6.30 mg/L (at almost 100% 

saturation level) in summer to 7.20-7.64 mg/L in winter, depending on physical 

(temperature, salinity) and biological properties of seawater. Dissolved oxygen values were 

higher in the photic zone where high chlorophyll-a values were measured and decreased 

seasonally to 5.5-6.8 mg/L levels in deep waters; dissolved nutrient concentrations were 

highest in these deep waters. Deep Chlorophyll Maximum (DCM), a prominent feature of 

the Mediterranean Sea, was established at 80-120 m depth from spring to autumn and 

disappeared in winter due to convective mixing. Calculated molar ratios from the dissolved 

nutrient data indicated that upper layer NOx/PO4 and Si/NOx molar ratios ranged from 0.7 to 

60 for N/P and from 0.2 to 44 for Si/N, respectively. High N/P molar ratios were calculated 

in winter due to increase in terrestrial inputs. In deep waters, calculated N/P molar ratios 

were also high and ranged from 25 to 30 all year round. The calculated N/P molar ratio in 

deep waters of the NE Mediterranean was found greater than classical Redfield Ratio (N/P: 

16), suggesting that phytoplankton production is limited mainly by phosphorus. 

 

Keywords: Dissolved nutrients, Chlorophyll-a, Dissolved oxygen, Northeastern 

Mediterranean. 
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Türk Boğazlar Sisteminin (TBS) bileşenleri olan İstanbul ve Çanakkale Boğazındaki 

iki tabakalı hidro-dinamik yapı ve iki tabakalı ters yönlü akıntı rejimi Karadeniz-Marmara-

Kuzey Ege arasında az tuzlu (16.5-18.0) ve çok tuzlu (>38.6) suların, sahip olduğu biyo-

kimyasal bileşenlerle değişimine imkân sağladığı yüzyıllardır bilinmektedir. Ancak, 

Boğazlardaki iki tabakalı ters yönlü su akısının (debi) ve içerdikleri kimyasal yüklerin 

mevsimsel ve yıllık seviyeleri hakkında güvenilir hesaplamalar 1980’li yılların sonunda 

yapılmıştır. Bu çalışmada Karadeniz su bütçesindeki (büyük nehirler ve yağış) 30 yıllık 

veriler ve genel eğilimi dikkate alınarak su bütçesi yenilenmiştir. Boğaz girişlerinde 1987-

2014 dönemi ölçümlerinden hesaplanan mevsimsel, yıllık Toplam Fosfor (TP) ve çözünmüş 

inorganik azot (DIN), partikül organik-N (PON) sonuçları ve Batı Karadeniz çözünmüş azot 

sonuçlarından hesaplanan reaktif organik azot (DON) derişimini dikkate alarak özellikle 

İstanbul Boğazındaki toplam fosfor (TP) ve toplam reaktif azot (TN) akısı hesaplamaları 

yapılmıştır. Çanakkale alt akıntısıyla Marmara alt tabakasına taşınan TP ve TN miktarı 

göreceli düşüktür; çözünmüş oksijen miktarı ise yaklaşık 3.8-4.0 milyon ton mertebesindedir 

ve bunun yaklaşık %80-85 Marmara derin baseninde tüketilmektedir. İstanbul Boğazı üst 

akıntısı yıllık debisinden (530 km3) hesaplanan yıllık DIN girdisi, 1987-1995 dönemi 

ortalamasına (1.8 µM) göre 13300 tondan, 2004-2014 döneminde (DIN: 0.8 µM) yaklaşık 

6.0 bin ton seviyesine kadar azalmıştır. Buna göre; Karadeniz’den Marmara’ya taşınan yıllık 

DIN yükü ötrofik döneme göre yaklaşık %55 azalmıştır; bunun ana nedeni Tuna Nehrine 

ulaşan kirliliğin azalmasıdır. Özellikle kış ve ilkbahar döneminde Boğazdan giren reaktif TN 

ve TP yükü belirgin azalmıştır. Yıllık TP yükü 1990-1995 döneminde 8500-9000 ton 

seviyesinden son 10 yıllık dönemde 6600 tona (%25) düşmüştür. Ancak, Karadeniz’den 

taşınan TN ve TP yükü son yıllarda belirgin azalmasına rağmen Marmara ekosisteminde 

benzer iyileşme görülmemiştir. Karadeniz’den giren yıllık reaktif TN yükü yaklaşık 24 bin 

ton kadardır ve karasal kaynaklı TN (50-55 bin ton) girdilerin yarısı kadardır. Karasal 

baskıların artması sonucu Marmara yüzey sularında nitrat (NOx) derişimi azalmamıştır; 

fotosentez kaynaklı POM üretimi artışına bağlı olarak Marmara alt tabaka sularında yıllık 

oksijen tüketimi göreceli artmıştır ve doğu baseni suboksik/anoksik duruma (<0.1 mg/L) 

yaklaşmıştır. Marmara üst tabakası partikül organik madde (POM) bütçesi ve alta çöken 

miktarı (POC>0.8-0.9 x 106 ton-C) üzerinde Marmara bölgesi karasal kaynaklı TP, TN 

yükleri ana belirleyici faktördür.  
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Two-layer hydrodynamic structure and flows in the Straits of Istanbul and 

Çanakkale, which are components of the Turkish Straits System (TSS), allow exchanges of 

less saline (16.5-18) and salty (>38.6) waters with the associated bio-chemical properties 

between Black Sea-Marmara-North Aegean Seas during the year. However, reliable 

calculations of the seasonal and annual fluxes in TSS were first made in the late 1980s. In 

this study, the water budget in TSS has been renewed based on the last 30 year-trends in 

fresh water inflows to the Black Sea. The annual exchange fluxes of total phosphorus (TP) 

and reactive nitrogen (TN) in the TSS were calculated from total phosphorus (TP) and 

dissolved inorganic nitrogen (DIN), particle organic-N (PON) data obtained in the exits of 

the two Straits between 1987-2014, together with the organic nitrogen measured in the 

Western Black Sea. The annual TP and TN inputs from the Aegean Sea via Çanakkale 

undercurrents to the Marmara lower layer are markedly lower than the annual Black Sea 

inputs through the Istanbul Strait. However, the Aegean inflow carries annually about 3.8-

4.0 million tons of dissolved oxygen to the Marmara deep basin where the majority (80-

85%) is consumed by the reactive POM sinking from the upper layer. The annual Black Sea 

DIN input to the Marmara was calculated from the volume flux (530 km3/year) and annual 

means of DIN concentrations. The annual DIN influx has decreased apparently from 13300 

tonnes in the  period of 1987-1995 (1.8 μM) to about 6.000 tons in 2004-2014 (DIN: 0.8 

μM), indicating a decline of about 55% from  the eutrophic period of Black Sea before 1995 

to the last 10 years, due to decreases in terrestrial TN and TP inputs to the Danube River. 

Especially during winter-spring period, reactive TN and TP inputs through the Istanbul Strait 

have decreased significantly in the last 15 years. The annual TP input from the Black Sea 

has decreased from 8500-9000 tones in the 1990-1995 to 6600 tones (25%) over the last 15 

years. However, despite the decline in TN and TP inputs from the Black Sea in recent years, 

there has been no similar improvement in the Marmara ecosystem. The annual Black Sea 

TN influx (24000 tons/y) is about %50 of the (terrestrial + precipitation) TN input (50-55 

thousand tons) to the Marmara Sea. Apparent increases human-induced TN inputs have kept 

the surface nitrate (NOx) concentrations at measureable levels; the enhanced POM 

production and export to the lower layer has expectedly enhanced the annual oxygen 

consumption rate in Marmara bottom waters, leading the development of suboxic/anoxic 

conditions (<0.1 mg/L) in the eastern basin. Terrestrial nutrient inputs dominate the POM 

pool in the Marmara Sea and particulate organic matter (POM) exported to the lower layer 

(POC>0.8-0.9 x 106 ton-C per year). 
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Deniz suyunda çözünmüş oksijen, klorofil-a, çözünmüş inorganik nutrient (NO2-N, 

NO3-N, NH4-N, o-PO4-P) ve çözünmüş organik madde (DOC, karbohidrat ve amino asit) 

analizleri mevsimsel olarak İzmir Körfezi'nde 7 istasyonda yüzey, yüzeyaltı (5 m) ve dip 

derinliklerinden alınan örnekler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Mevsimsel nutrient 

konsantrasyonları orta-iç ve dış körfezlerde sırasıyla NO2-N: 0.01-3.87 ve 0.01-1.05 µM, 

NO3-N: 0.09-6.76 ve 0.03-2.50 µM, NH4-N: 0.23-22.62 ve 0.10-1.47 µM, o-PO4-P: 0.13-

3.21 ve 0.02-0,68 µM. %O2, %63-143 ve %69-113, Chl-a: 1.0-25.4 ve 0.1-2.6 µg/L 

aralıklarında gözlenmiştir. %O2 ve Chl-a düzeyleri, orta-iç körfezde kış ve baharda özellikle 

yüzeyde dış körfeze göre daha yüksek, yaz ve güzde ise daha düşük bulunmuştur. Mevsimsel 

olarak çözünmüş inorganik ve çözünmüş organik azot ve fosfor türleri orta-iç körfezde dış 

körfeze kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Azot türleri için maksimum değerler güzde, fosfor 

türleri için maksimum değerler ise yaz mevsiminde gözlenmiştir. Orta-iç körfezde ortalama 

DIN/DIP oranları 2-10 aralığında, dış körfezde ise 11-15 aralığında bulunmuştur. En yüksek 

çözünmüş organik karbon değerleri yaz mevsiminde orta-iç körfezlerde gözlenmiştir. En 

yüksek ve en düşük DOC/DON/DOP oranları (439/20/1 ve 182/5/1) dış körfezde, sırasıyla, 

bahar ve yaz mevsimlerinde gözlenmiştir. Orta-iç ve dış körfezde çözünmüş organik 

karbonun molekül gruplarına göre bileşimi sırasıyla monosakkarit için %1.7-10.3 ve %1.0-

10.7, polisakkarit için %0.4-33.5 ve %3.3-27.7, serbest amino asit için %0.3-3.1 ve %0.1-

4.1, polimerik amino asit %0.03-0.23 ve %0.01-0.06 aralıklarında belirlenmiştir. İzmir 

Körfezi’nde çözünmüş organik azotun molekül gruplarına göre bileşimi ele alındığında 

serbest amino asit %3.2-19.2 ve polimerik amino asit %7.9-40.4 aralıklarında bulunmuştur. 

Çözünmüş toplam fosfor içerisinde o-PO4-P: %5-88 ve çözünmüş organik fosfor %12-95 

aralığında gözlenmiştir. DIN/DIP oranları dış körfezde daha yüksek bulunmuş olup, tüm 

körfez için azotun limitleyici element olduğu belirlenmiştir. Bu durum, arıtma tesislerinin 

fosfat giderimi kapasitesinin yeterli düzeyde olmadığını düşündürmektedir. Sonuç olarak, 

antropojenik etkiler altındaki orta-iç körfezlerde çözünmüş inorganik nutrient ve çözünmüş 

organik madde konsantrasyonlarının daha yüksek bulundukları gözlenmiştir. 
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Seasonal variations of dissolved oxygen (O2%), chlorophyll-a (Chl-a), dissolved 

inorganic nutrients (NO2-N, NO3-N, NH4-N, o-PO4-P) and dissolved organic matter (DOC, 

carbohydrate and amino acid) analyses were performed on seawater samples from surface, 

subsurface (5m) and bottom depths at 7 stations in Izmir Bay. Seasonal nutrient 

concentrations at middle-inner and outer bays were ranged between NO2-N: 0.01-3.87 and 

0.01-1.05 µM, NO3-N: 0.09-6.76 and 0.03-2.50 µM, NH4-N: 0.23-22.62 and 0.10-1.47 µM, 

o-PO4-P: 0.13-3.21 and 0.02-0.68 µM, O2%: 63-143% and 69-113%, Chl-a: 1.0-25.4 and 

0.1-2.6 µg/L, respectively. O2% and Chl-a concentrations were found higher at middle-inner 

bays especially in winter and spring, but in summer and autumn, O2% and Chl-a were lower 

in middle-inner bays. Dissolved inorganic and organic nitrogen and phosphorus 

concentrations were found remarkably higher at middle-inner bays. Highest nitrogen levels 

were observed in autumn and highest phosphorus levels were found in summer. Mean 

DIN/DIP ratios were found between 2-10 and 11-15 in middle-inner and outer bays, 

respectively. Highest dissolved organic carbon levels were determined in summer at middle-

inner bays. Highest and lowest DOC/DOC/DOP ratios (439/20/1 and 182/5/1) were found 

at outer bay in spring and summer, respectively. Molecular composition of dissolved organic 

carbon in middle-inner and outer bays were determined between 1.7-10.3% and 1.0-10.7% 

for monosaccharide, 0.4-33.5% and 3.3-27.7% for polysaccharides, 0.3-3.1% and 0.1-4.1% 

for free amino acids and 0.03-0.23% and 0.01-0.06% for polymeric amino acids. Molecular 

composition of dissolved organic nitrogen was found between 3.2-19.2% for free amino 

acids and 7.9-40.4% for polymeric amino acids. o-PO4-P and dissolved organic phosphorus 

was determined between 5-88% and 12-95%, respectively, in dissolved total phosphorus. 

DIN/DIP ratios were found higher at outer bay and nitrogen is the limiting element for Izmir 

Bay. This might be explained by inadequate capacity of wastewater plant for the removal of 

phosphate. In conclusion, dissolved inorganic nutrient and organic matter concentrations 

were observed higher at middle-inner bays under the influences of anthropogenic inputs. 

 

Keywords: Chlorophyll-a, nutrient, Dissolved organic carbon, Carbohydrates, Amino acids, 

İzmir Bay. 
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde, İTÜ 

Rektörlüğü ve İTÜ PolRec koordinasyonunda gerçekleştirilen Ulusal Antarktik Bilim Seferi 

1 (TAE-1) kapsamında Poliaromatik hidrokarbonların (PAH) Antarktika yarımadasına 

yayılımı ve kaynakları araştırılmıştır. Türkiye’nin on yedi katı büyüklüğündeki Antarktika, 

dünya üzerinde el değmeden kalmış son noktalardan biridir. Buna rağmen insan 

aktivitelerinden kaynaklı kirleticiler Antarktika’ya kadar yayılmıştır. Kirleticilerin kıtaya 

bilimsel araştırmalar, gemi aktiviteleri, atmosferik olaylar ve denize dökülen atıklar yoluyla 

geldiği tespit edilmiştir. Bu kirleticilerden insan aktivitelerinin belirlenmesinde kullanılan 

bir tanesi de PAH’lardır. Poliaromatik hidrokarbonlar, dünyanın her bölgesinde bulunabilen 

ve deniz sedimentine çeşitli oranlarda yayılmış olan kirleticilerdir. Petrol kökenli ya da 

yanma kökenli olabilmektedirler. PAH’lar, bulundukları ortamda yaşayan canlılar üzerinde 

kanserojenik ve mutajenik etkilere neden olabilmekte ve besin zinciri ile üst trofik 

seviyedeki canlılarda da bu olumsuz etkilere rastlanabilmektedir. Bu konuda kıtada yapılan 

güncel çalışmalar olmakla birlikte kıtanın büyüklüğü göz önüne alındığında yapılan 

çalışmalar eksik kalmaktadır. Araştırma seferi sırasında Avusturalya Hükümeti’nden alınan 

izinler kapsamında, 12 noktadan sediment ve toprak örnekleri PAH analizleri için 

toplanmıştır. RV Australis kaptanı Ben Wallis ve tayfası örneklerin toplanmasında yardım 

etmiş ve lojistik destek vermiştir. Sediment örnekleri serbest dalış ve çapa kullanılarak 0-

30m aralığından alınmış ve laboratuvar analizlerine kadar -20°C’de saklanmıştır.  Toplanan 

sediment ve toprak örneklerinde 15 PAH analizi İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 

Fakültesinde bulunan Ekotoksikoloji Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Oya 

Okay’ın desteği ile yapılmıştır. Analizler HPLC 1260 Infinity ile gerçekleştirilmiş ve analiz 

yazılımı olarak Chemstation kullanılmıştır. Kalite güvencesi için NIST SRM-1941b standart 

referans sediment kullanılmış ve verimlilik %73 ile %128 arasında bulunmuştur. Toplam 

PAH konsantrasyonu 0 ile 125.13 ng g-1 kuru ağırlık olarak ölçülmüştür. Elde edilen 

sonuçlar literatür ile benzerlik göstermektedir. En yüksek toplam PAH Robert adası toprak 

örneğinde ölçülmüştür. En düşük toplam PAH değeri Dogs Leg fiyordu sedimentinde 

saptanmıştır. Moleküler indeksler kullanılarak PAH kaynakları incelendiğinde Robert adası 

örneklerinin petrol kökenli olduğu ve petrol yanması sonucu oluştuğu belirlenmiştir. King 

George adası sedimentinin petrol kökenli PAH’ları içerdiği bulunmuştur. Her iki nokta da 

bilimsel araştırma üslerinin bulunduğu noktalardır. Yapılan çalışma üslerden kaynaklı PAH 

kirliliğini ortaya koymaktadır.  
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This study was carried out under the auspices of Turkish Republic Presidency, 

supported by the Ministry of Science, Industry and Technology, and coordinated by Istanbul 

Technical University (ITU) Polar Research Centre (PolReC) during the Turkish Antarctic 

Expedition (TAE-1). Even though Antarctica is one of the remote and pristine places in the 

world, results of human activities can be found there including the presence of organic 

pollutants. It has been found that they were brought to the continent through scientific 

researches, ship activities, atmospheric events and wastes poured into the sea. One of the 

pollutants originated from human activities is Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). 

PAHs can be found in every region of the world and spread in various proportions to the 

sediment. Their sources are either petrogenic or pyrolytic. PAHs can cause carcinogenic and 

mutagenic effects on living organisms as well as enter the food chain and affect organisms 

at upper trophic levels. Although there are recent studies on PAHs in the Antarctic available, 

they are not enough when the size of the continent is taken into account. In this research, 

according to sample permits from the Australian Government, sediment and soil samples 

were collected from 12 stations. The logistical assistance during the sample collection was 

provided by RV Australis with Ben Wallis as the captain in charge. The sediment samples 

were taken from the depth range of 0-30m by free diving or from the ship anchor and then 

stored at -20°C. PAH analyses were carried out in the ITU Ecotoxicology Education and 

Research Laboratory at the Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering with the 

support of Prof. Dr. Oya Okay. For the analyses, the HPLC 1260 Infinity and software 

Chemstation were used. NIST standard reference material (SRM-1941b) was taken for 

quality assurance. The recoveries of the PAHs in the SRM-1941b were between 73% and 

128% of the certified values. The total PAH concentration measured was 0 to 125.13 ng g-1 

dry weights, which is similar to that from the literature. The highest total PAH amount 

belonged to the soil sample from Robert island, while the lowest PAH value was determined 

in the sediment from Dogs Leg Fjord. Examining PAH sources using molecular indices 

showed that PAHs from Robert Island were of petrogenic origin, i.e. resulted from petroleum 

combustion. The same origin had PAHs in the sediment on King George Island. Both these 

locations have scientific research bases located on them. Thus, scientific research bases are 

the most possible sources of the PAH pollution present in Antarctica.  
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Gemiler yüklü olmadıkları durumda geminin dengesinin sağlanması amacıyla balast 

suyu taşımaktadırlar. Yükün tahliye edildiği limandan alınan balast suyu, yükleme için 

gidilen bir sonraki uğrak limanda tahliye edilmek zorundadır. Yalnızca bu amaç için tahsis 

edilen balast tanklarında taşınan balast suyu ile binlerce organizma dünya denizlerinde 

dolaşmaktadır. Ticaret gemileri ile yapılan seferler sucul organizmaların farklı ekosistemlere 

istem dışı transfer edilmesinde önemli rol oynar. İstilacı türlerin yeni bir ekosisteme girmesi, 

yeli türler için büyük tehdit oluşturduğundan, ticaret gemilerinde balast suyu ile taşınan 

istilacı türler, denizleri tehdit eden küresel ısınma ve kara kökenli kirleticiler gibi tehlikelerin 

arasında yer almaktadır. Artan uluslararası baskılar nedeni ile Uluslararası Denizcilik Örgütü 

(IMO)’nün 2004 yılında kabul ettiği Uluslararası Gemilerin Balast Suları ve Sedimanlarının 

Kontrol ve Yönetimi Konvansiyonu’nu 8 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bütün 

ticari gemilerin balast suyu arıtma sistemlerini bulundurmaları istenmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, konvansiyonun Arktik bölgede seyreden gemiler açısından değerlendirilmesi ve artan 

gemi sayısı ile yeni açılacak rotalardaki muhtemel etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın 

sonucu, Arktik Bölgede seyreden denizciler ve denizcilik alanında araştırma yürüten 

araştırmacılar açısından yol gösterici olacaktır.  
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The ships in unloaded condition carry the sea water taken into the ballast tanks in 

order to ensure the stability of the ship. The ballast taken on in the coastal waters in one 

region after cargo unloading operation must be discharged at the next port of call. Thousands 

of organisms travel around the world in ballast water which is carried in the ballast tanks. 

Transportation of commercial vessels play an important role in the inadvertent transfer of 

aquatic organisms to different ecosystems. Invasive species transported by ballast water on 

commercial vessels are among the threats such as global warming threatening the oceans 

and land based polluters, as the introduction of non-native invasive species into a new 

ecosystem poses a major threat to domestic species. The Convention for the Control and 

Management of Ballast Water and Sediments of the International Vessels, adopted by the 

International Maritime Organization (IMO) in 2004, has entered into force on September 8, 

2017 on the grounds of increasing international pressure and all commercial vessels are 

required to have ballast water treatment systems. The purpose of this study is to evaluate the 

Convention in terms of ships navigating in the Arctic region and to examine the probable 

effects on new navigation routes based on the increasing number of ships. The result of the 

work will be a guide for seafarers navigating in the Arctic region and for researchers 

conducting studies in the region. 
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 Dünya iklim sistemi tarih boyunca değişmiş olsa da son dönemde yaşanılan 

değişimler normal değildir. Dünya’nın yüzey sıcaklığı hiç olmadığı kadar ısınarak, 19. 

yüzyılın sonlarından günümüze yaklaşık 1 derece artış göstermiştir. Arktik ve Antarktik 

bölgeleri iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin başında gelmektedir; ancak iki bölge 

farklı eğilimler göstermektedir. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) tarafından 

yayınlanan raporlara göre azalan buz yoğunluğu Arktik için kritik bir göstergedir. Bununla 

birlikte, kuzeyde buz yoğunluğunun en az olduğu eylül ayında yapılan yıllık ölçümler 

göstermektedir ki, bölgede ki çok yıllık buzlar kaybolmaya ve kalın buzlar incelmeye 

başlamıştır. Son yıllarda Kuzey Buz Denizi'nde ki deniz buzu miktarının azalması 

neticesinde, bölgede transit gemi geçişi giderek artmıştır.  Deniz Ulaştırma sektörü için, 

Arktik’te açılan yeni denizyolu rotaları, seyir sürelerinin kısalması gibi sağladığı avantajlarla 

güneyli rotalara göre daha çekici hale gelmiştir. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 

senaryolarına göre, Kuzey Denizi güzergâhı, açık deniz gemileri için olası bir rota haline 

gelerek, 2005 yılında yaklaşık % 40 olan geçiş olasılığı, 2040-2059 yılları arasında % 94-

98'e yükselecektir. Gemi trafiği artarken, gemi kaynaklı çevre kirliliği ve deniz kazası 

riskleri de artmaktadır. Maalesef son yıllarda Arktik’te birçok deniz kazası olmuştur. 

 

 Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), kutup bölgelerinin korunması, denizcilerin 

ve yolcuların güvenliğine ilişkin uluslararası kaygıları gidermek üzere harekete geçerek; 

Kutup Sularında Çalışan Gemilere Yönelik Uluslararası Kutup Kodunu (Polar Code) 1 Ocak 

2017'de yayınlamıştır. Kutup Kodu, SOLAS 74 ve MARPOL 73/78’in bağlayıcı 

düzenlemelerini içermekte, Arktik ve Antarktik sularında güvenli ve çevreci taşımacılığı 

düzenleyen maddelerden oluşmaktadır. Ancak, yerlerine ve koşullarına göre farklılıklar 

göstermesine rağmen her iki Kutup Bölgesi için geçerli olan bir Kutup Kodu mevcuttur. 

Örneğin, Kuzey denizi kıtalar ile çevrili iken, Antarktika Güney Okyanusu ile çevrilidir. Bu 

temel durum bile deniz ulaştırması ve arama/kurtarma operasyonlarının standartlarının aynı 

olamayacağını göstermektedir. Ayrıca özel statüsü olan Antarktika kıtası için önemli bir ek 

koruma sağlayıp sağlamadığına dair bir tartışma vardır. Bu çalışmada Kutup Kodu'nda 

önemli hükümlerin eksikliklerini değerlendireceğiz. 

 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kutup Bölgeleri, Kutup Kodu, Seyir, Arama 

Kurtarma Operasyonları. 
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The World’s climate has changed throughout the history but the current climate 

change is unusual. The earth’s current surface temperature is warmer than ever that has risen 

almost 1 degrees Celsius since the late 19th century. Therefore the Arctic and the Antarctic 

are affected by climate change but two poles shows different trends. According to National 

Snow and Ice Data Center (NSIDC) the decreasing extent of sea ice cover is a critical 

indicator in the Arctic. Furthermore older and thicker ice is also disappearing according to 

measurements which are taken each September when the ice is at its minimum. On the other 

hand there is an increasing number of ships transiting the region. As Arctic shipping routes 

become more available, voyage time get shorten and making shipping more attractive than 

the southern routes in next decades. According to Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) scenarios, the Northern Sea Routes will become a possible route for open 

water (OW) ships and the probability of transit will increase approximately 40% in 2005 to 

94-98% in 2040-2059. While shipping increases, so does the risk of spills and vessel 

incidents. Unfortunately, in the last years, several ship collisions occurred in the Arctic. 

 

International Maritime Organization (IMO) has adopted International Code for 

Ships Operating in Polar Waters (Polar Code). The Polar Code amends SOLAS 74 and 

MARPOL 73/78 with binding regulations, which entered into force on 1 January 2017 that 

supports safe and environmentally-friendly shipping in the Arctic and Antarctic waters. 

IMO has moved to address international concern about the protection of the polar 

environment and the safety of seafarers and passengers. However, Polar Code adopted for 

both Polar Regions even though they exhibit differences conditional to their location and 

circumstances. For instance, the Arctic is surrounded by land but the Antarctic surrounded 

by the Southern Ocean which means shipping and search and rescue (SAR) operation 

standards cannot be the same. There is still a debate if Polar Code provides significant 

additional protection for polar waters. In this study, we will discuss the lack of any 

significant new provisions in Polar Code. 
 

Keywords: Climate Change, Polar Regions, Polar Code, Navigation, Search and Rescue. 
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı uhdesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg – Ar Merkezi 

koordinasyonunda düzenlenen İlk Ulusal Antarktik Bilim Seferi (Turkish Antarctic 

Expedtion – I, TAE-I) Şubat – Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Deniz 

buzları kutup bölgelerinde soğuk iklim koşulları sonucu deniz yüzeyinde oluşarak büyük 

tuzlu su akıntılarının oluşmasında önemli rol oynar iken gemiler için ticaret rotaları üzerinde 

seyire engel oluşturmaktadır. Sefer süresi boyunca yapılan deniz buzu gözlemleri tarih, saat 

ve lokasyon bilgileri ile kayıt altına alınmıştır. Gözlemler Araştırma Gemisi Australis’de 

deniz seviyesinden 2 metre yukarıda, 62° - 68° Güney enlemleri arasında katedilen iki bin 

deniz mili uzunluğundaki rota üzerinde Antarktika Yarımadası’nın batısındaki kıyı sularında 

gerçekleştirilmiştir. Otuz günlük seyir boyunca yedi günde deniz buzuna rastlanmış ve 

gözlemler not edilmiştir. ASPeCt (Australian Sea Ice Processes and Climate) deniz buzu 

formlarına göre birincil, ikincil ve üçüncül deniz buzu karakteristikleri incelenmek üzere 

kayıt edilmiştir. ASPeCt formatında yapılan bu çalışma dünya literatürüne katkı sağlayarak 

deniz buzu gözlemi veri tabanına katkı sağlayacaktır. Aktif ve pasif mikrodalga 

uydularından elde edilen deniz buzu görüntüleri seferde yersel gözlem ile kayıt altına alınan 

bilgiler ile karşılaştırılarak uyduların doğruluğunun %80’nin üzerinde olduğu gözlemlenmiş 

ve çalışma devam etmektedir. Ölçüm sonuçları ve gözlemler bir yüksek lisans tezi 

oluşturacaktır. Ayrıca sefer süresi boyunca milli uydularımız olan Göktürk – 2 ve RASAT 

uydularından görüntüler alınarak karşılaştırmalar yapılmaya çalışılmıştır. Uyduların deniz 

buzu gözlemlerinde kullanılması başta kutup bölgelerinde denizcilik rotalarının 

oluşturulması gibi birçok farklı bilim dalındaki çalışmalara da yardımcı olmaktadır.   
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Turkish Antarctic Expedition – I (TAE-I) was held between February and April 2017, 

coordinated by Istanbul Technical University Polar Research Center (PolReC) and funded 

by the Ministry of Science, Industry and Technology. Sea ice occurs in cold winter climate 

and it helps occurring of salty water current in the seas. But the sea ice are an obstruction for 

shipping routes. During the expedition, sea ice observations conducted with dates, times, 

coordinates of observed areas recorded. Sea ice observations were carried out two meters 

above sea level onboard Research Vessel Australis. Ship navigated nearly two hundred 

nautical miles on the western shores of the Antarctic Peninsula between about 62 ° - 68 ° 

south latitudes. During the thirty days voyage, only seven days of sea ice observations were 

carried out and recorded. Ship based sea ice observations during TAE-I contain 

characteristics of primary, secondary and tertiary ice types and their snow covers according 

to ASPeCt (Australian Sea Ice Processes and Climate) protocol codes and forms. This study 

will contribute to sea ice data base. Sea ice images from active and passive microwave 

satellites were obtained to compare with observations. This study and observations results 

will create a master thesis. Also images obtained from Turkish satellites called Göktürk – 2 

and RASAT are available to compare. This study focuses on the sea ice concentrations 

during the TAE - I and their comparison with satellite images. Comparison will be made 

mainly with the aim of improving the usage of these two satellites worldwide in sea ice 

observations. 

 

Keywords: Antarctica, Sea Ice, ASPeCt. 
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Deniz buzu, donmuş deniz suyudur. Deniz buzları okyanus atmosfer ilişkileri ve 

okyanus canlıları için büyük önem arz etmektedir. Küresel iklim değişikliği ile ilgili çeşitli 

çalışmalarda buz özellikleri ve dağılımları oldukça önemlidir. Bu çalışma, Ufuklar 2020 

“Deniz buz örtüsü aşırılıklarının uzaktan algılama ile tespiti ve tahmini” (SPICES) projesinin 

Güney Okyanusu’nda bulunan deniz buzu için eş-konumlandırılmış uydu ve yersel gözlem 

veri setini oluşturan bir parçasıdır. SPICES, çok sırtlaşmış buz bölgelerinin tespiti, 

çoğunlukla yıllık buzla kaplı alanlarda çok yıllık buzların tespiti, Radar altimetre ile kalınlığı 

profillenen alanlarda en kalın buz formunu bulma, Toprak Nemi ve Okyanus Tuzluluğu 

(SMOS) verileri aracılığıyla bölgesel olarak anormal kalın veya ince buz tespiti, erken / geç 

erime mevsiminin saptanması, mevsimlik deniz buzullarının aşırılıklarını tahmin etmek için 

yeni kapasiteler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uzaktan algılama ürünleri, geleneksel olarak, 

buz seviyesi ve alan dağılımı gibi deniz buzu koşulları hakkında genel bilgiler sağlar. 

Bununla birlikte, deniz buzu kaynaklı tehlikelerin çoğu kalınlık ile ilgili olmasına rağmen, 

bu bilgi buz haritası oluşturma, taktik seyrüsefer ve açık deniz etkinliklerinin yönetimi için 

sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle, çalışma veri kümeleri oluşturarak, deniz buz kalınlığı bilgisi 

elde etmek için temel sağlamaktadır. 

 

Bu çalışmanın hedefi Antarktik Deniz Buzu ve Veri Açıklamaları: Deniz Buzu Uydu 

Uzaktan Algılaması konularında bilgiler içermektedir. Method bölümünde uzaktan algılama 

verilerinin yersel ve gemiden alınan diğer veriler ile karşılaştırılması söz konusudur. 

Karşılaştırma yersel verilerin kodlanarak uydu görüntüleri ile örtüştürülmesi, verilerin 

fiziksel parametreler haline getirilmesi adına harmonize şekilde tüm veri setine 

uygulanmasını içermektedir. “Deniz buz örtüsü aşırılıklarının uzaktan algılama ile tespiti ve 

tahmini” ile ilgili adımlar ve sonuçlar sunulacaktır. 
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Sea ice is simply frozen seawater. Remote sensing of sea ice properties has always 

been a challenging task. This work is part of HORIZON 2020 SPICES “Space-borne 

observations for detecting and forecasting sea ice cover extremes” project as of to establish 

a dataset of co-located in-situ and satellite data for sea ice in the Southern Ocean. In order 

to response needs of increase polar activities, SPICES is focusing on detection of sea ice 

extremes and in particular, it aims for detection of heavily ridged ice regions, Multi Year Ice 

floes, most thickest ice from thickness profiles, thick or thin ice via Soil Moisture and Ocean 

salinity (SMOS) data, early/late melting season and improving capabilities to forecast 

seasonal sea ice extremes. Remote sensing products traditionally provide overall information 

on sea ice conditions such as ice extent and concentration. However, this information stays 

limited for ice charting, tactical navigation and management of offshore activities since the 

sea ice hazards are related to sea ice thickness. Therefore, the work provided the basis to 

obtain sea ice information by establishing the datasets.  

 

For the purpose of this work, included the information on “Study Area: Antarctic Sea 

Ice” and “Data description: Satellite Remote Sensing (RS) Detecting Sea Ice”. Methodology 

will include comparison of RS data to relevant in-situ and ship-based ASPeCt observations.  

This comparison is made with slightly different coding of the observations between different 

cruises and the partly different order of observations as well as the different amount of 

observations translated from coded into physical values was harmonized such that one can 

work with the full data set. Results and discussion, for the overall dataset of in-situ reference 

snow/ice data co-located with all relevant satellite data, will be presented.  

