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ÖZET 

KUZEYDOĞU MARMARA DENİZİ’NDE SARIKUYRUK İSTAVRİT BALIĞININ 

(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)) ÜREME BİYOLOJİSİ 

Nazlı DEMİREL 

     Sarıkuyruk istavrit balığı, Trachurus mediterraneus, hamsi ile birlikte Marmara Denizi 

balıkçılığı açısından oldukça önemli balık türüdür. Bu doktora çalışması Kuzeydoğu Marmara 

Denizi’nde bulunan sarıkuyruk istavrit balığının üreme biyolojisinin ayrıntılı olarak 

anlaşılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Örnekler, Prens Adaları çevresinde avcılık yapan 

ticari balıkçı teknelerinden ve Haliç’de Galata Köprüsü üzerinden olta ile avlanan 

balıkçılardan aylık olarak elde edilmiştir.  

     Çalışma boyunca 1244 birey örneklenmiştir. Prens Adaları çevresi için dişi-erkek cinsiyet 

oranlarının aylık dağılımında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuş (X2 = 25, s.d.= 

11, p< 0,05); buna karşın Haliç’de ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (X2 = 10, s.d.= 11, p≥ 

0,05). Yaş okumaları sonucu bireylerin yaş değerlerinin 0+-VI arasında olduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen örneklerde ortalama toplam boy değeri 14,3 ±0,12 olarak bulunmuştur. Boy-

ağırlık ilişkisine göre Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda türün pozitif allometri gösterdiği 

(b=3,26, b>3) belirlenmiştir. Dişilerde ilk cinsel olgunluk boyu 12,2 cm erkeklerde ise 12,5 

cm olarak hesaplanmıştır.  

     Ortalama % gonadosomatik indeks (GSI) değerleri, gonad evreleri ve oosit çap-sıklık 

dağılımı sonuçları üremenin mayısta başlayıp eylülde bittiğini göstermektedir. Üremenin en 

yoğun olduğu aylar haziran-temmuz aylarıdır. Türün batın fekonditesi değeri 9704±703 

oosit/birey olarak hesaplanmıştır. Bir üreme sezonundaki potansiyel yumurtlama sıklığının 

ortalama 16 olduğu ve türün 6,5 günde bir yumurta bıraktığı tespit edilmiştir. 

     T. mediterraneus türünün üreme biyolojisi Marmara Denizi’nde ilk defa çalışılmıştır. Elde 

edilen sonuçların, stok belirleme ve stok yönetimi gibi ileri çalışmaların temelini oluşturacağı 

düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF MEDITERRANEAN HORSE MACKEREL 

(Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)) IN THE NE MARMARA SEA 

Nazlı DEMİREL 

     Trachurus mediterraneus, Mediterranean horse mackerel, together with anchovy, is the 

most commercially significant fish species in the Marmara Sea. This doctoral dissertation 

study was undertaken to understand the detailed reproductive biology of this important 

species in the Northwestern part of the Marmara Sea. Samples were collected monthly from 

commercial fishing boats around Prince Islands and from anglers in Golden Horn.  

     A total of 1244 individuals were collected. Monthly distribution of the sex ratio was found 

significant (X2 = 25, s.d.= 11, p< 0,05) in Prince Islands samples and insignificant in Golden 

Horn samples (X2 = 10, s.d.= 11, p≥ 0,05). Age determination analysis showed that samples 

were between 0+ and VI year. Average total length was calculated to be 14,3 ±0,12 for all 

samples. Estimation of parameter b indicate that T. mediterraneus shows positive allometry 

(b=3,26, b>3). The smallest size of mature individuals was found as 11,5 cm for both sexes. 

First maturity length was calculated to be 12,2 cm for females and 12,5 cm for males.  

     Monthly changes of mean percentage of Gonadosomatic Index values, gonadal 

development stages and oocytes size distribution showed that the spawning season starts in 

May and lasts in September. The peak spawning season was determined as June and July. 

Batch fecundity was found as 9704±703 oocytes. Potential spawning frequency was 

calculated as 16 which means females spawn each 6,5 days. 

     Reproductive biology of T. mediterraneus has been studied for the first time in the 

Marmara Sea. These results will provide the basis for future stock assessment and 

management studies on this species. 
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     I. GİRİŞ 

 

     Üreme ve soyunu devam ettirme olgusu tüm canlıların hayatta kalma güdüsü kadar temel 

işlevlerindendir. Üreme ile soyun devamlılığı, türün sürekliliği; mutasyon ile ise yeni türlerin 

oluşumuna ve gelişimine fırsat verilmesi sağlanır. Balıklarda üreme diğer omurgalılara göre 

oldukça karmaşık yapı ve çeşitliliktedir. Üreme özellikleri açısından en yaygın görülen üç 

üreme tipi: Partenogenetik, hermafrodit ve biseksüeldir. Gonad kimliğinin iki cinsiyetten 

birinin lehine ve oldukça hızlı bir şekilde oluşabilmesi biseksüel üreme; her iki üreme 

organının aynı birey üzerinde olup ardışık veya eş zamanlı olarak cinsiyet değiştirme şeklinde 

olan hermafrodit üreme; döllenme olmaksızın yavrunun gelişmesi şeklinde olan üremeye de 

partenogenetik üreme denir. Yine balıklarda üreme ovipar, ovovivipar ve vivipar olarak üç 

farklı şekilde tanımlanmaktadır. Kemikli balıklarda gözlenen üreme şekli ovipar yani 

yumurtaların vücut dışında döllenmesiyle gerçekleşen üreme şeklidir (Bond, 1979; Karataş 

v.d., 2005; Hempel, 1984).  

     Yumurtlama biçimleri üç farklı tipte olmaktadır: Yaşam döngüleri boyunca bir defa, iki-üç 

yılda bir ya da yılda birkaç defa olabilir. Gonadlar bu döngüler sırasında farklı şekillerde 

bulunurlar. Kemikli balıkların büyük bir bölümü üremede yıllık bir ritim gösterirler (Bond, 

1979). Trachurus mediterraneus türü yaşamında ve üreme döneminde çok defa ve farklı 

zamanlı yumurtlayan (kısmi yumurtlayıcı, indeterminate, asynchronize, heterochronal) bir tür 

olarak sınıflandırılmaktadır (Lisovenko ve Adrianov 1991; Karlou-Riga, 1995). Belirsiz 

yumurtlayıcılarda dişi ovaryumunda, birbirini izleyen kısa aralıklarla yumurtlama olduğu için 

yumurtlama dönemi boyunca her çaptan yumurtayı bir arada görmek olanaklıdır (Macewicz 

v.d., 1992). 

     Çevresel faktörler, balıkların yumurtlaması, yumurtaların açılması, yumurta ve larvaların 

hayatta kalma oranları üzerinde önemli etkilere sahiptir (Demir, 1992). Besin kaynağının 

yeterlilik durumu, uygun sıcaklık, çözünmüş oksijen ve tuzluluk değerleri; yumurtlama 

verimini, yumurtadan çıkış zamanını ve gelişim durumunu belirlemede sırasıyla etkilidir. 
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Özellikle ve ışık ve sıcaklık, türler üzerinde üreme etkinliğini başlatacak bir dizi hormonal 

aktiviteyi tetikler (Bond, 1979) (Şekil 1). Çevresel faktörlere bağlı olarak aynı genusun benzer 

türlerinde bile yumurta verimi farklılaşması gözlenebilmektedir (Hempel, 1984; Demir, 1992; 

Karataş v.d., 2005). 

 
Şekil 1. Üreme aktivitesi, çevresel etkiler, almaçlar ve hormonlar arası ilişki ağı (Bond, 1979). 
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     Büyüme ise en basit anlamıyla canlının vücudunun ya da bazı organlarının boy, ağırlık, 

hacim, kütle gibi fiziksel boyutlarının zaman içerisinde değişmesidir. Balıklarda büyüme, 

diğer yüksek omurgalılardan bazı farklılıklar göstermektedir. Hemen tüm memeli ve kuşlar 

kendi türleri için üst sınıra belli bir vücut boyuna ulaşıncaya kadar büyümelerine rağmen, 

balıklar ortam koşulları elverişli olduğu ve yeterli besin bulunduğu sürece büyümelerini 

sürdürürler. Büyüme olarak adlandırılan bu nicel değişim, balığın ömrü olarak tanımlanan 

zaman dilimi boyunca sürmektedir. Bu süreyi ölçmek için de, tüm diğer canlılarda olduğu 

gibi, yaş kıstas alındığında, büyüme, yaşın bir fonksiyonu olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 

balıklarda büyümeyi ele alan sistematik çalışmaların tarihçesinin, yaşın saptanabilmesiyle 

başladığı söylenebilir (Tıraşın, 1993).  

     İstatistiksel modellerde uygulama ve ölçmeyi kolaylaştırmak için büyüme, kabaca ikiye 

ayrılır. Birincisi, vücudun bir bütün olarak iskelet, kaslar, organlar gibi tüm birimleriyle 

(birbirleriyle orantılı ya da orantısız) büyümesi; ikincisi de yalnızca gonadlar ve ürünü olan 

yumurta ve spermlerin büyümesidir. Genellikle cinsel olgunluğa eriştikten sonra birinci tip 

büyüme yavaşlarken, hatta üreme dönemlerinde tamamen dururken, ikinci tip büyüme 

artmaktadır (Tıraşın, 1993).  

     Çevresel etkiler, her bireyin olduğu gibi, populasyonun ve türün büyüme biçimini etkiler. 

Biyotik ve abiyotik etkilerin büyüme üzerindeki etkisi, izleme çalışmaları ile belirlenerek türe 

ve türün herhangi bir coğrafi konumdaki populasyonuna dair bilgi edinilmesini sağlar (Bond, 

1979). 

     Bu tez çalışmasının konusunu oluşturan Trachurus mediterraneus türü Doğu Atlantik’de 

Fas kıyıları ve Biscay Körfezi ile İngiliz Kanalı’ndan içeriye doğru tüm Akdeniz havzasında 

dağılım gösterir (Şekil 2). Alt tür olan Trachurus mediterraneus ponticus Alev, 1986 için ise 

yalnızca Marmara Denizi, Karadeniz ve Azov Denizi’nin güney ve batı bölgelerinde 

bulunduğu bildirilmektedir (www.fao.org, Froese ve Pauly, 2009). Bununla birlikte bu alt tür; 

TÜBİTAK tarafından desteklenen Karadeniz Stok Tespiti Projesi raporunda 

değerlendirilmemekte sadece T. trachurus ve T. mediterraneus türlerine yer verilmektedir. 

Rapora göre bu iki türün Karadeniz’de bulunup bulunmadığı da tartışma konusudur (Ünlüata 

v.d., 1996). TAGEM tarafından desteklenen Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma Projesi 
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raporunda ise istavrit balığı ile ilgili bilgiler T. mediterraneus ponticus bilimsel adı altında 

işlenmiş ve bu türün bütün yaşamını Karadeniz’de geçiren bir tür olduğu vurgulanmıştır 

(Genç v.d., 1998).  

 
Şekil 2. T. mediterraneus’un dağılımı (http://www.fao.org/fishery/species/2311/en).  

     FAO istatistiklerine göre Akdeniz havzasında yakalanma miktarları Şekil 3’de 

sunulmuştur. 

 
Şekil 3. T. mediterraneus’un yıllık avcılığı (www.fao.org/fishery/species/2311/en). 
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     İstavrit; karagöz, sarıkuyruk ve kıraça toplam olarak Türkiye balıkçılığında hamsiden 

sonra yakalanan önemli balık türlerindendir. Karadeniz’de palamut ve mezgit de önemli 

sıralardayken Marmara Denizi’nde hamsi ve istavrit ana avın büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır (TÜİK, 2010) (Tablo 1, Şekil 4). 

Tablo 1. T. mediterraneus’un yıllara göre denizlerimizde av miktarları (t) (TÜİK, 2010). 

Yıllar Toplam Karadeniz
Marmara 

Denizi Ege Denizi Akdeniz
2000 7.200 3.872 2.784 295 249
2001 10.635 6.947 2.793 506 389
2002 6.982 2.103 4.523 240 116
2003 11.600 3.494 7.514 399 193
2004 9.337 2.812 6.048 321 156
2005 13.978 8.716 3.890 915 457
2006 11.800 6.117 2.733 2.137 813
2007 9.030 2.922 3.650 2.079 379
2008 10.043 5.383 1.675 2.031 954  

 
Şekil 4. T. mediterraneus’un yıllara göre denizlerimizdeki av miktarları (TÜİK, 2010). 
 

          Ülkemizde Akşıray (1987) ve Koswig (1955) T. mediterraneus’un da yer aldığı deniz 

balıklarının bazı biyolojik ve ekolojik özelliklerini tanımlayan ilk çalışmaları yapmışlardır. 
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Nümann (1956) ise, “Karadeniz, Marmara Denizi ve İstanbul Boğaz’ında T. trachurus ve T. 

mediterraneus türlerine ait stokların biyolojisi” üzerinde çalışmıştır.  

     Demir, M. (1958) “Sarıkuyruk İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus LUTKEN, 

1880)’nın Üremesi Hakkında ve Demir, N. (1958) “Karadeniz Populasyonuna ait Trachurus 

mediterraneus LTKN. (Sarıkuyruk İstavrit Balığı) Yumurta ve Larvalarının Morfolojik 

Hususiyetleri Hakkında” adlı çalışmalarını yayımlamıştır.  

     Kukul (1987), “İstanbul Boğazı Sarıkuyruk İstavrit Balığının Biyolojisi” adlı yüksek lisans 

tezini gerçekleştirmiştir.  

     Ivanov ve Beverton (1985) tüm Karadeniz’de yaptıkları çalışmada Trachurus 

mediterraneus’un biyolojisi üzerine çalışmışlardır. 

     Düzgüneş ve Karaçam (1991) Doğu Karadeniz’deki istavrit balıkları üzerine yaptıkları 

çalışmalarda populasyon özelliklerini tanımlamışlardır. Şahin v.d., (1997) Doğu Karadeniz’de 

yaptıkları çalışmada, türe ait populasyon parametrelerini incelemişlerdir. Yücel (1997), Doğu 

Karadeniz’de istavrit stoklarının belirlenmesi üzerine çalışmıştır. Genç v.d., (1998) Doğu 

Karadeniz’de yaptıkları çalışmada; 1914 adet istavrit bireyini incelemiş ve populasyon 

özelliklerini belirlemişlerdir. Kasapoğlu, (2006) Doğu Karadeniz’de 1 yıl boyunca türün 

popualsyon özelliklerini incelemiştir. 

     Moutopoulos ve Stergiou (2002), Ege Denizi’nde 37 tür üzerinde; Karakulak v.d., (2006) 

Kuzey Ege Denizi’nde 47 balık türü üzerinde yürüttükleri boy-ağırlık ilişkisi çalışmalarında 

T. mediterraneus türü de bulunmaktadır.  

     Kara ve Akyol (2003), Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri’nde T. trachurus ve T. 

mediterraneus populasyonlarının bazı morfolojik özellikleri üzerine gerçekleştirdikleri ön 

çalışmada; bir defaya mahsus yapılan örneklemelerle Fethiye’den Ordu’ya kadar T. 

mediterraneus türüne ait morfolojik karakterlerin regresyon modellerini ve log tabanlı 

katsayılarını çalışmışlardır. 
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     Šantić v.d., (2006), doğu Adriyatik Denizi’nde gerçekleştirdikleri çalışmada T. 

mediterraneus’un boy-ağırlık ilişkisinden kondisyon faktörü ve gonadosomatik indeks 

değerlerini değerlendirmişlerdir.  

     Tez çalışmasının gerçekleştirildiği Marmara Denizi, Akdeniz ve Karadeniz arasında yer 

alan oldukça küçük (yaklaşık 70 km x 250 km boyutlarında, 11500 km² yüzey alanına ve 

1390 m maksimum derinliğe sahip) bir basendir. Marmara Denizi havzasında, sıcaklık ve 

tuzluluğa bağlı olarak farklı su tabakaları bulunmaktadır. Bunlar üst, alt ve termoklin olarak 

adlandırılan geçiş tabakalarıdır. Üst tabakanın derinliği, mevsime bağlı olarak, 25 metreden 

75 metreye kadar değişebilir, mevsimsel olarak sıcaklığı 6–26 °C arasında değişmektedir 

(Beşiktepe v.d., 2000). Normal şartlarda genellikle yüzey tabakasının sıcaklığı, güneybatıdan 

kuzeydoğuya doğru azalmaktadır. İstanbul Boğazı’ndan Çanakkale Boğazı’na gidildikçe 

tuzluluğun düzenli olarak arttığı gözlenir. Yüzey tabakasının altında, tuzluluğun ve sıcaklığın 

aniden düştüğü bir ara bölge olan termoklin tabakası bulunur. Bu geçiş tabakası 8-10 metre 

arası kalınlıktadır (Kocataş v.d., 1993). Çanakkale Boğazı’ndan giren Akdeniz kökenli tuzlu 

sular, giren sularla Marmara alt suları arasındaki yoğunluk farkına bağımlı olarak topografya 

boyunca dengeye ulaştıkları derinliğe kadar batarlar. Çanakkale Boğazı'ndan Marmara 

Denizi'ne giren Ege Denizi kaynaklı sular 150 metre ile 500 metre arasında yüksek tuzluluk 

hücreleri olarak gözlenir ve bir kısmı Marmara Adası'nın güneyinden bir kısmı da Marmara 

adasının kuzeybatısından havzaya karışır. Çevresindeki sularla karışım nedeniyle yoğunluğu 

değişen bu sular farklı farklı derinliklere çöker. Tuzluluk dağılımından çıkarılabilecek akıntı 

sistemi, havza boyutlarında ve saat yönünde hareket eden bir dolaşımın hakim olduğunu 

gösterir (Beşiktepe v.d., 2000). 