 

Keywords: Sea Ice, Antarctic, Remote Sensing. 
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Fangri Mercan, Pagrus pagrus (Linneaus, 1758) geniş bir yayılım alanına sahip, 

ekonomik değeri yüksek bir türdür. Denizlerimizde birçok farklı yöntem ile avcılığı yapılan 

bu türün avcılık miktarı 2009 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık olarak %86 oranında düşüş 

göstermiştir. Bu bakımdan ticari değeri yüksek olan bu türün sürdürülebilirliğini sağlamak 

için yapılacak bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. Dolayısıyla, yapmış olduğumuz bu 

çalışma ile birlikte Gökçeada çevresinde örneklenmiş olan yüksek ekonomik değere sahip 

fangri mercan balığının popülasyon parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda mercan balıklarının otolitlerinin morfometrik (otolit uzunluğu, genişliği, 

yarıçapı ve ağırlıkları) ölçümleri yapılarak balık boyu ve ağırlığı ile ilişkileri belirlenmiştir. 

Bu çalışma, Gökçeada'nın Batısında bulunan Gizli liman ile Kefaloz Burnu arasındaki farklı 

bölgelerde 40–120 metre derinliklerinde paragat ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

bireylerin toplam boy ve ağırlık değerleri ölçüldükten sonra otolitleri çıkartılarak otolit 

morfometrik (Otolit uzunluğu, OL; otolit genişliği, OW; otolit yarıçapı, OR ve otolit ağırlığı, 

OM) ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra otolitlerin yaş tayinleri; Olympus SZX7 stereo 

mikroskobu ile 0.5X ile 5.6X arasında büyütme kullanılarak yıllık halkalar merkezden uç 

kısma kadar eksen boyunca dizilen opak ve hiyalin halkaların sayılması ile 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu çalışma COMU BAP FBA-2018-1406 nolu proje tarafından desteklenmiştir. 
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Red porgy, Pagrus pagrus (Linneaus, 1758) is a widely distributed species with a 

high economical value. In Turkey a variety of fishing methodologies can be used to catch 

this species so its catch values had been decreased by 86% from 2009 to 2016. Thus scientific 

studies on the sustainability of Red Porgy fisheries are essential. Our study aims to determine 

the population parameters of Red Porgy caught from the coasts of Gökçeada. Otoliths have 

been collected and measured morphometrically (otolith lenght, width, radius, and weight) in 

order to find out their relationship with fish lenght and weight. Sampling with long lines had 

been carried out along the coasts between Gizliliman and Kefalos Cape, at a depth range of 

40-120 m. Total lenght and weight of each sample had been measured and otoliths had been 

removed to be measured morhometrically (otolith length OL, width OW, radius OR and 

weight OW). Estimation of age was based almost exclusively on interpretation of otolith 

structures for the presence of hyaline and opaque zones which are assumed to represent 

winter and summer growth periods. An Olympus SZX7 stereo microscope with 0.5X and 

5.6X magnification had been used for age determination. 

 

This study was supported by COMU BAP FBA-2018-1406 project. 

 

Keywords: Red Porgy, Pagrus pagrus, Gökçeada, Population parameters, Age 

determination. 
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TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın bir kısmı, Marmara Denizi- Çanakkale 

Boğazı’ndan geçmektedir. Boru hattı ön mühendislik çalışmaları kapsamında, Aralık 2016-

Ocak 2017 tarihlerinde Denar 2 bilimsel araştırma gemisi ile hidrografik, jeolojik ve jeofizik 

çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

 

Çalışmalar kapsamında, yüksek çözünürlüklü batimetri ölçümlerinin yanı sıra sismik 

yansıma ve yandan taramalı sonar gibi jeofizik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların 

sonuçları deniz tabanı deniz sondajı ve karot örneklemelerinden elde edilen jeolojik sonuçlar 

ile birlikte yorumlanmıştır. Sonuç olarak, boru hattı güzergâhının jeolojik yapısı ve 

morfolojisi tanımlanmıştır.  

 

Batimetri verileri incelendiğinde deniz tabanında yer yer düzensiz alanlara 

rastlanmıştır. Bu düzensiz alanlar morfolojik yükselti ve gaz içeren sediman yükseltileri 

olarak yorumlanmıştır. Özellikle Avrupa tarafı kıyı kısmında bu morfolojik yükseltiler 

gözlemlenmiştir. Açık deniz kısmında ise birkaç sediman yükseltisi görülmüştür. Yandan 

taramalı sonar verileri yorumlanırken özellikle fasiyes değişimleri, sediman akması, küçük 

kaya parçaları, kayalık alanlar, çapa ve zincir izlerinin yanı sıra morfolojik yükseltiler, boru 

hattı ve fiber optik kablolar dikkat çekmiştir. Sismik yansıma çalışmaları sonucunda ise ana 

kaya üzerinde üç adet birim ayırt edilmiştir. Hidrografik ve yandan taramalı sonar verilerinde 

de gözlemlenen morfolojik yükseltilerin gaz veya sıvı içerebileceği düşünülmüştür. Jeolojik 

örnekleme çalışmalarının (deniz sondajı ve vibrocore) sonuçları yorumlandığında, 

hidrografik ve jeofizik bulgularla uyumlu oldukları görülmüştür. 
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A section of the TANAP pipeline crosses the Dardanelles Strait in the Sea of 

Marmara. Hydrographic, geological and geophysical studies were conducted in December 

2016-January 2017 by Denar 2 scientific research vessel, within scope of pre-engineering 

studies of this project.  

 

High resolution bathymetric measurements were taken along with geophysical 

measurements such as seismic reflection and side scan sonar and these data were correlated 

with geological findings from marine borehole and core sampling studies. As a result, 

morphology and structure of seabed were studied to determine characteristics of the pipeline 

route.  

 

The bathymetric data collected from the project site includes irregular seabed type in 

some areas. These areas defined as morphological rises and possible gas included sediment 

rises. Close to surf zone area in European side, morphological rises can be seen. Offshore 

area includes a few sediment rises. Sonar data were processed and interpreted by 

emphasizing facies change, sand ripples, small rock pieces, rocky area, anchor-chain trace, 

morphological rise, pipeline and fiber optic cables. In seismic reflection studies, three 

different units were identified on top of the basement rock during the data interpretation by 

differentiating the reflection patterns. Morphological rises that were also present in 

hydrographic data are interpreted as a possible sediment layer that includes gas or fluids. 

The results of geological sampling studies (marine borehole and vibrocore) were interpreted 

and supported these findings. 

 

Keywords: Hydrography, Geophysics, Geology, Canakkale Strait. 
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1960’lı yıllardan sonra haliç kıyılarında ve halice dökülen derelerin çevrelerinde 

kontrolsüz sanayileşme ve altyapısız konutların oluşması ile haliç hızlı bir şekilde 

kirlenmeye başlamıştır. Askıda katı maddenin yoğun miktarda çökelmesi sonucunda haliçte 

akıntı sistemi yavaşlamış ortam koşulları hızla kötüye gitmiş, oksijen seviyesi ve buna bağlı 

olarak fitoplankton ve klorofil değerleri hızla azalmıştır. 1994 yılında başlayan 

rehabilitasyon çalışmalarından sonra, yapılan ön analizlere göre ortam koşulları iyi yönde 

değişmeye başlamıştır. Kirletici unsurlar kontrole alındıktan sonra, 2000 yılından itibaren 

haliç suyu özelliği kazanan Haliç de izleme araştırmaları başlatılmış ve bu kapsamda 

klorofil-a ölçümleri de yapılmıştır. Araştırmanın amacı rehabilitasyon sürecinin de, klorofil-

a’nın zamansal değişimini takip etmektir. Bu çalışma 2000-2008 yılları ve 2013-2014 yılları 

arasında gerçekleştirilen aylık örneklemeler sonucunda elde edilmiştir. Bu araştırma 

bulguları 1997 yılında başlayan uzun dönemli ıslah çalışmalarına bağlı olarak değişen ortam 

koşullarının klorofil-a değişimine etkisini vermektedir. Halici temsilen, aşağı haliçte H1 

(Galata Köprüsü) ve orta haliçte CA (Cami Altı) istasyonları seçilmiştir ve yüzey klorofil-a 

konsantrasyonları gösterilmek istenmiştir. 2000’li yıllarda aşırı ötrofikasyona bağlı olarak 

çok yüksek klorofil değerleri görülmüştür (CA ve H1 için yıllık ortalama sırasıyla; 57.48 ve 

9.61 mg/L). Devam eden süreçte baraj kapaklarının açılması ve boğaz suyunun basılması ile 

2013 yılında klorofil-a değerleri H1 ve CA için sırasıyla, ortalama 1.90 mg/l ve 3.43 mg/l 

olarak hesaplanmıştır. Geçmişte Boğaz sisteminin etkili olduğu H1 ve orta bölgedeki CA 

istasyonlarının klorofil değerleri arasındaki aşırı farklılık ortadan kalkmıştır. Son 

dönemlerde yüksek değerler H1 için 2013 Eylül ayında 5.05 mg/l, CA için 2014 Mart ayında 

8.53 mg/l; 2014 yılındaki ortalama değerler ise H1 ve CA için sırasıyla; 2.06 ve 4.11 olarak 

ölçülmüştür. 
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Golden Horn underwent a rapid pollution with the emergence of unregulated 

industrialization and habitation following 1960s. Due to intense sedimentation of suspended 

solids, a rapid decrease was observed in water circulation and dissolved oxygen values 

followed by phytoplankton and chlorophyll-a level. Within the rehabilitation studies started 

in 1994, environmental status began to increase according to initial analyses. First 

chlorophyll-a analysis could only be conducted in late 2000 because of excessive surface 

pollution. This study is based on the samplings between 2000-2008 and 2013-2014. The aim 

of this study is to demonstrate the changes on surface chlorophyll-a concentration in the 

wake of long-term rehabilitation efforts. H1 and CA (Cami Altı) stations represent Lower 

estuary and in mid-estuary, respectively. In 2000s, extremely high chlorophyll levels were 

observed as a consequence of excessive eutrophication (annual average for CA and H1; 

57.48 and 9.61 mg/L, respectively). With the flooding of stream and Bosphorus waters into 

estuary and decreasing eutrophication in the following period, chlorophyll-a level were 

calculated as 1.90 mg/l and 3.43 mg/l respectively for H1 and CA in 2013, and relatively 

normal conditions were determined. Maximum levels were measured as 5.05 mg/l for H1 in 

September 2013 and 8.53 mg/l for CA in March 2014.  

 

Keywords: Chlorophyll-a, Golden Horn, Eutrophication, Sea of Marmara. 
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KKTC, Girne’de kıyıdan açığa doğru aylık periyotlarda zaman serisi çalışmaları 

kapsamında üç farklı istasyonda (K01:~30m, K03:~100m, K07:~700m) Nisan 2015 

tarihinden Mart 2017 tarihine kadar 15 defa zooplankton örneklemesi yapılmıştır. 

Zooplankton örnekleri 200 mikron göz açıklığında ve 57 cm ağız çapı olan WP-2 cinsi ağla 

çekilmiştir. Çekimler dikey örnekleme şeklinde yapılarak epipelajik bölgedeki 

mezozooplankton grupları çalışılmıştır. Örnekler, 5%lik boraksla tamponlanmış formaldehit 

içerisinde saklanmıştır. Bolluk ve biyokütle analizleri için minimum 600 birey kullanılarak 

Hydroptic-Zooscan cihazı ile tek tek analiz edilmiştir. 

 

Zooplankton bolluğu yıl içerisinde kıyı istasyonunda (~30m) diğer istasyonlara 

kıyasla daha fazla gözlenmiştir. Diğer iki istasyondaki bolluk değerleri benzerlik 

göstermektedir. Kıyı istasyonunda Haziran, Eylül ve Şubat aylarında en yüksek bolluk 

değerlerine ulaşılmıştır. En düşük ve en yüksek bolluk değerleri kıyı (K01), orta (K03) ve 

açık (K07) istasyonlarda sırasıyla şu şekilde değişmektedir: 186 – 1656 birey/m3, 122 – 1418 

birey/m3 ve 66 – 1318 birey/m3. Zooplankton ana grupları arasında Copepoda grubu kıyı, 

orta ve açık istasyonlarda toplam zooplanktonun 80%, 78% ve 77%’sini oluşturmuştur. 

Copepoda grubundan sonra en yoğun olan gruplar sırasıyla şu şekildedir: Appendicularia, 

Cladocera, ve Ostracoda.  

 

Biyokütle değerleri zooscan cihazı ile taranan her bir bireyin ellipsoidal değerleri 

hesaplanarak bulunmuştur. Toplam mezozooplanktonun en düşük ve en yüksek biyohacim 

değerleri kıyı (K01), orta (K03) ve açık (K07) istasyonlarda sırasıyla şu şekilde 

değişmektedir: 12 – 211 mm3/m3, 7.77 – 618 mm3/m3 ve 9.6 – 369 mm3/m3. Kıyı ve açık 

istasyonlarda Copepod grubu toplam biyokütlenin çoğunluğunu oluştururken, orta 

istasyonda Salpa ile Copepoda grubu biyokütlenin çoğunluğunu oluşturmuştur. Copepoda 

ve Salpa gruplarında sonra Siphonophora ve Chaetognatha gruplarının toplam biyohacim 

değerlerine önemli katkıları olmuştur. En yüksek biyohacim değerleri Mart ayında 

gözlenmiştir. 

 

Bu çalışma, TÜBİTAK, 114Y139 nolu proje ve DEKOSİM Projesi (Deniz 

Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880) 

kapsamında desteklenmiştir. 
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In this study, mesozooplankton samples were investigated at three different stations 

(K01:~30m, K03:~100m, K07:~700m). For this aim, mesozooplankton samples were 

collected from April, 2015 to March, 2017. Mesozooplankton samples were collected by 

using a WP-2 closing net with 200 micron mesh size and 57 cm mouth diameter. Above 

200m water column were sampled vertically for epipelagic zooplankton. Samples are 

preserved with 5% borax-buffered formaldehyde. At least 600 individuals were analyzed 

with Hydroptic-Zooscan for abundance and biomass analyses. 

 

Abundance of zooplankton in the coastal station (~30m) was higher than the other 

two stations. The abundance values in the middle and open stations showed similar 

distribution. Higher abundance values were observed in June, September and February in 

the coastal station. Minimum and maximum abundance values in coastal (K01), middle 

(K03) and open (K07) stations changes between 186–1656 ind/m3, 122–1418 ind/m3 ve 66–

1318 ind/m3, respectively. Copepoda constituted 80%, 78% and 77% of total zooplankton in 

coastal, middle and open stations, respectively. The second important groups are 

Appendicularia, Cladocera and Ostracoda. 

 

Zooscan were used to analyze the ellipsoidal volume of individuals one by one. 

Minimum and maximum biomass values in coastal, middle and open stations changes 

between 12–211 mm3/m3, 7.77–618 mm3/m3 and 9.6–369 mm3/m3, respectively. Copepoda 

constituted the majority of zooplankton in the coastal and open stations, while Salpa with 

Copepoda constituted the majority of zooplankton in the middle station. Siphonophora and 

Chaetognatha were the other important groups making contribution to biovolume values. 

Higher biovolume values were observed in March. 

 

This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (TÜBİTAK, project number: 114Y139) and DEKOSIM Project (Centre for Marine 

Ecosystem and Climate Research, Project Code BAP-08-11-DPT.2012K120880). 

 

Keywords: Zooplankton, Abundance, Biovolume, Kyrenia. 
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Denizaltı kanyonları üzerine yapılan araştırmalar, askeri denizaltı operasyonları, 

deniz mühendisliği yapılarının konumlandırılması ve kanyonların sedimantolojik, çevreyle 

ilgili ve oşinografik işlevlerini anlamak için önemlidir. Kıta yamacında gözlemlenen kanyon 

sistemleri, şelf platformundan en uygun sediment taşınımına neden olur. Batı Karadeniz 

kıyısal alanı, aynı zamanda çok sayıda aktif kanyona ev sahipliği yapmaktadır. Bu 

kanyonlar, yaklaşık 100 m derin derin sığ şelf alanlarından, 1800-2000 m derinliğinde su 

derinliklerine uzanmaktadır. Batı Karadeniz kanyonlarının en büyük ve en faal olanı Sakarya 

Nehrinin çıkışında bulunan Sakarya Kanyonudur. 

 

Sakarya Nehri’nin Karadeniz çıkışı, farklı deniz akustik yöntemleri kullanılarak 

morfolojik olarak incelenmiştir. Bu amaçla, 45x85 km büyüklüğündeki denizel alanda, 

yaklaşık 1400 km çok kanallı sismik, Chirp mühendislik sismiği ve çok ışınlı batimetrik veri 

seti 2010 ve 2012 yıllarında TÜBİTAK tarafından desteklenen 108Y110 kodlu proje 

kapsamında toplanmış ve işlenerek yorumlanmıştır.  

 

Çalışma alanındaki tüm veri seti, morfolojisi bilinmeyen Sakarya Kanyonu’nun 

akustik yapısını tanımlamak için analiz edilmiştir. Batimetrik veriler, kanyonun güneydeki 

sığ kıta sahanlığında iki ayrı kanyon başından oluştuğunu, her ikisinin de yaklaşık 867 m 

derinlikte birleştiğini ve menderes çizen bu kanyonun kıta yamacını aşarak abisal düzlüğe 

kadar ilerlediğini göstermektedir. Batıdan gelen bir diğer kanyon olan Kefken Kanyonu da, 

yaklaşık 1500 m su derinliğinde, modern Sakarya Kanyonu’nun derin sudaki kısmına 

katılmaktadır. Sismik veriler, Sakarya Kanyonu’nun hiper-piknal akış aktivitesi ile 

oluştuğunu ve kanyonun geniş sediment erozyonunu açıkça göstermektedir. Kanyonun uzak 

(distal) kısımlarında, çok sayıda yığılmış debris lobunun varlığı sismik verilerde 

gözlenmiştir. Kanyon başını oluşturan üst yamaç/şelf kırığı kısmı normal faylardan 

etkilenmiştir. Bu anlamda, kanyonun yakın (proximal) kısmının fay kontrollü olduğu 

anlaşılmaktadır. Kanyonun derin kısımlarında, dar alanlar boyunca gaz hidrat birikimlerini 

işaret eden BSR yansımaları, genellikle sığ gaz birikimleri ile birlikte görülmektedir. 
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Researchers conducted on submarine canyons are important for military submarine 

operations, positioning of offshore engineering structures and understanding the 

sedimentology, ecological and oceanographic conditions of the canyons. The canyon 

systems observed on continental slopes lead to the most convenient sedimentary transport 

pathways from shallow shelf to abyssal platform. The Western Black Sea Turkish coastal 

area also hosts several active canyons. These canyons extend from shallow shelf areas at 

approximately 100 m to the deep waters of approximately 1800-2000 m. The largest and the 

most active canyons is the Sakarya Canyon, which is located at the mouth of the Sakarya 

River. 

 

Black Sea outlet of the Sakarya River is investigated using different marine acoustic 

datasets. For this purpose, a complete set of approximately 1400 km multichannel seismic, 

Chirp subbottom profiler and multibeam bathymetric data have been collected in a 

rectangular area of 45x85 km. The data have been collected during two research cruises in 

2010 and 2012 funded by Tubitak (Project code: 108Y110).  

 

The dataset from the study area was analyzed to identify the acoustic structure of the 

Sakarya Canyon, the morphology of which is not widely known. Bathymetric data show that 

the canyon consists of two separate canyon heads in the shallow continental shelf to the 

south, both of which coalesce at 867 m water depth, and this meandering canyon then 

deepens along the continental slope towards to abyssal plain. Another wide canyon from the 

west, named as Kefken Canyon, then conjoins this main canyon at approximately 1500 m 

water depths to form the deeper structure of the modern Sakarya Canyon. Seismic data 

indicate that the Sakarya Canyon was formed by the activity of hyperpycnal flows and also 

clearly show the extensive sediment erosion along the canyon walls. Seismic data also 

indicate that there are several stacked debris lobes at the distal parts of the canyon to the 

north. The upper slope/shelf break is widely influenced by normal faults, which indicates 

that the proximal part of the canyon is fault-controlled. At the deeper parts, BSR reflections 

indicating the gas hydrate formations along with the shallow gas accumulations have been 

observed. 

 

Keywords: Southwestern Black Sea, Seismic, Slide structures, Sediment erosion, Sakarya 

Canyon. 
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Okyanus akıntıları, pelajik balık larvalarının yayılımı popülasyon başarısı ve 

sürekliliğini doğrudan etkileyerek denizel popülasyonlarının yapısını şekillendirdiği 

bilinmektedir. Popülasyonlar arasındaki değişimin (bağlantı) boyutunu hesaplamak ve bunu 

etkileyen faktörleri belirlenmek, balık popülasyon dinamiklerinin anlaşılmasında ve mevcut 

balıkçılık yönetiminin oluşturulmasında önem arz etmektedir. Bu, hala günümüz balıkçılık 

araştırmalarında bir zorluktur. Bu çalışmada, yüksek çözünürlüklü havza ölçekli dolaşım 

modeli (sbPOM) ile 1990-2010 yıllarını kapsayan model çıktıları, pelajik larval dönemleri 

farklı olan balıkların Karadeniz'de bilinen üreme ve büyüme alanları ile geri kalan bölgeler 

arasındaki bağlantıyı tahmin etmek için kullanılmaktadır. Ekonomik öneme sahip olan 

hamsi, çaça, kalkan ve mezgit gibi balıkların, değişik çevresel koşullarını temsil etmesi 

açısından 20 farklı yıl (1990-2010) ve 3 farklı üreme dönemi (kış, ilkbahar, yaz) göz önüne 

alınarak bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Karadeniz' de ticari açıdan önemli olan birçok türün 

ortak özelliği, Karadeniz'in simüle edilmiş yüzey suyu dolaşımında sanal şamandıraları 

izleyerek takip edebilen, farklı zaman sürelerinde planktonda bulunan pelajik larval 

dönemlerine sahip olmasıdır. Simülasyonlar su kolonunda larvaların bulunduğu farklı 

derinlikler dikkate alınarak hesaplanmıştır, çünkü bunlar her bir tür için ayrı ayrı 

üstlenilmiştir. Bu çalışmada akıntı hızı ve yönü, sıcaklık ve tuzluluk gibi fiziksel 

parametreler kullanılarak tutulum ve yayılım alanları belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, 

hem havza ölçekli pelajik larval bağlantıyı belirlemek hem de tutulma alanlarını 

tanımladıktan sonra bu alanlarda yılarlarasın iklimsel değişkenliğin boyutunu ve etkisini 

değerlendirmek ve bununla beraber kullanılabilir balık kaynaklarının olası stoka katılım 

durumunu belirlemektir.  

 

Simülasyonlar sonucunda; akıntı alanlarının değişimlerine, özellikle de kıyı sınırı 

akıntısı (örn: sırt akıntısı) bünyesindeki kinetik enerji değişimine, on yıllar zaman 

seviyesinde önemli ölçüde değiştiği bilinen girdap aktivitesine ve Karadeniz’in kıyı 

kesimlerindeki antisiklonik girdapların sayısı ve gücüne bağlı olarak hem tutulum 

alanlarının hem de yayılım alanlarının yıllar arasında ve mevsimsel olarak önemli ölçüde 

değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışma ile çevresel değişkenler altında biyolojik 

gözlemlerle karşılaştırıldığında farklı bölgelerde olası balık stoğuna katılımını etkileyebilen 

yüksek tutulma alanları ve olasılıkları tahmin edilmiştir. Çevresel parametrelerdeki bu 

değişimler, bölgesel maksimum sürdürülebilir ürün miktarı için gereken balık stok 

biyokütlesini etkileyebilir ve dolayısıyla balıkçılık yönetimi açısından önemle dikkate 

alınmalıdır. 
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The dispersal of pelagic fish larvae through ocean currents is known to structure 

marine populations by directly impacting population success and persistence. It is therefore 

of importance to assess the extent of exchange between populations (connectivity) and 

determine the factors that drive it, to be able to understand fish populations dynamics and 

manage existing fisheries. This is still a challenge in fisheries research today. In this study, 

the output of a high-resolution basin-scale circulation model (sbPOM) for the years 1990-

2010 is used to estimate connectivity between known spawning and nursing areas of 

different fish with pelagic larval stages and the remaining areas of the Black Sea. This is 

done for a range of commercially important fish such as anchovy, sprat, turbot and whiting 

for 20 different years (1990-2010) and 3 spawning times (winter, spring, summer) that 

represent variable environmental conditions. The common trait of many of the commercially 

important species in the Black Sea is that they have pelagic larval stages that stay in the 

water columns for different lengths of time which can be simulated by tracking virtual 

drifters in the circulation field of the Black Sea provided by the circulation model. 

Simulations thereby account for different depths in the water column where larvae may be 

located, as they are undertaken for each species separately. To assess areas of retention 

versus dispersion, in this study only physical parameters such as current speed and direction, 

temperature and salinity are considered. The aim of this research is to identify both basin-

scale pelagic larval connectivity and define areas of retention to then evaluate the extent and 

impact of interannual climatic variability on these areas and with it on the recruitment 

potential of exploitable fish resources.  

 

Simulation results found strong interannual and seasonal variability of both retention 

and dispersal depending on the changes in the current fields, specifically the kinetic energy 

contained within the coastal boundary current (i.e. the rim current), the eddy activity which 

is known to change significantly on decadal time-scales, as well as number and strength of 

anticyclonic eddies along the coastal regions of the Black Sea. The study provides estimates 

of regions with high retention, as well as retention probabilities that influence recruitment of 

fish to different regions under this environmental variability which are compared to 

biological observations. This variability in environmental parameters influences the ability 

of regions to maintain fish stocks above biomass levels that produce the maximum 

sustainable yield and therefore should to be taken into account for management purposes.  

 

Keywords: Black Sea, Retention, Dispersion, Connectivity, Pelagic fish larvae. 
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Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) kuzey kolunun yarattığı karmaşık aktif tektonik 

yapının daha iyi anlaşılabilmesi için Marmara Denizi’nde birçok jeolojik ve özellikle sismik 

yansıma olmak üzere jeofizik veri toplanmış ve yorumlanmıştır. 

 

Marmara Denizi Orta Marmara bölgesinde yer alan Kumburgaz Havzası’nda 2008 

ve 2010 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait K. Piri Reis Araştırma Gemisi ile 

TAMAM (Turkish American Multichannel Project) ve TAMAM-2 (PirMarmara) araştırma 

projeleri kapsamında toplanan çok kanallı sismik yansıma verileri işlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Sismik verilerin toplandığı hatlar Kumburgaz Havzası’nı K-G doğrultulu 

kesen 8 adet, yaklaşık D-B doğrultuda kesen 3 adettir ve bu hatlar toplamda 148.387 km 

uzunluğa sahiptir. Sismik veri işlemede geleneksel veri işlem adımlarının yanı sıra tekrarlı 

yansımaların kaldırılmasını amaçlayan SRME (Surface-Related Multiple Elimination) gibi 

özel yöntemler de uygulanmıştır.  

 

Kumburgaz Havzası’na ait zaman ortamındaki sismik migrasyon kesitlerinin yapısal 

ve stratigrafik yorumlanması ile KAF’ın kuzey kolunun havzanın kuzey sınırında ortalama 

D-B doğrultuda uzandığı gözlenmektedir. Ayrıca havzaya ait yığma sonrası sismik kesitlere 

uygulanan anlık nitelik analizi ile deniz tabanı altında bulunan sığ gaz varlığı ve bu durumun 

yapısal/stratigrafik ölçekteki ilişkileri incelenmiştir. Bölgedeki aktif kırıkların sığ 

bölgelerdeki gaz birikimlerine neden olabileceği düşünülmektedir. 
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To understand the active complex structure of the northern branch of North Anatolian 

Fault (NAF), geological and geophysical (especially seismic reflection) data have been 

collected and interpreted in the Marmara Sea. 

 
In Kumburgaz Basin of Mid-Marmara Sea, the multi-channel seismic reflection data 

have been processed and interpreted. The data have been collected in the frame of TAMAM 

Project (Turkish American Multichannel Project) in 2008 and TAMAM-2 Project 

(PirMarmara) in 2010 using R/V K. Piri Reis of Dokuz Eylul University. 8 seismic lines of 

these data sets are elongated in N-S direction and 3 of them elongated in W-E direction in 

the Kumburgaz Basin, forming totally 148.387 km data length. Conventional data processing 

steps were applied to the data as well as special technics such as SRME (Surface-Related 

Multiple Elimination) for multiple suppression. 

  

Structural and stratigraphic interpretation of time migrated seismic sections of 

Kumburgaz Basin show that the northern branch of the NAF runs along the north boundary 

of the basin in the E-W direction. Besides, the structural and stratigraphical relation between 

the shallow gas below the sea bottom and the faulting of the area was investigated. Active 

faults in the region are thought to cause gas accumulations in shallow regions. 

 

Keywords: Marmara Sea, Kumburgaz Basin, Seismic reflection, SRME. 
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Antarktika dünyanın en soğuk ve en kurak yeri olarak bilinmektedir. Ekstrem 

koşullara sahip kıtada düşük sıcaklık değerleri, sık gerçekleşen donma-çözülme döngüsü 

canlı yaşamı için önemli sınırlayıcı faktörler oluşturmaktadır. Bu nedenle Antarktika’da 

yüksek oranda ekstrem koşullara dayanabilen canlılar bulunur. Antarktika’da bentik canlı 

topluluğunda süngerler, Bryozoa ve Echinodermata ile birlikte bioyatanın önemli bir 

topluluğunu oluşturur. Bugüne kadar 426 tür sünger kaydı verilmiş, ancak bunlardan geçerli 

olan 290 tanedir. Bu türlerden 5 tanesinin Türkiye denizlerinden de kaydı vardır: 

Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas, 1766), Halisarca dujardinii Jonston, 1842, 

Ircinia variabilis (Schmidt, 1862), Oscarella lobularis (Schmidt, 1862) ve Plakina 

monolopha Schulze, 1880. Antarktika’nın sünger tür sayısı ılıman bölgeler gibi hatta bazı 

yerler için yüksek olarak da kabul edilebilir. 
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Antarctica is known as the coldest and driest place in the world. Low temperatures 

on the continent with extreme conditions, often realized freeze-thaw cycles is an important 

limiting factor for life. For this reason, Antarctica has living things that can withstand high 

extreme conditions. Sponges live in the benthic communities in Antarctica, together with 

Bryozoa and Echinodermata the community is very important benthic biota. Up to now, 426 

types of sponge recordings have been made, but only 290 are valid. Five of these species 

have also been recorded in Turkish seas: Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas, 

1766), Halisarca dujardinii Jonston, 1842, Ircinia variabilis (Schmidt, 1862), Oscarella 

lobularis (Schmidt, 1862) and Plakina monolopha Schulze, 1880. The number of Antarctic 

marine sponge species can be considered high for some places, even as temperate regions. 

  

Keywords: Antarctica, Sponges, Porifera. 
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Sucul ekosistemler, zengin biyoaktif metabolit kaynağı olup, dünyadaki biyolojik 

çeşitliliğinin çoğunu barındırır. Denizel kaynaklı biyomoleküller günümüz farmasötik 

teknolojisinin ayrılmaz bir bileşenidir. Denizel ortamların yaklaşık olarak 3.67 × 1030 

mikroorganizma içerdiği düşünülmektedir. Ancak bu mikroorganizmaların sekonder 

metabolit üretme potansiyelleri ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Farklı mikrobiyal türler 

arasında, denizel Bacillus türleri, geniş bir dağılım gösteren heterojen bakteri grubuna 

dâhildir ve laboratuvar ortamında çalışılmaları daha kolaydır. Bacillus türleri yüksek 

sıcaklık, basınç, tuzluluk ve pH gibi ekstrem koşulları dahi tolere edebilme özeliğine 

sahiptirler. Denizel Bacillus türleri; yağ asitleri, makrolaktonlar, polipeptidler, lipopeptidler, 

izokumarinler ve poliketidler gibi çok yönlü sekonder metabolitleri üretmektedir. Bu yapısal 

olarak çeşitlilik gösteren bileşikler, antimikrobiyal, antikanser ve antialerjik aktiviteler gibi 

geniş bir biyolojik aktivite sergilemektedir. Bacillus türlerinden elde edilen sekonder 

metabolit bileşenlerinin örnekleri incelendiğinde, Bacillus laterosporus’ dan dan izole edilen 

Basilikamid A ve B’nin antifungal etki, B. subtilis’ ten izole edilen Basilosarcin A’nin bitki 

büyüme düzenleyicisi, B. silvestris’ ten izole edilen Basilistatin 1 ve 2 ise antikanser 

etkilerinin olduğu ortaya konmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmada, Türkiye denizlerinden 

elde edilen farklı Bacillus türlerinin sekonder metabolit üretim potansiyelleri ile ilgili olarak 

enzim inhibitörleri bakımından incelemeleri yapılmaktadır. Kültür ortamında büyütülen 

yüksek potansiyele sahip bu suşların ürettiği sekonder metabolitler kromatografik yöntemler 

ile ekstrakte edilerek, enzim agar solüsyonunda optimum koşullar altında oluşturdukları 

inhibisyon zon çaplarına göre ilk tespitleri belirlenmiştir. Elde edilen enzim inhibitörlerinin 

yapısının tayini ile ilgili çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 
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Aquatic ecosystems are rich sources of bioactive metabolites and these environments 

include the majority of the earth’s biological diversity. Marine derived biomolecules are 

integral components of today's pharmaceutical technology.  Marine environments are 

thought to comprise approximately 3.67 × 1030 microorganisms. However, information 

about potential of secondary metabolite production from these microorganisms is rather 

limited. Among different microbial organisms, species of marine Bacillus are included in 

heterogeneous group of bacteria showing a wide distribution and it is much easier to work 

in the laboratory conditions. Bacillus species have specific character of tolerance even 

extreme conditions such as high temperature, pressure, salinity and pH. Marine Bacillus 

species produce various secondary metabolites encompassing fatty acids, macrolactones, 

polypeptides, lipopeptides, isocoumarins and polyketides. These structurally diverse 

compounds exhibit a wide range of biological activities such as antimicrobial, anticancer 

and antiallergic activity. For instance, the secondary metabolite components obtained from 

Bacillus species have been examined and the following results have been showed that 

Basilikamids A and B isolated from Bacillus laterosporus have antifungal effect, 

Basilosarcin A isolated from B. subtilis has plant growth regulator effects and also 

Basilistatin 1 and 2 isolated from B. silvestris and they have anticancer effects. In our study, 

different Bacillus species which were isolated from Turkey’s marine environments were 

investigated for secondary metabolites production potentials and we focused on enzyme 

inhibitors. High potential for secondary metabolites production of these strains were grown 

in culture medium and metabolites were extracted by chromatographic methods. Inhibition 

experiments were performed under optimum conditions in the enzyme agar solution. Initial 

determinations were evaluated to the inhibition zone diameters. It is aimed to carry out 

studies on the determination of the structure of the obtained enzyme inhibitors. 
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Sığacık Körfezi kıyıları ve adaları (Seferihisar, İzmir) deniz canlıları bakımından 

önemli yaşam alanlarından biridir. Bu alanda düzenli ve sistematik veri toplanmadığı için 

çalışmanın omurgasını oluşturacak deniz kuşları taksası ve diğer deniz canlıları grupları 

bakımından bulunan bilgi azlığı sebebiyle koruma açısından önlemler alınamamıştır. Oysaki 

Türkiye’nin diğer kıyılarında olduğu gibi Sığacık Körfezi de gümüş martı Larus michahellis, 

tepeli karabatak Phalacrocorax aristotelis, ada martısı Ichthyaetus audouinii, boz yelkovan 

Calonectris diomedea, yelkovan Puffinus yelkouan, ada doğanı Falco eleonorae ve Akdeniz 

keşiş foku Monachus monachus gibi deniz canlıları için potansiyel bir yaşam alanıdır. 

Körfezde boz yelkovan, tepeli karabatak, ada doğanı ve gümüş martının üreme ve aynı 

zamanda yelkovan ve ada martısı türlerinin gözlem kayıtları bulunmaktadır. 

 

Yapılan arazi çalışmaları sonucunda Sığacık Körfezi’nde hedef deniz kuşu 

türlerinden daha önceden ürediği tespit edilen boz yelkovanın Calonectris diomedea, alana 

daha önceden Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsünü kazandıran ada doğanı Falco eleonorae 

ve ada martısı Ichthyaetus audouinii türlerinin üremesine dair herhangi bir bulguya 

rastlanmamıştır. Su kuşu türlerinden tepeli karabatak Phalacrocorax aristotelis ve gümüş 

martı Larus michahellis alanı üreme amaçlı kullanmaktadır ve sayılarında eski yıllara göre 

artış görülmüştür. Ada martısı Ichthyaetus audouinii, yelkovan Puffinus yelkouan ve boz 

yelkovan Calonectris diomedea türlerinin alanı beslenme amaçlı kullandığı tespit edilmiştir. 

Yelkovan alanın ÖKA statüsünü sağlamaktadır. Alanı artık üreme amaçlı kullanmayan türler 

için daha derinlemesine, uzun süreli, durumun sebep ve sonuçlarını analiz eden çalışmalar 

yapılmalı ve iyileştirme yönünde yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları 

eşliğinde koruma çalışmalarıyla desteklenmelidir. 
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Sığacık bay, coasts and islands (Seferihisar, İzmir) are one of the essential habitats 

for marine life. Conservation measures could not be taken due to lack of long and systematic 

studies and knowledge on seabirds and other marine life. Nevertheless, the Sığacık Bay is 

also a potential habitat for the Yellow-legged Gull Larus michahellis, Mediterranean Shag 

Phalacrocorax aristotelis, Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii, Yelkouan Shearwater 

Puffinus yelkouan, Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea, Eleonora`s Falcon Falco 

eleonorae and Mediterranean monk seal Monachus monachus like other similar coasts in 

Turkey. It is known that the Scopoli's Shearwater, Mediterranean Shag, Eleonora`s Falcon 

and Yellow-legged Gull is breeding in the bay, and also Yelkouan shearwater and Audouin's 

Gull observation records are present. 

 

As a result of the field surveys, no findings were obtained in Sığacık Bay about 

reproduction of the species comprising Scopoli's Shearwater Calonectris diomedea is one of 

the target seabird species that was previously determined its reproduction, Eleonora's Falcon 

Falco eleonorae which brought the “Important Bird Area (IBA)” status to the area, and 

Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii. The seabirds, Mediterranean Shag Phalacrocorax 

aristotelis and Yellow-legged Gull Larus michahellis are using the area for reproduction and 

their numbers are increased compared to the previous years. It is determined that Audouin's 

Gull Ichthyaetus audouinii, Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan and Scopoli’s 

Shearwater Calonectris diomedea are using the area for feeding. Yelkouan Shearwater 

provides the area “Important Bird Area (IBA)” status. The deeply investigating, long-term 

and cause effect relationship analyzing studies are required for the species which do not use 

the area for breeding, and the studies should be supported with conservation efforts in 

company with the collaboration between universities, local authorities and non-

governmental organizations (NGOs). 

 

Keywords: İzmir, Breeding population, Conservation, Scopoli's Shearwater, Yelkouan 

Shearwater, Audouin's Gull, Yellow-legged Gull, Eleonora`s Falcon, Mediterranean Shag. 
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Türkiye kıyılarında her yıl Cetacea takımına ait onlarca birey karaya vurmaktadır. 

Çalışmada Türkiye'nin Ege kıyılarında, geçtiğimiz son 28 yıl içinde gerçekleşen karaya 

vurma vakalarının, tür, birey sayısı, coğrafi dağılım ve mevsimlere göre gözlenme sıklığı 

gibi parametreler yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler 

1990-2018 yılları arasında yayınlanan televizyon ve gazete haberleri, ilgili dernek ve 

vakıfların internet siteleri, konuyla ilişkili tezler ve yayımlanmış makalelerden derlenmiş 

olup, sadece görüntüsü olan, raporlanmış veya onaylanmış vakalar dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. Toplam 95 vakanın %88.4'ü yunuslara, %8.4'ü balinalara ve %3.2’si ise 

muturlara aittir. Toplanan verilerde her vaka için karaya vuran birey sayısı tek olmasına 

rağmen yalnızca bir vakada iki birey eş zamanlı olarak karaya vurmuştur. Karaya vuran 

setase bireylerinin (N=96); %1.0’i fin balinası (Balaenoptera physalus), % 1.0’i ispermeçet 

balinası (Physeter macrocephalus), %1.0’i gagalı balina (Ziphiidae), %4.2’si Cuvier gagalı 

balinası (Ziphius cavirostris), %19.8’i afalina (Tursiops truncatus), %19.8’i çizgili yunus 

(Stenella coeruleoalba), %15.6’sı tırtak (Delphinus delphis), %3,1’i grampus (Grampus 

griseus), %1.0’i yalancı katil balina (Pseudorca crassidens), % 1.0’i pilot balinası 

(Globicephala melas), %3.1’i mutur (Phocoena phocoena) ve %29.2’si ise tanımlanamamış 

olarak sınıflandırılabilmiştir. Karkasların sadece %13.5'ine nekropsi yapılmıştır. Karaya 

vuran bireylerin %79.2’sinin ölüm sebebi bilinmezken, %13.5'i hastalık (enfeksiyon, parazit, 

vb.), kasıtlı öldürme, boğulma (balıkçı ağları), travma nedeniyle iç kanama vb. sebeplerle 

ölmüştür, %7.3’ü ise kesin olarak bilinmemektedir. İllere göre karaya vurma vakalarının 

yüzdeleri şu şekildedir; Edirne %1.0, Çanakkale %13.7, Balıkesir %3.2, İzmir %31.6, Aydın 

%21.0, Muğla %29.5. Mevsimlere göre dağılımları, ise, kış %33.7, ilkbahar %25.3, yaz 

%24.2, sonbahar %16.8 şeklindedir. Sonuç olarak, vaka sayısı yılda ortalama 3±3 olarak 

tespit edilmiştir. En fazla vaka 2015 yılında 12 olarak kayda geçmişken, 1999, 2000 ve 2002 

yıllarında ise tespit edilen bir vaka olmamıştır. Karaya vurma olayları için Ege kıyılarımızda 

düzenli bir haberleşme ağı olmadığından elde edilen verilerin gerçeğin altında olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle, düzenli olarak verilerin toplandığı ve setase bireylerine 

gerekli müdahalelerin yapıldığı bir yönetişim yapı kurulması gereklidir.  
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Each year, tens of individuals belong to order Cetacea are washed ashore on the coast 

of Turkey. For the present study, the stranding cases that were occurred in the last 28 years 

were assessed according to species, the number of individuals, geographical distribution and 

the frequency of observations by seasons on the Aegean coasts of Turkey. The data obtained 

in this study based on existing images, reported or validated cases were collected from 

television and newspaper news, web sites of related associations and foundations, related 

dissertations and published articles between 1990 and 2018. Of the 95 cases, 88.4 % belong 

to dolphins, 8.4% to whales and 3.2 % to porpoises. Even though the number of individuals 

which stranded for each case is of single specimen, two individuals were stranded 

simultaneously in only one case. The percentages of  the stranded species’ individuals 

(N=96) are as follows; fin whale (Balaenoptera physalus) 1.0%, sperm whale (Physeter 

macrocephalus) 1.0%, beaked whale (Ziphiidae) 1.0%, Cuvier's beaked whale (Ziphius 

cavirostris) 4.2%, common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) 19.8%, striped dolphin 

(Stenella coeruleoalba) 19.8%, short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) 15.6%, 

Risso's dolphin (Grampus griseus) 3.1%,  false killer whale (Pseudorca crassidens) 1.0%, 

pilot whale (Globicephala melas) 1.0%, harbour porpoise (Phocoena phocoena) 3.1% and 

unidentified specimens 29.2%. Necropsies were performed for only 13.5% of the carcasses. 

While 79.2% stranded indiviuals’ causes of death are unknown, 13.5% died due to disease 

(infection, parasite, etc.), deliberate killing, drowning (fishing nets), trauma (internal 

bleeding) etc., 7.3% are uncertain. Percentages of stranding events according to provinces 

are as follows; Edirne 1.0%, Canakkale 13.7%, Balıkesir 3.2%, İzmir 31.6%, Aydın 21.0% 

and Mugla 29.5%. The distributions of the stranding cases according to the seasons are 

33.7% in winter, 25.3% in spring, 24.2% in summer and 16.8% in autumn. All in all, the 

average numbers of cases detected were 3 ± 3 per annum. While a maximum of 12 cases 

were recorded in 2015, there was none detected in 1999, 2000 and 2002. It is thought that 

the data obtained are below the actual figures since there is no functioning stranding network 

for Turkish Aegean coasts for stranding events. Therefore; a governing stranding network 

from where continuous monitoring data were gathered, and necessary first aid were given to 

ailing animals should be operational. 

 

Keywords: Cetacea, Stranding network. 
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Çeşitli coğrafik alanlarda dağılım gösteren Dysidea genusu üyesi süngerler önemli 

biyoaktif sekonder metabolit kaynakları olarak bilinirler.  Çalışmada İzmir Körfezi Narlıdere 

bölgesinden toplanan deniz organizmalarından Dysidea cinsine ait sünger örneğinin 

kimyasal içeriği araştırılmıştır. Morfolojik ve kemotaksononik özelliklerine bakılarak 

sünger örneğinin türü Dysidea avara olarak tanımlanmıştır. Sünger örneğinin metabolik 

profilleri hegzan ve bütanol ekstrelerinin ESIMS-analizleri ile bu analizlerin NMR 

çalışmaları ve literatürdeki değerlerin karşılaştırılmasıyla desteklenmesi sonucunda ortaya 

çıkmıştır. Sünger örneğinin sekonder metabolit karakterizasyonu sonucu major bileşenler 

olarak bilinen seskiterpenoidler olan avaron ve avarolün elde edilmesinin yanısıra bu 

bileşiklerin türevi olan 3′-metilaminoavaron, ve 4′-metilaminoavaron da elde edilmiştir. Saf 

olarak elde edilen tüm bileşikler antibiyofilm potansiyeli gibi bir aktivitenin varlığının 

saptanması amacıyla izole edilmişlerdir. 
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The Dysidea genus sponges, which are distributed in various geographical areas, are 

a well-known source of as important bioactive secondary metabolites. The marine organisms 

collected from İzmir Bay, Narlıdere region and we performed the chemical investigation of 

a sponge belonging to Dysidea genus. Based on its morphological characteristics and 

chemotaxonomic data, the sponge was identified as D. avara. The metabolic profiling of the 

sponge was performed mainly by ESIMS-analysis of both hexane and butanol extracts, 

supported by NMR studies and by comparison with the literature. In fact, characterization 

of its secondary metabolites content revealed the presence, as the main constituents, of the 

well-known sesquiterpenoid avarone and avarol, as well as the related compounds 3′-

methylaminoavarone, and 4′-methylaminoavarone. All compounds were isolated as pure 

products in order to highlight any biological activities, such as antibiofilm potential. 

 

Keywords:  Natural products chemistry, Dysidea avara, Sesquiterpenoid quinones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

334 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Eğitim ve Farkındalık Çalışmalarının Kutup Araştırmalarındaki Rolü 
 

 

Deniz VURAL1, Doğaç Baybars IŞILER1, Sinan YİRMİBEŞOĞLU1, Burcu ÖZSOY1 
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi, İstanbul 

Sorumlu yazar e-posta: vrl.dnz@gmail.com 
 

 

Okyanus Akıntı Sistemi, sahip olduğu soğuk ve sıcak su akıntılarıyla, suyun 

sıcaklığına etki etmekte ve iklimin oluşumunu elverişli kılmaktadır. Akıntı döngüye katıldığı 

Antarktika Okyanusu’nda, Antarktik Bileşke’de, deniz altı besin maddelerini 

zenginleştirerek, gelişen bitki yaşamını, dolayısıyla bölgedeki canlı popülasyonunu 

arttırmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu deniz buzu ve buzul, kril nüfusunu elverişli 

kılması bir yana, Okyanus Akıntı Sistemi’nin sürekliliği için en önemli parametrelerden bir 

tanesidir. Özellikle 19. Yüzyıldan sonra artan insan ve sanayileşme etkisi ile atmosferdeki 

CO2 oranındaki artış, Okyanus Akıntı Sistemi’nin Arktik Okyanusu’ndan başlayarak 

Antarktika ve diğer okyanuslara ulaşarak seferini tamamlamasında engelleyici faktör 

olmaya başlamıştır. Tamamlanması bin yılı alan döngü, bu yüzden bozulmakta ve 

beraberinde getirdiği iklim ve canlı çeşitliliği oluşumları riske girmektedir. 

 

Kutup Araştırmaları Öğrenci Kulübü, mevcut döngünün önemini aktararak, ziyaret 

ettiği okullarda, her yaştan öğrenci grubuna İklim Değişikliğini ve sonuçlarının doğuracağı 

etkilerini anlatıp, toplumda farkındalık oluşturma çalışmaları yürütmektedir. Bu anlamda her 

yaş grubuna ayrı indirgenmeye özen gösterilen konular doğrultusunda, bireysel olarak İklim 

Değişikliğini önlemede yol göstererek, enerji kaynaklarının doğru kullanımını, 

ağaçlandırmanın önemini ve geri dönüşümün faydalarını vurgulamayı da ihmal 

etmemektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen faaliyetler, bu çalışma ile aktarılıyor olacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Deniz Bilimleri, İklim Değişimi, Arktik, Antarktik, Farkındalık 

Çalışmaları. 
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The Great Conveyor Belt with cold and hot water currents affects temperature of 

water and influences the climate. Current in Antarctic Convergence where join the cycle in 

Antarctic Ocean, augments processive plant life by way of enriched undersea micronutrients. 

Therefore, population of life in this region is being increased. Also, sea ice and glaciers are 

important parameters to sustain Ocean Current System via nutritional source for krill 

population. Increasing of CO2 amount in atmosphere caused by growing human population 

and industry especially after 19th century became an obstacle factor for Ocean Current 

System cycles from Arctic Ocean to Antarctic Ocean. The circulation needs a thousand years 

to be completed. However it is under risk because of climate change. 

 

Turkish Students’ Polar Research Team (PolSTeam) carry out polar awareness 

activities in the society which includes every age of students between elementary school and 

university PolSTeam visit schools to describe Global Climate Change and it’s results, 

pointing out the importance of existing Conveyor Belt. In this sense, presentations highlight 

subjects which are leading to the prevention of Climate Change. Usually we include using 

resources correctly, emphasizing the benefits of recycling and the importance of forestation. 

Furthermore PolSTeam pay attention on every age separately by providing information to 

every level of age. The activities carried out in Turkey, will be explained. 

 

Keywords: Marine Science, Climate Change, Arctic, Antarctic, Studies on Awareness. 
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Karadeniz kendine özgü özellikleri ile kuzey yarım kürede yer alan denizler arasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Sürekli gözlenen siklonik rim akıntısı, basenin doğu ve batısında 

bulunan iki büyük gyre ve kıta sahanlığı ile rim akıntısı arasında gözlemlenen anti-siklonik 

orta ölçekli eddyler Karadeniz’in genel akıntı sistemini oluşturmaktadır. Karadeniz’in bir 

diğer önemli özelliği ise basene desarj olan nehir sayısının fazlalığıdır. Bu durum 

Karadeniz’in haliç benzeri özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda nehirler 

vasıtasıyla basene taşınan besin tuzları Karadeniz ekosistemi için oldukça önemlidir. 

 

Karadeniz’de sürekli gözlemlenen Rim akıntısı sığ sularla açık deniz arasında bir 

bariyer görevi görmekte, bu da genel olarak basenin iç bölgelerinde birincil üretimin kıta 

sahanlığına göre daha düşük olmasına sebep olmaktadır. Ancak rim akıntısı sebebiyle oluşan 

bu bariyerin orta ölçekli fiziksel süreçler (jet akıntısı, miyanderler) sebebiyle kırıldığı ve 

besin tuzlarının basenin iç bölgelerine taşınarak birincil üretimi etkilediği düşünülmektedir. 

Araştırmanın amacı bu sürece sebep olan olası fiziksel mekanizmaları ortaya çıkarmaktır. 

 

Bu araştırmada üç boyutlu NEMO hidrodinamik modeli kurulup çalıştırılmıştır. 

Modelde 1/36.1° yatay çözünürlüklü (3 km - boylam ve enlem yönlerinde) Arakawa-C grid 

ve dikey çözünürlük için z-level tipi koordinat sistemi 61 tabakalı olacak şekilde 

kullanılmıştır. Karadeniz’e deşarj olan on bir büyük nehir model içerisine eklenmiştir. 

Bunun yanı sıra, İstanbul Boğazı Karadeniz’e giriş ve Karadeniz’den çıkış akıntı 

hesaplamalarına izin verecek şekilde iki tabakalı olarak modelde tarif edilmiştir. 1985-2015 

yılları arası için çalıştırılan akıntı modelinin ilk sonuçları sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Hidrodinamik modelleme, Fiziksel transfer mekanizmaları, 

Birincil üretim, Ekosistem. 
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The Black Sea is one of the most important and unique semi-enclosed basins in the 

Northern Hemisphere. General circulation of the Black Sea is comprised of the cyclonically 

meandering Rim Current encircling the basin along the continental shelf, the two western 

and eastern gyres and a number of anticyclonic meso-scale eddies encircling the basin 

cyclonically located between the coast and the Rim Current. The large drainage area of the 

Black Sea results in a large freshwater input making the Black Sea an estuarine type basin. 

Besides fresh water, the rivers supply large quantities of nutrients leading to the 

eutrophication and changes in the Black Sea ecosystem balance. The Rim Current can act as 

a biochemical barrier between coastal and offshore waters. The production in the inner Black 

Sea basin is often lower than in the shelf areas. However, meanders and cross-stream jets 

with offshore jets extending more than 100 km from the shelf break with peak velocities of 

about 70 cm/s may enable cross frontal exchange. This study investigates how the 

availability of nutrients in the inner Black Sea ecosystem is facilitated by different 

mechanisms of the circulation.  

 

The main objective of this study is to investigate the role of physical mechanisms in 

the nutrient availability for primary production in the Black Sea. The physical mechanisms 

analysis and shelf-deep sea exchange processes are studied using the 3-D Nucleus for 

European Modeling of the Ocean model (NEMO). The model employs Arakawa-C grid of 

1/36.1° horizontal resolution (3 km in both the zonal and merdional directions) and a z-level 

vertical coordinate system with a total of 61 layers. Eleven major rivers are included in the 

model and the exchange via Bosphorus is described as an unstructured open boundary which 

enables thorough definition of in/out flux of water to/from the Black Sea as a two layer flow.  

First results of the study from a long term (1985-2015) simulation of the basin wide 

circulation are presented.  

 

Keywords: Black Sea, Ocean general circulation model, Exchange mechanisms, Cross-shelf 

break transport, Productivity, Ecosystem.  
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Küresel iklim değişimine ve insan etkilerine bağlı olarak zarar görmüş denizel 

ekosistemlerin üzerinde restorasyon yöntemlerinin denemek ve geliştirmek amacıyla 28 

kurumun ortaklığında “Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu - 

Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas (MERCES)” adlı Ufuk2020 

projesi yürütülmektedir. Projenin amaçlarından biri günümüzde zarar görmüş deniz çayırları 

üzerinde çeşitli restorasyon yöntemlerini denemek ve hem bölgesel hem de tür bazında en 

uygun yöntemi belirlemektir. Özellikle Kızıldeniz'den gelen yayılımcı türlerin baskısı ve 

insan faaliyetleri deniz çayırlarından P. oceanica türüne önemli ölçüde zarar vermekte ve 

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarının bazı bölgelerinde yok olma eşiğine getirmiştir. Proje 

kapsamında olumsuz faktörlere karşı engelleyici etkilerini test etmek için PVC borudan 

yapılmış çerçeveler ve plastik örgü tel ile kaplanmış kafesler, Foça ÖÇK alanında 1 ve 

Gökova Balıkçılığa Kapalı Alanda 3 olmak üzere çeşitli derinliklerde 3 tekrarlı istasyonlar 

oluşturulmuş ve transplante edilen ile doğal çayırın büyüme, yayılım, otlanma oranları, vb. 

bilgiler toplanmaya başlanmıştır.  
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A H2020 project named “Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas 

(MERCES)” is being carried out with partnership of 28 institutions, to improve and to try 

restoration methodologies for restoring damaged marine ecosystems due to global climate 

change and human effects. One of the aims of the project is to try different restoration 

methods on damaged seagrasses to determine the suitable method both on regional and 

species basis. Especially, pressure by species migrated from Red Sea and human activities 

have severely damaged seagrass P. oceanica and bring to the brink of extinction in some 

areas throughout the coasts of Aegean and Mediterranean Sea of Turkey. In scope of the 

project to test prevention abilities against negative factors cages and frames, made by PVC 

pipes covered with plastic mesh, were placed in different depths as experimental stations, 1 

in Foca MPA and 3 Gokova NTZ each with 3 replicates. Data on growth, spreading, grazing 

ratio etc. is being collected. 

 

Keywords: Restoration, transplantation, Posidonia oceanica, MPAs, MERCES. 
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Bisfenol A (BPA) (C15H16O2, 4,4'-(propan-2,2-diyil)diphenol) 19.yüzyılın başında 

keşfedilmiştir, 1960'lardan beri yaygın olarak ticari amaçlı plastik endüstrisinde, epoksi 

reçinelerde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Yüksek miktarda üretildiği için en önemli 

sentetik kimyasallardan biridir. Oldukça yakın bir tarihte, BPA kullanımı kanser, kısırlık 

gibi yan negatif/olumsuz sağlık etkileri nedeniyle bazı ürünlerde (örn. Çocuk biberonu) 

yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Halen günlük hayatımızda farklı şekillerde karşımıza 

çıkan bu bileşik, nehir suları ve arıtma tesislerinden yapılan deşarjlarla denize ulaşmaktadır. 

Bu çalışma, yüksek toksisite barındıran bu bileşiğin Türkiye denizlerindeki durumunu ortaya 

koymak amacıyla yapılmış olup, alansal ve zamansal BPA değişimini ortaya koymaktadır.  

 

Bu çalışmanın amacı doğrultusunda, BPA konsantrasyonunun, Kuzeydoğu Akdeniz' 

de bulunan Erdemli kıyılarında (Erdemli Zaman Serisi-ETS) ve bölgesel nehirlerde bir 

zaman serisinde 1 yıllık değişimi ortaya konmuştur. Bunun yanında Türkiye Denizlerindeki 

bölgesel farklılıklarını daha iyi anlamak için Karadeniz, boğazlar, Marmara Denizi ve 

Akdeniz' deki tüm sahillerindeki deniz suyu örnekleri alınarak BPA miktarları tespit 

edilmiştir. Ayrıca çalışmanın bir parçası olarak BPA'nın degredasyonu değerlendirilmiştir. 

 

Hedeflerin gerçekleştirilmesi için, toplanan deniz suyu ve nehir su örnekleri, BPA 

konsantrasyonunu belirlemek için floresans detektör ile Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografisinde (HPLC) ile ölçülmüştür. Analiz sonucu olarak BPA konsantrasyonunun 

değerleri, Türkiye genelinde dar bir aralıkta 4-30 ng/mL arasında değişmektedir. ETS ve 

nehirler için 4-30 ng/mL aralığında, Karadeniz ve Marmara Denizlerinde 8-15 ng/mL, 

Akdeniz’de bölgesel olarak 13-16 ng/mL olarak ölçülmüştür. 

 

BPA degredasyon kontrolü için birçok farklı değişkeni kontrol etmek için doğal ve 

yapay deniz ve nehir suları 4 ve 25°C’de, karanlık ve günışığında ve de ekstra doz olarak 11 

farklı grup ve bunların kontrolleri oluşturuldu, 100-1000 ng/mL’lik solüsyonlar 150 gün 

boyunca farklı zamanlarda ölçüldü. Bu süre sonunda istatistiksel olarak önemli bir BPA 

degredasyonunun gerçekleşmediği tespit edildi. 

 

Sonuçlar dünyanın birçok yerinde yapılmış olan makale ve araştırma sonuçlarıyla 

karşılaştırılmıştır. BPA konsantrasyonunun değerleri, Türkiye denizlerinde bölgesel ve 

zamansal olarak birbirinden tutarsız olmamakla birlikte limitler dahilinde makul sonuçlarda 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bisfenol A (BPA), Zaman serisi, Akdeniz, Karadeniz, İstanbul Boğazı, 

Marmara Denizi. 
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Bisphenol A (BPA), (C15H16O2, 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphenol) was discovered at 

the beginning of 19th century. Since 1960s it has been widely used commercially in plastic 

industry, epoxy resins and other fields and produced at high volumes, has become one of the 

important synthetic chemicals. At a very nearly history, BPA usage was banned in some 

products (e.g. baby bottles) or restricted due to adverse health effects like cancer, infertility. 

This compound, which is still present in our daily lives in different forms, introduced to the 

sea from rivers and waste water treatment plants. This study was conducted to understand 

the spatial and temporal distribution of this highly toxic compound, in river and seas in 

Turkey.  

 

The aim of this study is to determine the quantity BPA concentrations in the monthly 

conducted time series on the Mersin coast (Time Series-ETS) and regional rivers on the NE 

Mediterranean coast. Furthermore, to obtain a better understanding of regional variations of 

BPA concentrations, Marmara Sea and Black Sea surface waters are also evaluated. In 

addition, the degradation of BPA is commentated as a part of this study. 

 

For the achievement of these objectives, collected samples were analyzed by High-

Performance Liquid Chromatography (HPLC) with fluorescence detector to determine BPA 

concentration. Overall, the concentration of BPA on the coasts of Turkey was found at a 

narrow range of 4-30 ng/mL. While ETS BPA concentrations were in the range of 4-30 

ng/mL, regional distribution on the Mediterranean coast were at 13-16 ng/mL. The Black 

Sea and Marmara Sea concentrations were determined at 8-15 ng/mL range.  

 

In order to assess the degradation of BPA under different conditions, 11 different 

treatments were prepared from natural and artificial solutions of marine and river waters, at 

dark and sunlight, at 4-25°C, and at extra doses of 100-1000 ng/mL solutions. Those 

solutions were tracked for 150 days. It was found that statistically no significant BPA 

degradation occurred in 150 days in any of the treatment. 

  

The results are compared with the literature BPA values acquired from different parts 

of the world. The BPA concentrations found in this study are found within reasonable limits.  

 

Keywords: Bisphenol A (BPA), Time series, Mediterranean, Black Sea, Bosporus, 

Marmara Sea. 
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İzmir Körfezi akıntı yapıları çok boyutlu Delft 3D hydrodinamik modeli kullanılarak 

çalışılmıştır. Modelde havzanın genel akıntı yapılarının elde edilebilmesi amacıyla sıcaklık 

ve tuzluluk CTD verileri, batimetri verileri, devlet meteoroloji istasyonundan elde edilen 

rüzgar yönü ve hızı verileri kullanılmıştır. Model yaklaşık olarak 500 m yatay 

çözünürlüktedir ve tabakalaşmayı çözebilmek amacıyla sigma grid temmeli 20 dikey tabaka 

kullanılmıştır. Rieman tipi sınır bölge koşulları kulalnılan modelde, sınır sıcaklık ve tuzluluk 

değerleri CTD verileri yardımıyla belirlenmiştir. Hidrodinamik simülasyonda tuzluluk, 

sıcaklık başlangıç koşulları ile beraber rüzgar süreçleri temel alınmıştır. Dört farklı mevsim 

için çalıştırılan model, her bir mevsim için 10 gün süre boyunca 15 dakikalık hesaplama 

aralığı temel alınarak çalıştırılmıştır. Genel olarak iç körfezdeki akıntı hızlarının orta ve dış 

körfeze oranla daha düşük olduğu, mevsimsel değişimler ve rüzgar yapılarına bağlı olarak 

orta ve dış körfezde birbirine bağlantılı siklonik ve antisiklonik akıntı yapılarının hakim 

olduğu görülmektedir. Özellikle, Uzun Ada’nın doğu kıyıları ile İzmir Dalyan arasındaki 

bölgenin orta ve dış körfez arasındaki su sirkülasyonu açısından oldukça önemli olduğu 

görülmektedir. Körfezde ortaya çıkan akıntı yapılarının büyük oranda Ege Denizi girdileri 

ve rüzgar kuvvetleri tarafından etkilendiği görülmektedir.  
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The circulation of the Izmir Bay has been studied by using multi dimensional Delft 

3D hydrodynamic model. In order to indentify the general circulation pattern of the Izmir 

Bay temperature and salinity data from CTD measurements, bathymetry data and wind speed 

and direction data from Turkish meteorological office are used. The horizontal resolution of 

the hydrodynamic model is 500 m approximately. Sigma grid type 20 vertical layers are 

defined in order to resolve the vertical stratification. Rieman type boundary conditions are 

used and temperature and salinity values for the boundary conditions are defined thanks to 

CTD measurements. Temperature, salinity, wind direction and speed measurements are used 

as initial conditions. Hydrodynamic model is executed for 10 days with 15 minutes 

calculation interval for four seasons. In general, it is seen that the current speeds of the inner 

bay are smaller than the middle and the outer bay. A connected cyclonic and anti-cyclonic 

circulation between middle and the outer bay has been observed related to the seasonal 

changes and wind speeds. Especially, the area between southern coasts of the Uzun Island 

and the Dalyan of Izmir has an important role on the water circulation between middle and 

the outer bay. The circulation pattern of the Izmir Bay is driven and modified mostly by 

wind and Aegean Sea forcing. 

 

Keywords: Izmir Bay, Mathematical modeling. 
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Bu çalışmada deniz araştırmalarının temel veri toplama aracı olan araştırma 

gemilerine sahip kurumların gemi işletim modelleri Türkiye ve Avrupa ölçeğinde 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda Avrupa’da deniz araştırmalarında öncü 

olan ülkelerde ve Türkiye’de araştırma gemisi bulunan kamu ve özel sektör kurumlarının 

gemilerinin teknik özellikleri ile personel ve donanım temelinde araştırma yetenekleri 

öncelikle irdelenmiştir. Bu irdelemede gemilerin boyutları, işletme özellikleri, personel 

sayısı, tonajları, seyir sahaları, vb. temelinde bir indeks geliştirilmiştir. 

 

Konuyla ilgili geniş bir literatür araştırmasını takiben yapılan analizin bir sonucu 

olarak, projelendirilecek ve ardından ulusal olanaklarla inşa edilecek bir prototip araştırma 

gemisinin teknik özelliklerinin çoklu disiplinli çalışmaya, çalışma alanlarının genişliğine 

(lokal, bölgesel, yakın kıyısal, okyanus ve global sefer), kurumlar arası ortak kullanıma daha 

uygun ve etkin gemi işletim verimliliğinin artması beklenmelidir. 

 

Bu çalışmada, literatürden elde edilen veri seti aracılığıyla adı geçen tüm kurumları 

ve gemi işletim modellerini kapsayacak şekilde temelde AB ülkelerince işletilen gemiler için 

karşılaştırılmalı mevcut durum analizi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa ülkelerinde oluşturulmuş, 

araştırma gemilerinin işletilmesine yönelik çeşitli ortak çalışma guruplarının çalışma 

sistemleri, ülkemizdekilerle karşılaştırılarak avantajlı durumlarının örnek alınıp 

alınamayacağı konusunda bir inceleme gerçekleştirilerek, yakın gelecekteki deniz araştırma 

politikalarımızla kurumlarımıza ait gemilerin işletim modelleri tartışılmıştır. 
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In this study, marine research ships, being the instruments of collecting the basic data 

of oceanographic data both on a national scale (Turkey) and on a European scale, have been 

comparatively assessed. The research ships of the prominent countries of maritime research 

in Europe and both state-run and privately-owned research ships of Turkey have been 

investigated in terms of technical capabilities, personnel and equipment availability to assess 

the research capabilities. In this review, the size of the ships, their operational characteristics, 

the number of personnel, their tonnage and areas of operation, etc. have been compared and 

an index has been developed.  

 

Following a literature survey related to research vessels, the result of an analysis 

based on the evaluation of the interviews with research-ship managers, a prototype research 

ship concept shall be proposed, taking the potential areas of operation (local, regional, near 

coastal, ocean, global) and inter-institutional partners. As the outcome of such a cooperative 

study, improvements in ship operational efficiency shall be achieved. 

 

In this study, through the data set obtained from literature, a comparative analysis of 

the current situation was made for the vessels both in European and national scale.  

Additionally, research vessel operation and management models in European countries were 

compared with the national practices and proposals on the adoption of relevant practices 

were made. The management models of the vessels of national institutions related shall be 

discussed. 

 

Keywords: Research vessel, Ship management model, Fleet management. 
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Marmara Denizi’nde bulunan irili ufaklı 25 adadan dokuzunu kapsayan Adalar diğer 

adıyla Prens Adaları, İstanbul il sınırları dâhilinde yer almaktadır. Bunlardan Büyükada, 

Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Sedefadası’nda yerleşim bulunmaktadır. Marmara 

Denizi’ nin yoğun kirliliğinin yanı sıra özellikle adalara ulaşımdan kaynaklanan deniz trafiği 

ile birlikte petrol konsantrasyonları da artış göstermektedir. Bunlar denizel ortam için önemli 

kirleticilerdendir. Deniz yüzeyini film halinde örtmesi sonucu suyun atmosfer ile temasını 

keserek oksijen alışverişini engeller. Benzer şekilde güneş ışınlarının da geçişine engel 

olduğundan fotosentez gerçekleşmez ve yeteri miktarda oksijen üretimi de sağlanmaz. Bu 

adalarda özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turist sayısı artmakta ve bununla birlikte 

adalara ulaşımın yanı sıra denizin rekreasyonel amaçlı kullanılmasıyla kıyısal alanda kirlilik 

önem kazanmaktadır. 

 

Bu çalışmada Adalar içerisinde yerleşimi bulunan Kınalıada, Burgazada, Heybeliada 

ve Büyükada bölgelerinin kıyısal alanından alınan yüzey sularında toplam petrol 

hidrokarbon (TPH) miktarları tespit edilmiştir. Örnekler 2017 yılı boyunca aylık olarak 

toplanmış, soğuk zincir altında zaman kaybetmeden laboratuara getirilerek analize 

alınmıştır.  