     Kocataş v.d., (1993), Marmara Denizi’ni, ekonomik öneme sahip Atlantik-Akdeniz orijinli 

pelajik balıkların Akdeniz ve Ege’den Karadeniz’e beslenme amacıyla yaptıkları göçler 

esnasında konakladıkları ve yumurta bıraktıkları bir iç deniz olarak tanımlamaktadırlar. 

Marmara Denizi’nin balıkların göç yolları üzerinde bulunması, balıkçılık açısından önemini 

arttırmaktadır. Yakalanan ekonomik balık türlerinin miktarları açısından Marmara Denizi, 

genellikle Karadeniz’den sonra ikinci sırayı almaktadır (Tablo 2, Şekil 5). 
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Tablo 2. Denizlerimizde yıllara göre yakalanan deniz balıkları miktarları (t) (TÜİK, 2010). 

Yıllar Toplam Karadeniz
Marmara 

Denizi Ege Denizi Akdeniz
2000 441.690 341.012 46.137 40.242 14.299
2001 465.180 342.763 68.327 42.996 11.094
2002 493.446 382.047 68.047 32.559 10.793
2003 416.126 311.886 60.925 31.483 11.832
2004 456.752 351.213 60.640 33.946 10.953
2005 334.248 233.973 44.768 38.774 16.733
2006 409.945 280.514 67.153 47.680 14.598
2007 518.201 412.629 44.447 44.386 16.739
2008 395.660 307.114 38.402 32.870 17.274  

 
Şekil 5. Denizlerimizde yıllara göre yakalanan deniz balıkları miktarları (TÜİK, 2010). 

     Örneklerin elde edildiği diğer araştırma sahası Haliç, İstanbul Boğaz’ına eklemlenmiş 

boynuz biçiminde bir yay oluşturur; uzunluğu 8 km, genişliği ise 200-900 m arasında 

değişmektedir (Baştürk v.d., 2001). Geçmişte, İstanbul bölgesinin önemli balıkçılık 

alanlarından olan Haliç 1970’li yıllarda ancak birkaç türün yaşamasına olanak veren kirlilik 

problemiyle karşı karşıya kalmıştır. 1998 yılında bölgede ıslah çalışmaları başlatılmış 

günümüze kadar gelen süreçte ıslah çalışmaları olumlu sonuçlar vererek canlı çeşitliliğinin 

arttığı gözlenmiştir (Yüksek v.d., 2001).  
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     Haliç’de bugüne kadar ıslah çalışmalarının etkilerini inceleyen çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır. Balık yumurta ve larvalarının çeşitliliği ve Haliç’de dağılımı üzerine Yüksek 

v.d.’nin (2001; 2006) periyodik olarak alınan örneklerle ıslah çalışmalarından günümüze balık 

çeşitliliği hakkında önemli kaynak teşkil etmektedir. Bununla birlikte bölgede bulunan 

balıklara ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak Haliç’de özellikle Galata 

Köprüsü (kısmen Unkapanı Köprüsü) olta balıkçılığının yapıla geldiği bir alandır. Köprü 

üstünden olta avcılığı yapan amatör balıkçılarla yapılan görüşmelerde en çok avlanan balığın 

istavrit, kefal, çinekop olduğu belirtilmiştir. 

     Üner (1984) amatör balıkçılıkla ilgili çalışmasında istavritin genellikle amatör balıkçılar 

tarafından çapariyle avlandığını belirtir. İstavrit çaparisinde olta 50–100 m, 0.40 numara, 

beden 0.35, köstekler ise 0.30 veya 0.25 olur. İğneler ise kalaylı ve 6 no’dur. İğnelere beyaz 

renkte hindi, kaz veya martının kuyruk, kanat tüyleri kırmızı ibrişimle bağlanır. Köstek 

boyları 13 cm., aralıkları ise yine 13 cm’dir. Bu takımda suların derinliği ve akıntıya göre 

150–240 gr. ağırlığında iskandil kullanılır (Üner, 1984).  

     Ülkemizde Trachurus mediterraneus türünün özellikle populasyon parametrelerinin 

belirlemesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Karadeniz’de ise üreme özelliklerine ait bazı 

sınırlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Marmara Denizi’nde ise türe dair herhangi bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır.  

     Bu tez çalışmasıyla Marmara Denizi’nde bulunan T. mediterraneus türünün üreme 

özellikleri ilk defa çalışılmıştır. Yumurta verimliliği, yumurtlama sıklığı, ovaryumların 

gelişim evrelerinin mikroskobik özelliklerinin belirlenmesiyle gerçekleştirilen ayrıntılı üreme 

biyolojisi uygulamaları, tez içeriğinde olabildiğince açık şekilde anlatılmaya çalışılmıştır. 

Ülkemiz balıkçılığında önemli bir yeri olan sarıkuyruk istavrit balığının üreme özelliklerinin 

anlaşılması, stok tespiti ve yönetimi için de temel oluşturacak bilgileri sağlaması bakımından 

önem arz etmektedir. Ek olarak çalışmanın sadece sarıkuyruk istavrit balığı üzerine değil aynı 

zamanda diğer balık türlerine ilişkin yapılacak üreme biyolojisi çalışmalarına da kaynakça 

teşkil edebileceği ve yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. 
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     II. MATERYAL ve METOT 

     2.1. Sarıkuyruk İstavrit Balığının Biyolojik Özellikleri ve Sistematikteki Yeri 

     Sarıkuyruk istavritin vücudu yanlardan hafifçe yassı ve uzuncadır. Kafası ve gözleri iri, 

ağzı büyük ve körüklüdür. Yan çizgi plakaları daha ince, vücudun yarısına kadar düz olup, 

sonra yukarıya doğru eğik olarak devam eder. Yan çizginin üst kolu ensede başlayarak II. 

dorsal yüzgecin başlangıcında sona erer (Şekil 6). Başın üzerinden solungaç kapağının 

hizasından başlayarak yan çizginin eğrildiği yere kadar devam eden ve burada biten ikinci bir 

çizgi bulunmakta olup karakteristiktir. Bu ikincil çizgi; sıralı olarak pul benzeri kemiksi 

yapıdan oluşur ve anal yüzgeç önünde aşağıya doğru meyil yapar. Yan çizginin anteriyör 

tarafında 39-48 arasında posteriyör tarafında ise 35-44 arasında toplamda 75-89 arasında 

değişen kemiksi pul bulunur. iki dorsal yüzgecin biri dikenli olup bir zar ile birbirine 

doğrudan bağlanmıştır. I. dorsal yüzgeçte 8 diken ışın II. dorsal yüzgeçte 1 diken ışın 29-35 

arası yumuşak ışın bulunur. Anal yüzgecin önünde 2 diken birbirine bir zar ile birbirine 

bağlanmıştır. Anal yüzgeç önünde 2 adet küçük sert dikeni vardır. Kuyruk yüzgeci çatal yapılı 

ve serttir. Sırtı mavimsi yeşil yanlar parlak gümüşi ve karın beyazdır. Diğer istavrit türlerine 

göre sırt rengi daha koyudur. Dorsal yüzgeç önünde deri altında öne doğru yatık bir diken 

bulunur (Slastenenko, 1956, Froese ve Pauly, 2009, www.fao.org, www.ibss.org ). 

Trachurus mediterraneus türünün sistematikteki yeri şöyledir (Froese ve Pauly, 2003) : 

 Alem     Animalia     
     Şube     Chordata     
        Alt şube   Vertebrata     
           Üst sınıf    Osteichthyes 

Sınıf    Actinopterygii 
                 Alt sınıf   Neopterygii    
                    Infra sınıf   Teleostei    
                       Üst takım Acanthopterygii 
                          Takım  Perciformes     
                             Alt takım Percoidei    
                                Aile Carangidae   
                                   Cins Trachurus Rafinesque, 1810   
                                      Tür  Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)   
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Şekil 6. Trachurus mediterraneus’un genel görünüşü.  

     Bu çalışmada T. mediterraneus için verilen ve Trachurus türleriyle ayırıcı olan standart 

morfometrik ve meristik karakterlere göre tür tanımlaması yapılmıştır. 

     Bentopelajik bir tür olan T. mediterraneus, genellikle zemine yakın olarak 5-250 m 

derinlik aralığında bulunmakla birlikte yüzey sularında da gözlenir. Büyük sürüler halinde 

pelajik olarak göç ederler ve diğer Trachurus türleriyle bir arada bulunabilirler (Froese ve 

Pauly, 2010). Karnivor bir türdür. Mayıstan ağustosa kadar sahillerden birkaç mil açıkta 

yumurtlayan istavritlerin larvaları plankton ile beslenirler. Genç istavrit balıkları gruplar 

oluşturarak medüzlerle birlikte yaşamaya başlarlar. Genellikle Rhizostoma türü medüzün 

şemsiye altında toplanan bireyler, medüzün gonadları ile beslenirler (Akşıray, 1987; 

Slastenenko, 1956). Erginler ise hamsi, çaça, gümüş, sardalya, kaya balığı gibi balıkların 

larvaları ve omurgasızlarla (Crustacea) beslenirler (Fischer, 1973). T. mediterraneus için 

kaydedilmiş en büyük toplam boy değeri 60 cm (50 cm FL); genellikle karşılaşılan toplam 

boy aralığı ise 10-30 cm arasındadır (Bauchot, 1987). Sarıkuyruk istavritin maksimum 40 yıl 

yaşayabildiği kayıt edilmiş ancak genel değerlendirme amaçlı olarak maksimum yaşın XV+ 

olarak belirtilmesi esas alınmıştır (Zimmerman ve Hammer, 1999).  

     Bu türün yumurtalarının pelajik olduğu ve esas olarak yaz döneminde yumurta ve 

larvaların yoğun olarak bulunduğu belirtilmektedir (Demir, 1958; Demir, 1961; Dekhnik, 

1973). 



 12

     Sarıkuyruk istavrit balığının gırgır, dip trolü, pelajik trol, kapan, sepet, olta ile avcılığı 

yapılır. Taze olarak tüketildiği gibi, konserve ve diğer işlenmiş ürünleri de ticari olarak talep 

edilmekte, ayrıca balık yemi olarak da kullanılmaktadır. 

     2.2. Sarıkuyruk İstavrit Balığının dağılımı 

     İstavrit balıkları tropik ve ılıman denizlerde yaşayan, denizlerimizde de çok yaygın olarak 

bulunan Carangidae familyasının Trachurus cinsinin temsilcileridir. Dünya denizlerinde 

yaklaşık 57 türünün bulunduğu tanımlanan Trachurus cinsinin Akdeniz’de ise üç türü 

bulunmaktadır (Froese ve Pauly, 2003). Bunlar ekonomik öneme sahip karagöz-istavrit olarak 

bilinen Trachurus trachurus (Linneaus, 1758), sarıkuyruk istavrit olarak bilinen Trachurus 

mediterraneus ve ekonomik değeri daha düşük olan ve Batı Akdeniz’de yayılım gösteren 

Trachurus picturatus (Bowdich, 1825) türüdür.  

     Sarıkuyruk istavrit balığı, Trachurus mediterraneus Türkiye’de balıkçılık araştırmalarının 

başlangıcından itibaren dağılımı ve bazı biyolojik özellikleri incelenen bir türdür. İstanbul 

çevresinde yıl boyunca dağılım gösterdiği, Karadeniz ve Marmara arasında dönemsel göçler 

yaptığı bildirilmektedir (Koswig, 1955; Demir, 1958; Kocataş v.d., 1993; Akşıray, 1987). 

Demir (1958)’e göre, Marmara ve Karadeniz arasında göç eden populasyon İstanbul Boğazı 

bölgesinde ve Marmara Denizi kıyılarında 30–50 metreler arasındaki en uygun derinlikte 

kışlamakta ve su sıcaklığına bağlı olarak beslenme göçü Nisan ortası veya sonlarına doğru 

başlamakta, Karadeniz’den kışlama veya dönüş göçü sonbaharda olmaktadır. Dolayısıyla 

İstanbul çevresinde ve Boğaz’da dağılım yapan türün T. mediterraneus olduğu vurgulanırken 

(Demir, 1958; Demir, 1958; Nüman, 1956) Karadeniz’de bulunan ve tüm yaşamını 

Karadeniz’de geçirdiği rapor edilen alttür Trachurus mediterraneus ponticus (Aleev, 1956) 

olarak kaydedilmektedir (Yankova v.d., 2010; Genç v.d., 1998). Ivanov ve Beverton (1985), 

Karadeniz’de türün büyüklük açısından farklılaşmış 2 formunun bulunduğunu ve büyük boylu 

formun 1965 yılından itibaren hemen hiç gözlenmediğini bildirmektedirler. Bu durumu 

Dobrolov ve Dobrolova (1983), büyük boylu formun kapalı bir populasyon olarak kalarak 

heterozis etkisiyle döl veremediği için soyunun tükenmiş olmasıyla açıklamaktadır. Bu 

nedenle Karadeniz’de, türün tek bir populasyonla temsil edildiği vurgulanmaktadır (Prodanov 

v.d., 1997; Yankova ve Raykov, 2006). Akdeniz’de T. mediterraneus üzerine yapılan 
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çalışmalar; bu formun Karadeniz’dekine nazaran daha büyük boylarda ve yaş gruplarının daha 

ileri düzeylerde olduğunu göstermektedir (Karlou-Riga, 1995; Karlou-Riga ve Economidis, 

1997; Viette v.d., 1997; Santic, v.d., 2005; Turan, 2004). Yine Turan (2004) tüm Türkiye 

kıyılarından topladığı T. mediterraneus örneklerinin denizlere göre farklılaşmasını incelediği 

çalışmasında, İstanbul çevresinden alınan örneklerin hem Karadeniz’e hem de Marmara 

Denizi’nin güneybatı bölümüne ait örneklerden ileri düzeyde farklılaşma gösterdiğini ve bu 

bölgede yerleşik bir populasyon olabileceğinin altını çizmiştir. Ancak çalışmada İstanbul 

Boğazı’nın batı tarafında kalan Batı Karadeniz bölgesini temsil eden istasyon bulunmayışı 

Kuzeydoğu Marmara’da vurgulanan farklılaşma ve yerleşik populasyon yorumunu eksik 

bırakmaktadır. Nitekim Ivanov v.d. (1979), üreme sezonunda türün İstanbul Boğazı’ndan 

Karadeniz’e geçerek kıyı bölgelerini takiben kuzeybatı yönünde yumurtlama göçü yaptığını 

belirtmiştir. İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nün, 2009 yılında tüm Marmara 

Denizi’nde gerçekleştirdiği çalışmanın trol verilerine göre türün en yoğun örneklendiği 

bölgeler Marmara Denizi’nin kuzeydoğu bölümleridir (Sur, v.d., 2010). Marmara Denizi’nde 

T. mediterraneus üzerine tek çalışma Kukul (1987) tarafından İstanbul Boğaz’ında (Ortaköy-

Anadolu Kavağı arası) gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen çalışma dışında Marmara Denizi’nde 

herhangi bir çalışma olmayışı, türe dair elde edilen büyüme parametreleri, stok yapısı ve 

üreme özellikleri gibi verilerin değerlendirilmesinde zaman zaman güçlükler doğurmuştur.  

     2.3. Çalışma Alanı 

     Çalışma alanı olarak Haliç’i temsilen Galata Köprüsü’nden olta ile avlanan balıkçılardan, 

Kuzeydoğu Marmara’yı temsilen ise Prens Adaları çevresinde avcılık yapan ticari balıkçı 

teknelerinden örnekler alınmıştır. Şekil 7 örnekleme alanlarını ve M ve H olarak adlandırılmış 

noktalar plankton ve hidrografik verilerin alındığı noktaları göstermektedir. 

     2.4. Örneklemeler 

     2.4.1. Balık örneklemeleri 

Örneklemeler, Mart 2009’dan Şubat 2010’a kadar 12 ay boyunca iki farklı bölgeden elde 

edilmiştir. Alt bölge olarak seçilen Haliç’den, örnekler Galata Köprüsü’nden olta ile avlanan 

balıkçılardan alınmıştır. Bölgede örnekleme yaptığımız balıkçılarla görüşmelerimizde 12-
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13’lük çapari iğnesi kullandıklarını belirtmişlerdir. Marmara Denizi’nin kuzeydoğu 

kesiminden elde edilen örnekler Prens Adaları civarından örnekleme yapan ticari balıkçı 

teknelerinden alınmıştır. Av yasağı dışında kalan dönemde örneklemeler trol ağlarıyla 

yapılırken, Mayıs’la birlikte başlayan av yasağı sonrasında örneklemeler küçük balıkçı 

teknelerinden elde edilmiştir. Küçük balıkçı tekneleri zaman zaman fanyalı ağlarla en fazla 

10-20 m derinliğe kadar avlandıklarını, zaman zaman hava şartlarına da bağlı olarak çapariyi 

tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

     2.4.2. Plankton örneklemeleri 

     İSKİ Su Kalitesi İzleme Çalışması kapsamında İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği 

Enstitüsü tarafından Haliç’de ve Kuzeydoğu Marmara Denizi’nde aylık olarak gerçekleştirilen 

çalışmalarda ihtiyoplankton örneklemesi yapılmıştır. Örnekler Nansen tipi, 500 µm göz 

açıklığına sahip, 57 cm çaplı plankton kepçesi ile dikey (vertikal) olarak varsa ara tabakadan 

yüzeye ve yatay (horizontal) olarak 5 dakika boyunca 2 mil/saat hızla çekilmiştir. Kuzeydoğu 

Marmara’da Prens Adaları çevresinde 3 istasyondan ve açık denizi temsilen 1 istasyondan 25 

m derinlikten yüzeye ve Haliç bölgesinde Galata Köprüsü ayağından (36 m), Unkapanı 

Köprüsü ayağından (33 m) ve daha içeride sığlaşmanın arttığı ek bir istasyondan (13 m) dikey 

çekimler yapılmıştır. Yatay çekimler ise Galata Köprüsü’ne paralel olarak köprünün hem dış 

hem de iç tarafından; 0,5 m derinlikte 5 dakika olarak gerçekleştirilmiştir (Şekil 7). Sıcaklık 

ve tuzluluk verileri SBE200 CTD prob ile ölçülmüştür. 
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Şekil 7. Çalışma alanları.