 

Örnekleme dönemi boyunca en düşük değer Kınalıada’ da Kasım ayında 0,0008 

ppm, en yüksek değer ise Büyükada’ da Ağustos ayında 0.0080 ppm olarak bulunmuştur. 

Mevsimsel olarak ortalama değerler incelendiğinde en düşük ortalama değer 0.0020 ppm ile 

Kınalıada’ da kış mevsiminde, en yüksek ortalama değer ise 0.0072 ppm ile Büyükada’ da 

yaz mevsiminde tespit edilmiştir. Yaz aylarında değerler belirgin olarak yüksek 

bulunmuştur. Yaz mevsiminde Büyükada'da en yüksek değerlerin, bu mevsimde nüfus ve 

rekreasyonel kullanımlardaki artış ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından belirtilen limit değeri deniz suyu için 0.0025 ppm’ dir. Örnekleme 

boyunca ölçülen düşük değerler bu limit değerin altında kalsa da bazı aylarda ölçülen yüksek 

konsantrasyonlar bu değerin çok üzerindedir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH), Prens Adaları, Marmara 
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Adalar, also known as the Princes Islands, are located within the provincial borders 

of Istanbul, having the nine of 25 small islands in the Sea of Marmara. Büyükada, 

Heybeliada, Kinaliada, Burgazada and Sedefada have settlements among these islands. In 

addition to the pollution of the Marmara Sea, the oil concentrations have also been increasing 

due to transportation to the islands. These are serious pollutants for marine environment. In 

case of covering the surface of seawater, oxygen access is prevented from the atmosphere. 

Similarly, sun light cannot reach inside of water and oxygen production cannot become 

enough due to the decrease in photosynthesis activity. In the islands, particularly in summer, 

the number of domestic and foreign tourists increases and pollution rises in the coastal area 

due to recreational use as well as transportation to the island. 

 

In this study, the total amounts of petroleum hydrocarbons (TPH) were determined 

in the coastal surface waters of Kınalıada, Burgazada, Heybeliada and Büyükada. Samples 

were collected monthly during the year 2017 and taken to the laboratory under the cold chain.  

 

The lowest value was found as 0.0008 ppm in November at Kınalıada and the 

highest value was found as 0.0080 ppm in August at Büyükada. When the seasonally average 

values are examined, the lowest average value is found in Kınalıada with 0.0020 ppm in 

winter and the highest average value is found in Büyükada with 0.0072 ppm. Particularly 

higher concentrations were found in summer months. It is considered that the high values at 

Büyükada in summer season have a relation to the increase in population and recreational 

uses during that season. Limit value of oil in sea water is reported as 0.0025 ppm by WHO. 

Even though lowest values are under the limit value, highest values considerably exceed 

0.0025 ppm. 

 

Keywords: Total Petroleum Hydrocarbons (TPH), Prince Islands, Marmara Sea. 
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Bu çalışma, 2013-2016 yılları arasında Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları 

içerisinde Akdeniz keşiş foku (Monachus monachus)'nun mevcudiyeti, alan kullanımı ve 

balıkçılıkla etkileşimini ortaya koymak üzere alandaki balıkçı ve deniz turizmcilerinden 

toplanan fok gözlem kayıtlarının değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmiştir. 2013 ve 2014 

yıllarına ait veriler Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 

(PIMS 3697) tarafından sağlanmış, 2015 ve 2016 verileri ise ilk yazar tarafından 

toplanmıştır.  

 

Çalışmada, elde edilen bulguları önceki yıllarla kıyaslayabilmek ve bütüncül 

değerlendirme yapabilmek amacı ile Kaboğlu tarafından 2007’de oluşturulan ve devam eden 

yıllarda Akdeniz keşiş foku izleme çalışmalarında da kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

grid yapısı ve veri girme-değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. 

 

Türün yoğun gözlendiği alanların çoğu diğer yıllarla ortak olmakla birlikte, bu 

çalışmada 1995 ve 1996 yılında Güçlüsoy ve Savaş tarafından 2003’te tespit edilen üreme 

davranışı gözlenmemiştir. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait veriler "ki kare testi" 

kullanılarak karşılaştırılmış ve yıllara göre mevsimsel gözlem sıklıklarında anlamlı bir 

farklılık olduğu (χ2=70.6241; p<0.00001) ortaya koyulmuştur. Balıkçıların %20'sinde av 

aracında ve/veya av üzerinde fok zararı rapor edilmiştir. 
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This study was conducted by collecting seal sighting records from fishers and marine 

tourism professionals of the area between 2013 and 2016 in order to reveal the presence of 

the monk seals (Monachus monachus), their habitat use and interaction with fisheries in the 

Foça Special Environmental Protection Area. The data for 2013 and 2014 were provided by 

the “Strenghtening the Sytem of Marine and Coastal Protected Areas of Turkey Project 

(PIMS 3697) and for 2015 and 2016 collected by the first author.  

 

In the study, the Geographic Information System (GIS) grid structure and data entry-

assessment approach, which was developed by Kaboğlu in 2007 for Mediterranean monk 

seal monitoring studies, were used in order to compare the results of this study with the 

previous ones and to make an integrated assessment. 

 

Although the majority of the locations of concentrated observations for the species 

are similar to the early years as indicated in former studies, previously observed breeding 

behaviour by Güçlüsoy and Savaş in 2003 was not recorded. The sighting data collected for 

2013, 2014, 2015 and 2016 were compared with "chi-square test", and this revealed that 

there were significant differences for the seasonal sighting frequencies for these years 

(χ2=70.6241; p<0.00001). Finally, 20% of fishers reported monk seal damage on the fishing 

gears and/or the catch. 

 

Keywords: Endangered Species, Marine Protected Area (MPA), Geographic Information 

System (GIS). 
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Denizler ve okyanuslar, canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Soluduğumuz 

hava, tükettiğimiz besinler, kullanıdığımız enerji ve ulaşım hepsi denizler tarafından 

sağlanabilir ya da deniz ile taşınabilirler. Yaşamsal öneme sahip, birçok sosyal, ekonomik 

ve ekolojik değere sahip olan denizlerimizin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde 

yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi ancak bu 

alanda eğitim ve araştırmalarla görevlendirilmiş kurumlarımızın faaliyetleri ile mümkündür. 

Bu nedenle, ODTÜ-DBE deniz bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ülkemize 

önemli katkı sağlayan enstitüler ve fakültelerin ilgi alanlarındaki ülkesel strateji geliştirme 

ve bunun uygulamaya aktarılması yönündeki çalışmalara yön verebilmek adına bir pilot 

çalışma gerçekleştirmektedir. Enstitü stratejisi öncelikle güncel bilimsel değerlere ve detaylı 

olarak incelenmiş birçok uluslarası stratejiye ve bunların TUDAS’ı da kapsayacak biçimde 

ulusal ihtiyaçların da göz önüne alınarak sentezlenmesine dayanmaktadır. ‘Keşfet, Uygula 

ve Paylaş’ vizyonu ile gelecek 5 yılın araştırma strateji planı hazırlanmaktadır. 2018-2022 

yıllarını kapsayan bu planda enstitünün 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği 

çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum analizi yapılmış, iç/dış paydaş beklentileri 

formalar ve anketler yolu ile toparlanarak GZFT analizi ile enstitünün güçlü/zayıf yanları 

belirlenip fırsat/tehditleri değerlendirilerek bu veriler doğrultusunda gelecek 5 yıla yön 

verecek hedefler ve performans göstergeleri belirlemiştir. Bu strateji planlarında öne çıkan 

ve hedeflere yön veren performans göstergeleri; uluslararası proje sayısı/ölçeği, uluslararası 

dergilerde yayınlanan makale sayısı/etki indeksi, disiplinler arası işbirliği, mavi büyüme ve 

deniz bilimleri zorlu alanlarında gerçekleştirilen araştırma sayısı, deniz bilimleri 

konusundaki sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar ile işbirliklerinin artması, deniz bilimleri 

alanında gerçekleştirilen çalışmaların görünürlüğü olmuştur. 2011-2017 yılları arasında 

yayınlanan uluslararası makale sayısı 2017 yılında 25 sayısı ile en yüksek değere ulaşmıştır. 

Scopus veri tabanından METU-IMS adresi taranarak elde edilen Q skorları 

değerlendirildiğinde Q1 kalite dergilerde yayınlanan makale sayısı 2014, 2015 ve 2017 

yıllarında en yüksek değerlerdedir. 1985 yılıdan günümüze ODTÜ-DBE görünürlüğünün 

artmasına etkisi büyük olan atıf sayılarında ciddi bir artış gözlenmiştir. Ulusal projelerin 

sayısı yıllar içerisinde artış gösterirken uluslararası düzeydeki projelerin sayısı 2013 yılına 

kadar artış göstermiştir. Projeler 34 sayısı ile 2016 yılında en yüksek değerine ulaşırken, 

Avrupa Birliği destekli projeler 11 sayısı ile 2011 ve 2012 yılları arasında en yüksek 

değerdedir. Deniz bilimleri araştırmalarının ve yapılan araştırmaların görünürlüğünün 

artması adına bu göstergelerin aşamalı olarak artırılması hedeflenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Deniz bilimleri, Strateji, Plan. 
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Seas and oceans are crucial for living creatures. Air we breathe, food we consume, 

energy and transportation we use can be provided by seas or transported by sea. Sustainable 

utilization of resources of our seas, which have vital importance, many social, economic and 

ecological values, sustainable management of maritime activities and environment are only 

possible through activities of our institutions assigned to education and research in this area. 

For this reason, METU-IMS is carrying out a pilot study in order to give direction to studies 

on development and implementation of national strategies in interest areas of institutes and 

faculties contributing to country through education and research in the field of marine 

sciences. The strategy of the institute is based on the synthesis of the current scientific values 

and many international strategies that have been studied as detailed and national needs in a 

way that includes TUDAS document. With vision of ‘Explore, Apply and Share’, strategy 

plan of the next 5 years is being written. Within the scope of plan covering years of 2018-

2022, current situation analysis was carried out by evaluating studies between 2011-2017 by 

gathering internal/external stakeholder expectations through forms and questionnaires, 

identifying strengths/weaknesses of the institute with SWOT analysis and evaluating 

opportunities/threats. Accordingly, targets and performance indicators that will guide next 5 

years were set. Prominent performance indicators which direct targets in this strategy plan 

are; number/scale of international projects, number/index of papers published in 

international journals, interdisciplinary cooperation, number of research conducted in blue 

growth and challenging marine sciences area, increasing cooperation with nongovernmental 

organizations and stakeholders and visibility of studies carried out in field of marine 

sciences. Number of international papers published between 2011 and 2017 reached its 

highest value in 2017 (25). According to Q scores obtained by searching METU-IMS 

address from the Scopus, number of papers published in Q1 quality journals is highest in 

2014, 2015 and 2017. Since 1985, there has been a considerable increase in number of cited 

references. As the number of national projects increased over years, number of international 

projects increased until 2013. While number of projects reached highest value in 2016 (34), 

projects supported by EU have highest value in 2011 and 2012 (11). It is aimed to increase 

these indicators gradually in order to increase the visibility of marine sciences researches 

and number of studies. 

 

Keywords: Marine sciences, Strategy, Plan. 
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“Türkiye Denizlerinde Bütünleşik İzleme Faaliyetleri (2014-2016)” projesi 

kapsamında Ege Denizi ekosisteminin ekolojik kalite durumunun belirlenmesi için veri seti 

oluşturmak amacıyla 2014 yaz döneminde 22 istasyondan ve çeşitli derinliklerden kalitatif 

fitoplankton örneklemesi yapılmıştır. Bu çalışmada, Bacillariophyceae sınıfına ait 9 cins, 14 

taxa; Coscinodiscophyceae sınıfına ait 20 cins, 44 taxa; Fragilariophyceae sınıfına ait 6 cins, 

8 taxa; Dinophyceae sınıfına ait 24 cins, 99 taxa; Prymnesiophyceae sınıfına ait 1 cins, 1 

taxa; Dictyochophyceae sınıfına ait 1 cins 2 taxa; Cryptophyceae sınıfına ait 1 cins 1 taxa; 

Cyanophyceae sınıfına ait 3 cins 3 taxa; Ebriophyceae sınıfına ait 1 cins 1 taxa ve 

Euglenophyceae sınıfına ait 2 cins, 2 taxa olmak üzere toplam 10 fitoplankton sınıfına ait 

175 tür tespit edilmiştir. Çalışma periyodunda elde edilen tür sayıları incelendiğinde; türlerin 

%56’sının dinoflagellatlara, %37’sinin diatomlara ve kalan %7’sinin ise diğer gruplara ait 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ÇEDİDGM/Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme 

Dairesi Başkanlığı ve TÜBİ-TAK-MAM ÇTÜE tarafından yürütülen “Denizlerde 

Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi (2014-2016)” kapsamında desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fitoplankton, tür kompozisyonu, Ege Denizi. 
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In the scope of the project “Integrated monitoring activities in Turkish Seas (2014-

2016)”, qualitative phytoplankton samplings were carried out at 22 stations with various 

depths in 2014 summer in order to create a dataset for the assessment of the ecological 

quality status of the Aegean Sea ecosystem. In this study, a total 175 species belonging to 

10 phytoplanton classes have been recorded in which Bacillariophyceae was represented by 

9 genera and 14 species; Coscinodiscophyceae was represented by 20 genera and 44 species; 

Fragilariophyceae was represented by 6 genus and 8 species; Dinophycaeae by 24 genera 

and 99 species; Prymnesiophyceae by 1 genus and 1 species; Dictyochophyceae was 

represented by 1 genus and 2 species; Cryptophyceae by 1 genus and 1 species 

Cyanophyceae by 3 genus and 3 species; Ebriophyceae by 1 genus and 1 species and 

Euglenophyceae by 2 genus and 2 species. Considering the number of species obtained in 

the study period, 56% were represented by dinoflagellates, 37% by diatoms and the 

remaining 7% by the other groups. 

 

This work has been supported by Ministry of Environment and Urbanization/General 

Directorate of EIA, Permit and Inspection/ Department of laboratory, Measurement and 

Monitoring in the context of “Integrated Marine Pollution Monitoring Project (2014-2016)” 

coordinated by TUBITAK- MRC ECPI. 

 

Keywords: Phytoplankton, Species composition, Aegean Sea. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

354 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Epipelik Diatom Topluluğunun Bölgeye ve Zamana Bağlı Dağılımı: 

Homa Lagünü (Ege Denizi) 

 

 
Fatma ÇOLAK SABANCI1 

1
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 5 Bornova 35100 

İzmir, TÜRKİYE 

Sorumlu yazar e-posta: sabanci.fatma@gmail.com 

 

 

Homa Lagünündeki bentik diatomların Haziran 2010 ile Mayıs 2011 döneminde tür 

kompozisyonu ve türlere ait bolluk değerleri incelenmiştir. 23 genusa ait, toplam 51 diatom 

türü tanımlanmıştır. Yüzey sedimanında en yaygın diatom türleri Achnanthes brevipes, 

Cocconeis scutellum, Grammatophora marina, Grammatophora oceanica, Gyrosigma 

acuminatum, Navicula sp. Pleurosigma sp. ve Synedra crystallina’ dır. Tanımlanan türlerin 

birçoğu düşük bollukta olup, sadece dokuz tür göreceli yüksek bollukta saptanmıştır. 

Lagünün yüzey sedimanına ait diatom topluluğunda epipelik türler kadar epifitik türler de 

baskındır. Shannon–Wiener çeşitlilik indeksi (H') 1.11 ile 2.88 arasında, Pielou’s düzenlilik 

indeksi (J') 0.67 ile 0.99 arasında değişmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bentik diatom, Epipelik tür çeşitliliği, Homa Lagünü. 
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The benthic diatom taxonomic composition and relative abundance were investigated 

in the Homa lagoon, from June 2010 to May 2011. A total of 51 diatom species, representing 

23 genera, were identified. The most common diatom taxa in the surface sediment are 

Achnanthes brevipes, Cocconeis scutellum, Grammatophora marina, Grammatophora 

oceanica, Gyrosigma acuminatum, Navicula sp., Pleurosigma sp. and Synedra crystallina. 

Most of the identified diatoms occur in low relative abundances, while only nine taxa are 

more abundant in surface sediment. The diatom assemblage of the surface sediment in the 

lagoon was dominated by epiphytic species as well as epipelic species. The Shannon –

Wiener diversity index (H') varied from 1.11 to 2.88; and Pielou’s evenness index (J') from 

0.67 to 0.99.  

 

Keywords: Benthic diatom, Epipelic species diversity. 
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Balıkçılık teknolojisindeki gelişmeler ve aşırı av gücü kapasitesi balık stokları 

üzerindeki baskıyı her geçen gün artırırken, iklimsel değişimler, çevre kirliliği gibi birçok 

etken de denizel yaşama olumsuz etki yaparak, ekosistemin bozulma sürecini 

hızlandırmaktadır. Balıkçılık kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir üretim, türlerin 

biyo-ekolojik özellikleri, populasyon yapısı ve dağılımlarının araştırılmasını 

gerektirmektedir. Marmara Denizi’nde kömürcü kayabalığı (Gobius niger) gibi ekonomik 

önemi az olan türler için çok az çalışma vardır. Bu çalışmada, Marmara Denizi’nden Ekim 

2011-Temmuz 2014 tarihleri arasında algarna ile aylık olarak örneklenen 331 adet kömürcü 

kayabalığı’nın birim av, boy-ağırlıkların alansal ve zamansal dağılımları ve boy-ağırlık 

ilişkisi, yaş, büyüme, ve üreme özellikleri tespit edilmiştir. Marmara Denizi’nde algarna ile 

avlanan G. niger’in birim avı (CPUE) 0.077 kg/s (5.624 N/s), av oranı % 0.1  tespit 

edilmiştir. Populasyonun boy ve ağırlık dağılımları sırasıyla, 6.2-14.2 cm; 2.85-36.25 g 

arasında değişim göstermiştir. Ortalama boy 10.28 cm, ortalama ağırlık ise 13.71 g 

bulunmuştur. Kömürcü Kayabalıkları 0-4 yaş grupları arasında dağılım göstermiştir. Otolit 

boyu-balık boyu ilişkisi OL= 2.337*TL+0.143 (R2=0.76) olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık 

ilişki tüm bireylerde W = 0.096*L3,084(R²=0.89); dişilerde W= 0.010*L3.042 (R2=0.88); 

erkeklerde W=0.005*L3.33 (R² =0.94) olarak tespit edilmiştir. Yaşa dayalı büyüme 

parametreleri tüm popülasyon için L∞=15.31 cm K= 0.36 yıl-1, t0=-1.77 yıl; dişi bireyler için 

L∞=14.89 cm, K=0.35 yıl-1, t0=-1.97 yıl; erkek bireyler için L∞=14,65cm, K=0.45 yıl-1, t0=-

1.39 yıl olarak belirlenmiştir. G. niger’in doğal ölüm oranı (M) 0.82 yıl-1, toplam ölüm oranı 

(Z) 1.33 yıl-1, balıkçılık ölüm oranı (F) 0.51 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Populasyonun 

sömürülme oranı (E) ise 0.38 yıl-1olarak belirlenmiştir. G. niger’in ilk eşeysel olgunluk boyu 

L50=9.58 cm olarak bulunmuştur. G. niger’in üreme döneminin Mart-Temmuz arasında 

olduğu belirlenmiştir.  

 

Bu çalışma yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kömürcü kayabalığı, Gobius niger, Marmara Denizi, Büyüme, Üreme, 

Ölüm oranları. 
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While developments in fishing technology and overfishing effort capacity increase 

the pressure on fish stocks day by day, many factors such as climate change and 

environmental pollution have a negative effect on marine life and accelerate deterioration of 

ecosystem. The conservation of fisheries resources and sustainable production require 

investigation of each species’s bio-ecological characteristics, population structure and 

distribution. There are very few studies in the Sea of Marmara for species with low economic 

importance such as black goby (Gobius niger). In this study, catch per unit effort (CPUE), 

length distribution, length-weight relationship, age, growth parameters, and reproduction of 

331 G. niger collected monthly by trawling in the Sea of Marmara between October2011-

July 2014 were determined. The CPUE and catch rate of G. niger was determined 0.077 kg/s 

(5,624 N/s) and 0.1%. The total length and weight distributions of the population varied from 

6.2–14.2 cm and 2.85–36.25 g, respectively. The average length was found 10.28 cm and 

average weight was found 13.71 g. Black goby was distributed between 0-4 age groups. 

Otolith length-fish length relationship was calculated as OL= 2.337*TL+0.143 (R2=0.76). 

Length weight relationship were determined total, female, and male fishes as W = 

0.096*L3.084(R²=0.89); females W= 0.010*L3.042 (R2=0.88); males W=0.005*L3.33 (R² =0.94) 

respectively. The age based growth parameters were calculated for the whole populations as 

L∞=15.31 cm K= 0.36 y-1 t0=-1,77 year, L∞=14.89 cm,  K=0.35 y-1, t0=-1.97 year for females 

and  L∞=1 4.65 cm, K=0.45 y-1, t0=-1.39 year for males. The natural mortality rate (M) was 

calculated as 0.82 year-1, total mortality rate (Z) was 1.33 year-1, and fishing mortality rate 

(F) was 0.51 year-1. The exploitation rate (E) of population was determined as 0.38 year-1. 

The first sexual maturity length of G. niger was found L50=9.58 cm. The reproduction period 

were indicated between March to July. This study was produced from a master's thesis.  

 

Keywords: Black goby, Gobius niger, Sea of Marmara, Growth, Reproduction, Mortality 

rates. 
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 Eylül 2016 tarihlerinde Karadeniz, yüzey suyu (0.5m) ve 10 m derinlikten alınan 

deniz suyu örneklerinde toplam poliaromatik hidrokarbon, 16 PAH bileşiği (Naftalen, 

Asenaftalen, Asenaften, Floren, Fenantren, Antrasen, Floranten, Piren, Benz(a)antrasen, 

Krisen, Benzo(b)floranten, Benzo(k)floranten, Benzo(a)piren, Dibenzo(a,h)antrasen, 

Benzo(g,h,i)perilen, Indeno(1, 2, 3-c,d)piren konsantrasyonu, uyarma/emisyon spektral 

analizi yapılarak derinlikler arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. 16 PAH bileşiğinin 

yüzey suyu ve 10 m derinlikteki konsantrasyonları arasındaki farklılıklar tespit edilmiştir. 

PAH bileşiklerinden 2, 3, 4 halkalı olan bileşiklerin konsantrasyonları su kolonunda ölçüm 

limitlerinin üzerinde olmasına rağmen 6 halkalı PAH bileşikleri ölçüm sınırının altında 

bulunmuştur (<1ng/L). Ayrıca, bazı PAH bileşikleri yüzey suyunda yüksek konsantrasyona 

sahipken bazı bileşiklerin 10 m derinlikteki konsantrasyonları daha yüksek ölçülmüştür. 

Deniz suyu örneklerindeki konsantrasyon ölçümlerinin yanı sıra 200-600 mm’de uyarma 

/emisyon (excitation/emission) analizleriyle hangi dalga boylarında maksimum floresan 

şiddeti tespit edilmiş ve derinliğe bağlı (yüzey suyu ve 10 m) değişimi ortaya konmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Poliaromatik hidrokarbonlar, PAH bileşikleri, Deniz suyu. 
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 September 2016, depth-depended changes were identified for the total polyaromatic 

hydrocarbons, 16 PAH compounds and excitation/emission spectra (Naphtalene, 

Acenaphtalene, Acenaphtene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, 

Benz (a) anthracene, Chrycene, Benzo (b) fluoranthene, Benzo (k) fluoranthene, Benzo (a) 

pyrene, Dibenzo (a, h) anthracene, Benzo (a) pyrene were measured in the Black Sea surface 

(0.5m) and 10 m depths sea water . The concentration of PAHs compounds were vary among 

surface and 10m depths. Two, three, four benzene rings PAHs compounds were mostly 

above the detection limits while six benzene rings PAHs compounds were below the 

detection limits (1ng/L). In addition to that, some PAH compounds were measured higher 

concentration in surface water while other compounds were measured maximum 

concentration in 10m depth. Besides of concentration measurements, excitation and 

emission wavelengths at 200-600 nm were scanned by using synchronous 

spectrofluorometer. Variations and fluorescence intensities of PAH compounds were 

changed with depths. 

 

Keywords: Black Sea, Polyaromatic Hydrocarbons, PAH compounds, Sea water. 
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Bryozoanlar, çoğunlukla denizel, koloni halinde yaşayan canlılardır. Genellikle sığ 

kıyısal habitatlarda, sert substratum kommünitelerinin önemli bileşenlerini oluştururlar. 

Çalışma, farklı dönemlerde (Ağustos ve Kasım 2015) Ege Denizi kıyılarından seçilen 7 

istasyondan toplanan bryozoa türleri ile bu türlerin çevresel değişkenlerle olan ilişkisinin 

belirlenmesini amaçlar. Farklı örnekleme dönemlerinde türlerin sıklıklarını belirlemek için 

Frekans İndeksi kullanılmıştır. İstasyonlarda belirlenen fiziko-kimyasal değişkenlerle 

(Sıcaklık, tuzluluk, pH, çözünmüş oksijen (DO), amonyum azotu (NH4-N), nitrit+nitrat 

azotu (NO2+NO3)-N, toplam azot (TN), ortofosfat fosforu (oPO4-P), toplam fosfat fosforu 

(TPO4), Klorofil-a) her iki dönemde de devamlı olan türler (Bugula neritina, Amathia 

verticillata, Shizoporella errata Cryptosula pallasiana ve Celleporaria brunnea) arasındaki 

ilişkiler lojistik regresyon analizi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına 

göre, B. neritina ile sıcaklık; A. verticillata ile NH4-N, oPO4-P ve TPO4-P; S. errata ve C. 

brunnea ile DO değerleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir ilişki (p<0.05) bulunmuştur. 

 

Bu çalışma, TUBİTAK (115Y417) projesi tarafından desteklenmiştir. 
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Bryozoans are predominantly marine, colonial organisms. Generally, bryozoans are 

important components of hard substrate communities in shallow coastal habitats. The present 

study aimed to investigate relationships between fouling bryozoan species, recorded at the 7 

stations along the Aegean Coast, and environmental variables. Frequency Index was used to 

determine the frequency of species in various sampling periods (August and November 

2015). Relationships between physico-chemical variables (Temperature, Salinity, pH, 

dissolved oxygen (DO), ammonium (NH4-N), nitrites and nitrates (NO2+NO3)-N, total 

nitrogen (TN), orthophosphate (oPO4-P), total phosphate (TPO4), Chlorophyll-a) and the 

species (Bugula neritina, Amathia verticillata, Shizoporella errata, Cryptosula pallasiana 

and Celleporaria brunnea) recorded as “constant” in both of the sampling periods, were 

investigated using logistic regression analysis. According to the results of this study, the 

relationship between B. neritina and temperature; A. verticillata and NH4-N, oPO4-P and 

TPO4-P; S. errata, C. brunnea and DO concentration were found to be statistically 

significant (p<0.05). 

 

This study was supported by TUBITAK (115Y417). 

 

Keywords: Bryozoans, Environmental variables, Aegean Sea. 
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Deniz ekosistemleri canlı ve cansız bileşenlerin değişimi ve etkileşiminden dolayı 

dinamik sistemlerdir. Klorofil-a konsantrasyonu fitoplankton biyokütlesinin bir 

göstergesidir ve deniz besin ağı temelinde birincil üretim ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. 

Partikül organik karbon ise deniz ortamında bulunan karbon havuzunun temel bileşenini 

oluşturmakla birlikte ortamın üretkenliği, kirliliği gibi konularda gösterge olarak 

kullanılmaktadır. Yerel ve küresel iklim olayları ile ilişkili olan yüzey suyu sıcaklığı ise 

iklimsel etkinin deniz ortamına yansımalarının izlenmesinde anahtar değişkenlerden biridir. 

Çalışma kapsamında 2002 yılının Temmuz ayı ile 2017 yılının Kasım ayı arasında uydu 

görüntülerinden elde edilen Klorofil-a, partikül organik karbon ve yüzey suyu sıcaklığı 

değişkenleri analiz edilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çevreleyen deniz alanlarında, 

sözü edilen bu değişkenlere ait yıl içi değişimlerle birlikte lineer ve lineer olmayan yıllar 

arası trendler ve mekansal farklılıklar tanımlanmıştır. Sonuç olarak, yıl içi ve yıllar arası 

değişimlerde anlamlı bir bölgesel farklılık bulunmamakla birlikte, yalnızca yüzey suyu 

sıcaklığının tüm bölgelerde anlamlı bir artış eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Klorofil-a, Partikül organik karbon, Yüzey suyu sıcaklığı, Eğilim, 

KKTC. 
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Marine ecosystems are dynamic due to the changes and interactions amongst living 

and non-living components over the course of time. Chlorophyll-a concentration is a proxy 

of phytoplankton biomass and directly related with primary production as the base of the 

marine food web. Particulate organic carbon is the main component for pool of organic 

carbon in the marine environment. It is used as indicator of productivity and pollution. Sea 

surface temperature, which is closely related with regional and global climate events, is the 

key variable to monitor climatic impacts on marine environments. This study provides inter 

and intra-annual assessments of chlorophyll-a, particulate organic matter and sea surface 

temperature during a period between July 2002 and November 2017 by using remotely 

sensed data in order to understand characterization of the basic features and to enable 

description of linear and non-linear inter-annual patterns in the waters surround Turkish 

Republic of Northern Cyprus. In conclusion, there were no remarkable differences among 

regions; however there were significantly positive trends of sea surface temperature all over 

the study area. 

 

Keywords: Chlorophyll-a, Particulate organic carbon, Sea surface temperature, Trend, 

TRNC. 
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İzmir Körfezi Akdeniz kıyılarında bulunan en büyük körfezlerden biri olup 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır. İzmir şehri önemli bir endüstri, ticaret 

ve kültür merkezidir. Endüstriyel aktiviteler; gıda işleme prosesleri, boya, tekstil ve kimya 

alanlarını kapsamaktadır. Körfezin yüzey alanı 500 km2, su kapasitesi 11.5 milyon m3 ve 

toplam uzunluğu 64 km’dir.  

 

İzmir Körfezi kıyı bölgesi, kentleşme, turizm faaliyetleri, dere girdileri, liman, deniz 

ulaşımı, sanayi gibi çevresel baskılardan etkilenmektedir. Geniş tarım alanlarının içinden 

geçen ve yoğun bir endüstriyel aktiviteye sahip olan Gediz Nehri Dış Körfez’e akan en 

büyük kirletici kaynaktır. Bu çalışmanın amacı; 2014-2017 yılları arasında deniz suyunda 

ölçülen besin elementleri, klorofil-a, çözünmüş oksijen ve fizikokimyasal değişkenlerin 

seviyelerini, zamansal ve mevsimsel değişimin ve dağılımlarını saptamak, Çiğli ve 

Güneybatı Atık Su Arıtma Tesislerinin ve Gediz Nehri’nin etkilerini izlemektir. Ayrıca, 

sedimet ve biyoindikatör tür olarak kullanılan barbun balığı örneklerinde metal 

konsantrasyonları ölçülmüştür. Bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel 

Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Dört yıllık mevsimsel veriler değerlendirildiğinde; Dış Körfezde ortalama toplam 

nitrat + nitrit (TNOx) derişimlerinde çok düşük bir artış izlenirken orto fosfat, reaktif silikat 

değerlerinin önceki yıllara benzediği gözlenmiştir. Orta-İç Körfez’de ise ortalama TNOx 

değerleri artarken orto fosfat ve silikat konsantrasyonlarında azalma izlenmiştir. Klorofil-a 

konsantrasyonları Dış Körfez’de bahar mevsiminde birincil üretimin artışına bağlı olarak 

artış gösterirken Orta-İç Körfez’de maksimum konsantrasyonlar yaz mevsiminde 

ölçülmüştür. 

 

Sedimentte ölçülen civa ve kurşun seviyeleri tüm Körfez’de zemin seviyelerinden 

yüksek bulunurken, kadmiyum ise bu seviyenin altında ölçülmüştür. Krom ve çinko 

konsantrasyonları Dış Körfez’de yer alan bazı istasyonlar dışında tüm Körfez’de zemin 

seviyesinin üstünde bulunmuştur. Bakır seviyesi de İç Körfez’de yer alan liman ve limana 

yakın noktalar dışında zemin seviyesinin altında kalmaktadır. 

 

Balıkta ölçülen iz metal seviyeleri önceki yıllara benzerlik göstermektedir. Körfezi 

temsilen seçilen üç ayrı bölgeden toplanan barbun balıklarındaki metal seviyeleri Türk Gıda 

Kodeksi, Avrupa Birliği Komisyonu ve İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı’na 

göre belirlenmiş balıklarda kabul edilebilir en yüksek metal seviyeleri ile karşılaştırılmış 

olup ölçüm sonuçları limit değerlerin altında bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Besin elementleri, Klorofil-a, İz metaller, Balık, Sediment, İzmir 

Körfezi. 
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Izmir Bay is one of the biggest natural inlets of the Mediterranean Sea whose 

shoreline is dominated by Izmir Metropolitan Municipality. Izmir is an important industrial 

and commercial center. Industrial activities cover a large range of industries including food 

processing, paint, textile, and chemicals. The Bay has a total surface area of over 500 km2, 

a water capacity of 11.5 billion m3, and length of 64 km. 

  

Izmir Bay is affected by the environmental pressures such as urbanization, tourism 

activities, creek inputs, harbor, marine transportation, industry. The Gediz River, which 

flows to the northern part of the bay, is one of the major sources of anthropogenic inputs. 

The aim of this study is to monitor levels, spatio-temporal variability and distribution of 

nutrients, chlorophyll-a dissolved oxygen, physochemical parameters and the effects of Çiğli 

and Southwest Waste Water Treatment Plants and Gediz River. Samples were collected 

during 2014-2017 at sampling stations. Trace metals were examined once a year in sediment 

and red mullet as a bioindicator species. This study has been supported by Izmir 

Metropolitan Municipality Directorate General of IZSU. 

 

The mean levels of TNOx in the Outer Bay showed a very low increase, while the 

o.PO4 and Si values were similar to those of the previous years. In the Middle-Inner Bay, 

mean TNOx increased while orthophosphate and silicate decreased. Chlorophyll-a increased 

in the Outer Bay due to the increase in primary production during the spring period, while 

maximum concentrations in the Middle-Inner Bay were measured in summer. 

 

When four-year seasonal data were evaluated, mercury and lead levels in the 

sediment were found higher than background levels while, cadmium detected below 

background in the bay. Chromium and zinc were found above the background level in the 

Bay except for some stations in the Outer Bay. The copper level is below the background 

level except for near the harbour and adjacent to harbour in the Inner Bay. 

The levels of trace metals in red mullet were similar to previous years. The metal 

levels in the fish were compared to the acceptable levels of metals in the fish identified by 

the Turkish Food Codex, the European Commission and the UK Ministry of Agriculture, 

Fisheries and Food, and the results were found below the limit values.  

 

Keywords: Nutrients, Chlorophyll-a, Trace metals, Fish, Sediment, Izmir Bay. 
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Büyükşehirler, gelişme ve kıyıların korunmasını dengelemede büyük güçlüklerle 

karşı karşıyadır. Büyükşehir alanlarının en önemli sorunlarından biri, sosyo-ekonomik 

ihtiyaçlarla kentleşme ve çevrenin sürdürülebilirliği arasındaki zorluklardır. Ekosistem 

üzerinde süregelen insan baskısının düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ekosistemin 

bozulmasını önlemek, birçok devlet kurumu ile paydaşlar arasında iyi işleyen bir iletişim 

ağını gerektirir. İstanbul’un hem tarihi hem de doğal rezerv alanlarından biri olan Adalar, 

kentsel gelişimi nedeniyle yerel halkın ihtiyaçlarını ve ticari faaliyetlerin artmasını sağlarken 

doğal ve tarihi yapısı da sıkı koruma önlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bölge, Marmara 

Denizi’nde doğal yapısı gereği biyoçeşitliliğin yüksek olduğu, korunması gereken önemli 

bir denizalanıdır. İstanbul Boğazı etkisinde, değişken oşinografik koşullara sahip, pek çok 

balık ve kuş türünün göç yolu üzerinde bulunan bölge, bugün hem artan nüfusa bağlı olarak 

derin deniz deşarjlarının, yapılaşmanın, kıyı dolgu alanlarının ve İstanbul metropolünün 

olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu bağlamda, Sivil Toplum Örgütlerinin, yerel 

halktan ve iş sektöründen temsilcilerin, politikacıların ve bilimsel araştırmacıların 

katılımıyla “Kentleşmenin Gölgesinde Denizi Korumak: Adalar Örneği” başlıklı bir çalıştay 

organize edilmiştir. AB Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen MARINA projesinin 

bir parçası olan bu çalıştayda, Adalar çevresindeki deniz ekosistemini korumak için hangi 

politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel önlemlerin alınması gerektiği tartışılmıştır. 

Katılımcılardan gelen geri bildirimlerle ortaya konan çalıştay sonuçları ile Prens 

Adalarındaki sürdürülebilir çevre ve ekonomi için bir yol haritası oluşturulmuştur. Bu yol 

haritasının ana bileşenleri; ekosistemin düzenli izlenmesi, kontrol mekanizmasının 

işletilmesi, sosyal etkinliklerle sorumluluğun ve farkındalığın arttırılması olarak 

belirlenmiştir. 
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Metropolises struggle to balance coastal protection and development. One of the 

most important problems of metropolitan areas is the challenges among the socioeconomic 

needs, urbanization and sustainability of environment. The regulation and management of 

ever continuing human pressure on the ecosystem requires a well-functioning network 

among many government institutions and stakeholders to prevent deterioration of 

ecosystem. Prince’s Islands, as one of the historical and remaining natural reserves of the 

Istanbul Metropolitan area, with necessity of strict protection measures, while enabling 

urban development to support the needs and trade of the archipelago’s residents. The 

Archipelago constitutes a biodiversity hotspot due to the proximity to mainland and 

geological and bathymetrical features. It has a dynamic oceanography driven by the 

Bosphorus inflow and is located on fish and bird migration route. The region is threatened 

by pressure increasing with the population rise such as; deep discharge of domestic and 

industrial waste, urbanization, land fill and coastal construction. In this context, we 

organized a workshop entitled “Marine Protection in the Shadow of Urbanization: Prince’s 

Islands Case” with the participation of NGO’s, citizens, policy makers, business 

representatives and researchers. Dedicated workshop was a part of MARINA project which 

is funded by EU H2020 programme. Political, economic, social, technological and 

environmental measures for protecting the marine ecosystem around the Archipelago were 

discussed. Feedback from the participants provided main outputs of the workshop to 

generate a road map for sustainable environmental economy in Prince’s Island. The main 

goals of the road map were defined as monitoring ecosystem, bringing into force control 

mechanisms, promoting responsibility via social events and raising public awareness. 

 

Keywords: Sustainable ecosystem, Archipelago, Public awareness. 
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Hibrit Alg Yetiştiriciliği Teknolojisi, ticari ölçekte alg suşlarının ekonomik olarak 

yetiştiriciliğini sağlayan bir fotosentez üretim sistemidir. Bu üretim sisteminde hem açık 

havuz sistemleri hem de kapalı üretim sistemleri (fotobiyoreaktörler) birlikte 

kullanılmaktadır. Açık havuz üretim sistemleri hızlı alg üretimi için pek çok avantaj 

sağlarken kontaminasyon oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Kapalı üretim 

sistemlerinde bu problem engellenirken, daha düşük yoğunlukta alg üretimi sağlandığından 

dolayı ticari boyutta alg yetiştiriciliği için oldukça maliyeti yüksektir. Bu tip sistemlerin 

avantajları arasında:  

 

1) Açık havuzların düşük maliyetli ve yüksek verimliliğini kapalı fotobiyoreaktörlerin 

kontaminasyon problemini önlemesiyle birleştirmesi, 

2) En verimli yosunların kontaminasyonsuz monokültürlerinin yetiştiriciliğine olanak 

sağlaması, 

3) Sermaye harcamalarını ve toplam üretim maliyetini en aza indirmesi sayılabilir. 

 

Bu çalışmada hibrit alg üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve alg bazlı biyolojik ürünlerin 

üretimi ile ilgili Fakültemizde gerçekleşen açık havuz sistemleri ve kapalı fotobiyoreaktör 

sistemlerindeki alg yetiştiriciliği çalışmalarının sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Algler, Hibrit Alg Yetiştiriciliği, Açık havuz sistemleri, 

Fotobiyoreaktör, Kontaminasyon. 
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  Hybrid Algae Growing Technology is a photosynthesis production system that 

provides economic growth of algal strains at commercial scale. In this production system, 

both outdoor pond systems and closed production systems (photo bioreactors) are used 

together. Contamination is a very common problem, while outdoor pond production systems 

offer many advantages for rapid algae production. While this problem is prevented in closed 

production systems, algae production at lower density is very costly for algae growing in 

commercial size. Advantages of such systems include: 

 

1) Combining the low cost and high efficiency of outdoor pools with the prevention 

of contamination problem of closed photo bioreactors,  

2) To enable the cultivation of monocultures without contamination of the most 

efficient algal strains,  

3) It can be considered that the capital expenditures and the total production cost are 

the least. 

 

  In this poster presentation, the results of our studies on the development of hybrid 

algae production systems and the production of algae-based biological products, and the 

results of the algae cultivation studies in indoor photo bioreactor systems are shared. 

 

Keywords: Algae, Hybrid Algae Growth, Outdoor pond systems, Photo bioreactor, 

Contamination. 
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Avrupa Birliği COFASP (Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood 

Processing) ERA-NET ve TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) 

tarafından desteklenen MICRO-Feed “Su Ürünleri Yemlerinde Protein, EPA; DHA 

Kaynakları olarak Mikrobiyal Hammadeler” isimli çalışma 29 Mayıs 2015 yılında başlamış 

olan üç yıllık bir projedir. Proje ortakları içinde Norveç’ten SINTEF Fisheries and 

Aquaculture ve SINTEF Materials and Chemistry, Almanya’dan ILU, İzlanda’dan MATIS 

ve Türkiye’den Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü ve Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü yer almaktadır. Projenin amacı: 1) Çevresel koşulların ve kültür parametrelerinin 

mikroalg hammadde kaynaklarının biyo-kütle, protein ve yağ asit profili üzerine etkilerini 

belirlemek, 2) Büyüme performansı, ışığı kullanma kapasitesi, protein/amino asidi ve 

lipit/yağ asidi zenginliğine bağlı potansiyel türleri belirlemek ve 3) Balık besleme 

denemelerinde kullanılacak olan mikroalg hammaddenin Tübüler Fotobiyoreaktör (tübüler 

FBR) ve İnce tabaka Fotobiyoreaktör (MUTL FBR) kültür sistemlerini teknolojik açıdan 

karşılaştırmaktır. 

 

Fakültemizde Phaeodactylum tricornutum, Pavlova lutherii, Isocrysis galbana ve 

Nannochloropsis oceanica “model mikroalg türler” olarak bu projede çalışılan türlerdir. 

Balık model türleri arasında ise Levrek (Dicentrarchus labrax) ve Gökkuşağı alabalığı 

(Onchorynhus mykiss) Enstitü Müdürlüğünde balık besleme çalışmaları için seçilen “model 

balık türler” dir. 

 

Mikroalgal model türler farklı su sıcaklıklarında, besin ortamında, tuzluluk ve FBR’ 

lerde yetiştirilmekte, günlük olarak biyo-kütle miktarları hesaplanmakta, Hasat ve kurutma 

işlemlerinin ardından protein/lipit ekstraksiyonu, toplam protein/amino asitleri ve lipit/yağ 

asitleri kompozisyonu belirleme çalışmaları tamamlanmıştır. Mikroalglerin balık yeminde 

balık unu ve balık yağı yerine kullanılarak balığın performansına göre potansiyellerinin 

belirlenmesi ise devam eden çalışmalardır. Bu bildiride elde edilen ilk çalışma sonuçları 

katılımcılarla paylaşılmıştır.  

 

Projeyi desteklerinden dolayı Avrupa Birliği COFASP ERA-Net Programı ve 

TAGEM’e teşekkür etmeyi bir borç biliriz.  

 

Anahtar Kelimeler: Mikroalgler, Protein, EPA, DHA, Fotobiyoreaktör, Balık Yemi.  
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This study is a part of project called Microbial raw materials as source for protein 

and EPA and DHA for use in aquafeed – "MICRO-Feed" started on May 29th, 2015, and 

supported by COFASP ERA-Net and Turkish Republic General Directorate of Agriculture 

and Research and Policies. The partners involve in the projects are from Norway (NTNU, 

SINTEF Fisheries and Aquaculture, SINTEF Materials and Chemistry), Germany (ILU), 

Turkey (University of Ege and MEDFRI) and Iceland (MATIS). Aims of the study are: 

1)Evaluation of the impact of environmental conditions and cultivation parameters on 

biomass and fatty acid production and 2) Strain improvement (mutagenesis-directed 

evolution) with respect to growth performance, light utilization and lipid /fatty acid 

accumulation Technological comparison between state-of-the-art cultivation systems 

(tubular PBRs) and innovative thin-layer technologies (MUTL-PBR) with improved light 

distribution. 

 

Phaeodactylum tricornutum, Pavlova luterii, Isocrysis galbana and Nannochloropsis 

oceanica are the species studied in this project as "model microalgae" at our faculty. Among 

the fish model types Sea Bass (Dicentrarchus labrax) and Rainbow trout (Onchorynhus 

mykiss) are the "model fish species" selected for fish feeding studies at the Institute.  

 

Microalgae model species are cultivated in different water temperatures, nutrient 

medium, salinity and FBR, daily biomass quantities are calculated, and studies on protein / 

lipid extraction, total protein / amino acids and lipid / fatty acid composition studies after 

harvesting and drying are completed. Determining the potential of microalgae according to 

the performance of fish using algae instead of fish meal and fish oil is an ongoing study. In 

this presentation, the first preliminary results of this study were shared with the participants. 

 

The Authors thank to COFASP ERA-Net and Turkish Republic General Directorate 

of Agriculture and Research and Policies for their support on Micro-FEED Project. 

 

Keywords: Microalgae, Protein, EPA, DHA, Photobioreactor, Fish Feed. 
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Balık çiftliklerinin yer seçiminde karşılaşılacak risklerin ve olası sonuçların tahmin 

edilebilmesi, denizel ekosistemin korunabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Proje 

kapsamında deniz balık çiftliklerinin (çipura ve levrek) özümseme kapasitesinin 

araştırılması ile ilgili olarak MERAMOD modeli kullanılmıştır. Partikül izleme ve bentik 

canlıları kapsayan modüllerden meydana gelen bu model, Akdeniz çevre koşullarına adapte 

edilerek çipura ve levrek yetiştiriciliğinde katı atık akışını ve bentik etkileri tahmin için 

geliştirilmiştir. Modelleme, balık çiftliklerinin çevresel etkisini tahmin etme ve simüle etme 

imkânı sunmaktadır. Yapılan çalışmada işletmelere ait hidrografik parametreler ve üretim 

verileri (yem verileri) kullanılarak kafeslerin çevresinde katı madde birikimi (dışkı ve yem 

kaynaklı) ve karbon dağılımı (ayak izine) simülasyonlar ile incelenmiştir. Çalışmada 1800 

ton/yıl ve 370 ton/yıl üretim yapan çiftliklerin akıntı şiddetlerinin 0 cm/s, 10 cm/s ve 20 cm/s 

olduğu durumlar test edilerek madde ve karbon miktarlarına bakılmıştır. Akıntının 10 cm/s 

olması halinde çökeltinin 200 metrelik bir alanda 20cm/s olması halinde ise 300 metrelik bir 

alana yayıldığı görülmüştür. Çalışmada etkilerin değişim derecesi araştırılırken, kafeslerden 

uzaklaştıkça etkilerin azalmasını gösteren yatay dağılımlar kullanılmıştır.  

 

Bu proje T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından desteklenmiştir (Çevresel 

Açıdan Sürdürülebilir Çevre Dostu Balık Çiftlikleri Sisteminin Oluşturulması Projesi No: 

DBTE-216).  

 

Anahtar Kelimeler: Balık Çiftlikleri 1, Modelleme 2.  
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It is of great importance that the risks to be encountered in choosing the location of 

fish farms and the possible consequences can be predicted to protect the marine ecosystem. 

The MERAMOD model was used to investigate the carrying capacity of marine fish farms 

(sea bream and sea bass). This model has been developed for the prediction of solid waste 

flow and benthic effects in sea bream and sea bass breeding by adapting to Mediterranean 

environmental conditions. Modelling offers the possibility to simulate and predict the 

environmental impact of fish farms. Solid matter accumulation (feces and feed) and carbon 

distribution (footprint) around the cages were simulated using hydrographic parameters and 

production data (feed data) of the study. Carbon and solid accumulation quantities were 

examined in the farms that produced 1800 tons year and 370 tons/year in the cases where 

the discharge intensity was 0 cm/s, 10 cm/s and 20 cm/s. If the current was 10 cm/s, it was 

observed that the precipitate spread over an area of 200 meters to an area of 300 meters if it 

was 20 cm/s. When studying the degree of change of effects in the study, horizontal 

distributions were used to show that the effects decreased as they moved away from the 

cages. 

 

This Project was supported by T.C Ministry of Environment and Urban Planning 

(Environmentally Friendly Sustainable Environment Friendly Fish Farm Systems Project 

No: IMST-216).  

 

Keywords: Fish farms 1, Modelling 2.  
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 Küresel ısınma Asya’dan Avrupa’ya gemi yolculukları için yeni bir alternatif ortaya 

çıkarmakta, Polar Code veya Kuzey Denizi Rotası denilen bu rota sayesinde Çin’den 

Avrupa’ya gemilerin çok daha kısa sürede ulaşması beklenmektedir. Çin'den Avrupa'ya bir 

gemi yola çıktığında, Hint Okyanusu üzerinden Süveyş Kanalı rotası kullanılmakta, böylece 

ortalama altı - yedi hafta arasında Avrupa'ya ulaşılmaktadır. Çin’den yola çıkan nakliyat 

gemilerinin yaklaşık 5 bin 470 kilometrelik Kuzey Denizi Rotası üzerinden Avrupa'ya 

ulaşması için öncelikle Bering Boğazı'nın geçilmesi gerekmektedir. Kuzey Denizi Rotası ile 

yolculuk Süveyş Kanalı rotasına göre 12 gün daha erken tamamlanabilmektedir. İklim 

değişikliği nedeniyle, Kuzeydoğu Pasajı yazları dört aylık sürede kullanılabilmektedir. 2009 

yılında iki gemi Kuzeydoğu Pasajı'ndan geçtikten sonra, 2012 yılında bu rakam 46'ya 

yükselmiştir. Çinli firmalar ticaret gemilerini ‘geçilmez' olarak bilinen bu rota üzerinden 

Avrupa'ya göndererek “Bu yolun çok daha kısa, dönüş yolu açısından büyük bir avantaj 

olduğunu, böylece yakıt kullanımının da azaltılmış olduğunu” bildirmektedirler. Geleneksel 

rotanın da çok güvenli olmadığı Endonezya ile Malezya arasında ve Somali açıklarında 

korsan saldırılarının yaşandığı, Mısır'daki siyasi çalkantılardan ötürü Süveyş Kanalı'nın 

riskli olduğu belirtilmekte, gemi taşımacılığı şirketlerinin yüksek petrol fiyatları nedeniyle 

büyük sorunlar yaşadığı da kaydedilmektedir. Yolun kısalmasının sadece taşımacılık 

şirketlerini değil, ticareti de olumlu etkilemesinin beklendiği bildirilmektedir. Daha iyi 

planlama yapılması ile ticaretin canlanacağı vurgulanmaktadır. Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO) tarafından 1 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan, kutup bölgelerinde faaliyet 

gösteren bütün gemilerde zorunlu olan Polar Kod uygulaması, malların güvenli bir şekilde 

geçişi ve çevreye verilen zararın asgariye düşürülmesi için doğru çerçeve koşullarının 

oluşturulmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca Polar bölgelere sefer düzenleyen 

gemilere “Polar Ship Certificate” alma gerekliliği de getirilerek A, B ve C sınıfı olmak üzere 

gemiler 3 sınıfa ayrılmaktadır. Kuzey Buz Denizi'ndeki buzullar erimeyi sürdürmektedir. 

Rusya'nın kontrolündeki Kuzey Denizi Rotası yönetimi, yıllık 400 geminin bölgeden 

geçişine izin vermektedir. Uzmanlar, küresel ısınmanın sürmesi ve sıcaklıkların artması 

halinde, 2030 yazında Kuzey Buz Denizi'nde hiç buzul kalmayabileceğini 

ölçümlemektedirler. Yaz aylarında gemiler geçebiliyor olsa da Kuzey Rotası, çok sayıdaki 

buzdağı nedeni ile tam olarak güvenli değildir. Bir yük gemisi Kuzey Buz Denizi rotasına 

girdiğinde, Rus bir kılavuzun da gemide bulunması, bazen buz kırıcı eskort gemilerinin de 

büyük gemilere eşlik etmesi gerekmektedir. Yolculuğun maliyetini artıran bu unsurlar 

geleneksel Güney rotasına karşı Kuzey rotasının avantajlarını azaltmaktadır. Bu nedenle 

gemi taşımacılığı şirketlerinin çoğu Güney rotasını tercih etmektedirler. Kuzey Buz Denizi 

Rotasının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için birkaç yılın daha geçmesi gerektiği kanaati 

yaygındır.   

 

Anahtar Kelimeler: Kuzey Denizi Rotası, Uluslararası Denizcilik Örgütü. 
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The Effects of Polar Code Application on World Trade Global warming presents a 

new alternative for ship voyages from Asia to Europe, and it is expected that vessels from 

China to Europe will arrive much sooner thanks to this route called Polar Code or North Sea 

Route. When a ship departs from China to Europe, it uses the Suez Canal route through the 

Indian Ocean, thus reaching Europe in an average of six to seven weeks. The Bering Strait 

needs to be passed first in order for shipping vessels from China to reach Europe through the 

5470 km North Sea Route. The journey through the North Sea Route can be completed 12 

days earlier than the Suez Canal route. Due to climate change, the Northeast Passage 

summers can be used for four months. In 2012, this figure rose to 46 after two ships crossed 

the Northeast Passage in 2009. Chinese companies send their trade vessels to Europe via this 

route, known as "impassable", saying, "This route is much shorter, which is a great 

advantage in terms of return, so fuel usage is also reduced." It is also noted that the Suez 

Canal is at risk because of the political turmoil in Egypt, where piracy attacks are taking 

place between Indonesia and Malaysia, where the traditional route is not very safe, and on 

the Somali openings. It is also noted that shipping companies are experiencing major 

problems due to high oil prices. It is reported that the shortening of the route is expected to 

affect not only transportation companies but also trade positively. It is emphasized that better 

planning will make the trade come alive. The Polar Code application, issued by the 

International Maritime Organization (IMO) on January 1, 2017, mandatory for all vessels 

operating in Polar Regions, aims to ensure correct frame conditions for safe passage of goods 

and minimization of damage to the environment. In addition, the need to get Polar Ship 

Certificate to the vessels that arrange for the Polar Regions is also given and the vessels are 

divided into 3 classes as A, B and C class. The glaciers in the North Ice Sea continue to 

erode. The North Sea Route management at the Russian control permits the passage of 400 

troops annually. Experts measure that there will be no glaciers in the North Ice Sea in the 

summer of 2030, as global warming continues and temperatures increase. Although the ships 

can pass in the summer months, the North Route is not entirely safe with many icebergs. 

When a cargo ship enters the North Ice Sea route, a Russian guide must be found on board, 

and ice-breaking escort vessels must accompany the large ships. These factors, which 

increase the cost of travel, reduce the advantages of the North route to the traditional South 

route. For this reason most of the shipping companies prefer the south route. There is a 

widespread belief that the North Ice Sea Route should take a few more years to be used 

effectively. 

 

Keywords: North Sea Route, International Maritime Organization. 
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25. Bulgar Antarktik Seferi Kasım 2016’dan başlayıp Mart 2017’ye kadar 

gerçekleştirilmiş olup bu sefer çerçevesinde farklı alanlardan bilim insanları Livingston 

adasının ve kutup bölgesinin incelenmesine yönelik çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi için 

ölçüm ve araştırmalar yapmışlardır. Livingston adası Antarktik kıta sahanlığının kuzey 

kısmında, güney Shetland adalarını oluşturan takımadalardan birisi olup aktif buzulları, 

paleojeolojik özellikleri ve jeotermal yapısı ile bilimsel açıdan farklı alanlarda çalışmaya 

olanak sağlamaktadır. Sefer süresince Geomatik mühendisleri grubu olarak adadaki tarihi 

yapıların belgelenmesi, Bulgar Antarktik Üssü’nün hâlihazır durumunun 3 boyutlu 

modelinin oluşturulması ve bölgedeki aktif buzullardan Perunika Buzulu’nun davranışının 

ve bu davranışın denize deşarj bölgesindeki kıyı çizgisine olan etkilerinin Lazer Tarama 

yöntemiyle gözlemlenerek modellenmesine yönelik çok ayaklı bir lazer tarama projesi 

gerçekleştirilmiştir. Bu makalede bu projede gerçekleştirilen ölçüm çalışmalarını, veri 

işleme adımlarını ve elde edilen sonuçları irdelemektedir. 
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The 25th Bulgarian Antarctic Expedition has been carried out between November 

2016 to March 2017.  During the expedition several science groups has conducted studies in 

order to examine the features of Livingston Island. Livingston Island is one of the islands 

that form the South Shetland island group located on the Northern Peninsula of the Antarctic 

Bay. During the expedition our Geomatics survey group has carried out a laser scanning 

campaign which served several purposes including documentation of historical monuments 

in the island, creating a 3d model of the Bulgarian Antarctic base area and attempting to 

model the behavior of Perunika glacier by observing the movement of the glacier and its 

effects to the shoreline on the discharge area, with terrestrial laser scanning. This paper 

explains the survey procedure, the data processing procedure, and the results obtained from 

the survey measurements. 

 

Keywords: Glacier, Shoreline, Terrestrial Laser Scanning. 
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Aurelia aurita yıl içindeki sürekli dağılımı ve belirli dönemlerde ulaştığı yüksek 

bolluk seviyeleri ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nde en sık rastlanan jelatinimisi 

predatörlerden biridir. Her ne kadar türün bölgedeki dağılımı ile ilgili bir miktar bilgi olsa 

da, efira dinamikleri üzerine hiçbir çalışma bulunmamaktadır. İstanbul Boğazı’nda efira 

dağılımına yönelik çalışma iki yıl boyunca iki haftalık aralıklarla yürütülmüştür. Yakalanan 

efiraların yaşlarını belirleyebilmek için laboratuvarda üretilen efiralar ile deneyler 

yürütülmüştür. Deniz suyunun anlık sıcaklığının simule edildiği 18, 24 ve 30 tuzluluk 

şartlarında yeni üretilmiş Artemia nauplileri ile ad libitum beslenen efirlar 35 gün boyunca 

günlük olarak izlenmiş ve fotoğraflanmıştır. Çeşitli morfometrik ölçümler sonrasında elde 

edilen denklemler karşılaştırılmış ve merkezi disk çapının en kararlı sonuçları verdiği 

görülmüştür. Bunu ropalyumlar arası mesafe ve örtüşen lapetler arası mesafe ölçümleri 

izlemiştir. 18 ve 24 tuzluluk deneylerinin neredeyse aynı çıkan sonuçları bu aralıkta 

tuzluluğun önemli bir parametre olmadığını göstermekle beraber, 30 tuzluluk şartlarındaki 

efiraların düşük kondisyonları ve kısa ömürleri türün hafif tuzlu su tercihini ortaya 

koymaktadır. Plankton örneklemeleri yüksek efira açısından iki dönemi ön plana 

çıkarmaktadır Aralık 2014-Mayıs 2015 (Mart ayında maksimum 17.6 ephyra/m³) ve Aralık 

2015-Nisan 2016 (Şubat ayında maksimum 195 ephyra/m³). Ortalama efira yaşı her iki 

dönemde de artan bir trend izlemiştir ve Aralık başında tespit edilen ortalama 2 günden Mart 

ortalarında 25-27 güne yükselmiştir. Aurelia popülasyonlarının sıcak yıllarda bolluğunu 

arttırdığı bilinmektedir. 2015-2016 kışı Kuzey Atlantik Salınımındaki değişkenliğe de bağlı 

olarak bir önceki yıla oranla ~3.5 derece daha sıcak geçmiştir ve yine bir önceki yıla oranla 

~11 kat daha fazla efiranın tespit edilmiştir. Bu durumun kış mevsiminin daha ılıman geçmiş 

olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu dönemde hayatta kalma oranları da daha 

yüksek elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sıcaklığın tür üzerindeki olumlu etkisini ortaya 

koymaktadır. 
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Aurelia aurita is among the most important gelatinous predators in the Sea of 

Marmara and the Black Sea with yearlong occurrence and occasionally reaching very high 

densities. Although there are some information on the distribution of Aurelia medusa in the 

region, no information exist on ephyra dynamics. Samplings targeting ephyra distribution 

has been carried out biweekly for a period of two years. In order to assess the age of the 

captured ephyra, experiments were carried out by using laboratory reared ephyra. Ephyra 

kept at 18, 24 and 30 salinities in ambient temperatures were fed ad libitum with freshly 

hatched Artemia naupli, considering the eutrophic conditions in the Strait of Istanbul. 

Meristic measurements on daily obtained microphotographs for a period of 35 days were 

used in derivation of equations for age determination. The comparison of equations showed 

that central disc diameter provided the most consistent results in calculation of age, followed 

by distance between rhopaliums and distance between overlapping lappets. 18 and 24 

salinity experiments provided near identical results, indicating that salinity difference was 

not a major factor within this salinity range. On the other hand, ephyra used in 30 salinity 

experiments were short lived, with poor overall condition, providing incomparable results, 

reflecting the brackish water preference of the species. Plankton samplings highlighted two 

periods of ephyra abundance; December 2014 – May 2015 (maximum abundance 17.6 

ephyra/m³ in March) and December 2015 – April 2016 (maximum abundance 195 ephyra/m³ 

in February). Average age of ephyra showed an increasing trend in both periods, reaching 

maximum average age from the initial ~2 days in December to 25-27 days in mid-March. 

Aurelia populations are reported to reach higher abundance in warmer years. The winter 

seasons of the years 2015 and 2016 were ~3.5C warmer than the previous year depending 

on the variations of North Atlantic Oscillation, additionally the ephyra density was detected 

as to be ~11 times more than the values of previous year and and higher survival rates were 

observed. It is considered that the abovementioned status might be related to warmer winter 

season.  
 

Keywords: Aurelia aurita, Ephyra, Strait of İstanbul. 
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Polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) deniz ortamına girişinde kaza sonucu 

olan petrol sızıntıları en önemlisi de olsa, bu bileşiklerin tek kaynağı değildir. PAH’lar 

kanserojen ve mutajenik olan çevre kirleticilerinin yaygın bir sınıfıdır. Bu kapsamda 

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (USEPA) toksik etkisinin fazla olduğu 

16 PAH bileşiğini öncelikli kirleticiler arasında kabul etmiştir. Hidrofobik özelliklerinden 

dolayı PAH bileşikleri sedimentte ya da partikül maddeler üzerinde tutunma eğilimindedir. 

Sucul organizmalar sedimentle temas halinde yaşar ve bu yüzden sediment organizmaların 

kirleticilere maruz kalmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma kapsamında Türkiye 

kıyılarında faaliyet gösteren balık çiftliklerinin yoğun olarak bulunduğu alanlardan biri olan 

Didim Akköy’de bulunan bir balık çiftliği kafesleri yakınından örnekleme yapılmıştır. 2014 

yılında 10 istasyondan alınan yüzey sediment örneklerinde PAH bileşikleri ölçümleri UNEP 

standart metotlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Analizler neticesinde, toplam PAH 

bileşikleri konsantrasyonu 113-191 ng/g kuru ağırlık arasında hesaplanmış olup, sedimentin 

toplam PAH içeriği açısından yapılan bir sınıflamaya göre orta seviyede kirletilmiş olduğu 

belirlenmiştir. Kanser araştırmalarında model PAH bileşiği olarak seçilen benzo[a]pyren en 

önemli kanserojenik etkiye sahip PAH bileşiğidir. Sediment örneklerinde 5.2-8 ng/g 

konsantrasyonları arasında ölçülen benzo[a]pyrenin uluslararası sediment kalite indeksleri 

dikkate alınarak değerlendirildiğinde herhangi bir risk oluşturmadığı belirlenmiştir. Düşük 

molekül ağırlıklı (LMW) ve yüksek moleküler ağırlıklı (HMW) PAH bileşikleri genellikle 

sucul organizmalar için akut olarak toksik değildir. Ancak HMW PAH bileşiklerinin birçoğu 

suda yaşayan organizmalar için kanserojen niteliktedir. Sedimentte HMW PAH bileşikleri 

konsantrasyonları 105-198 ng/g kuru ağırlık arasında bulunmuştur. 2-3 benzen halkasına 

sahip PAH bileşikleri toplam PAH bileşiklerinin yaklaşık %48’ini oluşturmaktadır. 

PAH’ların kaynaklarını (petrol veya yanma kökenli) belirlemek için LMW/HMW oranı, 

Phe/Ant (Phenanthrene/Anthracene) oranı ve Flu/Pyr (Fluoranthene/Pyrene) oranı 

kullanılmıştır. Analizler Didim Akköy’de balıkçiftliği kafeslerine yakın seçilen çalışma 

bölgesinde antropojenik kaynaklı PAH kirlenmesinin yanma kökenli PAH’lar olduğu 

sonucunu göstermiştir. 
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Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) enter the marine environment from various 

sources. Accidental oil spills, although most newsworthy, are not the only sources of those 

compounds in the marine environment. Among hydrocarbons, PAHs are a wide spread class 

of environmental pollutants that are carcinogenic and mutagenic. Under this consideration, 

the United States Environmental Protection Agency (USEPA) classified 16 of them as 

priority pollutants. Due to their hydrophobic nature, these compounds tend to sorb onto 

particulate phase, making marine sediment a repository of these compounds. Because a 

variety of aquatic organisms live in contact with bed sediments, sediments are an important 

exposure route for these organisms to PAHs. In this study, densely fish farms operating in 

Turkey, one of the coastal areas where a fish farm in Didim Akkoy sampling was performed 

close to the cages. In 2014, measurements of PAH compounds in surface sediment samples 

taken from 10 stations were made in accordance with UNEP standard methods. As a result 

of the analyses, the total concentrations of PAH compounds were calculated between 119 

and 191 ng/g dry weight and it was determined that the sediment was contaminated at a 

moderate level according to a classification made on the basis of total PAH content. Since 

benzo[a]pyrene is the most important carcinogenic PAH compound, it is selected as model 

compound in cancer research. It was determined that sediment samples did not present any 

risk when evaluated according to the international quality indexes of benzo [a] pyrene, 

measured between 5.2-8 ng/g concentrations. Low molecular weight (LMW) PAHs are 

considered to be acutely toxic and noncarcinogenic to aquatic organisms, whereas, high 

molecular weight (HMW) PAHs are generally not acutely toxic to aquatic organisms, but a 

number of them are carcinogenic. The HMW PAHs in sediment samples were ranging from 

105 to 198 ng/dry weight. 2–3 ring PAH compounds accounted for approximately 48% of 

the total PAHs in the sediment samples. PAHs are investigated to determine their source of 

origins (pyrolytic or petrogenic origin) by using the LMW/HMW ratio, Phe/Ant 

(Phenanthrene/Anthracene) ratio and Flu/Pyr (Fluoranthene/Pyrene) ratio. In this case, 

anthropogenic pollution of PAHs was identified pyrolytic origin in surface sediments of 

aquaculture farms in Akköy Didim. 
 

Keywords: PAH, Sediment, Aegean Sea, Fish farm. 
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Cnidaria filumunun bir sınıfı olan Anthozoa çeşitli habitatlarda dağılım gösteren sesil 

canlıları içermektedir. Birçok Anthozoan türü habitat oluşturarak, farklı taksonomik 

gruplara ait çok sayıda türe ev sahipliği yapmaktadırlar. IUCN verilerine göre resif oluşturan 

tropik ve subtropik türlerin %32’si yok olma tehlikesi altındadır. Anthozoa sınıfı, dünya 

genelinde yaklaşık 6000 türle, Akdeniz’de ise 184 türle temsil edilir. IUCN verilerine göre 

Akdeniz’deki anthozoan türlerinden 1’i kritik, 9’u tehlikede, 7’si duyarlı, 10’u tehdide açık, 

40’ı düşük riskli, 69’u yetersiz verili ve 2’si ise uygulanamaz olarak sınıflandırılmıştır. 

Akdeniz’de 32 endemik anthozoan türü bulunur. IUCN’e göre bu türlerden 2’si 

(Paranemonia vouliagmeniensis ve Crassophyllum thessalonicae) tehlikede, 3’ü 

(Cribrinopsis crassa, Condylactis aurantiaca ve Clavularia crassa) ise düşük riskli türler 

olarak kabul edilmiştir. Barcelona ve Bern sözleşmelerine göre Akdeniz’de 13 tür koruma 

altındadır. Bu çalışmada, koruma altındaki Anthozoa türlerinin Akdeniz’deki güncel durumu 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
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Anthozoa, which is a classis of the phylum Cnidaria, includes sessile animals that are 

distributed in various habitats. Several anthozoan species create habitats for a number of 

species of different taxonomic groups. According to IUCN data, 32% of the reef-building 

anthozoan species from the tropical and subtropical regions were threatened with extinction. 