     2.5. Laboratuvar Çalışmaları 

     Elde edilen balık örnekleri hemen laboratuvara getirilerek taze örnekler üzerinde 

çalışılmıştır. Balık ölçüm tahtasında toplam boyu ölçülen balıkların 0,1 g hassasiyetteki 
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tartıda ağırlıkları alınmıştır (Şekil 8). Cinsiyetlerin belirlenmesi ve gonadların çıkarılması için 

bistüri yardımıyla anüsten başa doğru balıklar kesilmiş ve gonadlar gözle yapılan cinsiyet 

tayini ve gonad evresinin not edilmesinden sonra tartım için çıkarılmıştır.  

                                                                                                                                       

                    
Şekil 8. Çeşitli laboratuar gereçleri. 

     Gonadlar 0.001 g hassasiyetteki tartıda ağırlıklarının alınmasından sonra cam şişelerde 

%10’luk nötralize formaldehit içine konularak kesit alma işlemi için saklanmıştır. 1000 ml 

%10’luk nötralize formaldehit hazırlamak için; 4 g sodyum dihidrojen fosfat, monohidrat 

(NaH2PO4.H2O) 350 ml distile suda bir süre çalkalanarak çözülmesi sağlanır. Ardından 6,5 g 

disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4) eklenir ve tekrar çalkalanır. Eriyik çözeltiye 100 ml 

%37’lik formaldehit eklenir ve çözelti 1000 ml’ye distile su ile tamamlanır. %10’luk nötralize 

formaldehitin taze hazırlanması ve 24 saat içinde kullanılması önerilir (Hunter, 1985).  

     2.5.1 Gonadların Evrelendirilmesi 

     Gonad gelişim evreleri araştırmacılara ve balık türlerine göre 5-7 evre arasında 

tanımlanarak değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada sıklıkla kullanılan Trachurus türleri 

için de kabul edilmiş 7 aşamalı evrelendirme düzeni baz alınmış ve aşağıda tanımlanmıştır 

(Bagenal, 1978; Viette v.d., 1997; Abaunza v.d., 2003). 
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I. Evre: Gonadlar oldukça küçük, yarı saydam ve yuvarlak olarak görünürler. 

Ovaryumlar kirli kırmızı renkte ve kan damarı şeklindeyken testisler beyazımsı veya 

gri-kahverengimsi ve iğ şeklindedir. Gonadlar vücut boşluğunun ¼’ünden küçüktür ve 

dişilerde yumurta (oosit) gözlenmez.  

II. Evre: Ovaryumlar pembe-turuncu renkte ve vücut boşluğunun  1/4’ü ile 1/3’ünü 

kaplarlar. Yumurta gözlenmez. Testisler beyazımsı ve ovaryumlarla aynı boydadır. 

III. Evre: Ovaryumlar turuncu renkli, vücut boşluğunun 1/3’ü kadardır. Yumurtalar 

çıplak gözle görünür haldedir. Testisler beyaz ancak biraz kanlanmış haldedir. 

IV. Evre: Gonadlar iyi gelişmiş ve vücut boşluğunun 2/3’ünü veya fazlasını kaplamış 

haldedir. Testisler süt beyazımsı renkte ve kenarları bıçak şeklindedir. Yumurtalar 

saydam ve kendini iyice belli eder haldedir.  

V. Evre: Gonadlar vücut boşluğunun tamamını kaplamış haldedir. Yumurta zarı iyice 

incelmiş ve hafif bir baskıyla bile yırtılabilir. Yumurtalar oldukça büyük ve 

saydamdır. 

VI. Evre: Yumurtalar parçalı olarak atılmaya başlamıştır, bu nedenle ovaryumlar da 

testisler de bir önceki evreye göre biraz daha küçüktürler.  

VII. Evre: Yumurtaların tamamının suya bırakıldığı evredir. Gonadlar yeniden vücut 

boşluğunun 1/3’ü kadardır. Ovaryumlar kırmızı renkte ve sarkık bir görünüme 

sahiptir.  

     2.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

     Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve değerlere ait farklılaşmaların izlenmesi amacıyla 

yapılan istatistik uygulamaları STATISTICA v.8 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

     2.6.1. Cinsiyet Oranı 

     Elde edilen örneklerin cinsiyetleri, gonadların dış görünüşlerine bakılarak çıplak gözle 

tayin edilmiştir. Cinsiyet oranı hesabında bir dişi bireye karşılık gelen erkek birey 

hesaplanarak populasyonun cinsiyet kompozisyonu hakkında fikir edinilmesi amaçlanır.  
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     Cinsiyet oranlarında aylara göre anlamlı bir farklılık olup olmadığının araştırılması için 

sonuçlar χ2 (Ki-kare) testine tabi tutulmuştur. Bu test, gözlenen frekansla beklenen frekanslar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı temeline dayanır. Bunun için kurulacak hipotez şu 

şekilde olacaktır: 

H0 = Cinsiyet oranları arasında fark yoktur (1:1). 

HA = Cinsiyet oranları arasında fark vardır. 

     2.6.2. Büyüme  

     2.6.2.1. Yaş tayinleri 

     Balıklarda yaş tayiniyle elde edilen yaş verileri, boy ve ağırlık ölçümleriyle ilgili yaş 

değerleri, stok kompozisyonu, ilk cinsel olgunluk yaşı, üreme ömrü, büyüme, ölüm ve ürün 

miktarı hakkında bilgiler vermektedir (Ricker, 1975). Sıklıkla kullanılan yaş tayini metotları, 

balıkların sert kısımlarında görülen büyüme zonları ve işaretlerinin hesaplanması ve 

yorumlanmasına dayanmaktadır. Yılda bir kez oluştuğu düşünülen böyle halkalar, yıl işareti, 

yıllık işaretler, yıllık daireler ya da halkalar olarak adlandırılmaktadır (Karataş, 2005). 

Kemikli balıklarda yaş tayininde genel olarak pul, otolit, operkulum, omur, yüzgeç ışınları ve 

dikenleri gibi sert dokular kullanılabilmekte ancak yaygın olarak pul ve otolitler yaş tayini 

için tercih edilmektedir.  

     Bu çalışmada da yaş tayinleri otolitler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Balığın başının her 

iki yanında bulunan üçer çift otolitten en büyük olan “sagitta”; kafanın arkasının bistüri 

yardımıyla kesilmesi ve beynin her iki yanından pens yardımıyla çıkarılmasıyla elde edilir. 

Otolitler için önerilen çeşitli saklama yöntemlerinden bu çalışmada; %90’lık alkolle 

temizlenip kurutularak, eppendorf içinde kuru olarak saklanması yöntemi tercih edilmiştir. 

Otolitler okunmadan önce, 1000’lik en ince zımpara kâğıdıyla önlü arkalı hafifçe 

zımparalanmış ve stereoskopik mikroskop altında, üzerlerine bir damla gliserin damlatılarak 

hem üstten hem alttan ışıklandırmayla opak ve hiyalin zonlar belirlenerek yaş okumaları 

gerçekleştirilmiştir. 
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     2.6.2.2. Boy Dağılımları  

     Toplam boy değerleri 1 mm hassasiyetle ölçülen örnekler 0,5 cm boy aralığı sınıflarında 

gruplandırılmıştır. Her bir boy aralığında yer alan bireylerin; cinsiyetlere, aylara ve bölgelere 

göre bulunma sıklığı (frekans) dağılımlarının grafikleri çizilmiş ve değerlendirilmiştir. 

     2.6.2.3. Boy-Ağırlık ilişkisi 

     Boy-ağırlık ilişkisi; dişi, erkek, toplam ve Haliç-Kuzeydoğu Marmara olarak ayrı ayrı 

hesaplanmış ve Ricker’in (1975) şu eşitliğinden yararlanılmıştır:  

W= a x Lb. 
Burada;  

W=  Toplam Balık ağırlığı (g), L= Toplam boy (cm), a ve b büyüme sabitleridir. 

     2.6.2.4. Büyüme parametreleri  

Büyümeyi tanımlamak için pek çok model oluşturulmuştur. von Bertelanffy büyüme eşitliği, 

denizel türler için yaşa dayalı hesaplamalarda en yaygın kullanılan formüldür. Bu eşitlik; 

Lt = L∞(1-e(-K(t-t0)) 

Lt = Balığın herhangi bir t anındaki boyu (cm), K = Brody büyüme katsayısı, 

L∞ = Balığın sonuşmaz kuramsal boyu (cm) e = doğal log tabanı (= 2, 71828)  

t = zaman (yıl), t0 = balığın yumurtadan çıkmadan önceki kuramsal yaşı  

     Sonuşmaz boy (L∞), balığın yaşı sonsuza yaklaşırken (t→∞), yani çok çok yaşlandığında; 

boy uzunluğunun yaklaştığı, türüne ve çoğunlukla yasadığı popülasyona özgü, sonuşmaz 

(asimptotik) bir üst değerdir. Bir popülasyondaki çok yaşlı balıkların ortalama boyu olarak da 

düşünülebilir. 

     Büyüme sabitleri Gulland ve Holt yöntemine göre hesaplanmıştır (Tıraşın, 1993). 

Yönteme göre, yaşlara karşılık elde edilen boylar arsında regresyon analizi yapılarak büyüme 

parametreleri belirlenmiştir (Tıraşın, 1993; King, 1995). Büyüme parametrelerinin 

belirlenmesinde 0+, I ve II yaş grubuna dahil bireyler hesaplamaya dahil edilmemiştir. 
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     2.6.2.5. Boyca ve Ağırlıkça Mutlak Büyüme Oranları  

     Gerek aynı gerekse farklı populasyonlardan değişik ya da aynı yaş grubundaki bireylerin 

büyümelerini ve büyümelerinde oluşabilecek değişimleri izlemek, karşılaştırmak için büyüme 

oranları diye adlandırılan matematiksel bağıntılar kullanılmaktadır. Boy ve ağırlıkça mutlak 

büyüme oranları (BMBO ve AMBO); t zamanda boy ve ağırlığı ölçülen bireyin belli bir süre 

sonra (∆t) aynı ölçümlerin yinelendiğinin varsayılmasıyla ortaya konan denklemdir (Tıraşın, 

1993). 

          Lt – Lt-1               Wt – Wt-1        
BMBO=       ya  da   AMBO=   
          t – (t-1)              t –(t-1)           
       
     Burada;  

Lt: t yaşındaki ortalama toplam boyu, Lt-1: t-1 yaştaki ortalama toplam boyu 

Wt: t yaştaki ağırlığı, Wt-1: t-1 yaştaki ortalama ağırlığı simgelemektedir. 

     2.6.2.6. Toplam Ölüm (Z) 

      Toplam ölüm oranı Z, bir balık stoğunda hem doğal yollardan hem de balıkçılıktan 

kaynaklanan kayıpların toplamını veren bir katsayıdır. Sömürülen bir stokta, hayatta kalan 

bireylerin sayısı, zamana ya da yaşa bağlı üssel olarak azalma eğilimindedir (King, 1995). Bu 

çalışmada, bir kohortun ya da yıl sınıfının zaman içinde sayıca değişimini dolayısıyla 

ölümleri gösteren model şu eşitlikle sağlanmıştır: 

Nt = N0 e-Zt 

     Burada başlangıçtaki balık sayısı N0 ve t zamandaki gerçekleşen üssel azalma sonunda 

balık sayısı Nt olacak şekildedir. Yukarıdaki eşitliğin yeniden düzenlenerek yani eşitliğin her 

iki tarafının doğal logaritması alınarak doğrusallaştırılmış denklemi;  

    ln Nt = ln N0 – Zt    olacak şekildedir.  

     2.6.3. Kondisyon faktörü 

     Fulton’un Kondisyon Faktörü indeksi, balığın kas deposunda depolanan besin 

rezervlerinin değişimi hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu indeks değerinin 
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zamana bağlı değişimi üreme periyodunun ve balığın yaşadığı ortamla olan ilişkisindeki 

değişimlerin gözlenmesini sağlar. Gonadlarda oluşturulan üreme hücresi miktarıyla kaslarda 

depolanan besin rezervleri arasında ters bir ilişki vardır. Bir stoktaki bireylerin GSİ’si arttıkça 

buna bağlı olarak, Kondisyon Faktörü değerlerinde düşüşler görülmektedir. Teorik olarak 

Kondisyon Faktörü, balığın vücut ağırlığının boyunun küpüne bölünmesiyle hesaplanır 

(Bagenal, 1978; King, 1995; Avşar, 1998):  

KF= W / L3. 

     Bu eşitlik W= a x Lb olarak tanımlanan boy ağırlık ilişkisinin regresyona dayalı hesabına 

ait a ve b katsayılarının tanımlanması ile ilgilidir.  

Buna göre; 
KF= W / Lb 

olarak tanımlanır. 

     b parametresi teleost balıklarda büyüme eğrisinin her bir milimetre boy başına düşen 

ağırlık ilişkisini gösterir ve 2,5-3,5 arasında bir değerde yer alır. Katsayının 3 olması 

büyümenin izometrik ya da eş büyüme olarak tanımlanan değerini ifade eder. 3’ün altında 

kalan değerler negatif allometri, üstünde kalan değerler ise pozitif allometri değerleri olarak 

tanımlanmıştır ki büyümenin balığın ortamla ilişkisindeki önemli göstergelerindendir 

(Abaunza v.d., 2003). Sonraki aşamada ise araştırılan balıkların isometrik büyüyüp 

büyümedikleri hakkında karara varmak için bulunan b değerinin istatistiksel olarak 3'ten 

farklı olup olmadığını belirlemek gerekmektedir. Bu işlem için t-testi kullanılabileceği gibi, 

analiz sonucunda elde edilecek regresyon katsayılarının standart hatalarından yararlanılarak b 

için oluşturulacak %95 güvenilirlik aralığının 3 değerini kapsayıp kapsamadığına da 

bakılabilir. Eğer t-testi sonucunda b değerinin istatistiksel olarak 3'ten farklı olmadığı veya bu 

değer için hesaplanan %95 güvenilirlik aralığının 3'ü içerdiği görülürse, b katsayısının 3'e 

eşdeğer olduğu ve söz konusu balıkların isometrik büyüdükleri kabul edilir (Tıraşın, 1993). 

     Balıklarda en düşük kondisyon faktörü değerlerinin yumurtaların tamamen döküldüğü ve 

üreme sezonunun sonlandığı dönemdeki fizyolojik bir duruma ait olduğu; bu durumun da 

üreme döneminde harcanan efora karşılık olan enerji ihtiyacının göstergesi olduğu 

tanımlanmaktadır (Ricker, 1975; Safran, 1992).  
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     2.6.4. Üreme 

     2.6.4.1. İlk cinsel olgunluk 

     İlk cinsel olgunluk yaşı ve boyu balık stoklarının yönetimi ve korunması bakımından çok 

önemlidir. Minimum av büyüklüğü ve av miktarı konusunda yapılacak sınırlamalar, cinsel 

olgunluk bilgilerine dayandırılır (King, 1995). İlk cinsel olgunluk boyu şu şekilde hesaplanır: 

           1 
p = 
       1+e(-r(TL-Lm) 

     Bu denklemde; 

p= olgun bireylerin oranı, TL= Toplam Boy (cm), Lm= İlk cinsel olgunluk boyu,  

r= lojistik eğrinin dikliğine göre artan biçim parametresi 

     Bu hesaplamada; üremenin en yoğun olduğu dönemde elde edilen bireylerin verileri 

kullanılmıştır. 

     2.6.4.2. Gonadosomatik İndeks 

     Balıklarda üreme periyodunda gonad ağırlığında büyük değişiklikler meydana 

gelmektedir. Bu değişiklikler takip edilerek herhangi bir balık stokunun üreme mevsimi 

kısmen tespit edilebilir. Üreme periyodunun tahmininde iki değişik indeksten 

(Gonadosomatik İndeks ve Kondisyon Faktörü) yararlanılmaktadır. Gonadosomatik indeks 

genel anlamda türlerin yumurtlama mevsimini ve cinsel olgunluk süreci ile ilgili yapılacak 

olan yorumları kolaylaştıran bir parametredir (Erkoyuncu, 1995). 

     Gonadosomatik indeks değeri üremeyi izleyen günlerde minimal olup, giderek artar ve 

üremeye yakın günlerde maksimum düzeye ulaşır. Bu değerin minimum düzeye indiği ay 

gonadların boşaldığı, yani üremenin olduğu aydır. Böylece o populasyonda cinsi olgunluğa 

ulaşmış olan bireylerin içinde bulunduğu koşullar uyarınca hangi mevsimde ürediği saptanmış 

olur (Nikolsky, 1969; Schreck ve Moyle, 1990; Erkoyuncu; 1995). 

     GSI, gonad ağırlığının ya gonadsız vücut ağırlığına ya da toplam vücut ağırlığına yüzde 

oranlarının periyodik olarak saptanmasıyla belirlenir. GSI değerleri aşağıdaki formüllere göre, 

bütün vücut ağırlığı dikkate alınarak hesaplanmıştır (Nikolsky, 1969; Babiker ve Ibrahim, 
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1979; Legendre ve Ecoutin, 1989; Karlou-Riga ve Economidis, 1997). Bu çalışmada 

Trachurus türleri üzerine Akdeniz’de çalışmalar araştırmacıların kullandığı aşağıdaki eşitlik 

karşılaştırmada kolaylık amacıyla tercih edilmiştir. 

GSI = GW/W-GW x 100 
 
     Bu eşitlikte;    GSI : Gonad olgunluk indeksi 
      W : Balık vücut ağırlığı (g) 
   GW : Gonad ağırlığı (g)   olacak şekildedir. 

     Mart-Kasım 2009 arasında örneklenen sarıkuyruk istavrit balıklarında GSİ değerleri; dişi-

erkek ve Haliç – Kuzeydoğu Marmara olarak gruplandırılmıştır ve değerlendirilmiştir. 