Anthozoa are represented by almost 6000 species in the world, and 184 species in the 

Mediterranean Sea. According to IUCN red list, one species (Isidella elongata) is critically 

endangered, nine species are endangered, seven species are vulnerable, 10 species are near 

threatened, 40 species are least concerned, 69 species are data deficient and 2 species are not 

applicable. Thirty-two anthozoan species are endemic to the Mediterranean Sea. Among 

these species, 2 species (Paranemonia vouliagmeniensis and Crassophyllum thessalonicae) 

are endangered and 3 species (Cribrinopsis crassa, Condylactis aurantiaca and Clavularia 

crassa) are least concern. According to the Barcelona and Bern Conventions, 13 species are 

under protection in the Mediterranean Sea. This study aims to present the actual status of 

protected anthozoan species in the Mediterranean Sea. 

 

Keywords: Mediterranean Sea, Anthozoa, IUCN, Distribution, Corals. 
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Pleurobranchia pileus Ktenofora şubesine dâhil iki çok uzun tentakülü olan bir 

türdür. Karnivor olan bu tür kopepod, balık yumurtası ve larvaları ile beslenirler. Bu 

çalışmada, türün Güneydoğu Karadeniz’de Samsun-Artvin arasında kalan sahada, 2013 yılı 

ilkbahar dönemindeki bolluk değişimi incelenmiştir. Bu sahadaki örnekler Gıda Tarım Ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenen TAGEM/HAYSÜD/12/11/02/01 projesi 

kapsamında SUMEA’ya ait SURAT-1 araştırma gemisi ile alınmıştır. Bu amaçla kıyıdan 

açığa doğru 11 hat üzerinde belirlenmiş 30 istasyondan örnekleme yapılmıştır. Zooplankton 

örnekleri ağ göz açıklığı 200 µm ve çapı 57 cm olan Hydro-Bios plankton kepçesi 

kullanılarak toplanmıştır. Örnekleme esnasında plankton kepçesinin ağız kısmına takılan 

hydro-bios marka flowmetre kullanılarak süzülen su miktarı hesaplanmıştır. Örnekleme 

sonrasında plankton kepçesi dikkatle yıkanarak alınan örnekler sonuç konsantrasyonu % 4 

olacak şekilde sodyum boraks ile tamponlanmış fomaldehit ile fikse edilmiştir. Örnekler 

Zeiss Stemi 508 marka sterio mikroskop altında analiz edilmiştir. Sonuçlar birey/m3 olarak 

hesaplanmıştır. Elde edilen verilere göre en yüksek bolluk TV-5 (Trabzon Vakfıkebir) 114 

birey/m3, en düşük bolluk ise SB-4 (Samsun Bafra) istasyonunda 1 birey/m3 olarak tespit 

edilmiştir. Bolluk değerlerinin Trabzon hattındaki istasyonlarda daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 
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Pleurobrachia pileus (O. F. Müller, 1776) is a species which has two very long 

tentacles in Phylum Ctenophora. This species is carnivorus and feeds on copepods, fish 

larvae and eggs. In this study, it was studied the abundance change of the species in the 

spring 2013 season in the Southeastern Black Sea region between Samsun and Artvin. The 

samples were taken with the SURAT-1 research vessel of SUMEA under the project 

TAGEM / HAYSÜD / 12/11/02/01 supported by Republic of Turkey Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock. For this purpose, zooplankton samples were collected from 30 

stations determined on 11 transects from the inshore to the ffshore. All samples were 

collected during the day time by vertical hauls using a Hydro-Bios net (57 cm mouth 

diameter and 200 μm mesh size). A Hydro-Bios digital 5-digit flowmeter were used for the 

calculation of the amount of filtered seawater. After each haul, the nets were carefully rinsed. 

The contents of the cod-ends after collection were fixed immediately and preserved in a 4% 

formalin solution buffered with sodium borate. Samples were analyzed under Zeiss Stemi 

508 stereomicroscope. The results were calculated in terms of individual/m3. The highest 

abundance was detected in the TV-5 (Trabzon Vakfıkebir) station with 114 ind./m3 and the 

lowest abundance was in the SB-4 (Samsun Bafra) station with 1 ind./m3. It was seen that 

the abundance values were higher at stations located in the Trabzon line. 
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Aurelia aurita türleri Marmara Denizi’ndeki en yaygın jelatinimsi avcılardır. 

Çalışma bölgesi tuzluluk, sıcaklık ve mevcut avlar bakımından oldukça belirgin mevsimsel 

farklılıklar gösterdiğinden, bu türlerin yıl içindeki üreme dinamiklerini belirleyebilmek için 

türlerin uyum sağladıkları ortamdaki yaşam döngülerini iyi bilmek gerekmektedir. Aurelia 

poliplerinin büyüme oranı (calix çapı), aseksüel üremesi, strobilasyon oranları, serbest efira 

sayıları ve ölüm oranları 3 sıcaklıkta (ortam sıcaklığı, IPCC 2100 senaryolarının test edildiği 

ortam sıcaklığı +4 derece ve Marmara Denizi alt tabakasını temsil eden 15 derece sabit 

sıcaklık) ve dört tuzluluk değeri (18, 24, 30 ve 35) için dört ay boyunca test edilmiştir. Başka 

bir deney ise, 18 tuzlulukta besin sınırlamasının etkilerini belirlemek için yürütülmüştür. 

Tuzluluk ve besin sınırlaması, strobilasyon oranlarını düzenleyen en önemli faktör olarak 

belirlenmiştir. Tüm sıcaklıklardaki en yüksek strobilasyon 18 ve 24 tuzlulukta 

gerçekleşirken, en düşük 35 tuzlulukta gözlenmiştir. Aynı zamanda, 35 tuzlulukta ölüm 

oranları en yüksek, calix çapları da en düşük olarak gözlenmiştir. Diğer sıcaklıklarla 

karşılaştırıldığında ortam sıcaklığında aseksüel üreme mevsimsel dağılıma yakın bir düzen 

içerisinde iken, tüm sıcaklıklar dikkate alındığında 18 ve 24 tuzlulukta aseksüel üremede 

kayda değer bir artış gözlenmiştir. Besin sınırlamasına karşı ortaya çıkan uyum stratejisi 

olarak, düşük besin verilen poliplerin calix çapları diğer poliplerin yarısı kadar ölçülürken, 

düşük besinin bir etkisi olarak bu polipler strobilasyon aşamasında tentaküllerini korumuş 

ve tentakül boyutlarının da diğer poliplere göre daha uzun olduğu gözlenmiştir. Düşük besin 

verilen poliplerin diğer poliplere oranla serbest efira sayıları oldukça düşük ve strobilasyon 

periyodu kısadır. Sonuçlar Aurelia aurita poliplerinin büyüme ve faz geçişi periyotlarını 

düzenleyerek geniş aralıklarda gerçekleşen çevresel değişkenliğe uyum sağlayabildiklerini 

göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Aurelia aurita, Polip, Marmara Denizi, İklim değişikliği, Yaşam 

döngüsü. 
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Aurelia aurita is the most abundant gelatinous predator in the Sea of Marmara. The 

year round occurrence of the species in high numbers raises questions regarding the adaptive 

life cycle of the species, since the region displays very strong seasonal vertical gradients of 

salinity, temperature and available prey. The growth (calix diameter), asexual reproduction 

(budding), strobilation rates (strobilation period, strobila disc number), ephyra release and 

mortality rates of polyps were tested for three temperatures; in-situ, in-situ+4⁰C (to simulate 

IPCC 2100 scenarios) and 15⁰C (as the year round temperature of the lower layer, deeper 

than 40 m) and four salinities (18, 24, 30 and 35) for a period of four months. Another 

experiment was run at 18 salinity to evaluate the impacts of food availability. Salinity and 

food limitation appeared as the most important factor regulating strobilation rates. 18 and 24 

salinity had the highest strobilation at all temperatures, while 35 had the lowest. Calix 

diameters were also smaller at all 35 salinity experiments, where highest mortality rates were 

also observed. Budding at in-situ temperatures showed a more seasonal pattern when 

compared to other enclosures and was significantly higher at 18 and 24 salinities at all 

temperatures, in-situ +4⁰C experiment having slightly higher numbers. As an adaptation to 

limited food, calix diameters remained almost half of polyps fed ad libitum and the tentacles 

that were significantly longer were preserved while strobilating. The ephyra numbers were 

fewer and strobilation period was very short when compared to well-fed batch. The results 

showed that Aurelia aurita scyphistomae might adapt to a wide range of environmental 

variability by regulating the growth and phase transition period. 

 

Keywords: Aurelia aurita, Polyp, Sea of Marmara, Climate change, Life cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

388 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Ege Denizi Sedimanında Modern Dinoflagellat Kist Dağılımı 

 

 
Janset KAYAALP1, Nihayet BİZSEL1 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir 

Sorumlu yazar e-posta janset.kankus@deu.edu.tr 

 

 

Son yüzyılda insan populasyonunun artışına parallel olarak artan enerji 

gereksiniminin temelde fosil hidrokarbon kaynaklı yakıtların kullanımı ile karşılanmasıyla 

atmosfer ve dolayısıyla okyanuslarda karbon dioksit artışına neden olduğu, bunun da sera 

etkisi ve küresel ısınma ile iklim değişmi süreçlerine sinerjik bir etki yaptığı, önemli ve 

güncel bir tartışma konusudur. Karbondioksit artışının denizel ortamda, giderek sıklıkla 

gözlenmekte olan asidifikasyon ve ötrifikasyon olaylarını tetikleyebileceği bilinmektedir. 

Dinoflagellatlar açısından iklim değişikliğinin en belirgin sonuçları; ilkbahar süresinin 

uzaması ile baharda aşırı çoğalan türlerin (= bloom) sayısında ve kist üretimlerinde artışın 

gözlenmesidir. Dinoflagellat kistleri, bentos gibi temel biyocoğrafik bölgeleri işgal etmeleri, 

çevresel parametreler ve su kalitesi bakımından bulundukları ortam ve üzerlerindeki su 

kolonu ile yakın ilişkide olmaları sebebiyle günümüzde sıkça kullanılan çevresel indikatörler 

haline gelmişlerdir. Yüzey sedimenti dinoflagellat kist kayıtları, fitoplanktonun ekolojik 

rolünü anlayabilmek ve son yüzyılı temsil eden iklim değişikliği, denizel kirlilik ve kültürel 

ötrofikasyon fenomenlerini açıklayabilmek hususunda bilgi sağlamaktadır. Modern 

dinoflagellat kist çalışmaları, olası toksik/zararlı “bloom” olayları için erken uyarı niteliği 

taşımasından dolayı da ayrıca önem arz etmektedir. 

 

Ege Denizi karmaşık dip ve kıyı yapısı, hidrolojisi ve Çanakkale boğazı ile giriş 

yapan düşük tuzluluğa sahip Karadeniz suyu ile Doğu Akdeniz ekosistemi içerisinde dikkat 

çekmektedir. Söz konusu çalışmanın amacı, sedimanda modern dinoflagellat kist formları 

kompozisyonunun, kuzey-güney hattında ötrofi ve oligotrofi sınırlarında geçiş özelliği 

taşıyan Ege Denizi’nde izlenmesidir. Ege Denizi açık sularında, 10 istasyondan Mart 

2012’de ve 4 istasyondan Haziran 2013’te organik duvarlı modern dinoflagellat kistleri için 

örnekleme yapılmıştır. Örneklenen yüzey sedimanından (yaklaşık 1-2 cm) Pospelova ve diğ. 

(2005) tarafından tanımlanan palinolojik yöntem ile dinoflagellat kistleri ekstrakte edilmiş, 

türler Olympus BX53 ışık mikroskobu kullanılarak 400x ve 600x büyütme ile tanımlanmış 

ve sayılmıştır. Farklı tipte su kütlelerini barındıran Ege Denizi’nde çeşitliliği yüksek bir 

dinoflagellat topluluğu ile karşılaşılmış, toplamda 5 familya ve 25 cinse ait 56 kist tipi 

tanımlanmıştır. Tanımlanan kistler, boş veya içinde hücre bulunduran biçimde gözlenmiştir. 

Toplam dinoflagellate kist konsantransonları ortalama 723 kist/gr olmak üzere 70-2222 

cyst/gr aralığında değişmiştir. Karadeniz suyunun etkisi altında olan kuzey sularında 

bolluklar daha fazla iken, Doğu Akdeniz’e doğru bolluk değerlerinin daha düşük olduğu 

gözlenmektedir. Kuzey-güney kompozisyonu farklılıkları incelendiğinde Ege Denizi’nde 

tüm istasyonlarda genel anlamda ototrof kistlerin baskın olduğu, fakat güneydeki oligotrofik 

sulara doğru heterotrof kist oranının kuzeye göre belirgin bir biçimde azaldığı görülmüştür.  
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For the last century, the provision of continually augmented energy needs of the 

increasing human population mainly by fossil hydrocarbon resources which have led to a 

significant carbon increase in atmosphere and oceans, have resulted a global warming 

through the greenhouse effect and has a synergistic impact on climate change, and therefore, 

this sequences of phenomena have currently become an important environmental health 

issue. The triggering effects of increasing carbon dioxide content in oceans on the 

acidification and eutrophication incidents, whose frequencies are also in increasing trend, 

has been well known. The most obvious consequences of climate change on the abundances 

and composition of Dinoflagellates; longer spring-run, the increase in the production of 

spring-bloom species and their cyst production. Dinoflagellate cysts have become an 

environmental indicator that is being used today because they occupy the basic bio-

geographic zones such as the benthos and are closely related to their surroundings in the 

terms of environmental parameters and water quality of the overlaying water column. 

Records of Dinoflagellate cysts from surface sediment can provide information about the 

ecological role of phytoplankton and the evaluation of climate change, marine pollution and 

cultural eutrophication during the last century. Studies of modern Dinoflagellate cysts are 

important also to be an early warning criterion for possible threatening harmful/toxic 

dinoflagellate blooms. 

 

The Aegean Sea has a unique structure within the Mediterranean ecosystem with the 

complex bottom and coastal structure, various river discharges and the presence of the low 

salinity Black Sea water entering the Dardanelles. The aim of the research is to monitor 

modern Dinoflagellate cysts in the sediment in the north-south gradient which has a 

transition characteristic between eutrophy versus oligotrophy boundaries of the Aegean Sea. 

In the Aegean Sea open waters, sediment sampling was done at 10 different stations on 

March 2012 and at 4 stations on June 2013. Cysts were extracted from the surface sediment 

(approximately, 1-2 top centimeters) using the palynological preparation described by 

Pospelova et al. (2005) and they were identified and counted using Olympus BX53 light 

microscope at 400x and 600x magnifications. With a relatively high diversity of 

Dinoflagellate cysts belong to 8 families and 25 genus, 56 different cyst types were 

identified. Either empty or living cysts were observed. Total modern Dinoflagellate cyst 

abundances ranged from 70 to 2222 cysts per gram dried sediment with an average value of 

723 cysts/g. Abundances were found higher in the Black Sea influenced northern waters than 

the oligotrophic Eastern Mediterranean waters and while the dominancy of the autotrophic 

cysts has been observed in the whole Aegean Sea, the heterotrophic cyst proportion was 

slightly decreasing through the southern oligotrophic waters. 

 

Keywords: Modern Dinoflagellate cysts, Aegean Sea, Oligotrophy. 
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Deniz ekosisteminde petrol kazaları riskinin yaratabileceği olumsuz durumların 

değerlendirilmesinde en az bir tane biyolojik yapının buna vermiş olduğu tepkinin bilinmesi, 

oluşabileck riskin anlaşılmasında bize yardımcı olacaktır. Bu çalışmada tanker trafiğinin 

yoğunluğundan dolayı tanker kazasına hayli açık olan İskenderun Körfezinde olabilecek bir 

kazada oluşabilecek ekosistem etkileri çalışılmıştır. Dört farklı mevsimde ham petrole maruz 

bırakılan fitoplankton komünitelerinde oluşan değişimler, farklı ham petrol 

konsantrasyonları altında değerlendirilmiştir. Fotosentetik pigment verileri HPLC 

yardımıyla toplanmış ve fitoplankton komünite değişimleri bu verilere dayanarak 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan çıkan sonuçlara göre, fitoplankton komünitelerinin ham 

petrole vermiş olduğu tepki mevsimlere göre çok farklılık göstermektedir. Örneğin kış ve 

sonbahar arasında yaklaşık 10 katlık bir fark oluşturmaktadır. Denizin fiziksel durumu ve ilk 

fitoplankton kompozisyonunun farklılığından kaynaklı olarak kış mevsimi fitoplanktonların 

ham petrole karşı en fazla tolerans gösterdiği mevsim olarak belirlenmiştir. EC50 değerleri 

toplam petrol hidrokarbonu (TPH) cinsinden 11.5 - 122.3 µg/L arasında mevsimsel 

farklılıklar göstermiştir. Bu sonuçlar; olası tanker kazasından sonra o bölgede oluşacak 

ekosistem etkilerinin değerlendirilmesinde, kazanın oluşacağı mevsimin ve deniz suyunda 

oluşacak TPH konsantrasyonun bilinmesi bize yardımcı olabileceğini göstermektedir. 
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Ecosystem risk assessments after oil spills need at least one biological component’s 

response to have some degree of understanding of the risks associated with the spill. In this 

study, crude oil spill impacts were studied under a spill scenario in Iskenderun Bay, which 

is a highly prone area to oil tanker accidents due to the high levels of transpassing. The study 

evaluated phytoplankton communities’ response in 4 different seasons under different 

concentration levels of crude oil. Photosynthetic pigments data, obtained by HPLC, was used 

to assess community shifts of phytoplankton under different doses of the crude oil. It was 

found that the time of year of incidence is critical to understanding the consequences because 

a highly significant response difference was detected, which is more than an order of 

magnitude between winter and fall seasons. Due to physical conditions of seawater and 

initial phytoplankton compositions, the ecosystem showed more tolerance to the crude oil in 

winter than other seasons. EC50 values varied between 11.5 and 122.3 µg/L total petroleum 

hydrocarbon (TPH) concentrations for all seasons. It is shown that the time of the year and 

known TPH concentrations of the seawater can possibly tell us about the potential impact of 

an oil spill in this region.  

 

Keywords: Oil spill, Iskenderun Bay, Phytoplankton, Ecotoxicology, Pigment. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

392 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Trabzon Limanı ve Çevresindeki Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metallerin 

(Cu ve Pb) Alansal Dağılımlarının IDW Yöntemi ile Belirlenmesi 
 

 

Koray ÖZŞEKER1, D. Zafer ŞEKER2, Kadir SEYHAN3, Coşkun ERÜZ4 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Trabzon 

2İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Bölümü, İstanbul 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yön., Trabzon 

4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Deniz Bil. ve Tek. Müh. Böl., Trabzon 

Sorumlu yazar e-posta: koray_ozseker@mynet.com 
 

 

 Bu çalışmanın amacı, Trabzon limanı ve çevresindeki yüzey sedimentlerinde ağır 

metallerin alansal dağılımını belirlemektir. Bu amaç için GIS uygulamalarında büyük bir 

öneme sahip olan IDW (ters mesafe ağırlıklı) yöntemi kullanılmıştır. Örneklemeler 9 farklı 

istasyonda Mayıs 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. Bakır (Cu) ve Kurşun (Pb) irdelenecek 

ağır metaller olarak belirlenmişlerdir. Metal analizleri ACME analitik kimya 

laboratuvarında ICP-MS cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Metal konsantrasyonları Cu 

ve Pb elementleri için sırasıyla 54.3-246.8 µg g-1 ile 50.1-117.3 µg g-1 arasında değişim 

göstermiştir. Metal kirliliğinin boyutunu ortaya koyabilmek için elde edilen sonuçlar 

potansiyel ekolojik risk indeksine (RI) göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucuna 

göre Trabzon limanı ve çevresinde Cu ve Pb elementlerinin büyük ölçüde toksik etki 

gösterebileceği düşünülmektedir. 
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The purpose of this study is to determine the regional distribution of heavy metals in 

the surface sediments of the Trabzon port and surrounding area. For this purpose, the IDW 

(reverse distance weighted) method, which has a large feature in GIS applications, has been 

used. The samples were carried out in 9 different stations in May 2014. The Copper (Cu) 

and Lead (Pb) have been identified as heavy metals examined. The metal analysis was 

carried out using ICP-MS instruments in analytical chemistry laboratories, ACME Ltd. 

Metal concentrations varied between 54.3-246.8 μg g-1 and 50.1-117.3 μg g-1 for Cu and 

Pb elements, respectively. The results obtained in order to demonstrate the size of metal 

pollution have been evaluated according to the potential ecological risk index (RI). 

According to this evaluation, Cu and Pb elements can be considered as a major contributor 

to toxicity around Trabzon harbor. 

 

Keywords: Sediment 1, GIS 2, Heavy metal 3, ICP-MS 4. 
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Bu çalışma kapsamında Ege denizi kıyılarında seçilen iki ayrı bölgede yerleşim alanları 

ve nehir girdilerinden kaynaklanan kirliliği belirleyebilmek amacıyla mevsimsel olarak 

örnekleme yapılmıştır. Antropojenik kaynaklara bağlı olarak seçilen örnekleme noktalarında 

ötrofikasyon belirleyici değişkenler ölçülmüş olup kıyı alanlarında ötrofikasyon riski 

değerlendirilmiştir. 

 

Güllük Körfezi kıyı istasyonlarının yüzey suyu örneklerinde dört mevsim boyunca 

ölçülen çözünmüş oksijen değerleri bahar: 6.03-7.11, yaz: 6.27-7.06, güz: 6.05-6.84, kış: 

7.52-8.89 mg/l aralığında bulunmuştur. Toplam fosfor; bahar, yaz, güz, kış mevsimleri için 

yedi farklı örnekleme noktasında sırasıyla 0.07-0.17, 0.12-0.99, 0.08-3.1, 0.19-1.41 µM 

arasında değişmektedir. Bununla beraber toplam inorganik azot yine aynı mevsim 

sıralamasında 0.64-4.36, 1.36-17, 2.77-64, 0.79-56 µM olarak tespit edilmiştir. Maksimum 

toplam fosfor seviyeleri yaz, güz ve kış dönemlerinde Sarıçay’a yakın GK6 ve evsel kaynaklı 

girdilerin etkisiyle eski limana yakın GK7 noktalarında saptanmış olup, toplam inorganik 

azot (NO3+NO2+NH4)-N (µM) seviyeleri yine aynı örnekleme dönemlerinde GK6 

istasyonunda en yüksek seviyede ölçülmüştür. 

 

Akköy’de denize dökülen Büyük Menderes Nehri Ege Denizi’nin en büyük nehridir. 

Toplam uzunluğu 530 km, yüzey alanı 200 km2’dir. Nehrin %40’ı Denizli şehrinden 

geçmektedir. Kıyı kaynaklı kirleticileri belirlemek için Akköy’de dört kıyı istasyonu 

seçilmiş olup bu noktalarda ölçülen çözünmüş oksijen değerleri bahar, yaz, güz ve kış için 

sırasıyla 5.25-7.69, 3.33-8.86, 5.07-6.24, 7.76-9.60 mg/l arasında değişmektedir. En az 

çözünmüş oksijen seviyesi bahar, yaz ve güz dönemlerinde Büyük Menderes Nehri ağzına 

yakın noktada (AK1) belirlenmiştir. Toplam fosfor; bahar, yaz, güz, kış mevsimleri için dört 

farklı noktada sırasıyla 0.19-9.86, 0.30-12, 0.23-6.91, 0.19-4.24 µM seviyesinde 

bulunurken, toplam inorganik azot 1.26-69, 1.47-76, 2.53-222, 1.56-90 µM olarak tespit 

edilmiştir. Genel olarak maksimum toplam fosfor ve toplam inorganik azot derişimleri 

Büyük Menderes Nehri ağzına yakın AK1 noktasında ölçülmüştür. 

 

Nehir ve evsel kaynaklı girdiler TRIX değerlerini oldukça arttırmaktadır. Kıyı sularında 

TRIX, Güllük Körfezi için 3.30-9.58 bulunurken Akköy için 4.56-11.79 hesaplanmıştır. 

Akköy Körfezi kıyısı su kalite sınıflamasına göre yaz ve güz dönemlerinde ötrofik olarak 

tanımlanırken kış döneminde ötrofikasyon riski yüksek olarak belirlenmiştir. Güllük Körfezi 

değerlendirildiğinde, Sarıçay Nehri ve eski limana yakın kıyılar ötrofik, diğer kıyı 

istasyonları ötrofikasyon riski yüksek olarak belirlenmiştir. 
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In the scope of this study, seasonal sampling was carried out in order to determine the 

pollution caused by settlement areas and river inflows in two different regions selected on 

Aegean Sea coasts. Depending on the anthropogenic sources, eutrophication determining 

variables were measured at selected sampling points and the eutrophication in coastal areas 

was evaluated. 

 

The dissolved oxygen values measured during four seasons in the surface water samples 

of the coastal stations of Güllük Gulf coast were found between spring: 6.03-7.11, summer: 

6.27-7.06, autumn: 6.05-6.84, winter: 7.52-8.89 mg/l. Total phosphorus in spring, summer, 

fall, and winter seasons ranged from 0.07-0.17, 0.12-0.99, 0.08-3.1, 0.19-1.41 μM at seven 

different sampling points, respectively. However, the total inorganic nitrogen was also found 

to be 0.64-4.36, 1.36-17, 2.77-64, 0.79-56 μM in the same seasonal sequence. Maximum 

total phosphorus levels were determined at GK6 (close to Saricay) and GK7 (close to the old 

harbour) points at summer, fall and winter periods and total inorganic nitrogen 

(NO3+NO2+NH4)-N (μM) levels were also measured at the highest level in the GK6 station 

during the same sampling periods. 

 

The Great Meander River that flows into the sea in Akköy is the biggest river of the 

Aegean Sea. Total length is 530 km, surface area is 200 km2. 40% of the river passes through 

Denizli. In order to determine the pollutants originating from coastal areas, four coastal 

stations were selected in Akköy and their dissolved oxygen values ranged from 5.25-7.69, 

3.33-8.86, 5.07-6.24, 7.76-9.60 mg/l for spring, summer, fall and winter, respectively. The 

lowest dissolved oxygen level was determined near the mouth of the Great Meander River 

(AK1) during the spring, summer and fall periods. The total phosphorus was found to be 

0.19-9.86, 0.30-12, 0.23-6.91, 0.19-4.24 μM in the spring, summer, fall and winter seasons, 

respectively, while the total inorganic nitrogen was 1.26-69, 1.47-76, 2.53-222, 1.56-90 μM 

in the same order. In general, maximum total phosphorus and total inorganic nitrogen 

concentrations are measured at the AK1 point near the mouth of the Great Menderes River. 

 

River and municipal inputs greatly increase TRIX values. While TRIX in coastal waters, 

3.30-9.58 for Güllük Gulf was found, 4.56-11.79 for Akköy was calculated. Akköy Gulf 

coast is defined as eutrophic during the summer and fall seasons according to the water 

quality classification and the risk of eutrophication in the winter period is high. When Güllük 

Gulf is evaluated, the coastal points close to Sarıçay River and the old harbour are eutrophic, 

whereas the other coastal points have high risk of eutrophication. 

 

Keywords: Aegean Sea Coasts, Total phosphorus, Total inorganic nitrogen, Eutrophication. 
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Çevre kirliliği günümüzün en büyük problemlerinden biri olup ağır metaller 

toksisiteleri, dokulardaki birikimleri ve besin ağında da artan düzeyde biriktirilmesi 

nedeniyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin en önemli kirleticilerindendir. Bu ağır metaller, 

düşük seviyelerde bile tolere edilebilirler ve belirli konsantrasyonun üstünde olanlar, 

özellikle balıklar olmak üzere tüm denizel türler için toksik hale gelebilirler. Balıklardaki 

ağır metal seviyelerinin ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile tolere edilebilir 

konsantrasyon miktarları belirlenmiştir. Avrupa Parlamentosu tarafından 2008 yılında 

yayınlanan Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi üye devletlerin en geç 2020 yılına kadar ‘İyi 

Çevre Durumu’ sağlamaları veya sürdürmeleri için gerekli önlemleri almalarında bir çerçeve 

oluşturmaktadır. Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifinde, İyi Çevresel Durumun başarısının 

değerlendirilmesi,  biyotadaki tehlikeli maddelerin varlığı Tanımlayıcı 8 “Kirleticilerin 

konsantrasyonları kirlilik etkisi vermeyecek düzeydedir” ve Tanımlayıcı 9 “İnsanların 

tükettiği balıklarda ve diğer su ürünlerindeki kirleticiler topluluk mevzuatları ya da diğer 

ilgili standartlar tarafından belirlenen seviyeleri geçemez” maddeleri altında ilgili kriterleri 

ve göstergeleri temsil etmektedir. Ayrıca ağır metallerin tolere edilebilir haftalık alımı Gıda 

ve Tarım Örgütü/Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşik Gıda Katkıları Uzmanlar Komitesi 

tarafından belirlenmiştir. 

 

Yapılan derleme kapsamında balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü 

Sinop ili kıyılarında 1990’lı yıllardan 2017 yılına kadar yakalanan ticari balıklar üzerinde 

yapılan ve ağır metal düzeylerinin araştırıldığı çalışmalardan elde edilen veriler 

değerlendirilerek balıklardaki ağır metal birikimlerinin yıllık dalgalanmaları ve insan sağlığı 

için risk değerlendirmeleri yapılmıştır. Literatür verileri, Karadeniz'in Sinop kıyılarında 

yakalanan deniz balıklarının metal seviyelerinin yenilebilir kas dokusunda aşırı yüksek 

seviyelerde olmadığını ve halk sağlığında bir soruna neden olma ihtimalinin altında 

olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, Sinop’tan gelen ticari balık tüketiminden şu anda 

insan sağlığına ilişkin hiçbir sorunun gündeme gelmeyeceği sonucuna varılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağır metal, Halk sağlığı, Sinop, Balık. 
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Environmental pollution is one of the biggest problems of our time and one of the 

most important pollutants of marine and coastal ecosystems is heavy metals because of their 

toxicity, bio-accumulation and bio-magnification in food web. These heavy metals are 

tolerable at even low levels and above certain concentration they become toxic for marine 

species especially fish. Heavy metal levels in fish have been determined by applicable 

national and international legislation and quantifiable concentrations. Marine Strategy 

Framework Directive published by European Union in 2008, includes necessary measures 

to provide or maintain "Good Environmental Status" of the Member States up to 2020. In 

the Marine Strategy Framework Directive, the assessment of the success of the Good 

Environmental Status represents the relevant criteria and indicators under Descriptor 8 

"Concentrations of pollutants are at a level that will not affect pollution" and Descriptor 9 

"Contaminants in seafood are below safe levels defined by community legislation or other 

relevant standards" of the existence of hazardous substances in the biota. In addition 

tolerable weekly intake of heavy metals has been determined by the Food and Agriculture 

Organization / World Health Organization and the Expert Committee on Food Additives. 

 

In the scope of this review the data obtained from the studies conducted on the 

commercial fishes caught from 1990s to 2017 in Sinop province coast where fishery 

activities are carried out intensively and the heavy metal levels were investigated were 

evaluated and annual fluctuations of heavy metal deposits in fish and risk assessments for 

human health were made. The literatures show that the metal levels the Black Sea's Sinop 

coast are not at extreme high levels in edible muscle and there is no possibility of causing a 

problem in public health. For this reason, the consumption of commercial fish from Sinop 

may result in no human health problems at the moment. 

 

Keywords: Heavy metal, Public Health, Sinop, Fish. 
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Deniz dibinden taranarak çıkarılan sediman malzemesinin kıyı ve deniz alanlarına 

boşaltımı ülkemizde uzun zamandır uygulanan yöntemdir. Boşaltılan malzemeden suya 

karışan kirleticilerin özellikle yarı kapalı deniz alanlarındaki sucul ekosistem üzerine, kısa 

ve uzun dönemli kirlilik ve biyo-birikim/ toksik etki yaratması muhtemeldir. “Deniz Dip 

Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (DİPTAR) Projesinin 

(TÜBİTAK-111G036) hedefleri arasında, uluslararası sözleşme/protokol kılavuzlarında 

belirtilen yaklaşımlar doğrultusunda, tarama malzemesinin yönetim süreci (Karar Ağacı) ile 

denize boşaltım kararı için ülkemize özgü alt ve üst sınır değerlerin(ölçütlerin) belirlenmesi 

de yer almaktadır.  Bu amaçla, pilot tarama bölgelerinden alınan karot örneklerinden 

yararlanarak metaller için jeokimyasal temel değer (arka plan) belirleme çalışması 

yapılmıştır. Yüzey sediman örneklerine ait tane boyu dağılımları, organik ve inorganik 

kontaminant (Metaller, PAH bileşikleri, Toplam PCB ve DDD+DDE+DDT) içeriklerini de 

kullanarak, ülkemiz denizlerine özgü boşaltım sınır değerleri belirlenmiştir. Çalışma 

kapsamında, AB ve Akdeniz Bölgesi ülkelerindeki yaklaşımlar uygulanmış ve ülkemiz 

şartlarında dip tarama faaliyetinin sürdürülebilirliğini sağlayacak kirlilik sınır değerleri 

önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dip Tarama Malzemesi, Boşaltım, Sınır değerleri, (ölçütler), Sediman, 

Metal temel değerleri (arka plan). 
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Uncontrolled dumping of dredged material (DM) in coastal and marine areas had 

been a common practice for a long time in our country.  Contaminants release from DM to 

the water column, especially in semi enclosed marine areas, may cause short or long term 

impacts such as bioaccumulation and/or toxicity on the aquatic ecosystem components. 

DİPTAR project (TÜBİTAK 111G036) aims to provide a scientific background which will 

be needed in preparation of the sustainable and ecosystem based DM management Plans in 

Turkey. One of the targets of the Project is to propose upper and lower action levels 

(thresholds) for the dredged material, considering International Conventions and related 

Dumping Protocols. For this purpose, sediment cores sampled from the pilot coastal areas 

were used to define geochemical background levels for metals. Organic and inorganic 

contaminant concentrations (Metals, PAHs, T-PCB and DDD+DDT+DDE) and grain size 

distribution of the surface sediment samples were also considered in establishing 

benchmarks. The Action Levels proposed in this project were comparable with the EU and 

Mediterranean countries in the same regions and support sustainability of local dredging 

activities.  

 

Keywords: Marine Dredged Material, Dumping, Action Levels (thresholds), Sediment, 

Metal Backgrounds. 
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Bentik komüniteler deniz ekosistemlerinin üzerinde en çok çalışılan bileşenlerinden 

biridir, ama çalışmaların büyük çoğunluğu geleneksel olarak türlerin tanımlanması üzerine 

odaklanmıştır. Ancak son 10-15 yıl içerisinde, tanımlamaların yanında tür ve komünitelere 

özgü biyolojik karakterlerin (=traits) benthic ekosistemler hakkındaki bilgi ve kavrayışımızı 

zenginleştireceği giderek daha kabul görmektedir. Bu sunumda, bentosa ait biyolojik 

karakterler üzerine yapılan çalışmaların yürütülmekte olan araştırma ve inceleme 

programlarına neden ve nasıl entegre edilebileceğini ve en yeni bilimsel gelişmeleri 

özetleyerek aktaracağız. 

 

Biyolojik karakterler morfolojik, fizyolojik ve davranışsal olduğu kadar türün yaşam 

döngüsüne ait özelliklerdir ki, “tepki karakterleri” olarak categorize edilirler, yani türlerin 

bukundukları yerde neden var olduklarını (bu yaşam döngüsel ve ortama elverişlilik 

özellikleri) ve “etki karakterleri”, yani türlerin bulundukları habitat içindeki ekolojik 

işlevlerini (öncelikle kaynak kullanımı, habitat değişimi, ve trofik etkileşimlerle ilgilidirler) 

açıklarlar. Taksonomik olarak ilişkisiz türler, benzer işlevler sergileyebilir veya çevresel 

koşullar ve doğal/antropojenik düzensizliklere benzer şekilde tepki verebilirler. Böylece, 

işlevsel grupların bu tip tasviri, bentik araştırmalara daha iyi bilgi sağlayabilir. Bu 

karakterlerin birçoğu, türlerin ve komünitelerin iklim değişikliği dâhil çeşitli baskılara karşı 

hassasiyetini ve tepkilerini bellirleyebildiklerinden ve bize türlerin yok olması veya habitat 

tahribatı risklerini değerlendirme de yardımcı olduklarından, biyoçeşitlilik izleme 

çalışmaları için, Temel Biyoçeşitlilik Bileşenleri, olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede 

“işlevsel grupların” azalış veya yok oluşlarının, ikincil üretim, besin tedariki, besin tuzu 

döngüsü ve habitat inşası gibi önemli bentik süreçleri nasıl etkilediğini tahmin edebileceğiz. 

Bu yetenek, ekosistem analizi, izleme ve yasal mevzuatta uygunluk ile ilgilidir ve zamansal 

ve uzamsal ölçekler üzerinde doğrudan belirleyicidir. Bu bağlamda, kabaca belirlenen 

habitatlar bir hassasiyet haritalaması ile birlikte baskı haritalaması, Kümülatif Baskı ve Etki 

Tahmini yaklaşımı açısından merkezi önemdedir ve izleme programlarının başlangıç 

aşamasını oluşturur. Tür kompozisyonlarının temelde farklı olabildiği, geniş biyocoğrafik 

gradiyentler ve ayrık bölgeler içeren Türkiye gibi ülkelerde, işlevsel yaklaşım ekosistem 

analizi için, karşılaştırmaların yapılabileceği birleşik bir çerçeve yaratılabilmesine olanak 

verecek bir platform sağlayabilir. 
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Benthic communities are one of the most studied biological components of marine 

ecosystems, yet most research efforts had traditionally focused on species identities. 

However, in the past 10-15 years, it is being increasingly recognized that, besides identity, 

the biological traits (characteristics) of species and communities can enrich our knowledge 

and understanding of benthic ecosystems. In this talk we are going to outline why and how 

the study of benthos biological traits needs to be integrated within current research and 

survey schemes and present the latest scientific advances. 

 

Biological traits can be defined as: “morphological, physiological, and behavioral as 

well as the life-history characteristics of species” which are categorized as “response” traits, 

i.e., that define why species are where they are (related mostly to life-history and fitness), 

and “effects” traits, i.e. that mediate the ecological functions of species in their habitat 

(related primarily to resource use, habitat modification and trophic interactions). 

Taxonomically unrelated species may perform similar functions or respond to environmental 

parameters and natural or anthropogenic perturbations in similar ways, such that the 

delineation of functional groups may better inform many aspects of benthic research. Several 

of these traits have been identified as Essential Biodiversity Variables for biodiversity 

monitoring as they affect the sensitivity and response of species and communities to 

pressures, including climate change, and help us evaluate extinction (at the species level) 

and destruction (at the habitat level) risks. In turn, we can then assess how the decline or loss 

of “functional” groups will affect important benthic processes, such as secondary 

productivity and food provision, nutrient cycling and habitat creation. This is relevant to 

ecosystem assessment, monitoring and compliance with legislation and has direct 

implications for temporal and spatial sampling scales. In this context, sensitivity mapping 

across broadly defined habitats is currently central to the Cumulative Pressure and Impact 

Assessment approach and, alongside pressure mapping, can form the starting point for 

monitoring schemes. In a country like Turkey, with large biogeographical gradients and 

distinct regions, where species composition is inherently different, a functional approach can 

provide a platform for comparison and a unified framework to ecosystem assessments. 

 

Keywords: Benthos; Biological traits. 
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Kırma Mercan, Pagellus erythrinus büyük bir yaşam alanına sahip, ekonomik olarak 

değeri oldukça yüksek bir türdür. Denizlerimizde birçok farklı yöntem ile avcılığı yapılan 

bu türün avcılık miktarı 2009 yılından 2016 yılına kadar yaklaşık olarak %86 oranında düşüş 

göstermiştir. Bu bakımdan ekonomik değeri yüksek olan bu türün sürdürülebilirliğini 

sağlamak için yapılacak bilimsel çalışmaların önemi artmaktadır. Dolayısıyla, yapmış 

olduğumuz bu çalışma ile birlikte Gökçeada çevresinde örneklenmiş olan yüksek ekonomik 

değere sahip kırma mercan balığının popülasyon parametrelerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda mercan balıklarının otolitlerinin morfometrik (otolit 

uzunluğu, genişliği, yarıçapı ve ağırlıkları) ölçümleri yapılarak balık boyu ve ağırlığı ile 

ilişkileri belirlenmiştir. Bu çalışma, Gökçeada'nın Kuzeyinde bulunan Gizli liman ile 

Kefaloz Burnu arasındaki farklı bölgelerde 40 – 120 metre derinliklerinde paragat ile 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bireylerin toplam boy ve ağırlık değerleri ölçüldükten sonra 

otolitleri çıkartılarak otolit morfometrik (Otolit uzunluğu, OL; otolit genişliği, OW; otolit 

yarıçapı, OR; ve otolit ağırlığı, OM) ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra otolitlerin yaş 

tayinleri; Olympus SZX7 stereo mikroskobu ile 0.5X ile 5.6X arasında büyütme kullanılarak 

yıllık halkalar merkezden uç kısma kadar eksen boyunca dizilen opak ve hiyalin halkaların 

sayılması ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu çalışma sonucunda, Kırma mercan balıklarının; yaş-büyüme özellikleri ve 

otolitlerinin morfometrik (otolit uzunluğu, genişliği, yarıçapı ve ağırlıkları) ölçümleri 

yapılarak balık boyu ve ağırlığı ile ilişkilerinin belirlenmiştir. 

 

Gökçeada Çevresinde Paragat ile Avlanan Kırma Mercan’ın, Pagellus erythrinus 

(Linneaus, 1758), Bazı Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi başlıklı poster bildirimde 

yapılmış olan çalışma COMU BAP FBA-2018-1406 Nolu proje tarafından desteklenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kırma mercan, Pagellus erythrinus, Gökçeada, Popülasyon 

parametreleri, Yaş tayini. 
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Common pandora, Pagellus erythrinus is a widely distributed species with a high 

economical value. In Turkey a variety of fishing methodologies can be used to catch this 

species so its catch values had been decreased by 86% from 2009 to 2016. Thus scientific 

studies on the sustainability of Common pandora fisheries are essential.  

 

Our study aims to determine the population parameters of Common pandora caught 

from the coasts of Gökçeada. Otoliths have been collected and measured morphometrically 

(otolith lenght, width, radius, and weight) in order to find out their relationship with fish 

length and weight. Sampling with long lines had been carried out along the coasts between 

Gizliliman and Kefalos Cape, at a depth range of 40-120 m. 

 

Total length and weight of each sample had been measured and otoliths had been 

removed to be measured morhometrically (otolith lenght OL, width OW, radius OR and 

weight OW). Estimation of age was based almost exclusively on interpretation of otolith 

structures for the presence of hyaline and opaque zones which are assumed to represent 

winter and summer growth periods. An Olympus SZX7 stereo microscope with 0.5X and 

5.6X magnification had been used for age determination. 

 

This study; Determination of Some Population Parameters of Common pandora, 

Pagellus erythrinus (Linneaus, 1758) around Gökçeada Island was supported by the project 

COMU BAP FBA-2018-1406. 

 

Keywords: Common pandora, Pagellus erythrinus, Gökçeada, Population parameters, Age 

determination. 
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Sığacık Körfezi Karaburun yarımadasının güneyinde konumludur. Türkiye’nin 

batısında Doğanbey burnu ile Teke burnu arasında yer almakta olup çok karmaşık ve hızlı 

değişen tektonik yapısallığa sahiptir. Körfez batısında aktif bir sağ yanal atımlı fay olan K-

G yönlü Gülbahçe Fayı veya Karaburun Fayı ile doğusunda KD-GB yönlü olan Seferihisar 

Fayı ile sınırlıdır. Bu faylar 2005 Sığacık körfezinde meydana gelen depremin sorumlusu 

olan faylardır ve burada 17.–31.10.2005 tarihleri arasında oluşan 839 deprem (Mw-2,4) 

rapor edilmiştir. Deprem episentırları çoğunlukla Gülbahçe fayı’nın güney kısmı boyunca 

yoğunlaşmaktadır. Gülbahçe fayı karada 15 km uzunlukta olup her iki karasal ucunda kuzey 

ve güney yönde denizin altında ilerlemeye devam etmektedir. Karaburun yarımadası ile 

İzmir körfezi arasında birbirlerine paralel fayların konumlandığı önemli bir yapısal zon 

mevcuttur. İlgili fay deniz altında kalan kısımlarla beraber 70 Km’lik bir uzunluğa sahiptir 

ve fayın güney sekmenti Gülbahçe ve Sığacık Körfezleri arasındaki karasallık ta 

gözlemlenmektedir. İzmir Körfezi’nin güney kısmındaki batimetrisinin bu fay tarafından 

kontrol edildiği tahmin edilmektedir. Sığacık Körfezi’ni etkileyen diğer önemli bir sağ 

yatay-yanal atımlı fay K 20Derece D yönlü Seferihisar fayı olup bu fay Sığacık körfezi ile 

Güzelbahçe körfezi arasında takriben 30 Km uzunluktadır. Nisan 10, 2003 depremi (Mw-

5,7) Seferihisar horst’unun batısal sınırında meydana gelmiştir. Araştırmacılar tarafından bu 

deprem sığ odaklı (h=8Km) ve sağ yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizması sonucunda 

meydana gelmiş bir deprem olarak tanımlanmıştır. Türkiye’nin batısındaki bu kısımda odak 

derinlikleri genel olarak sığdır ve 0 ila 20 Km’lik değerler arasında değişmektedir. 

Depremlerle beraber 2000’li yıllarda toplanan sismik profiller, Dokuz Eylül Üniversitesi 

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Seislab araştırma laboratuvarının Promax yazılım 

imkânlarıyla yorumlanan çok kanallı sismik yansıma verileri dâhil, karmaşık ve hızlı değişen 

tektonik yapısallığı göstermektedir. Bu çalışmanın (poster sunumun) da temel amacı İzmir 

Körfezinin yakın çevresinde konumlu olan Sığacık Körfezi depremleri (1992, 2003, 2005) 

ile 2000 li yıllarda alınan denizaltı sismik yansıma profillerinin (verilerinin) bir 

karşılaştırmasını yapmaktır. 
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The Gulf of Sığacık is located on the south of Karaburun Peninsula. It lies between 

the headlands of Doğanbey Burnu and Teke Burnu in western Turkey which has a very 

complex and rapidly changing tectonic structure. The gulf is bordered by an active right-

lateral N–S trending Gülbahçe (or Karaburun Fault) and NE–SW trending Seferihisar Faults. 

These faults are responsible for 2005 Sığacık earthquake and here 839 earthquakes were 

reported between 17.-31.10.2005. Earthquake epicenters are mostly concentrated along the 

southern part of the Gülbahçe Fault. The Gülbahçe Fault extends for about 15 km on land, 

and continues to the north and south under the sea. It is an important structural zone formed 

by parallel and sub-parallel faults between Karaburun Peninsula and Gulf of Izmir. Its fault 

length reaches to 70 km along with the submarine portion, and its southern segment can be 

observed on land between Gülbahçe and Sığacık bays. It is thought that bathymetry of the 

Gulf of Izmir in the south is also controlled by this fault. The other important active right-

lateral strike-slip fault affecting the gulf is the N20°E trending Seferihisar Fault which lies 

between the Gulf of Sığacık and Güzelbahçe about 30 km in length. The April 10, 2003 

earthquake (Mw: 5.7) occurred on the western boundary of the Seferihisar horst. Researchers 

determined a right-lateral strike-slip faulting mechanism with a shallow focal depth (h: 8 

km) for this earthquake. In general, focal depths are shallow and range from 0 to 20 km in 

this part of western Turkey. Earthquakes and the seismic profiles collected in the years 2000 

and also multichannel seismic reflection profile data interpreted with Promax software of 

Dokuz Eylul University, Institute of Marine Science and Technology, Seislab laboratory 

shows a very complex and rapidly changing structure. The main aim of this work (poster 

exhibition) is to make a comparison between earthquake (1992, 2003, and 2005) and seismic 

profiles of Sığacık Gulf. 

 

Keywords: The Gulf of Sığacık, Neotectonic, Earthquake, Seismic Reflection Profiles. 
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Mart 2014 – Şubat 2015 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, Büyükçekmece 

Körfezi zooplanktonunun bolluğu, dağılımı ve komünite yapısı incelenmiştir. Araştırma 

süresince yapılan çalışmalarda zooplanktonun en yüksek bolluk değerinin Mart 2014’te 

körfezin batısında yer alan BC5 istasyonunda 72438 birey.m-3 ve en düşük bolluk değeri ise 

Aralık 2014’te körfezin ortasında yer alan BC4 istasyonunda 6 birey.m-3 olarak ölçülmüştür. 

Aylık örneklemelerde Copepoda, Cladocera, Rotifera, Chaetognatha, Appendicularia, 

Meroplankton, ve diğer gruplar [jelatinimsi organizmalar, Foraminifera (sp.) ve Tintinnida 

(sp.)] olmak üzere 52 tür/grup tezin inceleme konusu olmuştur. Zooplankton türlerinin 

bolluğu ve çeşitliği aylara göre farklılık göstermiştir. Sychaeta sp., Pleopis polyphemoides 

ve Acartia clausi ilkbahar aylarında, Penilia avirostris, Pleopis polyphemoides ve Oithona 

nana ise yaz aylarında bollukları yüksek olan en önemli türlerdir. Ayrıca, istilacı tür O. 

davisae’nin mevsimsel bolluğu Büyükçekmece Körfezinde Mart 2014-Şubat 2015 tarihleri 

arasında araştırılmıştır. O. davisae körfezin kıyısal bölgelerinde daha bol miktarlarda 

gözlenmiş ve maksimum bolluğu (3740 birey.m-3) Eylül 2014 tarihinde tespit edilmiştir. 

Bölgede fitoplankton ve su kalitesine yönelik çalışmalar olmasına rağmen besin zincirinde 

son derece önemli olan zooplankton bolluk ve çeşitliliğine yönelik çalışmalara 

rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın bölgede gelecekte yapılacak çalışmalar için veri tabanı 

olacağı düşünülmektedir.  
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Abundance, distribution and community structure of the zooplankton in the 

Büyükçekmece Bay from March 2014 to February 2015. The highest abundance during the 

study was obtained in March 2014, from the BC5 station located at the west of the bay as 

72438 individuals.m-3 whereas the lowest abundance was 6 individuals.m-3 obtained in 

December 2014 from the BC4 station located at the centre of the bay. 52 species/group were 

determined by monthly sampling during this study, consisting of Copepoda, Cladocera, 

Rotifera, Chaetognatha, Appendicularia, Meroplankton and other groups [gelatinous 

organisms, Foraminifera (sp.) ve Tintinnida (sp.)]. Abundance and diversity of these species 

significantly varied amongst months.The most significant species were Sychaeta sp., Pleopis 

polyphemoides and Acartia clausi during spring months according to their abundance, while 

Penilia avirostris, Pleopis polyphemoides and Oithona nana were the most abundant ones 

in the summer months. Seasonal abundances of the recent invasive O. davisae were 

investigated in Büyükçekmece Bay from March 2014 to February 2015. O. davisae was 

more abundant at the coastal area of the bay with a peak abundance (3740 ind.m-3) reached 

in September 2014. Despite studies on phytoplankton and water quality in the region, there 

are no studies on zooplankton abundance and diversity which are very important in the food 

chain. It is thought that this study will be the database for future studies in the region. 

 

Keywords: Zooplankton 1, Büyükçekmece Bay 2. 
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Bu çalışmada Haydarpaşa atık toplama tesisinden alınan gemi atık sularının arıtımı 

için bir İleri Oksidasyon Yöntemi olan Klasik Fenton ile yeni bir tür Enzimatik Fenton 

uygulanmış ve her iki yönteme ait arıtım sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu amaçla sabit 

karışım hızı ve sabit sıcaklıkta, farklı pH değerlerinde (pH 3-5) Fe+2/H2O2, Fe+2/Lakkaz 

enzimi oranları değiştirilerek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), bulanıklık, renk ve çamurdaki 

toplam organik karbon (TOK) değişimleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda enzimatik 

fenton yönteminde en iyi arıtımın pH 5’te olduğu ve minimum (200 mg/L) H2O2 ve lakkaz 

enzimi kullanarak maksimum (% 98.5) arıtım elde edildiği belirlenmiştir. Ayrıca uygulanan 

bu yeni fenton (enzimatik fenton) yönteminde arıtma çamurundaki toplam organik karbon 

değerinin de klasik fentonun aksine oldukça düşük (% 0.26) olduğu belirlenmiştir.  
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The chemical treatment of ship wastewater with high organic content was 

investigated by an advanced Fenton oxidation process with the addition of a laccase enzyme. 

In addition, this process was aimed both to reduce the amount of chemicals used in the 

Fenton process and to minimize the amount of organic matter in the sludge. Ship wastewater 

was obtained from the Haydarpaşa waste management facility. This wastewater was treated 

in the range of pH 3-5 with classic Fenton and a new kind of Fenton method (enzymatic 

Fenton), and then the treatment results were compared. At a constant mixture speed and 

temperature, chemical oxygen demand (COD), turbidity, color and total organic carbon 

(TOC) values were examined by changing the ratio of Fe+2/H2O2, Fe+2/laccase enzyme. In 

this study, the best treatment efficiency was measured at pH=5 using the new advanced 

enzymatic Fenton method. The best treatment efficiency was 98.5 %. This higher value was 

achieved using 200 mg /L H2O2 and 200 mg/L laccase. In addition, using this new Fenton 

method (Enzymatic Fenton), total organic carbon concentration is quite low (0.26%) when 

compared with the Classic Fenton method. This advanced eco-friendly method is an 

alternative to other treatment methods. Thus, ship wastewater containing heavily organic 

loads can be treated using this new advanced method. Additionally, the residue treatment of 

mud containing heavily organic carbon loads can also be treated using this new advanced 

method. 

 

Keywords: Ship, Wastewater, Enzymatic Fenton, Treatment, Eco-friendly. 
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Marmara Denizi’nde bulunan berlam balığı (Merluccius merluccius) stoğu üzerinde 

av baskısı oldukça yüksektir. Su Ürünleri İstatistiklerine göre son 20 yılda avcılık 

değerlerinde açıkça bir düşüş gözükmektedir. 2000’li yılların başlarında yaklaşık 10 bin ton 

üzerinde olan av miktarı, son yılların istatistiklerine göre 100 tonun altına düşmüştür.  

 

Uygulanan stok modeline göre mevcut biokütlenin maksimum sürdürülebilir ürün 

(MSÜ) değerine oranı sağlıklı stok için kabul edilebilir değerin altına düşerken, mevcut 

balıkçılık baskısının sürdürülebilir baskıya oranı 1.5 kat oranında bulunmuş bu durum da 

aşırı avcılığın belirleyici olarak değerlendirilmiştir.  

 

Bu çalışmada, stoğun ileriye dönük durumuna ilişkin farklı balıkçılık baskısı 

değerleri ile senaryolar oluşturulmuş ve balıkçılık yönetimi açısından bir perspektif 

sağlanması amaçlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Merluccius merluccius, Stok değerlendirme, Balıkçılık baskısı, 

Modelleme. 
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Fishing pressure on the stock of important demersal fish European hake is significant 

in the Sea of Marmara. According to national catch statistics, decreasing started in mid-

2000s while its catch was over 10 thousand tones and drastically deteriorated below 100 

tones in recent years.  

 

Outputs of the stock assessment model show current biomass estimation over 

maximum sustainable biomass is below the threshold level. Fishing pressure estimation to 

sustainable pressure is over 1.5 which implies over-fishing on its stock. 

 

Within this study, several case scenarios with different fishing pressure values were 

analyzed. Outputs were considered for future projections of its stock for better fisheries 

management.  

 

Keywords: Merluccius merluccius, Stock assessment, Fishing pressure, Modelling. 
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Atmosferik CO2 ve sıcaklığın küresel artışı nedeniyle, okyanus kimyası ve akıntı 

rejimlerindeki değişimler, besin tuzu döngüsü ve ışık rejimindeki değişimlerle birlikte 

fitoplankton komünite yapılarında da değişimlere neden olmaktadır. Bu nedenle, küresel 

ölçekte, tek hücreli fotosentetik canlıların artan CO2 seviyesine vereceği tepkinin izlenmesi 

önem arz etmektedir. Denizel birincil üretimin kabaca %40’ını diyatom grubunun 

karşılaması ise bu grubu, fitoplankton komunitesi içerisinde özel bir noktaya taşımaktadır 

(Gügi ve diğ., 2015). Buna ek olarak, okyanusun üretkenliği ve biyo-elementlerin 

biyojeokimyasal döngüsünde, fitoplanktonun boyutu, kütlesi, çeşitliliği ve tür 

kompozisyonu başat belirleyici faktörlerdir (Ptacnick ve diğ., 2008). Fitoplankton hücre 

boyutunun en önemli özelliği metabolik hızla olan negatif korelasyondur ki, bu özellik 

besintuzu tercih eğilimini ve özümseme hızını, yüzerlik düzenlenmesini, vb. çeşitli yaşamsal 

aktivite ve etkileşimlerde belirleyici olmakta ve bu durum deniz ekolojisini nerdeyse tüm 

açılardan etkilemektedir (Litchman ve Klausmeier, 2008; Marañón ve diğ., 2013). Son 

zamanlardaki çalışmalar, okyanusda abiyotik koşulların değişimi ile, fitoplankton 

topluluklarına ait ortalama hücre boyutunun da değiştiğini göstermektedir (Huete-Ortega ve 

diğ., 2012; Barton ve diğ., 2013).  

 

Sunulan çalışmada, Marmara ve Karadeniz de dahil olmak üzere, tüm Akdeniz’den 

güncel (2013-2017) küçük boyutlu (2-12 mikron) diatom türlerine ait veri seti çevresel 

değişkenler ile (sıcaklık, tuzluluk) birlikte dağılım haritaları yardımı ile, diyatom 

taksonlarının iklim değişimine karşı olası adaptasyon süreçleri hakkında durum tespiti 

yapılmaya çalışılmıştır. Minidiscus (Minidiscus comicus Tacano, 1981 ve Coscinodiscus 

trioculatus F.C.R.Taylor, 1966), özellikle tatlı su türü olan Cyclotella cinsine, Thallasiosira 

ve bazı pennat (≤12 mikron) türlerine ait küçük boyutlu diyatom türleri Türkiye’yi 

çevreleyen tüm denizlerde farklı derinliklerde gözlenmiştir. Özellikle Minidiscus türleri, 

yürütttüğümüz TÜBİTAK- COST projesinde (110Y193), ilk kez Ege Denizi yüzey suları ve 

ilk kez bu denli derin sularda (72 metre and 661 metre) Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) 

yardımı ile tayin edilmiştir. M. comicus, 1.90 μm hücre çapı ile, ökaryot fotosentetik hücre 

büyüklüğünün en alt sınırına ulaşabilen bir denizel sentrik diyatom türüdür. Batı Akdeniz’de 

çap aralığı 1.90-6.00 μm olarak gözlenirken (Jewson ve diğ., 2016), söz konusu 

çalışmamızda 1.90-4.00 μm aralığında saptanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Diyatom, İklim Değişimi, Akdeniz.  

mailto:nihayetbizsel@gmail.com


III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

413 
09-12 Mayıs, İZMİR 

Diatom Cell Size Observed in Our Seas and Climate Change: 

Observations from the Mediterranean Sea 
 

 
Nihayet BİZSEL1, Janset KAYAALP1, Barış AKÇALI1, Remzi KAVCIOĞLU1, 

K Can BİZSEL1 
1
Dokuz Eylul Üniversity Institute of Marine Sciences and Technology, İzmir 

Corresponding author e-mail: nihayetbizsel@gmail.com 

 

 

Due to global increases in atmospheric CO2 and temperature, changes in ocean 

chemistry and circulation patterns, together with alterations in light and nutrient regimes 

have triggered structural changes in phytoplankton community. Thus, the monitoring of the 

responses single-celled photosynthetic organisms to these changes on a global scale is of 

great importance. Considering that Diatoms, as a major group, compose 40% of total primary 

production in marine environment, they represent a special importance in the formation of 

phytoplankton communities (Gügi et al, 2015). Moreover, the phytoplankton size, mass, 

diversity and thus the species composition are the principal factors determining the ocean 

productivity and biogeochemical cycle of bio-elements (Ptacnick et al., 2008). The most 

important characteristic of the phytoplankton cell size is a negative correlation with 

metabolic rate which determines various vital activities and interactions such as the 

preference of nutrients, the uptake rate, cell buoyancy regulation, etc., and hence, it affects 

almost all aspects of the marine ecology (Marañón et al., 2013). The recent studies have 

revealed that the average cell size in phytoplankton communities have been changing due to 

the changes in abiotic conditions in the oceans (Barton et al., 2013).  

 

In the present study, we used up-to-date spatial dataset (2013-2017) on small size 

diatoms (2-12 μm) from the whole Mediterranean Sea, including the Sea of Marmara and 

Black Sea, in combination with environmental variables (temperature and salinity) in order 

to understand the state of the possible adaptation processes which diatom taxa in different 

size categories have been going through in response to the climate changes. Small diatoms 

species such as Minidiscus (Minidiscus comicus Tacano, 1981 and Coscinodiscus 

trioculatus F.C.R. Taylor, 1966), especially freshwater species of the Cyclotella, 

Thalassiosira, and some pennate species (≤12 μm), have been observed at different depths 

in seas surrounding Turkey. Particularly, Minidiscus species in the surface and very deep 

waters of Aegean Sea (72 m and 661 m depth) have been identified for the first time, by 

using a scanning electron microscope (SEM), during our TÜBİTAK-COST project 

(110Y193). M. comicus with a diameter of 1.90 μm, which has reached to a lowest size limit 

within the scope of photosynthetic eukaryotic cells, is a marine centric diatom. While 

diameters of the species had been observed in the range of 1.90-6.00 μm in the western 

Mediterranean (Jewson et al., 2016), the observations in the present research were 

determined, even smaller in the range of 1.90-4.00 μm.  

 

Keywords: Diatom, Climate change, Mediterranean Sea. 
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Bu çalışmada DenizTemiz Derneği/TURMEPA İstanbul Üniversitesi Deniz Elçileri 

Topluluğu Gönülleri üyesi öğrencileri olarak plastik atıkların denizlere, deniz canlılarına ve 

kıyı ekolojisine, özellikle Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara Bölgesi kıyılarında da 

incelemeler yaparak verdiği zararlar ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlardan bahsedildi. 

Ardından toplumun dikkatini çekebilmek amacıyla yapabilecekler hakkında üyelerimiz 

arasında fikir alışverişi yapıldı. Posterimizde de toplumun bu konuya dikkatini çekmek 

amaçlandı.  
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In this study DenizTemiz Society / TURMEPA students of Istanbul University 

Maritime Embassy mentioned the problems that plastic wastes gave to marine life, marine 

life and coastal ecology, especially the Aegean Region, the Mediterranean Region and 

Marmara Region as well as the problems that may originate in the future. Then we exchanged 

ideas among our members about what they could do to attract the attention of the world. We 

aimed to remark to this issue in our poster. 

 

Keywords: Plastic, Ocean, Sea, Ecology. 
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Arthropoda filumunun suda yaşayan en büyük klasisini oluşturan Crustacea faunası 

Türkiye kıyılarında toplam 1473 türle temsil edilmektedir. Bölgede saptanan tülerden 35’i 

Cumacea ve 13’ü Tanaidacea ordolarına aittir. Cumacae ve Tanaidacea türleri küçük boyutlu 

(genellikle 1-15 mm) canlılar olup kıyılardan derin diplere kadar farklı habitatlarda dağılım 

göstermektedirler. Cumacea türlerinde vücut genellikle baş ve 3 torasik segmenti kaplayan 

belirgin bir karapas ile uzun bir abdomenden (6 segment); Tanaidacea türlerinde ise vücut, 

baş ve 2 torasik segmenti kaplayan bir karapas ile nispeten daha kısa bir abdomenden (5 

segment) oluşmaktadır. 

 

Posidonia oceanica içerisinde yaşayan omurgasızlar arasında Crustacea yüksek tür 

çeşitliliği, bolluk ve biyokütle ile temsil edilmektedir. Türkiye kıyılarında bu çayırlarda 

rapor edilen 273 crustacea türünün 6’sı Cumacea ordosuna (Cumella limicola, Diastylis 

rugosa, Eocuma sarsi, Iphinoe serrata, Iphinoe tenella ve Vaunthompsonia cristata) ve 3’ü 

de Tanaidacea ordosuna (Apseudopsis latreillii, Chondrochelia savignyi ve Tanais dulongii) 

aittir. Bu türler Ege ve Marmara Denizleri’nden rapor edilmiştir. Bu çalışmada türlerin 

morfolojik, ekolojik ve dağılım özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.  
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The class is Crustacea, which is the most diversified aquatic members of the phylum 

Arthropoda, is represented by a total of 1473 species along the Turkish coasts. Of the 

crustacean species determined in the area, 35 species belong to the order Cumacea and 13 

species belong to the order Tanaidacea. Species of Cumacea and Tanaidacea are small-sized 

(generally 1-15 mm) organisms and distributed in various habitats from shallow to deep 

waters. In the species of Cumacea, the body consists of a prominent carapace covering the 

head and 3 thoracic segments and a long abdomen (6 segments); in the species of Tanaidacea 

the body comprises of a carapace covering the head and 2 thoracic segments, and a relatively 

shorter abdomen (5 segments). 

 

Among the invertebrates living in Posidonia oceanica meadows, Crustacea are 

represented with higher species diversity, abundance and biomass. Of the 273 crustacean 

species reported from the meadows on the coasts of Turkey, 6 species (Cumella limicola, 

Diastylis rugosa, Eocuma sarsi, Iphinoe serrata, Iphinoe tenella and Vaunthompsonia 

cristata) belong to the order Cumacea and 3 species (Apseudopsis latreillii, Chondrochelia 

savigny and Tanais dulongii) belong to the order Tanaidacea. These species have been 

reported from Aegean and Marmara Seas. In this study, the morphological, ecological and 

distributional characteristics of species are given.  

 

Keywords: Cumacea, Tanaidacea, Posidonia ocenica, Turkey. 
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Bu çalışmada, İzmir kıyı sularının ekolojik kalite durumu makrofitlere (makroalgler 

ve angiospermler) dayalı Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI-c) kullanılarak 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Örneklemeler İzmir kıyılarından beş istasyondan 

(Çandarlı, Bostanlı, Urla, Ildır ve Küçük Menderes) 2017 yılında yaz mevsiminde 

gerçekleştirilmiştir. Makrofit örnekleri 20x20 cm (400 cm2) kuadrat ile toplanmıştır. 

Ekolojik Değerlendirme İndeksi (EEI-c) ile yapılan değerlendirme sonucunda 

istasyonlardan üçü (Çandarlı, Urla ve Ildır) çok iyi, biri (Küçük Menderes) iyi ve biri 

(Bostanlı) ise kötü ekolojik durum sınıfında olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma, T.C. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı'nın sahibi olduğu ve TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen “Türkiye 

Denizlerinde Bütünleşik Kirlilik İzleme (ÇŞB/ÇEDİDGM, TÜBİTAK/MAM; 2017)” 

projesi tarafından desteklenmiştir. 
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In the present study, the assessment of the ecological quality status of İzmir coastal 

waters by using Ecological Evaluation Index (EEI-c) which is based on marine benthic 

macrophytes (macroalgae and angiosperms) is aimed. Sampling was performed at 5 sites 

(Çandarlı, Bostanlı, Urla, Ildır and Küçük Menderes) along the coast of İzmir in summer 

2017. Macrophyte samples were collected by using a quadrat of 20x20 cm (400 cm2). As a 

result, the ecological status of three stations (Çandarlı, Urla and Ildır) are high, that of Küçük 

Menderes is good and that of Bostanlı is bad. The present study, was supported by the project 

“Integrated Pollution Monitoring in Turkish Seas (ÇŞB/ÇEDİDGM-TÜBİTAK/MAM; 

2014-2016)” owned by the Ministry of Environment and Urbanization. 

 

Keywords: EEI-c, Macrophyte, Macroalgae, Turkey, Ecological quality status. 
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İzmir Körfezi’nin kuzeybatısında yer alan Homa Dalyanı, ekolojik ve ekonomik 

bakımdan Türkiye’nin önemli dalyanlarından biridir. İzmir Körfezi ve Gediz Nehri’nden 

gelen evsel ve endüstriyel kirlilik yükü dalyanı olumsuz yönde etkilemektedir. Bivalve 

türlerinden olan sülünesler (Solen marginatus) Homa Dalyanı’nda yoğun olarak dağılım 

göstermektedir. Bu türler, tüketilebilir olmasının yanı sıra balıkçılıkta olta yemi olarak 

kullanılmaktadır. Sülüneslerde ağır metal birikimi ile ilgili araştırmalar oldukça azdır. 