     2.6.4.3. Fekondite (yumurta verimliliği) 

     Yumurta verimliliği, bir dişi balığın, üreme sezonun içinde bir defada ortama bıraktığı 

yumurta miktarı anlamına gelmektedir. Yumurtlama aşamasında bir batının içerdiği 

yumurtaları (oositler) tanımlamak için çeşitli yöntemler önerilmiştir (Hunter v.d., 1985). 

Bunlardan ilki ovaryum içindeki tüm vitellojenik oositlerin yani besin birikimi olarak 

adlandırılan protein ve yağ damlacıklarının belirgin olarak gözlendiği tüm yumurtaların 

sayımıdır. Ancak bu yöntemin belirsiz (indeterminate) yumurtlayıcılar için uygun olmadığı 

vurgulanmaktadır. İkinci yöntem, en gelişmiş evredeki gonadlarda bulunan yumurtaların 

büyüklük dağılımlarının çıkarılarak en sık gözlenen yumurta büyüklüğünün hesaplanmasıdır. 

Üçüncü yöntem ise sulanmış yumurta yöntemidir. Kemikli balıklarda yumurtalar, 

ovaryumdan ovaryum boşluğuna geçerken su alarak şişerler ve suya öyle bırakılırlar. Bu 

aşamadaki yumurtaların ovaryumdaki sayısının belirlenmesi sulanmış yumurta yöntemi 

olarak adlandırılmaktadır. Araştırmacılar ikinci yöntem ve üçüncü yöntemin benzer sonuçlar 

verdiğini; ancak sulanmış yumurta yönteminin daha az zaman ve çabayla 

gerçekleştirilebileceğini belirtmektedirler (Hunter v.d., 1985). Bu çalışmada da fekonditenin 

belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan sulanmış yumurta (oosit) yöntemi 

kullanılmıştır.  

     Bu yöntem için; nötralize formaldehit içinde saklanan sulanmış yani gelişmiş evredeki 

ovaryumlar kullanılır. Öncelikle örnek kabından çıkarılan ovaryumlar, havlu kâğıt üzerine 
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konarak fazla suyunu bırakması sağlanır. Ovaryum zarı bistüri yardımıyla ayrılır. Ovaryumun 

her iki ucunun 1/3’ü oranında uzaklıktan 3 ayrı alt örnekleme yapılır. Alt örneklerin aynı 

yerden alınmaması ancak loblara yani uçlara 1/3’ünden fazla yakın olmaması önemlidir. Her 

bir alt örneğin 30-50 mg olması önerilmektedir. Bu miktarların yaklaşık 100-200 sulanmış 

oosit veya nukleus göçü evresinde oosit içereceği öngörülmektedir. Mikroskop lamı üzerine 

alınan her bir alt örneğin üzerine 2-3 damla gliserin damlatılır ve 10-15 dakika bekletilir. 

Ardından diseksiyon iğnesi yardımıyla oositler nazikçe dağıtılır. Tekrar 2-3 damla gliserin 

damlatılarak üzeri lamelle kapatılır. Mikroskop altında sulanmış oositler veya nukleus göçü 

evresindeki oositler sayılarak hesaplamaya gidilir (Hunter, 1985). Bu çalışmada, sayım işlemi 

mikroskopta 10x büyütme ile fotoğrafları çekilen örnekler Image J programında kalibrasyon 

yapılarak çaplarına göre ayrılmış ve sınıflandırılarak sayılmıştır (Thorsen, 2001).  

     Balıklarda fekondite ile boy arasında, türden türe değişim göstermekle birlikte genel olarak 

üssel (y=a* xb) bir ilişkinin; ağırlık ya da yaş arasında ise genellikle doğrusal (y=a+bx) bir 

ilişkinin bulunduğu belirtilmektedir. Yani ağırlık ve yaş arttıkça o balığın fekonditesi de 

düzenli bir şekilde artış göstermektedir (Bagenal, 1978; Kara, 1992).  

Fb = (GW / GWi) x n 

     Buna göre bu eşitlikte:      Fb: Batın Fekonditesi;  
GW: Dişi balığın ovaryum ağırlığı;  
    n: Alt örnekteki yumurta sayısı;  
GWi: Alt örneğin ağırlığı    olacak şekildedir. 

     Bu eşitlik için, Hunter v.d., (1985) gonadsız balık ağırlığının kullanılmasını önermektedir. 

Sulanmış yumurtalara sahip dişi balıklarının ağırlığının ortalama dişi balıklardan daha fazla 

olacağı ve ortalama fekondite değerinin daha yüksek çıkacağı ifade edilmekte yine toplam 

balık ağırlığına çevrilmesi istendiğinde de yöntemin kolaylıkla çevrileceğini belirtmektedirler.  

     Göreceli fekondite ise bir dişi balığın her bir gram ağırlığına denk düşen yumurta sayısıdır. 

Bir defada bırakılan ortalama yumurta sayısının gonadsız balık ağırlığına oranlanmasıyla 

hesaplanır.  

     Hesaplanan fekondite değerlerinin; boy, ağırlık ve yaş değerleri ile ilişkisi regresyon 

analizleri ile incelenmiştir (Cihangir, 1996).  



 25

     Fekondite çalışmalarında, alt örneklerin ovaryumun sağ veya sol lobundan biri seçilerek 

yani tek lob üzerinden alınması önerilir (Hunter v.d., 1985). Bu çalışmada loblar arasında 

fekondite değerlerine etki edecek bir farklılaşma olup olmadığını anlamak için 4 olgun dişi 

ovaryumu üzerinde çalışılmıştır. Temmuz ayına ait 2 adet ortalama boy değerlerine yakın II 

yaşında birey ve Ağustos ayında elde edilen yine ortalama boy değerlerine yakın III yaşında 2 

birey işleme tabi tutulmuştur. 

     2.7. Doku Çalışmaları 

     Gonad gelişim safhalarının mikroskopik olarak belirlenmesi ve yumurtlama sonrası 

foliküllerin incelenebilmesi için Hunter v.d. (1985) tarafından önerilen yöntemden 

yararlanılmıştır. Bu yönteme göre, %10’luk nötralize formaldehitte saklanan gonadlar 

çıkarılarak %70’lik alkolde birkaç kere çalkalanır ve %70 alkol içinde 24 saat bekletilir. 

Gonadların sağ veya sol kısmından ve her iki uca 1/3 oranında uzak olacak şekilde orta 

bölümden bistüri yardımıyla kesilen küçük bir parça, doku çalışması için çeşitli işlemlerden 

geçirilir. İlk olarak dehidratasyon (suyun uzaklaştırılması) için doku parçası, sırasıyla 10’ar 

dakika %70, %80, %90, %96 ve %100’lük (absolü) alkol serilerinden geçirilir ve son olarak 

ksilolde 15’er dakikadan 2 defa tutularak saydamlaştırılma işlemi yapılır. Saydamlaştırma 

işleminden sonra etüvde 42oC’de sıvı halde bulunan parafin dokunun konacağı küçük bir 

porselen veya cam kap içine gömülür. 1 gün boyunca etüvde 42 oC parafine gömülü olarak 

bekletilen dokular çıkarılıp hemen 58 oC’de sıvı kalan parafininin döküldüğü dikdörtgen 

şeklinde bloklara gömülür ve oda sıcaklığında donmaya başladığında buzlu su içine bırakılır. 

Parafin blok içinde bulunan dokuda önce su çekme işlemiyle ksilol ve su yer değiştirmiş, 

parafine gömme işlemiyle ise ksilol ve parafin yer değiştirmiş olur ve doku parçası 

mikrotomla kesit alma işlemi için hazırdır. 

     Doku parçasının bulunduğu parafin bloktan Leica RM 2125 RT model mikrotom 

yardımıyla 4 um kalınlığında tekrarlayan kesitler alınmıştır. 3 adet lam üzerine önceden 

sürülen az miktar Albümin maya kimyasalı tüm yüzeye dağıtılmış ve üzerine bir miktar su 

yayılmış parafin yapışmasını sağlamak üzere hazır bekletilir. Her bir dokudan birbirini tekrar 

eden 10 kesitin bulunduğu seriler halinde alınması ve ince uçlu yumuşak fırça yardımıyla lam 

üzerine konulması önerilir. 10 kesit serisi bir lam üzerine sığacak şekilde düşünülmelidir. 
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Lam üzerinde bulunan kesitler 40 oC sıcaklıkta bir zemin üzerinde tutulur ve kurumaya 

bırakılır. Ardından 37oC sıcaklıkta etüvde 1 gece bekletilerek suyun tamamen kurutulması ve 

parafin kesitlerin lam üzerine yapışması sağlanır.  

     Her bir doku parçasından alınan kesit serilerinin bulunduğu 3 lam içinden iyi durumda 

olan biri veya duruma bağlı olarak ikisi seçilir ve diğerleri tozdan korunacak ve birbirine 

değmeyecek şekilde lam kutusuna konarak istenildiği zaman kullanılmak üzere kaldırılır.  

     Seçilen lam üzerindeki kesitler ise doku boyama işlemi için hazırlanır. Doku boyama 

işleminde amaç öncelikle parafinin uzaklaştırılması ve ardından mayer hematoksilen ve eosin 

boyalarla organik yapının yani dokunun boyanarak görünür hale getirilmesidir. Lam kesitler, 

sırasıyla 10’ar dakika 2 defa ksilolden ve azalan sırada (%100, %96, %90, %80, %70, %50) 

alkol serilerinden geçirilir ve son alkol serisi olan %50 alkolden sonra 10 dakika akan musluk 

suyu altında yıkanır. Ardından hematoksilen içinde hematoksilenin kullanılmışlık durumuna 

göre 1-5 dakika arası bekletilir. Tekrar 10 dakika musluk suyunda bekletilir ve ardından eosin 

boya konularak 20 dakika bekletilir. 20 dakikanın sonunda eosin boya dökülerek lam kesit 

artan sırada alkol serilerinden geçirilir (%50 alkolde çalkalanır, %70 alkolden bir defa 

geçirilir, %80 alkolde 1 dakika, %90 alkolde 3 dakika, %96 alkolde 5 dakika, %100 alkolde 

10 dakika). 15 dakika ksilolde bekletildikten sonra yeni bir ksilol solüsyonu içine alınarak 

kapağı kapatılıp 1 gece beklemeye bırakılır. Bekletilen lam kesitler çıkarılarak kurutulur ve 

uzun süreli koruyucu olan entellang damlatılarak lamel ile kapatılarak preparat haline getirilir.  

     Preparatlar Olympos CH-2 marka ışık mikroskobu altında 10x, 20x büyütme altında 

üremenin başlangıç ve bitiş zamanı, yumurtlama sıklığı ve oositlerdeki atretik evreler 

incelenmiş ve fotoğraf ve kamera ataçmanlı Leica ile fotoğraflanmıştır. 

     2.7.1. Gonadların Histolojik Özellikleri 

     Dişi ve erkek balıklarda gonad gelişim evreleri seçilen balıklardan alınan doku kesitleri 

sayesinde mikroskobik olarak incelenmiştir. Gonad evrelerinin mikroskobik tanımlamasında 

da makroskobik tanımlamada kullanıldığı gibi 7 gelişim evresi önerilmektedir (Hunter ve 

Macewicz, 1985a; Abaunza v.d., 2003; Karlou-Riga ve Economidis, 1997; Karlou-Riga, 

1995):  
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I. Evre: Olgunlaşmamış ovaryum evresi veya vitellussuz oosit evresi. Ovaryumlarda; 

<150 µm birincil oositler yoğunluklu olarak izlenirken, kromatin nukleolus ve 

perinukleolus evresi ile oogonia ise az sayıda gözlenir. Birincil oositlerden 

nukleus belirgin ve büyük çevresinde az sayıda nukleolus bulunur.  

II. Evre: Oositler büyüdükçe nukleus/hüre oranları da artmaya başlar. Bu evrede, 150-

250 µm arasında oositler ve sitoplazma içerisinde ilk yağ damlaları (vakuoller) 

gözlenmeye başlar.  

III. Evre: Bu evre “kısmen vitelluslu oosit” evresidir. Vitellogenesisin başladığı; yağ 

damlaların artması ve sitoplazmada granüler yapının belirginleşmesiyle besin 

birikiminin izlendiği erken evredir. Oosit çapları 250-400 µm arasında değişir. 

IV. Evre: Gelişmiş vitelluslu oosit evresi olarak adlandırılır. Oosit çapları 400-600 µm 

arasındadır. Folikül tabaka kalınlaşmış ve belirgin bir hal almıştır. Zona radiata 

net olarak gözlenir. Granulosa hücreleri kübik olarak şekillenir. 

V. Evre: Göçücü nukleuslu oosit evresi. Oositlerde nukleusun hayvansal kutba doğru göç 

etmeye başladığı ve büyük yağ damlarının nukleus göçünü izlediği görülür. 

Oosit çapları 600-800 µm arasında değişir.  

VI. Evre: Sulanmış oosit evresi, yumurtaların kısmen suya atıldığı kısmen de atılmadan 

önceki son birkaç saatin içinde bulunduğu evredir. Nukleus göçünün 

tamamlanmasının ardından oositler su alarak şişerler. Nukleus ve granüler yapı 

kaybolarak hücre içi sıvıya karışır. Zona radiatanın düzenli yapısı bozululur ve 

incelir. Sulanmış oositler 800-1100 µm çapa sahiptir.  

VII. Evre: Oositlerin suya atılmasından sonraki evredir. Ovaryum içinde yumurtlama 

sonrası foliküller bulunur. Atılmamış oositlerin oluşturduğu atretik aşamada 

oositler görülmesi olasıdır. 

     Ovaryum içindeki oositlerin büyüklüklerine göre dağılım sıklığı için, fekondite 

çalışmasında nukleus göçü ve sulanmış oosit evresindeki oositlerin sayımında ve ölçümünde 

de kullanılan Image J programı kullanılmıştır (Thorsen v.d., 2001)  
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     2.7.2. Potansiyel Yumurtlama Sıklığı 

     Bir dişi balığın bir defada bıraktığı yumurta miktarı batın fekonditesi değeridir. Bir üreme 

sezonunda birden çok defa yumurta bırakan asinkronize balık türleri için ise üreme sıklığının 

yani ortalama bir bireyin bir üreme sezonunda kaç defa yumurta bıraktığını tespit etmek, 

potansiyel göreceli yıllık fekonditenin tespit edilmesini; stoka katılım oranı hakkında fikir 

edinilmesini sağlar (Hunter v.d., 1985; Hunter ve Macewicz 1980; Abaunza v.d., 2003). Dişi 

balıklar ovulasyondan yani oositlerin suya bırakılmasından sonra ovaryumlarında oositlere ait 

foliküller soğurulmadan önce 1-3 gün arasında gözlemlenebilir. Bu yapılar ancak doku 

çalışmaları ile kesit alınarak ve bu kesitlerin incelenmesi ile mikroskobik olarak belirlenebilir. 

Yumurtlama sonrası foliküller (YSF) olarak adlandırılan bu yapıların ovaryumda kalış süresi 

içerisinde dejenerasyon düzeylerinin belirlenmesi ovulasyonun zamanını işaret eder. (Hunter 

ve Macewicz, 1985a). Bu foliküllerde gün bazında şekil bozukluğu oluşur. Yeni-YSF, 

üremenin 12 saat önce olduğuna; eski-YSF, üremenin 36 saat önce gerçekleştiğini gösterir. 

(Karlou-Riga ve Economidis, 1997; Hunter ve Macewicz, 1985b; Hunter v.d., 1992). 

Üremenin 12 saat içinde gerçekleşeceğini gösteren geç nukleus göçü evresindeki oositlerle, 

yeni-YSF ve eski-YSF oluşumlara sahip dişi bireylerin toplam olgun dişi bireylere yüzdesi 

potansiyel üreme sıklığının belirlenmesini sağlar (Karlou-Riga ve Economidis, 1997; 

Cihangir,1991).  

     Potansiyel yıllık göreceli fekondite; göreceli fekondite değeri olarak hesaplanan bir dişi 

balığın her bir gramına düşen yumurta miktarının, potansiyel yumurtlama sıklığı ile 

çarpılması ile hesaplanır:  YFp= Fg x YSp 

Burada: YFp: Yıllık potansiyel fekondite, Fg: Göreceli fekondite, YSp: Potansiyel yumurtlama 

sıklığı olarak tanımlanır. 

     2.8. İhtiyoplankton verileri 

     İhtiyoplankton, teleost balıkların planktonda geçen embriyonik (yumurta ve prelarva) ve 

larval (postlarva) evrelerine verilen addır. Ticari öneme sahip demersal ve pelajik pek çok 

balık, pelajik yumurtadan çıkar, yani yaşamlarına plankton olarak başlar. Balıkların erken 
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yaşam evreleri; ergin stokların büyüklüğü ve kompozisyonu, stoka katılım oranı, 

populasyonların gözlemlenmesi ve bilgi edinilmesi ile yakın ilişkilidir (Bingel, 2002).  

     Bu türün yumurtaları küresel, perivitellin mesafesi dar, vitellusu segmentli tek yağ 

damlalıdır. Yağ damlası anteriyör konumludur ve üzerinde yıldız şeklinde birkaç adet 

kromatofor bulunur (Ak, 2000). Dekhnik (1973), Karadeniz için yumurta çapını 0,73-1,00 

mm, yağ damlası çapını 0,19-0,25 mm; Demir (1958), 0,71 ile 0,89 mm ile 0,21-0,26 mm 

arasında; Demir (1961), Marmara Denizi içinse 0,72-0,83 mm ile 0,20-0,25 mm arasında 

vermiştir. 

     Su kolonundan örneklenen yumurtaların gelişimin hangi evresinde olduğunu anlayabilmek 

için Dekhnik (1973)’in önerdiği evrelendirme sistemi baz alınmıştır. Buna göre:  

I. Döllenme ile başlar ve çok hücreli embriyonun oluşumu ile biter. Segmentasyon 

başlamamış ancak perivitellin mesafe oluşmuştur. 

II. Segmentasyon başlar. Blastoderm, üst kısımdaki blastomerlerin çok katlı bir tabaka 

oluşturmasıyla disk biçiminde ve dışarı doğru çıkıntılı hal alır. 

III. Vitellüsün miktarının artmasıyla başlar, germ halkasının vitellüsün 1/3’ünü sarmasına 

kadar devam eder. Gelişme ile birlikte embriyo kuşağı oluşur. Bu evre blastoporun 

kapanmasıyla biter. 

IV. Embriyo kuşağında; baş, sinir plakları, korda, beyin gangliyonları, göz pınarları, duyu 

kapsülleri ve vücut segmentasyonu başlar. 

V. Kuyruk kısmı vitellüsten ayrılır. Anüs açılır. 

VI. Kuyruk uzunluğunun embriyonun tüm boyunun yarısına eşit oluşundan yumurtadan 

çıkışa kadar olan evredir. Bu evredeki bir embriyo tümüyle prelarva karakterindedir. 
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III. BULGULAR 

 

     3.1. Cinsiyet Oranı 

     Kuzeydoğu Marmara bölgesinden elde edilen 875 örneğin 473’ü dişi, 397’si erkek olarak 

tespit edilmiş, 5’inin ise cinsiyetleri belirlenememiştir. Haliç bölgesinden 349 birey 

örneklenmiş, 179 dişi ve 136 erkek belirlenmiş, 34 bireyinse cinsiyeti tespit edilememiştir. 

Çalışma süresince elde edilen örnek sayısı ve dişi erkek oranları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. Bir dişi bireye karşı gelen erkek birey oranı ve elde edilen örnek sayısı. 

n Dişi Erkek Belirsiz ♀/♂ Oran n Dişi Erkek Belirsiz ♀/♂ Oran
Mar.09 75 32 43 0 1,34 19 13 4 2 0,31
Nis.09 75 51 24 0 0,47 19 13 6 0 0,46

May.09 73 31 38 4 1,23 35 10 14 11 1,40
Haz.09 80 30 50 0 1,67 41 24 17 0 0,71
Tem.09 75 28 47 0 1,68 35 7 11 17 1,57
Ağu.09 62 26 36 0 1,38 36 21 15 0 0,71
Eyl.09 62 34 28 0 0,82 29 20 9 0 0,45
Eki.09 75 44 31 0 0,70 39 28 11 0 0,39
Kas.09 83 51 31 1 0,61 20 14 6 0 0,43
Ara.09 83 52 31 0 0,60 25 9 14 2 1,56
Oca.10 60 41 19 0 0,46 26 10 15 1 1,50
Şub.10 72 53 19 0 0,36 25 10 14 1 1,40

Aylar
KD Marmara Haliç

 

     Yaz aylarında Kuzeydoğu Marmara’da cinsiyet oranlarından da fark edilebileceği gibi 

erkek sayısında artış olmuştur. Buna karşın örneklerdeki dişi sayısının bahar dönemine göre 

değişmediği yani azalma olmadığı ancak ekim ayı ile birlikte belirgin bir artış olduğu 

gözlenmiştir. Bu bölge için dişi-erkek cinsiyet oranlarının aylık dağılımı istatistiksel açıdan 

anlamlı olarak farklı bulunmuştur (X2 = 25, s.d.= 11, p< 0,05). 
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     Haliç’de ise dişi sayısının genel olarak erkek sayısından fazla olduğu ancak kış aylarında 

azaldığı gözlenmiştir. Bu bölgedeki cinsiyet oranlarının aylık dağılımında ise anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (X2 = 10, s.d.= 11, p≥ 0,05). 

     3.2. Yaş Tayinleri 

     Çalışma boyunca elde edilen örneklerde otolitlerde yapılan yaş okuması sonuçlarına göre 

bireylerin 0+ - VI yaş grubu arasında dağılım yaptığı belirlenmiştir (Şekil 9). 

 

 

 
Şekil 9. T. mediterraneus’a ait otolit örnekleri ve yaş okuması sonuçları. 

142 mm erkek bireye ait II yaş grubunu temsil 
eden otolit halkası. 

117 mm erkek bireye ait I yaş grubunu temsil 
eden otolit halkası. 

164 mm dişi bireye ait III yaş grubunu temsil 
eden otolit halkası. 
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     Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen 875 bireyin 555 adedinin otolitten yaş tayinleri 

yapılmıştır. Yaş okumaları sonucu bireylerin yaş değerlerinin 0+ - VI arasında olduğu 

belirlenmiştir. 302 dişi birey I - V arasında, 251 erkek birey I - VI yaş arasında, cinsiyeti 

tespit edilememiş 2 bireyin de 0+ yaşa sahip olduğu belirlenmiştir. Tüm örnekler içinde 

yalnızca 1 adet VI yaşa sahip erkek birey örneklenmiştir. Hem dişi hem de erkek bireylerin 

%80’i II ve III yaşındaki bireylerden oluşmaktadır. Hem diş hem erkeklerde III yaşında 

bireyler ağırlıktadır. Yaş okuması yapılan bireylerin total boy değerleri 11,3-22,5 cm; dişilerin 

11,7-21,5 cm ve erkeklerin ise 11,3-22,5 cm arasındadır (Tablo 4).  

Tablo 4. Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen örneklerin yaşa göre değerlendirilmesi. 

Yaş n
 Ortalama 
Boy (cm)

Std. 
Hata

En Küçük 
Boy (cm)

En Büyük 
Boy (cm)

0+ 2 12,20 - - - - -
I 38 12,77 0,1073 11,30 13,70 12,55 12,99
II 193 14,44 0,0410 12,60 15,40 14,36 14,52
III 255 15,84 0,0584 13,60 20,10 15,72 15,95
IV 49 18,27 0,1581 15,50 21,00 17,95 18,59
V 17 20,81 0,2089 19,50 22,50 20,36 21,25
VI 1 22,50 - - - - -
I 19 12,91 0,1109 11,70 13,50 12,67 13,14
II 111 14,49 0,0519 13,20 15,40 14,39 14,59
III 141 15,85 0,0917 13,60 20,10 15,67 16,03
IV 23 18,36 0,2455 15,50 19,70 17,85 18,87
V 8 20,70 0,2252 20,00 21,50 20,17 21,23
I 19 12,69 0,1923 11,30 13,70 12,29 13,10
II 82 14,37 0,0658 12,60 15,40 14,24 14,50
III 114 15,82 0,0653 14,60 18,20 15,69 15,95
IV 26 18,19 0,2072 16,60 21,00 17,76 18,62
V 9 20,90 0,3508 19,50 22,50 20,09 21,71
VI 1 22,50 - - - - -

%95 Güvenirlik Aralığı   
(Alt sınır) (Üst sınır)

Toplam

Dişi

Erkek

 

     Aylara göre yaş dağılımlarına bakıldığında, V yaş grubundaki bireylerin, bu çalışma için 

Kuzeydoğu Marmara’da Eylül ve Ekim aylarında dağılım gösterdiği söylenebilir. Yine bu 

aylar 0+ hariç okunan tüm yaş gruplarının birlikte gözlemlendiği aylardır (Şekil, 10). Toplam 

boy değerlerinin yaşlara göre dağılımında erkek ve dişi bireyler için istatistiksel anlamda bir 

farklılık olup olmadığı t-testine tabi tutularak araştırılmış ve anlamlı bir farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir.  
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Şekil 10. Kuzeydoğu Marmara örneklerinde yaş okumalarına göre bireylerin aylık frekansları. 
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     Haliç’den elde edilen 349 bireyden 259’unun otolitten yaş tayini yapılmış ve bireylerin 0+ 

- IV yaş arasında olduğu belirlenmiştir. 124 dişi birey 0+ - III yaş, 108 erkek birey 0+ IV yaş 

arasında ve cinsiyet tayini yapılamayan 27 birey 0+ - I yaş arasında bulunmuştur. IV yaşına 

ait 2 birey bulunmuş, dişilerin 0+ - III yaş arasında, erkeklerin 0+ - IV yaş arasında olduğu 

gözlenmiştir. Hem dişi hem erkek bireylerin %70 civarının I ve II yaşında olduğu tespit 

edilmiştir. Haliç’den elde edilen örneklerin Kuzeydoğu Marmara örneklerine göre daha genç 

bireylerden oluştuğu söylenebilir. Haliç’de yaş tayini yapılan bireyler 7,5-17,5 cm total boy 

aralığında yer almaktadır. Dişilerde 9,5-17,5 cm, erkeklerde ise 7,5-16,5 cm arası total boya 

sahip bireylerin yaş okumaları yapılmıştır (Tablo 5). Yaş okuması sonuçlarının aylara göre 

sıklığı incelendiğinde, 0+ grubunun olgunlaşmamış örneklerden oluştuğu ve mayıs-ağustos 

arasında bulunduğu gözlenmiştir. I ve II yaşındaki bireylerin her iki cins için de tüm yıl 

boyunca, III yaş grubu bireylerinin ise yine her iki cins için de belirgin biçimde nisan ayı ve 

sonbahar aylarında (eylül-ekim-kasım) dağılım yaptığı görülmektedir (Şekil 11). Toplam boy 

değerlerinin erkek dişi bireyler arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. 

Tablo 5. Haliç’den elde edilen örneklerin yaşa göre değerlendirilmesi. 

Yaş n
 Ortalama 
Boy (cm)

Std. 
Hata

En Küçük 
Boy (cm)

En Büyük 
Boy (cm)

0+ 16 10,08 0,4154 7,50 12,60 9,19 10,96
I 107 12,25 0,1238 7,70 14,90 12,01 12,50
II 94 14,11 0,0776 12,13 16,20 13,96 14,26
III 39 15,86 0,1059 14,50 17,50 15,65 16,08
IV 2 20,10 - - - - -
0+ 7 9,29 0,4044 8,10 11,50 8,30 10,28
I 20 11,30 0,3750 8,10 14,90 10,52 12,08

0+ 4 11,45 0,1922 9,50 11,79 10,84 12,06
I 37 12,47 0,1552 10,50 14,30 12,15 12,78
II 58 14,14 0,0956 12,26 15,20 13,95 14,33
III 24 15,89 0,1392 15,00 17,50 15,60 16,18
0+ 5 10,09 1,0535 7,50 12,60 7,17 13,02
I 50 12,47 0,1642 9,70 14,20 12,14 12,80
II 36 14,08 0,1352 12,13 16,20 13,81 14,36
III 15 15,82 0,1674 14,50 16,50 15,46 16,18
IV 2 20,10 - - - - -

Erkek

%95 Güvenirlik Aralığı   
(Alt sınır) (Üst sınır)

Toplam

Belirsiz

Dişi
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Şekil 11. Haliç örneklerinde yaş okumalarına göre bireylerin aylık frekansları. 

     Kuzeydoğu Marmara ve Haliç bölgesinden farklı avlanma biçimleriyle elde edilen örnekler 

yaşlara göre ortalama toplam boy değerlerine göre t-testine tabi tutulmuştur. Kuzeydoğu 

Marmara bölgesinden 0+ yaş grubu elde edilmediği için ve VI yaş grubunda tek birey 
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örneklendiği için; Haliç bölgesinde IV yaşında 2 birey elde edildiği, V ve VI yaş grubuna ait 

birey çıkmadığı için değerlendirme I, II ve III yaş grubu için yapılmıştır. Sonuçta bölgeler 

arasında hem tüm örnekler için, hem de dişi ve erkek bireyler için ayrı ayrı değerlendirmede 

boy-yaş ilişkisinde istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

     3.3. Boy Dağılımları 

     Kuzeydoğu Marmara’dan örneklenen 875 birey içinde en küçük boy 11,3 cm, en büyük 

boy 22,5 cm olarak ölçülmüş ortalama toplam boy değeri 15,3 cm olarak bulunmuştur. 

Dişilerde en küçük boy 11,7 cm, en büyük 22,5 cm ve ortalama toplam boy 15,3 cm; 

erkeklerde ise en küçük 11,3 cm, en büyük 22,5 cm ve ortalama 15,4 cm toplam boy değerleri 

bulunmuştur.  

     0,5 cm boy aralığına göre hazırlanan boy sıklık dağılım grafikleri cinsiyet gruplarına göre 

boy dağılımının belirgin farklılıklar olmadığını göstermektedir. Örneklemi dönemini içeren 

12 ay boyunca en sık gözlenen boy aralığı hem tüm örneklerde hem dişi hem de erkek 

bireylerde 14,5-15 cm olarak bulunmuştur. (Şekil 12). Aylara göre değerlendirilen boy sıklık 

dağılım grafikleri mayıs ve haziran ayında hem dişi hem de erkeklerde küçük boylu bireylerin 

görülme sıklığının arttığını göstermektedir (Şekil 13). Ağustos ayından itibaren özellikle eylül 

ve ekim aylarında ise hem dişi hem erkeklerde daha büyük boylu bireylerin ortamda 

bulunduğu gözlenmiştir (Şekil 13). Aylık boy dağılımları, yaş gruplarının aylık dağılım 

verileriyle uyumlu gözükmektedir. Özellikle sonbahar aylarındaki büyük boylu bireyler IV ve 

V yaş grubu bireylerin sıklıkla gözlemlendiği dönemlere denk düşmektedir.  
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Şekil 12. Kuzeydoğu Marmara öneklerinde boy sıklık dağılımları. 
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Şekil 13. Kuzeydoğu Marmara öneklerinde aylara ve cinsiyetlere göre boy sıklık dağılımları. 
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Şekil 13. devam 
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Şekil 13. devam 
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     Haliç’de örneklenen 349 birey içinde en küçük boy 7,5 cm, en büyük boy 20,1 cm olarak 

ölçülmüş ortalama toplam boy değeri 13,2 cm olarak bulunmuştur. Dişilerde en küçük boy 9,5 

cm, en büyük 17,5 cm ve ortalama toplam boy 13,5 cm; erkeklerde ise en küçük 7,5 cm, en 

büyük 20,1 cm ve ortalama 13,2 cm toplam boy değerleri bulunmuştur.  

     Boy dağılım sıklık grafikleri incelendiğinde Haliç örneklerinde en sık gözlenen boy 

aralığının 14,5-15 cm olduğu görülmektedir. Cinsiyet gruplarına göre boy dağılımları dişilerin 

en sık gözlenen boy aralığının 14,5-15 cm olduğunu gösterirken erkeklerde 12,5-13 cm 

olduğunu göstermektedir (Şekil 14).  

     Aylara göre boy sıklığı dağılımlarına göre mayıs ayından başlayarak haziran ve temmuz 

aylarında belirgin biçimde büyük boylu bireylerin ortamda bulunmadığı ve boy değerlerinin 

10 cm civarında olduğu görülmektedir. Yine en küçük boy değerleri olan 7,5-9 cm’lik juvenil 

bireyler bu dönemlerde örneklemiştir. Yaz dönemindeki küçük boy değerlerinin aksine eylül 

ayıyla birlikte örnekleme döneminin sonu olan şubat ayına kadar boy değerleri genel olarak 

14,5-15 cm arasında bulunmuştur (Şekil 15). Yaş okumalarının sonuçları da boy değerlerinin 

dağılımına uyumludur. Yaz dönemi boyunca ortamda okuma sonuçları 0+ ve I yaş olarak 

değerlendirilen bireyler, sonbahar ve kış döneminde ise I ve II yaşa ait bireyler yoğunluktadır. 
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Şekil 14. Haliç öneklerinde boy sıklık dağılımları. 
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Şekil 15. Haliç öneklerinde aylara ve cinsiyetlere göre boy sıklık dağılımları. 
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Şekil 15. devam 
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Şekil 15. devam 
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     Kuzeydoğu Marmara ve Haliç bölgelerinden elde edilen örnekler, boy sıklık dağılımlarına 

göre karşılaştırıldığında, ortalama boy değerleri birbirine yakın olmasına rağmen Haliç 

bölgesinde daha küçük boylu bireylerin bulunduğu belirlenmiştir. Özellikle mayıs, haziran ve 

temmuz aylarında Haliç bölgesinde küçük bireyler gözlenirken Kuzeydoğu Marmara’da böyle 

belirgin bir değişim gözlenmemiştir. Yine Kuzeydoğu Marmara’da eylül ve ekim aylarında 

boy değerlerindeki fark edilir artışa karşılık, Haliç bölgesinde kasım ayında özellikle erkek 

bireylerde büyük boy değerleri yoğunlukla gözlenmiştir. 

     3.4. Boy-Ağırlık ilişkisi  

     Kuzeydoğu Marmara’da 875 bireye ait aylık boy-ağırlık ilişkisi sonuçları toplam ve 

cinsiyetlere göre;  

   Toplam: W = 0,0041L3,2647 R2 = 0,9307 
   Dişi:  W = 0,0040L3,277  R2 = 0,9401 
   Erkek:  W = 0,0046L3,2251 R2 = 0,9180 

olarak bulunmuştur (Tablo, 6; Şekil, 16).  

Tablo 6. Kuzeydoğu Marmara örneklerinde ortalama toplam boy ve ağırlık değerleri. 

Toplam 15,3 ± 1,3 32,4 ±  9,3
Dişi 15,3 ± 1,8 32,4 ± 15,2

Erkek 15,4 ± 1,8 32,7 ± 15,2

Ortalama Toplam Boy 
(cm)

Ortalama Toplam 
Ağırlık (g)

 

     Teleost balıklarda büyüme eğrisinin her bir gram ağırlık başına düşen boy ilişkisini 

gösteren b parametresi, tüm örnekler için 3,26 olarak bulunmuştur. Buna göre T. 

mediterraneus türünün Kuzeydoğu Marmara Denizi’nde b>3 ile pozitif allometri gösterdiği 

yani pozitif büyüme eğiliminde olduğu söylenebilir. Erkek ve dişi bireylerde de b parametresi 

değeri pozitif büyüme eğilimine işaret etmektedir. b parametresinin aylara göre değişimi 

dikkate alındığında mart, ağustos ve aralık sonuçlarına göre b<3 bulunmuş yani negatif 

büyümenin; kasımda ise b=3 ile isometrik büyümenin gerçekleştiği tespit edilmiştir (Şekil 

16). Dişilerde yalnızca aralık örneklerinde b parametresi değeri 2,82 olarak bulunmuş bu ayda 
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negatif allometri; mart ve kasımda ise isometrik büyüme belirlenmiştir. Erkeklerde ise mart, 

temmuz, kasım ve aralık sonuçları b<3 olarak bulunmuş ve türün negatif allometri gösterdiği; 

nisan, mayıs ve haziranda ise b=3 ile isometrik büyüme, diğer aylarda ise pozitif allometri 

gösterdiği tespit edilmiştir (Şekil 16). 