Birçok araştırmacı sülüneslerin yeni bir biyoindikatör tür olma potansiyelini taşıdığını 

belirtmişlerdir. Bu çalışmada sülünesler, Homa Dalyanı’ndan mevsimsel olarak Mayıs 

2015–Şubat 2016 arasında örneklenmiştir. Örnekler laboratuvara getirildikten sonra ağırlık 

ve boy ölçümleri yapılmış, ağır metal analizleri için yumuşak doku ile kabuk birbirinden 

ayrılmıştır. Yumuşak doku örnekleri freeze-dryer’da kurutulup homojenize edilmiştir. Kuru 

doku örneklerinden yaklaşık 0.50 g örnek, üç tekrarlı olarak nitrik asit ve perklorik asit 

karışımında mikrodalga sisteminde çözünürleştirilmiştir. Cr analizi grafit küvet yöntemi ile 

VARIAN SpectrAA 280Z ve Cu, Zn, Mn ise alevli tekniği ile VARIAN SpectrAA 280FS 

Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) cihazında yapılmıştır. Sülüneslerin yumuşak 

dokularında Cr: 8.00-11.41 mg/kg, Cu: 6.31-10.66 mg/kg, Zn: 58.57-6.57 mg/kg ve Mn: 

21.61-46.42 mg/kg olarak saptanmıştır. Bu çalışmada sülüneslerdeki metal konsatrasyonları, 

Homa Dalyanı’ndaki kara midye (Mytilus galloprovincialis) ve akivades (Tapes decussatus) 

türleri ve farklı denizlerdeki sülünes türlerindeki metal seviyeleri ile karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre sülünes türleri kirliliğin izlenmesinde, midye ve akivades gibi 

biyoindikatör tür olarak kullanılabilir.  
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Homa Lagoon is one of the economically and ecologically lagoon in Turkey which 

is located in northwest of Izmir Bay. Anthropogenic and industrial pollution of Izmir Bay 

and Gediz River affect negatively the Homa Lagoon. Razor clams (Solen marginatus) widely 

distribute in Homa Lagoon. These species are edible and used in fishery as fish bait. There 

are insufficient numbers of researches on heavy metal accumulation in razor clams. Many 

researchers have claimed that razor clams could be used as a new bioindicator species. In 

this study, S. marginatus were collected seasonally from May 2015 to February 2016 at the 

Homa Lagoon. Samples delivered to the laboratory then bio-meristic measurements of razor 

clams were recorded. Soft tissues were dissected from shells for heavy metal analyzes. 

Tissue samples were dried in freeze-dryer and then were homogenized. Dried samples were 

weighted approximately 0.50 g and were digested with mixture of nitric and perchloric acid 

in microwave system. Cr analyses were performed by graphite furnace technique (VARIAN 

SpectrAA 280Z) and Cu, Zn and Mn were determined by flame technique (VARIAN 

SpectrAA 280FS) on Atomic Absorption Spectrometer. Cr: 8.00-11.41 mg/kg, Cu: 6.31-

10.66 mg/kg, Zn: 58.57-69.57 mg/kg and Mn: 21.61-46.42 mg/kg were found in soft tissues 

of razor clams. Metal concentrations of razor clams in this study were compared with metal 

levels in mussel (Mytilus galloprovincialis) and clam (Tapes decussatus) from Homa 

Lagoon and razor clam species from different regions. According to the results, razor clam 

species can be used as bio-indicator species in monitoring pollution such as mussels and 

clam. 

 

Keywords: Homa Lagoon, Heavy metal, Solen marginatus, Bioindicator. 
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Antalya Körfezi’nden 22 Kasım 2017 tarihinde 95 m derinlikten Fistularia 

petimba’nın tek bir bireyi ile 09 Ocak 2018 tarihinde ise 70 m derinlikten iki bireyi dip trolü 

ile yakalanmıştır. Elde edilen bu örnekler Fistularia petimba’nın Türkiye kıyılarından ilk 

kaydı olurken, Akdeniz’den üçüncü kaydıdır. Fistularia petimba, Fistularia cinsine ait 

Fistularia commersonii’den sonra Türk deniz sularından bildirilen ikinci türdür. 
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A single specimen and two specimens of red cornetfish Fistularia petimba were 

caught by bottom-trawl at a depth of 95 m and 70 m on 22 November 2017 and on 09 January 

2018 from the Antalya Bay, the Eastern Mediterranean Sea, respectively. This is first record 

of Fistularia petimba from the Turkish coastal waters and third from the Mediterranean Sea. 

Fistularia petimba is a second species of Fistularia genus after Fistularia commersonii in 

Turkish marine waters. 

 

Keywords: Red cornetfish, Fistularia petimba, Antalya Bay, Turkey. 
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Artan sanayileşme, fabrika atıklarının iyi işlenmemesi, çeşitli kazalar gibi 

nedenlerden dolayı denizlerde çevre kirliliği oldukça önemli hale gelmiştir. Sinop ve 

Akkuyu’ya kurulması planlanan Nükleer Güç Santrali göz önüne alındığında, deniz 

ortamında çevresel radyasyon düzeylerinin ve kimyasal kirleticilerin tespit edilmesi ve 

sürekli olarak izlenmesi önem kazanmaktadır. Su kaynakları, ağır metaller, petrol yan 

ürünleri, radyoaktif izotoplar ve eser elementler tarafından kirletilebilir.   

Bu çalışmamızda, 18 istasyondan alınan yüzey deniz suyu örnekleri HNO3 ile pH 2 

olacak şekilde asitlendirilmiş, amonyum pirolidin ditiokarbamat (APDC)-metil izobutil 

keton (MIBK) ile ön zenginleştirmiş (organik faza ekstraksiyon), 4N HNO3 ile sulu faza geri 

ekstraksiyon uygulanmış ve eser elementler tayin edilmiştir. Farklı yıllarda alınan deniz suyu 

örneklerinde civa (Hg), arsenik (As) ve antimon (Sb) ICP-OES Hidrür sistemi ile; bakır (Cu), 

çinko (Zn), kurşun (Pb), kadmiyum (Cd), kobalt (Co), krom (Cr), nikel (Ni), demir (Fe), 

mangan (Mn), alüminyum (Al), uranyum (U) elementleri Perkin Elmer, Optima 7000 DV 

Model ICP-OES cihazı ile analiz edilmiş ve sonuçlar mukayese edilmiştir.  

Deniz suyunda bulunan bazı ağır metallerin toksisitesini Hg>Cd>Ag>Ni>Pb 

>As>Cr>Sn>Zn şeklinde sıralayabiliriz. 2017 yılında alınan tüm deniz suyu örneklerinde 

civa (Hg), arsenik (As) ve antimon (Sb) ölçüm limitinin (≤Ö.L.) altında, 2013 yılında ise 

bazı bölgelerde civa tespit edilmiştir. 
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 Environmental pollution has become a concern because of increasing 

industialization, does not adequately address the treatment factory wastes. Considering the 

nuclear power plants that are planned to be built in Sinop and Akkuyu, continuous 

monitoring and detection environmental radiation and chemical contaminant levels and in 

the marine environment will become very important. Water resources can be contaminated 

by heavy metals, petrolum products and radioactive isotopes. 

 In this work, nitric acid (HNO3) is added to 18 sea water samples below the pH level 

of 2, by APDC-MIBK process was used to extract various elements from the solution and 

dissolved in water using 4N HNO3. Hg, As and Sb elements determined by using ICP-OES 

Hydride System, Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Cr, Ni, Fe, Mn, Al and U were analyzed by Perkin 

Elmer, ICP-OES, Optima 7000 DV Model. We compare our results with the same station on 

different years.  

Toxicities of some heavy metals in sea water is given order Hg>Cd>Ag>Ni>Pb 

>As>Cr>Sn>Zn. Mercury (Hg), Arsenic (As) and Antimony (Sb) were measured below that 

minimum detectable level (MDL) in 2017, but in 2013 Mercury was determinated in some 

region of Turkey. 

 

Keywords: Sea Water, Trace Element. 
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İhtiyoplankton çalışmaları, sucul ekosistemlerin yapı ve fonksiyonlarının 

anlaşılmasında, biyoçeşitlilik ve ekosistemin mevcut durumu arasında ilişkilerin 

değerlendirilmesinde anahtar bir rol oynamaktadır. Bu çalışmalar, ortamın ekolojik 

bakımdan değerlendirilmesinin yanı sıra balık popülasyon dinamiği araştırmaları açısından 

da çok önemlidir. İhtiyoplankton çalışmalarıyla, mevcut populasyonların boyut ve yapısının 

değerlendirilmesi, yumurtlama dönemlerinin saptanması, yumurta dağılımını ve sağ 

kalımını etkileyen biyolojik ve fiziksel faktörlerin belirlenmesi, larval ve erken jüvenil 

davranışların ve dağılım mekanizmalarının incelenmesi, larva gelişim ve stoğa katılım 

alanlarının saptanması, ortamdaki kirlilik ve balık gelişimi etkileşiminin belirlenmesi gibi 

konularda önemli bilgiler toplanabilir. 

 

Bu çalışma bakteriler dahil olmak üzere birçok organizma için birincil gıda kaynağı 

ve sedimantasyon yerleşim alanı olan İstanbul Haliç’inde yapılmıştır. 2015 Haziran- 2016 

Mayıs ayları arasında yapılan bu çalışma Haliç’in ekolojik özellikleri dikkate alınarak 6 

istasyonda gerçekleştirilmiştir. On iki ay boyunca horizontal ve 10-35 m derinliklerden 

vertikal örneklemeler yapılarak yürütülen bu araştırma sonucunda toplam 33 balık türünün 

yumurta ve larvasına rastlanmıştır. Başlıca baskın türler; yumurtalarda Scorpaena porcus, 

Trachurus trachurus, Diplodus annularis, Microchirus variegatus, Mullus barbatus, 

Serranus hepatus, Engraulis encrasicolus, Sparus aurata, Gaidropserus mediterraneus, 

Sparidae sp., larvalarda Gobius niger, M. barbatus, E. encrasicolus, Diplodus sp., Blennius 

ocellaris’dir. Yumurtaların en yoğun olduğu ay temmuz, larvaların en yoğun olduğu ay 

hazirandır. Temmuz ayında elde edilen 1599 yumurta üzerinde yapılan çalışmalarda baskın 

tür S. porcus, haziran ayında elde edilen 70 larva üzerinde yapılan çalışmalarda baskın tür 

G. niger’dir. 

 

Anahtar Kelimeler: Scorpaena porcus, Gobius niger, Haliç ihtiyoplanktonu, Yumurta, 

Larva. 
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 Ichthyoplankton studies play a key role in understanding the structure and function 

of aquatic ecosystems and in assessing the relationship between biodiversity and the current 

state of the ecosystem. These studies are also very important in terms of investigating the 

fish population dynamics as well as evaluation of the ecological status of environment. 

Important information can be gathered from ichthyoplankton studies, such as assessment of 

size and structure of existing populations, determination of spawning period, identification 

of biological and physical factors affecting survival, egg size distribution and survival, 

investigation of larval and early juvenile behavior and distribution mechanisms, 

establishment of larval development and stock recruitment areas, and recognizing the effects 

of pollution on fish development. 

 

This study was conducted in the Golden Horn estuary in Istanbul, which is a primary 

food source and sedimentation settlement area for many organisms including bacteria. The 

study was carried out between June 2015 and May 2016 at 6 stations determined according 

to the ecological characteristics of the Golden Horn. Samplings were undertaken monthly 

for a duration of twelve months, horizontally and vertically between 10-35 m depth. Eggs 

and larvae of a total of 33 fish species were found. The dominant species in the composition 

of collected eggs were: Scorpaena porcus, Trachurus trachurus, Diplodus annularis, 

Microchirus variegatus, Mullus barbatus, Serranus hepatus, Engraulis encrasicolus, Sparus 

aurata, Gaidropserus mediterraneus, Sparidae sp. Gobius niger, M. barbatus, E. 

encrasicolus, Diplodus sp., Blennius ocellaris were dominant species among the sampled 

larvae. July 2015 was the month when the fish eggs were the most abundant. S. porcus was 

found to be the predominant species among the 1599 eggs obtained in this month. June 2015, 

on the other hand, was the period when the most numerous fish larvae were found. Studies 

of 70 larvae obtained in this month showed that G. niger was the predominant species. 

 

Keywords: Scorpaena porcus, Gobius niger, Golden Horn Ichtyoplankton, Fish eggs, Fish 

larvae. 
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Ülkemizde geçiş, kıyı ve deniz suyu izleme çalışmaları kapsamında, 2011 yılından 

itibaren ise ekosistem temelli izleme yaklaşımı benimsenerek izleme programı için tüm 

denizlerimizde ortak olarak uygulanabilecek bir izleme stratejisi geliştirilerek "Denizlerde 

Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" uygulamaya konulmuştur. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı tarafından yürütülen Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı 2014 

yılından beri TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda birçok araştırma 

kurumu, üniversiteler ve kamu kurumu işbirlikleri ile sürdürülmektedir. 2014-2016 dönemi 

için program sürekli olarak kış dönemlerini de kapsayacak şekilde 3'er yıllık olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu 3 yıllık programlarda hem istasyon sayısı hem de göstergelerde 

artışlar sağlanarak izleme ağı daha kapsamlı hale getirilmiştir. Bununla birlikte izleme sıklığı 

arttırılarak ilk kez denizlerimizde düzenli kış verileri elde edilmiştir. 2014 - 2016 döneminin 

devamında ikinci üç yıllık program 2017-2019 yılları kapsayacak şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Bu Program ile Türkiye denizleri 72 kıyı su yönetim birimi ile 13 

deniz değerlendirme alanı izlenmekte olup, 2017 yılı itibarı ile de deniz izlemelerinin 

coğrafik kapsamı genişletilmiş ve Karadeniz'de deniz suları 7 hat ile 30 deniz miline kadar 

izlenmeye başlamıştır. Ayrıca, 2017 yılından itibaren Marmara Denizi yılda 3 dönem 

izlenmeye başlanmış ve ilkbahar dönemi de çalışmalar dahil edilmiştir. Programda; Sinop 

Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve TAEK ile işbirlikleri yer almaktadır. 

 

DEN-İZ Programı ile, Türkiye denizlerinde meydana gelen kirlilik ve bu kirliliğin 

etkileri ile kimyasal ve ekolojik kalite durumunun izlenmesi, bu yolla, ulusal deniz ve kıyı 

yönetimi politikalarının ve stratejilerinin belirlenmesi/gözden geçirilmesi ve alınan 

önlemlerin etkilerinin takibine yönelik bilimsel değerlendirmelerin yapılması 

amaçlanmaktadır. Temel hedef, denizlerimizi korumak ve kaynaklarından insanlık adına 

faydalanabilmek için kirlilik önleme çalışmalarına yön verecek veriyi ve yapılan 

değerlendirmeler ile gerekli bilgiyi üretmektir. İzleme çalışmaları, fiziksel özellikler, su 

kolonu ve deniz tabanı biyolojik çeşitliliği ve yabancı türler, ötrofikasyon, kirleticiler, deniz 

çöplerinin izlenmesi bileşenlerinden oluşmaktadır. 

    

Bu amaçla, ekosistem yaklaşımlı yönetim prensiplerine uygun olarak, denizlerde 

bütünleşik izleme ve değerlendirme çalışmalarının alansal ve zamansal olarak daha kapsamlı 

hale getirilmesi, alt izleme programlarından oluşması ve bunları destekler nitelikte yeni 

izleme bileşen ve yöntemlerinin de hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.  Bu kapsamda 

yürütülen çalışmalar, Bölgesel Deniz Sözleşmeleri, AB Direktifleri ve ulusal 

yönetmeliklerimizle uyumlu izleme ve değerlendirme yaklaşımları ile Bakanlık'a 

raporlanmakta ayrıca 3'er yıllık periyodlar ile özet değerlendirme raporları, yıllık TÜİK 

raporları yayınlanmaktadır.    

 

Anahtar Kelimeler: İzleme, Ekosistem, Ötrofikasyon, Den-İz. 
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In our country, within the scope of passage, coastal and marine water monitoring 

studies, ecosystem-based monitoring approach has been adopted and "Integrated Pollution 

Monitoring Program in the Sea (DEN-İZ Program)" has been implemented by developing a 

monitoring strategy that can be applied jointly in all our seas for the monitoring program. 

The Integrated Pollution Monitoring Program, carried out by the Ministry of Environment 

and Urbanism, has been maintained since 2014 with the cooperation of many research 

institutions, universities and public institutions under the coordination of TUBITAK 

Marmara Research Center. For the 2014-2016 period, the program was carried out on a 3-

year basis, including the winter periods. In these 3-year programs, the monitoring network 

has been made more comprehensive by increasing both the number of stations and the 

indicators. In addition, with the increased monitoring frequency, regular winter data has been 

obtained for the first time in our seas. After 2014-2016, the three-year program includes the 

years 2017-2019. With this Program, the geographical coverage of the maritime surveillance 

has been expanded by incorporating our territorial waters into the monitoring areas and by 

2017, the marine waters have been started to be monitored by 7 lines and 30 nautical miles 

in the Black Sea. The participants of the program are Sinop University, Istanbul University, 

Middle East Technical University, Dokuz Eylul University, Ege University, Celal Bayar 

University, Karadeniz Technical University, Canakkale Onsekiz Mart University and TAEK 

(Turkish Atomic Energy Authority). 

 

With the DEN-İZ Program, it is intended to monitor the pollution occurring in Turkey 

maritime, its effects and chemical and ecological quality status of the effects, and by this 

way, to set up / review national marine and coastal management policies and strategies and 

to set up a benchmark following the effects of the measures taken. The main goal is to protect 

our oceans and to produce the necessary information with the data and assessments that will 

lead pollution prevention studies in order to benefit from their resources in the name of 

humanity. Monitoring studies consist of biological diversity monitoring, monitoring of alien 

species carried by human activities, monitoring of eutrophication, monitoring of pollutants, 

monitoring of marine debris.  

 

For this purpose, in line with the ecosystem friendly management principles, it is 

aimed to make the integrated monitoring and evaluation activities in the seas more 

comprehensive and temporal, to make up these activities with sub-monitoring programs and 

to launch new monitoring components and methods that support these programs. 

 

Keywords: Monitoring, Ecosystem, Eutrophication, Den-İz. 
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Küresel iklim değişimi ve insan etkilerine bağlı olarak zarar görmüş denizel 

ekosistemlerin restorasyonu ve restorasyon yöntemlerinin deneyimlenip, geliştirilmesi 

amacıyla yapılan “Değişen Avrupa Denizlerinde Denizel Ekosistem Restorasyonu 

(MERCES)” adlı Ufuk2020 projesi Avrupa'daki 16 ülkeden 28 kurumun ortaklığı ile 

yürütülmektedir. Proje kapsamında, günümüzde zarar görmüş sert substratlar üzerinde 

çeşitli restorasyon yöntemleri denenmektedir. Özellikle Kızıldeniz'den gelen yayılımcı 

türlerin baskısı Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyılarında denizel habitatlara önemli ölçüde 

zarar vermiş ve bazı habitatları yok olma eşiğine getirmiştir. Proje, Foça ÖÇK Bölgesi ve 

Gökova Balıkçılığa Kapalı Alan içerisinde kalan Cystoseira sp. türlerinin üzerindeki 

özellikle herbivor balık ve deniz kestanesi türlerinin oluşturduğu tüketim baskısının 

etkilerini test etmeyi amaçlamaktadır. Bunun için 50x50x25 cm boyutunda kafesler ve 

50x50 cm çerçeveler ile Foça'da 1 ve Gökova'da 3 adet deney istasyonu sualtında çeşitli 

derinliklerde kurulmuştur. Bu istasyonlardan, transplante edilen Cystoseira sp. talluslarının 

büyüme, yayılım, otlanma oranları, vb. bilgiler proje süresince toplanacaktır.  
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The study is carrying out in order to experience and improve restoration and 

restoration methods of marine ecosystems that are changing due to global climate change. 

The project called "Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas (MERCES) 

Horizon 2020, which is carried out simultaneously with the partnership of 16 countries and 

28 institutions in Europe. Various methods have been tried on damaged hard substrates 

within scope of the project. Turkish Mediterranean and Aegean coasts are particularly under 

pressure from the Red Sea invasive marine organisms. The pressures cause significant 

damage to marine habitats and some habitat disappearances. The aims of the project is to 

test the effects of invasive herbivore fishes and sea-urchins consumption stress on Cystoseira 

sp. species in Foça SEPA and Gökova No Fishing Zone. For this purpose, experimental 

stations were established at various depth underwater in 1 unit in Foça SEPA and 3 units 

Gökova NFZ with 50x50x25 cages and 50x50 frames. Transplant Cystoseira sp. thallus 

growth, spreading, grazing rate, etc. information will be collected during the project from 

these stations.  

 

Keywords: Habitat restoration, Transplantation, Cystoseira sp., SEPA, MPA. 
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Noctilucoid dinoflagellatlar, Noctilucales takımı içinde yer alan yüksek yüzerliliğe 

sahip zırhsız dinoflagellatlardır. Heterotrofik beslenme davranışı sergileyen bu canlılar 

içinde yalnızca Noctiluca scintillans türü red-tide yapma kapasitesi dolayısı ile dünya 

genelinde iyi bilenen bir tür olmuştur. Diğer Noctilucoidlerin tanımlanması yüksek 

morfolojik farklılıklar sergiledikleri yaşam evreleri ve formalin fiksasyonu sonucu oluşan 

morfolojik deformasyon nedeniyle zordur ve nadir olarak rapor edilmişlerdir. Güneydoğu 

Karadeniz’de yürütülen bu çalışma ile Noctilucoid dinoflagellatların dağılımları ve çevreyle 

olan ilşkileri araştırılmıştır. 

 

TÜBİTAK 114Y232 nolu proje kapsamında Mayıs 2015-Nisan 2016 tarihleri 

arasında nehir ağzı, kıyı ve açık sularda seçilen üç istasyonda aylık ve iki haftalık 

dönemlerde örneklemeler gerçekleştirilmiştir. Plankton örnekleri yüzey, 10m, 25m ve 50 m 

derinliklerinden SBE-32 Carousel 12’li su örnekleyici ile toplanmış ve % 2’lik lügol 

solüsyonu ile fikse edilmiştir. Laboratuvarda örnekler epiflorasan mikroskobu altında 

incelenerek dinoflagellat sayımları gerçekleştirilmiş ve bolluk değerleri hücre.l-1 olarak 

hesaplanmıştır. Güneydoğu Karadeniz’de Noctilucoid dinoflagellatlar Noctiluca scintillans, 

Scaphodinium mirabile, Spatulodinium pseudonoctiluca ve Pronoctiluca pelagica türleri ile 

temsil edilmiştir. Çalışma süresince bolluk değerleri ilk 50 m içersinde 0-570 hücre.l-1 

arasında değişim göstermiştir. En yüsek bolluk değerleri Mayıs-Haziran, en düşük ise Ocak-

Şubat periyodunda tespit edilmiştir. Noctilucoid dinoflagellat türlerinin bolluk değerleri 

nehir ağzından açık sulara doğru azalmıştır. Çalışma süresince toplam dinoflagellatların %0-

%17’sini oluşturmuşlardır. Noctilucoid dinoflagellatların dağılımı bakımından istasyonlar 

arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

 

Bu çalışma ile Scaphodinium mirabile ve Spatulodinium pseudonoctiluca 

Güneydoğu Karadeniz’den ilk kez rapor edilmektedir. Heterotrofik beslenme davranışı 

sergileyen Noctilucoid dinoflagellat türlerinin Karadeniz ekosisteminde izlenmesi besin ağı 

içindeki enerji akışının anlaşılması bakımından önem arz etmektedir.  
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Noctilucoid dinoflagellates which are the members of order Noctilucales are 

unarmored dinoflagellates with high buoyancy. They show heterotrophic feeding behaviour 

and among them only the distribution of red-tide forming species Noctiluca scintillans is 

well-known. The identification of other Noctilucoid species is difficult and rarely reported 

because of high metamorphological differences during their life stages and morphological 

deformation due to formalin fixation. In this study, the distribution of the Noctilucoid 

dinoflagellates and their relationship with environment variables were investigated in the 

Southeastern Black Sea. 

 

Sampling were carried out bi-monthly and monthly between May 2015 and April 

2016 in river mouth, coastal and open waters stations as a part of TUBITAK 114Y232 

project. Plankton samples were collected with a SBE-32 Carousel 12 water sampler from 

surface, 10m, 25m and 50m depths and fixed with 2% lugol solution. In the laboratory, 

dinoflagellates were identified and counted under an epiflourescence microscope and cell 

number were calculated as cells.l-1. Noctilucoid dinoflagellates were represented by four 

species in the study area; Noctiluca scintillans, Scaphodinium mirabile, Spatulodinium 

pseudonoctiluca and Pronoctiluca pelagica. During the study, their abundance varied 

between 0-570 cells.l-1 in top 50m. The highest abundance values were determined in May-

June while the lowest were in January-February period. Their abundance decreased from the 

river mouth to open waters. They accounted 0%-17% of total dinoflagellates during the study 

period. No statistically significant differences were found between stations in terms of their 

distribution (p>0.05). 

 

In this study, Scaphodinium mirabile and Spatulodinium pseudonoctiluca are 

reported for the first time from the Southeastern Black Sea. Monitoring heterotrophic 

Noctilucoid dinoflagellates in Black Sea ecosystem is important for better understanding of 

energy flow within pelagic food web.  

 

Keywords: Noctiluca scintillans, Scaphodinium mirabile, Pronoctiluca pelagica, 

Spatulodinium pseudonoctiluca. Dinoflagellate, Southeastern Black Sea. 
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Kilikya Baseni'nde pelajikte yer alan kemikli balıkların larval dağılım ve bolluğunu 

belirlemek amacıyla, 5 ayrı dönemde mevsimlik örneklemeler R/V Bilim-2 araştırma gemisi 

ile gerçekleştirilmiştir. İhtiyoplankton örneklemeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 

Türkiye suları arasındaki bölgede yapılmıştır. Örneklemeler, ağ göz açıklığı 200 mikron olan 

WP2 tipi plankton kepçesi ile Temmuz 2015 döneminde 8, Kasım 2015 döneminde 7, Şubat 

2016 döneminde 8, Nisan 2016 ve Ekim 2016 dönemlerinde 4, Temmuz 2016 döneminde 6 

adet istasyonda epipelajik bölgede gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, tüm dönemlerde ortak 4 

istasyon yer almaktadır. Her istasyonda fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametre ölçümleri 

yapılmıştır.  

 

Çalışma süresince toplamda 27 aileye ait 54 çeşit pelajik balık larvası tespit 

edilmiştir. En yüksek larva bolluğu ve maksimum tür sayısı yaz dönemlerinde bulunmuş 

olup en fazla larva Türkiye kıta sahanlığı içerisindeki istasyonlarda belirlenmiştir. Yaz 

döneminde bu istasyonlarda Bregmaceros nectabanus türünün larvası 2015 yılında baskın 

iken Engraulis encrascilous ile Gobiidae familyasına ait türlerin larvaları 2016 yılında 

yoğun olduğu tespit edilmiştir. Araştırma periyodunda genel olarak mezopelajik ve 

batipelajik türlerin yer aldığı Sternoptychidae, Myctophidae ve Gonostomidae familyalarına 

ait türlerin larvaları açık deniz istasyonlarında daha yoğun olarak tespit edilmiştir. Genel 

olarak Kilikya Baseni balık larva bolluğu ve türlerin mekânsal dağılımını bölgenin 

hidrografik yapısı ve mevcut akıntı sisteminin etkilediği görülmüştür. 

 

Bu çalışma, 114Y139 nolu TÜBİTAK projesi ve DEKOSİM Projesi (Deniz 

Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880) 

kapsamında desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kilikya Baseni, Bolluk, Dağılım, Balık larvası. 



III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI  
 

435 
09-12 Mayıs, İZMİR 

 

Distribution and Abundance of Larval Fish Assemblages in the Cilician 

Basin 
 

 

Yeşim AK ÖREK1, Arife ZENGİNER YILMAZ1, Hasan ÖREK1, Devrim TEZCAN1, 

İlkay SALİHOĞLU2,3 

1Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Mersin 
2Near East University, Faculty of Arts and Sciences, Nicosia, TRNC 

3Kyrenia University, Kyrenia, TRNC 

Corresponding author e-mail: yesimak@ims.metu.edu.tr 
 

 

In present study, was to investigate seasonal changes of the abundance and 

distribution of pelagic larvae of Teleost fishes, which were collected five periods by R/V 

Bilim 2 in the Cilician Basin. Ichthyoplankton surveys were conducted between the area of 

TRNC and the Turkish water. Samples were vertically collected by WP2 net with the 200 

micron mesh size in the epipelagic zone from 8 stations in July 2015 and February 2016, 7 

stations in November 2015, 4 same stations in April and October 2016 and 6 stations in July 

2016. In addition, there were located four common stations in all periods. Physical, chemical 

and some biological parameters were measured at each station.  

 

In total, 54 kinds of pelagic fish larvae belonging 27 families of were identified 

during study periods. The highest abundance of larvae and the maximum number of species 

were found during the summer period, and also most larvae determined at stations within 

the Turkish continental shelf. Especially, in these stations, Bregmaceros nectabanus larvae 

species were dominant in 2015 while larvae of Engraulis encrascilous and Gobiidae family 

species were found denser in 2016. In all study periods, larvae belonging to Sternoptychidae, 

Myctophidae and Gonostomidae families which are known to be mesopelagic and 

bathypelagic species were found to be most abundant overall in the offshore stations. In 

general, abundance and the spatial distribution of fish larvae in the Cilician basin were 

observed to be affected by the hydrographic structure of region and the current system of 

region. 

 

This study was supported by the Scientific and Technological Research Council of 

Turkey (TÜBİTAK, project number: 114Y139) and DEKOSIM Project (Centre for Marine 

Ecosystem and Climate Research, Project Code: BAP-08-11-DPT.2012K120880). 

 

Keywords: The Cilician basin, Abundance, Distribution, Fish larvae. 
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Nanoteknoloji üzerine yapılan araştırmalar sonucunda birçok nano materyal 

endüstriyel alanda günlük yaşantımıza girmiştir. Bazı nanopartiküller eski kimyasal 

yöntemler kullanılarak sentezlenmektedir. Ancak bu sentez sırasında ve sonrasında birçok 

yan ürün ve reaksiyona girmeyen reaktifler yer almaktadır. Bu durum çok ciddi çevre 

sorunlarına yol açmaktadır. Bu nedenle, son yıllarda yeşil kimya yöntemleri kullanarak çevre 

dostu sentez sistemleri büyük önem taşımaktadır. Bu yeni sentez stratejilerine yeşil sentez 

adı verilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda deniz ekosistemlerinde yer alan deniz 

alglerinin içerdiği indirgen moleküller kullanılarak gümüş nanopartiküllerin sentezi 

gerçekleştirilmektedir. Sunulan bu çalışmada literatürde bu konuya yönelik yapılan 

araştırmalar özetlenmiş ve aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya 

Bölümünde bu alanda yapılan deneysel sonuçlar verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gümüş nanopartikül, AgNP, Yeşil sentez, Yeşil kimya. 
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As a result of the researches on nanotechnology, many nano-materials in the industrial 

area has entered our daily lives. Some nanoparticles are synthesized using old chemical 

methods. However, during and after synthesis of nanoparticles, many by-products and the 

reagents that do not react are occurred. Therefore, in recent years environmentally friendly 

synthesis systems by using green chemistry methods are of great importance. These new 

synthesis strategies are called as green synthesis. In recent years the synthesis of silver 

nanoparticles has been carried out using marine algae which contain reducing molecules in 

marine ecosystems. In this study, the researches in the literature on this topic are summarized 

and also the results of experiments which were performed in DEU, Faculty of Science, and 

Chemistry Department in this area are given. 

 

Keywords: Silver nanoparticles, AgNP, Green synthesis, Green chemistry. 
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Süveyş kanalı, hizmete açıldığı 1869 yılından itibaren, Indo-Pasifik ve özellikle Kızıl 

Deniz’deki türler için bir göç koridoru oluşturmuştur. Abiyotik ve insan kaynaklı faktörler de 

bu türlerin göç etmesini kolaylaştırmıştır. Akdeniz’den Kızıl Deniz’e göç eden türler göreceli 

olarak daha az olmakla birlikte, Süveyş Kanalı’nın güneyden kuzeye olan tek yönlü akıntısı 

sebebi ile bu göçlerin büyük bir çoğunluğu Kızıl Deniz’den Akdeniz’e doğru gerçekleşmiştir. 

Kızıl Deniz’den Akdeniz’e göç eden türlerden bir kısmı, ekolojik ve ekonomik (balıkçılık) 

olarak Akdeniz’i olumsuz yönde etkilemiştir. 

 

Kıbrıs Adası’nı çevreleyen geniş batiyal bölge, bazı lesepsiyen türlerin ada kıyılarına 

ulaşmasını ve kolonileşmesini zorlaştırıp engellediğinden dolayı, Kıbrıs kıyılarında diğer 

Levant kıyılarına nazaran daha az lesepsiyen tür kayıt edilmiştir.  

 

Bu çalışmada, Kıbrıs adasında kayıt edilmiş lesepsiyen türlerin güncellenmiş listesi 

sunulmaktadır. Çalışma kapsamında, mevcut bilimsel literatür taranmış ve geniş veri tabanı 

araması yapılmıştır. Bu çalışma, göç ettiği bilinen türler ve özellikle Hayvanlar Alemi ile 

sınırlandırılmıştır. Buna bağlı olarak, 152’den fazla lesepsiyen tür listelenmiştir. Bu türler, 

toplam 7 Şube (Annelida, Arthropoda, Chordata, Cnidaria, Echinodermata, Mollusca and 

Sipuncula) ve 14 farklı sınıftan oluşmaktadır. Türlerin yaklaşık %70’den fazlasını Mollusca ve 

Chordata şubelerini oluşturmaktadır. Çalışmada listelenen türlerin 32 tanesi, 100 Worst 

Invasive Alien Species in the Mediterranean List, çalışmasında da yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Lesepsiyan türler. 
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Since the completion of its construction in 1869 the Suez Canal has provided a corridor 

for the migration of primarily Red Sea and Indo-Pacific species. The migration of these species 

has been facilitated by both abiotic and anthropogenic factors. Due to the unidirectional flow 

(south to north) of water in the canal the majority of migrations have been from the Red Sea 

into the eastern Mediterranean, with only a relatively few species passing in the opposite 

direction. Some of these species have negatively impacted the ecological health and economical 

status (fisheries) of the eastern Mediterranean Sea. 

 

The island of Cyprus is surrounded by a wide bathyal zone which may provide a barrier 

and hinder the colonisation of some species resulting in fewer species recorded than found when 

compared with other Levantine coastal environments. Here we provide an updated evaluation 

of the current Lessepsian migrants reported in Cyprus.  

 

 In this study, we made extensive searches of the relevant databases and available 

scientific literature. Our searches were limited to the Animalia and we only included species of 

known passage. To date, the current list of zoological Lessepsian migrants totals more than 152 

species. This includes seven animal phyla (Annelida, Arthropoda, Chordata, Cnidaria, 

Echinodermata, Mollusca and Sipuncula) and 14 separate classes. The two phyla which provide 

≥ 70% of the species are the phylums Chordata and Mollusca. Thirty two of the species listed 

in our study are included in the 100 Worst Invasive Alien Species in the Mediterranean List. 

 

Keywords: Cyprus, Lessepsian species. 
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