     Haliç’den örneklenen 349 bireye ait aylık boy-ağırlık ilişkisi sonuçları toplam ve 

cinsiyetlere göre;  

   Toplam: W = 0,0119L 2,8667 R2 = 0,9077 
   Dişi:  W = 0,0165L 2,7539 R2 = 0,8686 
   Erkek:  W = 0,0163L 2,7366 R2 = 0,9029 

olarak bulunmuştur (Tablo, 7; Şekil, 17).  

Tablo 7. Haliç örneklerinde ortalama toplam boy ve ağırlık değerleri. 

Toplam 13,1 ± 2,1 20,7 ± 10,9
Dişi 13,5 ± 1,8 22,7 ±  9,0

Erkek 13,2 ± 2,2 20,8 ± 12,7

Ortalama Toplam 
Boy (cm)

Ortalama Toplam 
Ağırlık (g)

 

     Haliç örneklerinde b parametresi, 2,73 olarak bulunmuştur. Buna göre türün Haliç’de 

bulunan bireylerinde b<3 ile negatif allometri gösterdiği yani negatif büyüme eğiliminde 

olduğu söylenebilir. Dişilerde 2,86, erkeklerde ise 2,75 olarak b parametresi değeri cinsiyet 

bakımından da negatif büyüme eğilimine işaret etmektedir. b parametresinin aylara göre 

değişimi dikkate alındığında tüm bireylerde eylül sonuçlarına göre b<3 bulunmuş yani negatif 

büyüme saptanmıştır. Ekim-şubat arasında pozitif allometri tespit edilmiştir. Nisan-haziran 

arasında isometrik büyüme ve yalnızca Temmuz’09’da pozitif büyüme eğilimi belirlenmiştir 

(Şekil 17). Dişilerde mart, temmuz ve ekim örneklerinde pozitif büyüme eğilimi, diğer tüm 

aylarda ise isometrik büyüme sonuçları elde edilmiştir. Erkeklerde ise mart, haziran ve eylül 

sonuçları b<3 olarak bulunmuş ve türün negatif büyüme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. 

Sonbahar ve kış döneminde pozitif allometriye işaret eden b parametresi hesapları diğer 

aylarda isometrik büyüme eğilimini yansıtmaktadır. 

 



 46

 
Şekil 16. Kuzeydoğu Marmara öneklerinde boy-ağırlık ilişkisi ve b parametresi değerleri (sayılar n sayısını göstermektedir). 
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Şekil 17. Haliç örneklerinde aylara boy-ağırlık ilişkisi ve b parametresi değerleri. 

47 
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     3.5. Büyüme parametreleri  

     von Bertalanffy büyüme denkleminde Ford&Walford yöntemiyle büyüme parametreleri 

hesaplanmaya çalışılmıştır. Boy-yaş ilişkisinden elde edilen L ∞ ve k değerlerinin %95 

güvenirlik düzeyleri araştırılmış ve alt sınır ile üst sınır arasındaki aralığın 0’ı da kapsadığı 

belirlenmiştir. Her iki değer de bu nedenle istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0,05). 

Yaş boy verilerine göre çizilen büyüme eğrisi grafiği, yaş-boy ilişkisinin doğrusal olmayan 

modelinin aksine doğrusal bir ilişki ortaya koymuştur (Şekil 18).  
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Şekil 18. T. mediterraneus türünün von Bertalanffy büyüme eğrisi. 

     Yukarıdaki büyüme eğrisi grafiğinde; yaş-boy arası kurulan üssel denkleme rağmen 

grafiğin doğrusal ilişkiyi göstermesi ve elde edilen L ∞ ve k değerlerinin alt-üst sınır güvenirlik 

düzeylerinde 0’ı da kapsaması nedeniyle istatistiksel olarak anlamlı bulunmayışı nedeniyle 

büyüme parametreleri olarak anılan L ∞, k ve t0 değerleri hesaplanamamıştır. Buna bağlı 

olarak da, von Bertalanffy eşitliğine göre hesaplanacak ortalama boy değerleri ve gerçek 

(gözlemlenen) boy değerleri arasındaki farklılıklar da işlenememiştir. 
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     Doğrusal dağılım yapılan büyüme denkleminde durumun sağlamasını yapmak için yıllık 

bazda işlenen yaş verileri aylık değerlere dönüştürülmüş ve sonuşmaz boy ile büyüme 

katsayısı k hesaplanmaya çalışılmıştır. Ancak, aylık bazda işlenen yaş verileriyle çizilen boy-

yaş ilişkisi büyüme eğrisi grafiğinde de ilişki doğrusal bulunmuştur (Şekil 19). Parametreler, 

t0 hariç, istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p<0,05). 

0 1 2 3 4 5 6 7

Yaş (ay)

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Er
ke

kl
er

de
 T

op
la

m
 B

oy
 (c

m
)

TL=(111,237)*(1-exp(-(,017422)*(t-(-5,5151))))

0 1 2 3 4 5 6

Yaş (ay)

8

10

12

14

16

18

20

22

D
iş

ile
rd

e 
To

pl
am

 B
oy

 (c
m

)

TL=(101,997)*(1-exp(-(,020451)*(t-(-5,0485))))

 
Şekil 19. Dişi ve erkeklerde von Bertalanffy büyüme eğrisi.  
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     3.6. Boyca ve Ağırlıkça Mutlak Büyüme Oranı 

     Kuzeydoğu Marmara örneklerinde boyca mutlak büyüme oranları hem dişi hem de 

erkekler için birbirine yakındır. Değerler 0+, I ve II yaş değerlerinde oldukça düşükken ileri 

yaşlarda yüksek bulunmuştur. Yaş artışıyla birlikte büyümenin azalma eğiliminde olması ve 

özellikle 0+-I yaş arasında en hızlı büyüme dolayısıyla da en yüksek oran beklenen 

durumken, veriler farklı bir tablo çizmektedir. Kuzeydoğu Marmara örneklerinde 0+ yaş 

grubunda yalnızca 2 birey bulunmuştur dolayısıyla 0+ve I yaş arası boyca mutlak büyüme 

oranının doğru bir değeri temsil ettiğini söylemek zordur. Ek olarak I yaş grubunda bulunan 

birey sayısı da oldukça düşüktür. Yine oranlarda yaşla gözlenen uyumsuzluk, yaş 

okumalarına ait olası hatalar kaynaklı olabilir (Tablo 8). 

     Haliç örneklerinde boyca ve ağırlıkça mutlak büyüme oranları 0+-I yaş grubu arasında en 

yüksek değerdeyken yaş grupları ilerledikçe oranlar düşmüştür. Bununla birlikte cinsiyet 

tayini yapılamayan bireylerde ve erkeklerde 0+-I yaş arası büyüme oranı en yüksek 

değerlerine ulaşmış ancak dişilerde bu değer oldukça düşük tespit edilmiştir. Yine IV yaş 

grubunda yalnız 2 erkek birey örneklendiği için büyüme oranı oldukça yüksek çıkmıştır ancak 

bu verinin sağlıklı bir değerlendirme imkânı veremeyeceği düşünülmüştür (Tablo 8).  

Tablo 8. Kuzeydoğu Marmara ve Haliç örneklerinde BMBO ve AMBO değerleri  

Yaş n Lt BMBO Wt AMBO Yaş n Lt BMBO Wt AMBO
0+ 2 12,20 - 13,00 - 0+ 16 10,08 - 8,96 -
I 38 12,77 0,57 17,90 4,90 I 107 12,25 2,17 10,09 1,13
II 193 14,44 1,67 25,35 7,46 II 94 14,11 1,86 12,47 2,38
III 255 15,84 1,39 34,36 9,01 III 39 15,86 1,75 14,08 1,61
IV 49 18,27 2,43 55,40 21,03 IV 2 20,10 4,24 15,82 1,74
V 17 20,81 2,54 86,46 31,06 0+ 7 9,29 - 6,69 -
VI 1 22,50 1,69 78,90 -7,56 I 20 11,30 2,01 11,60 4,91
I 19 12,91 - 18,50 - 0+ 4 11,45 - 12,16 -
II 111 14,49 1,59 25,61 7,11 I 37 12,47 1,02 16,08 3,92
III 141 15,85 1,36 34,86 9,25 II 58 14,14 1,67 24,25 8,17
IV 23 18,36 2,51 56,96 22,10 III 24 15,89 1,75 36,38 12,14
V 8 20,70 2,34 84,83 27,87
I 19 12,69 - 17,55 - 0+ 5 10,09 - 9,56 -
II 82 14,37 1,68 25,00 1,68 I 50 12,47 2,38 15,93 6,37
III 114 15,82 1,45 33,75 1,45 II 36 14,08 1,61 21,72 5,79
IV 26 18,19 2,37 54,02 2,37 III 15 15,82 1,74 33,02 11,30
V 9 20,90 2,71 87,91 2,71 IV 2 20,10 4,28 86,08 53,06
VI 1 22,50 1,60 78,90 1,60

Kuzeydoğu Marmara Haliç 

Toplam

Belirsiz

Dişi

Erkek

Toplam

Dişi

Erkek
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     3.8. Toplam Ölüm (Z)  

     Tüm örneklerin toplam ölüm değeri 1,81 yıl-1 ± 0,03 olarak hesaplanmıştır. Hesaplamada 

0+, I ve II yaş grubuna ait birey sayılarının az olması nedeniyle temsil değeri düşüktür bu 

nedenle hesaplamaya katılmamıştır (Şekil 20). 

     0+ ve I yaş grubu bireylerin Kuzeydoğu Marmara’da oldukça az sayıda, Haliç bölgesinde 

ise esas olarak yaz döneminde örneklenmiş olması bu yaş gruplarının hesaplamaya dâhil 

edilmesini olumsuz kılmıştır. 
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Şekil 20. Örneklere ait toplam ölüm oranının (Z) grafiği (doğrusal). 

     3.8. Kondisyon Faktörü  

     Kuzeydoğu Marmara örneklerinde boy-ağırlık ilişkisinden regresyon analizi ile aylık 

olarak hesaplanan b parametresine ait değerlerin formülde yerine konmasıyla yüzdelik 

Kondisyon Faktörü değeri hesaplanmıştır. Tüm örnekler için ortalama %KF 0,41±0,04, dişiler 

için 0,40±0,05 ve erkekler için 0,46±0,06 olarak bulunmuştur. Dişi bireylerde %KF 

değerlerinin sonbahar döneminde artma eğilimine girdiği ancak geç ilkbahardan yaz ortasına 

kadar düşük olduğu gözlenmiştir. Erkek bireylerde de %KF değerlerinin aylık değişiminin 
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dişilerde gibi seyrettiği tespit edilmiştir. Her iki cins için de en yüksek %KF değerine aralık 

örneklerinde rastlanmıştır (Şekil 21).  

     Haliç örneklerinde ortalama %KF; tüm örnekler için 1,19±0,03, dişiler için 1,65±0,05 ve 

erkekler için 1,63±0,06 olarak bulunmuştur. Değerlerin aylara bağlı olarak değişimi her iki 

cinsiyet için de ilkbahar döneminde artmaya başladığı ve sonbahar döneminde düşüşe 

geçtiğini göstermektedir. Her iki cins için de en yüksek değere haziran ayında rastlanmıştır 

(Şekil 21).  

     Haliç bölgesinden elde edilen örneklerde %KF değerlerinin geç ilkbahar ve yaz döneminde 

yüksek olması, Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen örneklere ait verilerle uyumsuz bir tablo 

çizmektedir. Değerlerdeki değişimler zıt karakterdedir. Kuzeydoğu Marmara’da ilkbahar-

erken yaz döneminde düşük olan değerlere karşılık Haliç bölgesinde en yüksek değere 

Haziran ayında rastlanmıştır. Bu durum aylara göre boy ve yaş dağılımına göre Haliç’de bu 

dönemde küçük boylu ve genç bireylerin bulunmasıyla ilgili olabilir. Yine aynı bölgede boy 

ağırlık ilişkisine ait b parametresi değerleri nisan-haziran arasında dişilerde isometrik büyüme 

eğilimini daha küçük boy ve yaş gruplarının gözlendiği erkeklerde ise negatif büyümeyi 

göstermektedir (Şekil 21). 
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Şekil 21. Ortalama %KF değerlerinin aylara göre değişimi ve standart hataları. 
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     3.9. İlk Cinsel Olgunluk Boyu 

     İlk cinsel olgunluk her iki bölgeden elde edilen örneklerde dişi ve erkekler için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Hesaplamada üreme etkinliğinin en yoğun olduğu haziran, temmuz ve ağustos 

ayında örneklenen 134 dişi ve 173 erkek bireyin verileri kullanılmıştır. Hesaplamalar ağırlıklı 

ortalamalara göre yani her boy grubunun birey adedi göz önünde bulundurularak yapılmıştır.  

      Hem dişi hem erkek bireylerde örneklenen en küçük boya sahip olgunlaşmış birey 11,5 

cm boyundadır. Dişilerde 12-12,5 cm arasındaki erkeklerde ise 12,5-13 cm arasındaki 

bireylerin %50’sinin cinsel olgunluğa ulaştığı tespit edilmiştir. Her iki cins için de 14 cm 

toplam boydan büyük bireylerin gonadlarının olgunlaşmış olduğu belirlenmiştir. Dişi bireyler 

için ilk cinsel olgunluk boyu 12,2 cm, erkeklerde ise 12,5 cm olarak bulunmuştur (Tablo 9, 

Şekil 22).  

     Dişi ve erkeklerin ilk cinsel olgunluk boyları arasında istatistiksel anlamda farklılık 

bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 9). Dişilerde en küçük boy henüz olgunlaşmış 9 cm’lik bireye 

aitken erkeklerde 7,5 cm’lik henüz olgunlaşmış birey örneklemiştir. Hesaplamalarda boy 

gruplarına göre bireylerin sınıflandırılırken 8-8,5 ve 8,5-9 cm boy gruplarında hiç birey 

örneklenmemiş olması dişi ve erkekler arasında bulunan ilk cinsel olgunluk boyu için anlamlı 

farklılığın yorumunda göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tablo 9. Erkek ve dişilerde ilk cinsel olgunluk boyu değerleri ve güven aralıkları. 

L50 Std. Hata

Dişi 12,22 0,05 12,11 12,33
Erkek 12,59 0,06 12,47 12,7

%95 Güvenirlik Aralığı  
Alt sınır         Üst sınır
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Şekil 22. T. mediterraneus örneklerinde dişi ve erkeklerin ilk cinsel olgunluk boyu. 
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     3.10. Hidrografi verileri 

     Kuzeydoğu Marmara bölgesini temsilen seçilen M1, M2, M3 ve M4 istasyonlarından ve 

Haliç’i temsilen seçilen H1, H2 ve H3 istasyonlarından aylık olarak alınan sıcaklık ve 

tuzluluk değişimini temsilen 5 m derinliğe ait veriler kullanılmıştır (Şekil 23). Her iki bölge 

içinde en düşük sıcaklıklar ocakta en yüksek ise temmuz ve ağustos aylarında tespit 

edilmiştir. Tuzluluk değerleri her iki bölgede de oldukça değişken karakterdedir ve dönemsel 

olarak farklılıklar göstermektedir; Kuzeydoğu Marmara’da kış aylarında yüksek değerler 

gözlenmiş buna karşılık ilkbaharla birlikte değerlerde ciddi düşüşler tespit edilmiştir. Haliç 

bölgesinde de benzer bir tablo gözlenmekle birlikte yaz döneminde de belirgin artışlar dikkat 

çekmektedir. Buna karşın sıcaklık değerlerinde her iki bölge arasında belirgi farklılık 

gözlenmezken tuzluluk değerlerinde beklendiği gibi Haliç bölgesinin genel olarak çok daha 

düşük tuzluluğa sahip olduğu tespit edilmiştir (Şekil 23).  
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Şekil 23. Kuzeydoğu Marmara ve Haliç bölgelerinde aylık sıcaklık tuzluluk değişimi. 
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     3.11. Gonadosomatik İndeks Değerleri 

     Üreme etkinliğini belirlemede kullanılan bu indeks değeri balığın gonad ağırlığı ve vücut 

ağırlığı arasındaki zamana göre değişim verilerine dayanmaktadır. Kuzeydoğu Marmara 

çalışmasında elde edilen tüm bireylerin ortalama %GSI değerlerinin mayıs ayıyla birlikte artış 

gösterdiği, temmuz ayında en yüksek noktasına ulaştığı ve eylül ayıyla birlikte düştüğünü 

göstermektedir. Tüm örnekler için en yüksek %GSI değeri temmuz ayında 5,01±0,32; dişiler 

için ağustos ayında 5,43±0,63 ve erkekler için temmuz ayında 5,23±0,42 olarak 

hesaplanmıştır. Dişiler için %GSI değerinin en düşük olduğu dönem Şubat, erkekler içinse 

ocak ve şubat aylarıdır (Şekil 24).  

     Haliç bölgesinde %GSI değerleri örnekleme dönemi boyunca ve her iki cins için oldukça 

düşük değerlerde kalmış ve zamana bağlı belirgin bir değişim göstermemiştir. Elde edilen 

örneklerde ortalama GSI değerlerinin örnekleme dönemi boyunca % 1,0’in altında seyrettiği 

belirlenmiştir. Boy ve yaş gruplarının aylara ait sıklık grafiklerinde mayıs-eylül arası 

dönemde Haliç’den elde edilen örneklerde bireylerin küçük olması ve mayıs-temmuz arasında 

elde edilen örneklerde olgunlaşmamış birey sayısındaki artışla ilgilidir (Şekil 24).  

     Her iki örnekleme bölgesinde aylık ortalama %GSI değerleri arasında belirgin bir farklılık 

vardır. Haliç bölgesinde üreme döneminde artması beklenen değerlerde herhangi bir artış 

olmaması bölgeden örneklenen bireylerin üreme etkinliğinde bulunmadığına dikkat 

çekmektedir. Ek olarak boy değerlerinin küçük olması ve olgunlaşmamış bireylerde artış 

bölgede üreme etkinliğine katılan ergin bireylerin bulunmadığı olarak da düşünülmelidir. 

     T. mediterraneus’un Kuzeydoğu Marmara örneklerinde hesaplanan %GSI verileri, türün 

gonad ağırlığının yaz aylarında en yüksek değerlerine ulaştığını göstermektedir (Şekil 24). 

Dişi bireylerde gonad olgunluk evrelerine göre üreme döneminde ortalama %GSI değerlerine 

bakıldığında, beklenildiği gibi, ileri evrelere doğru değerler artmıştır (Şekil 25). Üreme 

döneminde yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede de ortalama %GSI değerlerinin yaş 

ilerledikçe arttığı belirlenmiştir (Şekil 26). Bu değerlendirmeye VI yaş grubuna ait örneklenen 

tek birey dahil edilmemiştir. 
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Şekil 24. Kuzeydoğu Marmara ve Haliç örneklerinde ortalama %GSI değerlerinin aylara göre değişimi ve standart hataları.  
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Şekil 25. Gonad olgunluk evrelerine göre ortalama %GSI değerleri. 

0 1 2 3 4 5

Yaş grupları (yıl)

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

%
 G

S
I 

 
Şekil 26. Yaş gruplarına göre ortalama %GSI değerleri ve standart hataları.  

     3.11. Gonadların Evrelendirilmesi 

     Kuzeydoğu Marmara örneklere ait gonadların makroskopik açıdan evrelerinin aylık olarak 

nasıl değiştiği incelenmiştir. mayıs-ağustos arasında gonadların ileri evrelerde olduğu 

gözlenmiştir. Özellikle haziran ve temmuz aylarında her iki cins için de gonadların V. ve VI. 

evre yani yumurtaların suya bırakılmasından hemen önceki son safhalarda bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu durum üreme etkinliğinin yaz döneminde gerçekleştiğini işaret etmektedir 

(Şekil 27).  
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Şekil 27. Kuzeydoğu Marmara örneklerinde gonad olgunluk evrelerinin aylara göre değişimi. 

     Haliç örneklerinde ise gonad ogunluk evrelerinde yalnızca ilk üç evre gözlenmiştir. 

Özellikle yaz döneminde I. ve II. yani üreme etkinliğinin henüz başlamadığı veya ilk 

aşamasında olduğu evreler gözlenmiştir. Bu durum yıl boyunca düşük %GSI değerlerinin 

bulunmasıyla örtüşmektedir. Yine özellikle yaz aylarında ortamda küçük boylu bireylerin 

bulunması düşük %GSI ve erken evre gonadların bulunmasını desteklemektedir. Yaz 

sonundan itibaren daha büyük boylu bireylerin de örneklerde bulunması hem %GSI 

değerlerinin az miktarda yükselmesi hem de gonadlarda III. evrenin gözlenmesini destekler 

niteliktedir (Şekil 28).  
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Şekil 28. Haliç örneklerinde gonad olgunluk evrelerinin aylara göre değişimi. 

     3.12. Fekondite (Yumurta Verimliliği) 

     Üreme dönemi boyunca 13,5-19,1 cm toplam boy ve 16,4-64 g toplam ağırlık değerleri 

arasında değişen 86 olgun dişinin ovaryumu üzerinde çalışılmıştır. T.mediterraneus türünün 

batın fekonditesi yani bir dişi bireyin bir defada bıraktığı yumurta miktarı ortalama 9704 ± 

703 oosit/birey olarak bulunmuştur. Gonad evreleri ve %GSI değerlerinden de anlaşılan 

üremenin en yüksek olduğu haziran, temmuz ve ağustos aylarında ilk cinsel olgunluk 

boyunun üzerinde yer alan tüm dişi bireylerin üreme etkinliğinde olduğu ve ovaryumlarının 

iyi geliştiği tespit edilmiştir. Fekondite için değerlendirilen tüm örnekler Kuzeydoğu 

Marmara’dan elde edilen örneklerden oluşmaktadır. Haliç bölgesinden özellikle yaz aylarında 

ya küçük boy değerlerine sahip ya da ilk cinsel olgunluk boyuna ulaşmış olmasına karşın 

henüz gelişmiş ovaryumun bulunmadığı bireylere rastlanmıştır.  
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     Batın fekonditesi ve dişi bireyin gonadsız vücut ağırlığı arasındaki ilişki, bireylerin 

büyüklüğüyle yumurta verimliliğinin değişip değişmediğini göstermesi açısından önemlidir. 

Çalışmada gonadsız balık ağırlığı ve yumurta verimliliği arasında anlamlı ve kuvvetli bir 

ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (p<0,05 ve r2=0,96). Vücut ağırlığının artışıyla yumurta 

verimliliği de artmaktadır (Şekil 29). Doğrusal ilişkinin denklemiyse aşağıdaki gibidir. 

y = 586x – 10665 yani Fb= –10665 + 586W  

     Bu denkleme göre ortalama 14,7 cm toplam boya ve 34 g toplam ağırlığa sahip bir dişi 

birey için batın fekonditesi değeri 9704±703 oosit/birey olarak bulunmuştur. 

     Ağırlık boyun bir fonksiyonu ve boy da yaşın bir fonksiyonu olarak yumurta verimliliğinin 

boy ve yaş değerleriyle de doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle toplam ve yıl 

temelinde değerlendirilen yaş grupları ile yumurta verimliliği arasındaki doğrusal ilişki 

incelenmiştir. Toplam boy ve yumurta verimliliği arasındaki ilişki de beklenildiği gibi anlamlı 

ve kuvvetli bulunmuştur (p<0,05 ve r2= 0,82). Yani toplam boy ve ağırlık arttıkça balığın 

yumurta verimliliği de artmaktadır (Şekil 30). Bununla birlikte yaş verilerinde anlamlı bir 

ilişki bulunmasına rağmen (p<0,05) r2=0,68 ile ilişkinin kuvveti düşük bir değerde 

bulunmuştur (Şekil 30). Bu durum üreme döneminde örneklenen olgun dişi bireylerin büyük 

çoğunluğunun II ve III yaş gruplarından oluşması ile ilişkilidir. I ve V yaşında hiç örnek elde 

edilemezken IV yaş grubuna ait de çok az örnek elde edilmiştir. 

     Göreceli fekondite değeri, Fbw= 279 oosit / g balık ağırlığı olarak bulunmuştur. 

     Ovaryumun sağ ve sol lobu arasında fekondite değerlerine etki edecek bir farklılaşma olup 

olmadığını anlamak için temmuz ayına ait 2 adet 2 yaşında birey (TL=16,1 ve 15,7 cm, TW= 

36,4 ve 43,7 g) ve ağustos ayında elde edilen 3 yaşında 2 birey (TL=14,7 ve 17,4 cm, TW= 

28,4 ve 42,0 g) üzerinde çalışılmıştır. Sağ ve sol loblardan ayrı ayrı alınan alt örneklerde 

sayılan oositler ve hesaplanan batın fekonditesi değerlerinde istatistiksel anlamda bir fark 

bulunmamıştır (p<0,05) (Şekil 31). 

     Batın fekonditesinin hesaplanması amacıyla Image J programında sayımı yapılan nukleus 

göçü evresindeki oositler ve sulanmış oositlere ait fotoğraflar Şekil 31’de sunulmuştur.  



 62

10 20 30 40 50 60 70

Gonadsız Balık Ağırlığı (g)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Ba
tın

 F
ek

on
di

te
si

 (a
de

t)
 GBA:BF:  r2 = 0,9619

 
Şekil 29. Batın fekonditesi ve gonadsız balık ağırlığı arasındaki doğrusal ilişki. 
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Şekil 30. Batın fekonditesi ile toplam boy ve yaş grupları arasındaki doğrusal ilişki. 
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Şekil 31. Farklı kondüsyonlara sahip 4 balıkta ovaryum sağ-sol loblarının batın fekonditesi 

açısından farklılaşması. 

 

 
Şekil 32. Ovaryum alt örneklerinde sulanmış oositler (üstte) ve nukleus göçlü oositler (altta). 
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     3.13. Doku Çalışmaları 

     T. mediterraneus türünün üreme özelliklerinin detaylı olarak incelenmesi amacıyla mart 

ayından kasım ayına kadar elde edilen öreklerden alınan 56 ovaryumdan doku kesitleri 

alınarak mikroskobik çalışma yürütülmüştür. Kesitlerin incelenmesiyle üreme etkinliği 

hakkında daha detaylı bilgi edinilmesini sağlamıştır.  

 

 
Şekil 32. Birincil oositler (BO) içeren olgunlaşmamış ovaryum (B: 4x ve 20x; Ö: 0,1 mm). 

     Şekil 32, ortalama su sıcaklığının 13 0C olarak ölçüldüğü nisan ayında örneklenmiş 14,2 

cm boya sahip II yaş grubundaki bir dişiden elde edilen I. gelişim evresindeki bir 

ovaryumunun yapısını göstermektedir. Histolojik sınıflandırmada vitellussuz oositler olarak 

adlandırılan bu evre vitellogenesisin henüz başlamadığı ilk aşamadır. 20x büyütmeli alttaki 

fotoğrafta oositlerde belirgin ve oldukça geniş oval çekirdek (N), çevresinde sıralanmış çok 
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sayıda çekirdekçik (n), dar bir alana yayılmış yoğun sitoplazma görülmektedir. Bu evrede 

çapları en yüksek 120 µm büyüklükte birincil (primer) oositler tespit edilmiştir. Birincil 

oositlerin yoğunlukla görüldüğü kesitte, 20-40 µm büyüklükte az sayıda kromatin nukleolus 

evresi ve daha da küçük birkaç tane oogonia da gözlenmiştir. Folikül tabakaları (epitelyum) 

tam olarak farklılaşmamış ve çok ince olarak görülmektedir. 

 

 
Şekil 33. Yağ damlalı oositler ve olgunlaşmakta olan ovaryum.  

     Şekil 33, mayıs ayında örneklenen 15 cm boya sahip II yaş grubundan bir dişi bireyin 

olgunlaşmakta olan III. evre ovaryumundan alınmış doku kesitidir. Sitoplazma içinde yağ 

damlacıklarıyla birlikte büyüklüğü 150-230 µm arasında değişen oositler gözlenmiştir. Bu 

durum sitoplazmada vitellüsün yani besin birikiminin başlayacağına işaret etmektedir. Folikül 

tabakaları giderek belirginleşmeye başlamıştır. Hücre zarı ve oosit arasında bulunan hiyalin 

zarın çizgilerinin belirginleştiği görülmektedir. 

Yağ damlalı oosit 

 
Folikül tabakası 
 
 
Yağ damlaları 
 

Yağ damlalı 
oositler 



 66

 

 
Şekil 34. Kısmen vitelluslu oosit, erken vitellogenesis evresi. 

     Şekil 34, mayıs ayında örneklenen 16,7 cm boya sahip III yaş grubundan bir dişi bireyin 

geç III. gelişim evresindeki ovaryumundan elde edilmiş bir kesittir ve vitellogenesisin yani 

sitoplazmada besin birikiminin erken evresini göstermektedir. Folikül yapısı, yağ damlaları ve 

besin kesecikleri 20x büyütmeli alttaki kesit fotoğrafında belirgin olarak gözlenmiştir. Oosit 

çapları 220-420 µm arasında ölçülmüştür. Nukleusun oval formunun giderek bozulduğu her 

iki fotoğrafta da belirgin olarak görülmektedir. Folikül tabakasında katmanların belirginleştiği 

gözlenmiş ve bu sayede tekal hücrelerin oluşturduğu tabakanın ayırt edilebildiği 

belirlenmiştir. 

     Şekil 35, su sıcaklığının ortalama 22 0C olarak tespt edildiği haziran ayında örneklenen 

15,5 cm boya sahip II yaş grubu bir dişi bireyin IV. gelişim evresindeki ovaryumundan 
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alınmış bir kesittir ve gelişmiş vitelluslu oosit evresini göstermektedir. Oosit çapları 380-570 

µm arasında ölçülmüştür. Sitoplazmanın hemen hemen tamamı vitellus kürecikleriyle dolu 

belirgin granüler yapıda olduğu görülmektedir. Folikül kılıfının oldukça belirgin yapısı 

sayesinde zona radiata (oosit zarı), granulosa hücreleri de alt fotoğrafta gösterildiği gibi 

izlenebilmiştir. Özellikle zona radiata belirgin olarak genişlemiştir. Nukleusun hala merkezde 

konumlandığı fark edilmektedir. 

 

 
Şekil 35. Gelişmiş vitelluslu oosit evresi. 

     Şekil 36’da üstteki fotoğraf, haziran ayında elde edilen 16 cm boya sahip III yaş grubu bir 

dişi bireyin V. gelişim evresindeki ovaryumundan, alttaki fotoğraf ise temmuz ayında 

örneklenen 15,7 cm boya sahip III yaş grubu bir dişi bireyin yine V. gelişim evresindeki 

ovaryumundan alınan kesitlerden elde edilmiştir. Bu gelişim evresinde nukleus göçünün 
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başladığı, oositler ve nukleusun hücre içine dağıldığı yumurtlamadan önceki son aşamalar 

görülmektedir. Oosit çapları 560-840 µm arasında ölçülmüştür. Nukleus hayvansal kutba 

doğru göçünü tamamladığında çekirdek zarı ve içeriği sitoplazma içine dağılır. İlk keist 

fotoğrafında flu olarak seçilen alan nukleusun dağılmasıyla oluşmuştur. Bu evre yumurtaların 

atılmasından hemen hemen 24 saat öncedir ve bu aşamadan yani nukleusun dağılmasından 

hemen sonra oositler su alarak şişmeye başlar. 

 

 
Şekil 36. Göçücü nukleus evresi ve oosit plazmasındaki tanecikler. 

     Şekil 37’de temmuz ayında örneklenen 16 cm boya sahip III yaş grubu bir dişi bireyin VI. 

gelişim evresindeki ovaryumundan alınmış kesitler görülmektedir. Bu evrede dışarı atılmadan 

önceki son 12 saat içinde ovaryumda bulunabilecek hemen hemen en büyük oositler 
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görülmektedir. Sulanmış yumurta evresinin hemen öncesine ait kesit fotoğrafı, folikül 

içindeki tüm tanecikli yapının ve nukleusun kaybolmuş olduğunu göstermektedir. Bu durum 

taneciklerin vitellus içinde kaynaşmasından kaynaklanır. Bu aşamadaki oositlerin çapları 800-

960 µm arasında ölçülmüştür. Sulanmış oositlerde, oosit zarının tipik olarak; zona radiatanın, 

granulosa hücrelerinin ve tekal hücre tabakasının yapısında bozulma nedeniyle dalgalı olması 

beklenir. Bu çalışmada elde edilen örneklerde, dalgalı zar görünümünün çok az yakalanmış 

olması, örneklerin sulanmış oosit evresine geçişinden hemen önce alınmış olmasından 

kaynaklandığı düşünülebilir.  

 

 
Şekil 37. Sulanmış oosit evresinden hemen önceki aşama. 

     Oositlerin ovaryumdan suya bırakılmasının ardından, ovaryum içinde oositlerin folikülleri 

kalır. Yumurtlama sonrası foliküller (YSF) olarak adlandırılan bu foliküllerin durumlarına 
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bakarak yumurtlamanın zamanı hakkında bilgi edinilebilir. Şekil 38’de temmuz ayında elde 

edilen 15,4 cm boya sahip III yaş grubundan bir dişi bireyin VII. gelişim evresindeki 

ovaryumuna ait kesit görülmektedir. İlk fotoğrafta yeni-YSF olarak ifade edilebilecek yapı, 

üremenin 12 saat öce gerçekleştiğini göstermektedir. 20x büyütmeli ikinci fotoğrafta yeni-

YSF’de folikül yapının dejenerasyonunda granulosa hücrelerinin diziliminin henüz tam 

bozulmadığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 38. Yeni-yumurtlama sonrası folikül oluşumları. 

     Şekil 39’da eski-YSF olarak ifade edilen oluşumlar görülmektedir. Eski-YSF üremenin 

yaklaşık 36 saat önce gerçekleştiğini ifade eder. 40x büyütmeli ikinci fotoğrafta eski-YSF’de 

dejenerasyonun ilerlediği ve granulosa hücrelerinin dizilimin tamamen bozulduğu, tekal hücre 

tabakasının zorlukla izlenebildiği ve lumen boşluğunun daraldığı görülmektedir 
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Şekil 39. Eski-YSF oluşumları. 

     Mevsimsel yumurtlayıcı olan balıklarda, ovaryumdan atılamayan oositler soğurularak 

yapıya dahil olurlar. Atretik oositler üreme sezonunun bitimini temsil etmekleri bakımından 

oldukça önemlidir, ancak üreme sezonu boyunca da atretik oositlerin gözenebileceği 

unutulmamalıdır (Hunter ve Macewicz, 1985a). Şekil 40’da ilk kesit fotoğrafı α-atresia 

evresinin erken dönemini göstermektedir. Soğurma olayının başlamış olduğu, zona radiatanın 

şeklinin bozulması ve hematoksilenle boyanmış granüler içeriğin bozulmaya başladığı 

görülmektedir. İkinci kesit fotoğrafında α-atresia evresinin geç aşamasında bulunan gelişmiş 

vitelluslu oositin tamamının soğurulduğu renk değişiminden ve zona radiatanın tamamen 

kaybolup granulosa hücrelerininse zor ayırt edilmesiyle tipiktir. Aynı fotoğrafta β-atresia 

evresinde olduğu belirlenen folikül; granulosa hücreleri ve tekal hücre tabakasının tamamen 

soğurulmasıyla tipiktir. Örneklerde; γ- atresia evresine rastlanmamış olması, oldukça kısa 

süren bir evre olması veya soğurulmanın β evresinden doğrudan δ-atresia evresine geçişi 

nedeniyle olabilir (Hunter ve Macewicz, 1985a). Oldukça az sayıda tespit edilmiş olmakla 

birlikte, 3. fotoğrafta görülen δ-atresia evresiyle soğurma işlemi de tamamlanmış olmaktadır.  
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Şekil 40. Atretik foliküller; α-atresia, β-atresia ve δ-atresia evreleri. 
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     Atretik foliküllerin tespit edildiği doku kesitleri, su sıcaklığının ortalama 21-22 0C olduğu 

ağustos ve eylül ayında örneklenen 15,5-16 cm boy aralığında bulunan III yaş grubu 

bireylerde VI. ve VII. gelişim evresine sahip ovaryumlardan elde dilmiştir. 

     Üreme dönemi periyodunu net olarak belirleyebilmek için doku kesitlerinde gözlenen 

oositler çaplarına göre sınıflandırılmış ve mart-kasım arası dönemde ovaryumlardaki oosit 

büyüklerinin dağılımı incelenmiştir (Şekil 41). Mart ayında çapı <150 µm vitellussuz oositler 

yoğunluklu olarak tespit edilmiş buna karşın çapı <500 µm vitellluslu oosit evresi az sayıda 

gözlenmiştir. Mayıs ayında vitelluıssuz oosit evresi, erken vitellojenik evre ve gelişmiş 

vitellus evresinde bulunan oositlere rastlanırken, nukleus göçü evresinde oosit tespit 

edilmemiştir. Haziran ve temmuz aylarında tüm oosit evrelerinin ovaryumda bulunduğu, ileri 

nukleus göçü veya sulanmış oosit evresinin (>750 µm) az sayıda olmakla birlikte bulunduğu 

tespit edilmiştir. Eylül ayında gelişmiş nukleus evresinde oositler bulunmakla birlikte 

vitellussuz oosit evresi baskındır. Ekim ve kasım ayında yalnızca vitellussuz oositlere 

rastlanmıştır.  
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Şekil 41. Aylara göre oositlerin büyüklüklerine göre dağılım sıklığı.  
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     3.14. Potansiyel Yumurtlama Sıklığı 

     Mart- kasım ayları arasında doku kesiti alınan 56 örnek üreme sıklığının hesaplanması için 

kullanılmıştır. Nukleus göçü evresi (NG) ve yumurtlama sonrası foliküllere (yeni-YSF ve 

eski-YSF) sahip ovaryumların doku kesiti alınan olgun bireylere oranı ve toplam örneklenen 

olgun dişi birey sayısı Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 10. T. mediterraneus’un yumurtlama sıklığı. 

Aylar %Ort. Kesit alınan 
olgun dişi 

Toplam 
olgun dişi 

n % n % n % n N
Mart 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 1
Nisan 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2 2
Mayıs 1 20,00 1 20,00 0 0,00 13,33 5 8

Haziran 4 26,67 6 40,00 2 13,33 26,67 15 23
Temmuz 8 44,44 5 27,78 3 16,67 29,63 18 28
Ağustos 1 16,67 2 33,33 1 16,67 22,22 6 15

Eylül 1 20,00 1 20,00 0 0,00 13,33 5 5
Ekim 0 0,00 1 33,33 0 0,00 11,11 3 3
Kasım 0 0,00 0 0,00 1 100,00 33,33 1 1

Toplam 15 16 7 56 86
% Ort. 14,20 19,38 16,30 16,63

Nukleus Göçü 
(12 saat içinde 

üreme)

Yeni-YSF 
(Üremeden 12 

saat sonra)

Eski-YSF 
(Üremeden 36 

saat sonra)

 

     Oldukça sınırlı sayıda örnek üzerinden yürütülen doku çalışmaları sonucunda T. 

mediterraneus türünün Kuzeydoğu Marmara Denizi’nde potansiyel üreme sıklığı 16 

bulunmuştur. Bu durum, türün üreme sezonu boyunca potansiyel olarak 16 defa yumurta 

bıraktığına işaret etmektedir. Bu değer de ortalama her 6,2 günde bir yumurtlamanın 

gerçekleştiği anlamına gelmektedir. Fekondite bölümünde hesaplanan göreceli fekondite 

değerinin üreme sezonundaki potansiyel üreme sıklığı ile çarpılmasıyla türün, ortalama 

potansiyel yıllık yumurta verimliliğini hesaplamış oluruz. Bu durumda 279 oosit/g olarak 

bulunan göreceli fekondite değerinden ortalama potansiyel yıllık fekondite değeri 4639 

oosit/g olarak hesaplanmıştır. 

     3.15. İhtiyoplankton verileri 

     Nisan’09-Ocak’10 tarihleri arasında Kuzeydoğu Marmara’da Prens Adaları civarında 3 

istasyondan ve açıkta yer alan bir istasyondan, Haliç’de ise Galata Köprüsü, Unkapanı 

Köprüsü ve daha içerde bulunan ek sığ istasyondan dikey; Köprüler arasında ise yatay 

ihtiyoplankton çekimleri yapılmıştır. Tuzla Limanı’nın açıklarında Büyük Ada’nın 

güneydoğusunda yer alan M2 istasyonundan 24.06.09 tarihinde 10 m’den yüzeye çekimde 
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örneklenen 2 yumurta dışında T. mediterraneus’un yumurta ve larvasına rastlanmamıştır. 

Örneklenen 2 yumurta; canlı, IV. evrede, 0,80 mm ve 0,85 mm çapa, 0,22 mm yağ damlası 

çapına sahiptir. Bununla birlikte hem Haliç’den hem Kuzeydoğu Marmara’dan örneklenen, 

yoğun miktarda yumurta çap ve yağ damlası çapı değerleri uyumlu olmakla birlikte 

embriyonik gelişimi henüz başlamamış olduğu için tür tayinleri belirsiz bırakılmıştır.  
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     V. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 

     Mart 2009- Şubat 2010 tarihleri arasında Marmara Denizi’nin kuzeydoğu bölümünde aylık 

olarak toplanan 1224 T. mediterraneus bireyi üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma, türe ait 

üreme özelliklerini ayrıntılı olarak belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, 

sarı kuyruk istavrit balığının Marmara Denizi’nde mayıs ayından ağustos ayına kadar üreme 

etkinliğinde bulunduğunu göstermiştir. Bir dişi bireyin bir defada ortama bıraktığı ortalama 

yumurta sayısı 9704 ± 703 oosit/birey olarak ve bir üreme sezonunda bir dişi bireyin 16 defa 

yumurta bırakabildiği hesaplanmıştır. İlk cinsel olgunluk boyu dişilerde 12,2 cm, erkeklerde 

12,5 cm olarak belirlenmiştir.  

     İki alt bölgeden yapılan örneklemeler, Kuzeydoğu Marmara bölgesinde sarıkuyruk istavrit 

balığının üreme etkinliğinde bulunduğunu ancak Haliç’i üreme yapmak amaçlı tercih 

etmediğini göstermiştir. Haliç’den üreme döneminde elde edilen örneklerin küçük oluşu 

bölgenin beslenme ve sığınma için tercih edildiğine işaret etmektedir. Nitekim Galata 

Köprüsü’nden örnekleme yaptığımız olta balıkçılarından edindiğimiz bilgiler çalışma 

sonuçlarıyla örtüşmektedir. Balıkçılar, haziran ortasından ağustos ortasına kadar büyük 

sarıkuyruk istavrit balığı bulunmadığını ancak 10-13 cm boya sahip kıraça denilen küçük 

bireylerin bulunduğunu ve avlamak için 11-13 arası iğne kullandıklarını belirtmişlerdir. 

     Çalışılan 1224 sarıkuyruk istavrit bireyinin 875’i Kuzeydoğu Marmara’dan, 349’u 

Haliç’den örneklenmiştir. Elde edilen örneklerde cinsiyet oranı Kuzeydoğu Marmara’da 

1:0,83, Haliç’de 1:0,75 bulunmuştur. Cinsiyet oranları genel olarak bir populasyonun sağlıklı 

dağılımını işaret eden (Wootton, 1998), ve T. mediterraneus stok yapısı için bildirilen 1:1 

oranına (Ivanov v.d., 1979) yakındır. Batı Karadeniz’de bu oran benzer şekilde 1:0,80 olarak 

(Yankova v.d., 2010), Doğu Karadeniz’de 1:1 (Düzgüneş ve Karaçam, 1991; Genç v.d., 

1998), 1:0,65 (Kayalı, 1998) ve 1:0,45 (Kasapoğlu, 2006); Adriyatik Denizi’nde 1:0,90 

(Santic v.d., 2006), İstanbul Boğazı’nda 1:1 (Kukul, 1987) olarak kaydedilmiştir. Cinsiyet 

oranlarının aylık dağılımı genel cinsiyet kompozisyonuna göre değişken bir durum 
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göstermektedir. Aylık cinsiyet dağılımında anlamlı farklılaşma bulunmuş ve Kuzeydoğu 

Marmara’da mayıs-ağustos arası dönemde erkek bireylerin, bu dönemler dışında ise dişi 

bireylerin baskın olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni, türün Karadeniz’e doğru 

beslenme ve yumurtlama için göç etmeye başlaması olabilir (Ivanov v.d., 1979). Diğer bir 

olasılıksa, türün ilkbahar sonları ve yaz başında mevcut dağılım yaptığı bölgelerde 

yumurtlamaya başlaması (Demir, 1958) ancak mikrogöçler olarak ifade edilebilecek sınırlı 

yer değiştirmelerle dişilerin uygun yumurtlama koşullarını bulmaya çalışması olabilir 

(Abaunza v.d., 2003). Bu durum, Saronikos Körfezi’nde (Karlou-Riga ve Economidis, 1996) 

ve Cantabrian Denizi’nde (Abaunza v.d., 1995) cinsiyet temelli göçler üzerine yapılan 

araştırmalarda Trachurus trachurus türü için rapor edilmiş ve genel değerlendirmede 

cinsiyetler arasında anlamlı farklılık olmamasına rağmen mevsimsel farklılıkların dişilerin 

mikrogöçleriyle ilgili olduğu belirtilmiştir (Karlou-Riga ve Economidis, 1996; Abaunza v.d., 

1995). Bu durumun net olarak anlaşılabilmesi için, türün Karadeniz’deki dağılım haritasının 

çıkarılmasında Sovyet araştırıcıların 50’li yıllarda yaptığı gibi markalama yöntemi (Demir, 

1958) ve farklı derinliklerden örneklemeler davranış özelliklerine dair önemli veriler 

sunabilir. Haliç’den elde edilen örneklerde ise cinsiyet oranlarının aylık dağılımı oldukça 

değişkendir. Bu durum türün beslenmek amaçlı Haliç’e sürekli girip çıktığını ancak bölgede 

kalmadığını düşündürmektedir. 

     Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen örneklerde en küçük boy 11,3 cm, en büyük boy 22,5 

cm olarak ölçülmüş, ortalama toplam boy değerleri 15,3 ±0,12 cm olarak bulunmuş ve 

cinsiyetler arasında belirgin farklılık gözlenmemiştir. Tüm örnekleme dönemi boynca en sık 

rastlanan boy grubu 14,5-15 cm’dir. Aylık boy frekans dağılımı, mayıs ve haziran 

örneklerinde boy değerlerinin önceki aylardan daha geniş bir aralıkta seyrettiğini 11-19 cm 

arası bireylerin örneklendiğini göstermektedir. Bu durumun av yasağının başlaması nedeniyle 

av yönteminin değişmesi sonucu kaynaklanmış olabileceği düşünüldü. Ancak benzer durum 

eylül ve ekim örneklerinde de söz konusudur. Bu dönemde birbirinden farklı 11,5-15,5 cm ve 

18,5-21,5 cm boy aralığında birey örneklenmesi, av yasağının örneklerin temsil düzeyini fazla 

etkilemediğini göstermiştir. Haliç bölgesinde ise en küçük boy 7,5 cm, en büyük boy 20,1 cm 

olarak ölçülmüş ortalama toplam boy değeri 13,2 ±0,22 cm olarak bulunmuştur. 20,5-21 cm 

grubunda az sayıda birey ekim ve kasım ayında örneklenmiştir yani bu durum süreklilik arz 
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etmemektedir. Aylık boy frekans dağılımları özellikle nisan ayından ağustos ayına kadar birey 

boyları oldukça küçüktür. Yıl boyunca Galata Köprüsü’nden avcılık yaptığını belirten çoğu 

balıkçıyla yapılan görüşmelerde mayıs ayından ağustos ortasına kadar büyük balığın hemen 

hiç bulunmadığı ancak bu dönemden sonra yeniden büyük balığın avlandığı öğrenilmiştir. 

Nitekim elde edilen örneklerin boy dağılımları da bu durumu destekler niteliktedir. Küçük 

boylu bireyler yüksek ihtimalle hem beslenmek amacıyla hem de sığ bir bölge (~30 m) olması 

nedeniyle predatörlere karşı korunaklı olduğu Haliç’i tercih etmektedir.  

     Kuzeydoğu Marmara’da boy ağırlık ilişkisi sonuçlarına göre hem tüm örnekler hem de 

cinsiyetlere göre yapılan değerlendirmede T. mediterraneus için b>3 ile pozitif allometri 

tespit edilmiştir. Tablo 11’de Akdeniz havzasında yer alan farklı denizlerde ve Türkiye 

kıyılarında yapılmış çalışmalarda örneklenen bireylerin boy aralıkları ile a ve b sabitleri 

sunulmuştur. Adriyatik Deniz’inde Arneri ve Tangerini (1983), Santic v.d. (2006), 

Bulgaristan kıyılarında Yankova v.d. (2010) ile Kuzey Ege’de Karakulak v.d. (2006) 

tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hem toplam boy aralığı hem de a ve b sabitleri 

birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Buna karşılık Ege Denizi’nde Yunanistan kıyılarında ve 

Doğu Karadeniz’de gerçekleştirilen çalışmalarda çoğunlukla b<3 ile negatif allometri 

bulunmuş ve a sabitlerinin yani kondisyon faktörü değerlerinin bu çalışmada elde edilen 

değerden yüksek olduğu görülmüştür. Santic v.d. (2006) Adriyatik’de gerçekleştirdikleri 

çalışmada aynı tür için farklı a ve b sabiti değerleri bulunmasını örnekleme yöntemi 

farklılıklarından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. b parametresinin aylık değişimi dişi ve 

erkekler için farklılık göstermektedir. Dişilerde yalnızca aralık örneklemelerinde negatif 

allometri izlenirken nisan-ekim arası dönemde pozitif allometri izlenmiştir. Bu durum üreme 

dönemi nedeniyle gonad ağırlıklarının artışıyla ilişkili gözükmektedir.  

     Balıkların üreme dönemiyle birlikte, gamet oluşturmak ve üreme alanlarına göç etmek 

amacıyla enerjilerinin büyük bir bölümünü harcadığı, harcanacak bu enerjiyi karşılayabilmek 

için üreme dönemleri öncesi vücutlarında yağ oranının arttığı belirtilmektedir (Cihangir, 

1996). Kuzeydoğu Marmara’da a parametresi yani ortalama % KF’nin aylık değişimi, en 

düşük değerin % 0,43 ile Eylül ayında en yüksek değerin ise % 2,35 ile Aralık ayında elde 

edildiğini göstermektedir. Bu durum, Adriyatik Denizi (Santic v.d., 2006) ve Batı Karadeniz 

(Yankova v.d., 2010) sonuçlarıyla da benzerdir. Üreme dönemi boyunca beklenen düşük 
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değerler ideal bir durum gösterirken ağustos ayında değerlerde ani artış gözlenmiştir. Bu 

durum bölgedeki besin kompozisyonundaki farklılaşmalardan kaynaklanmış olabilir (Santic 

v.d., 2006).  

     Haliç’de boy ağırlık ilişkisine ait b parametresi değerleri hem dişiler hem de erkekler için 

negatif allometriyi işaret etmektedir. Ortalama % KF ise Kuzeydoğu Marmara örneklerine 

göre çok daha yüksektir. Aylık değişilmede ise b parametresi ilkbahar ve yaz döneminde 

isometrik büyümeyi, geç sonbahar ve kış döneminde ise pozitif allometriyi göstermektedir. 

Küçük boylu bireylerin örneklendiği geç ilkbahar ve yaz aylarında isometrik büyümenin 

tespit edilmesi ve kondisyon faktörü değerlerinin aynı dönemlerde yüksek olması Haliç’de 

beslenme koşullarının iyi olduğunun göstergesidir. 

Tablo 11. Akdeniz havzasında T. mediterraneus üzerine yapılan çalışmalara ait a ve b 
sabitlerinin karşılaştırılması. 
Kaynak Bölge n Boy aralığı (cm) a b 

Arneri ve Tangerini (1983) Adriyatik Denizi 560 TL 8,0-34,0 0,0055 3,105 

Kukul (1987) İstanbul Boğazı 737 FL 11,3-17,5 0,0117 2,458 

Petrakis ve Stergiou (1995) Ege Denizi (Yunanistan) 81 FL 13,2-26,1 0,0319 2,804 

Dulcic ve Kraljevic (1996) Adriyatik Denizi 17 TL 25,5-34,5 0,0152 2,996 

Merella v.d. (1997) Balerik Adaları 232 TL 3,9-24,4 0,0138 2,760 

Şahin v.d. (1997) Doğu Karadeniz 601 - 0,0048 3,218 

Yücel (1997) Doğu Karadeniz - - 0,0075 3,05 

Viette v.d. (1997) Trieste Körfezi (İtalya) 482 9,8-38,3  2,858 

Genç v.d. (1998) Doğu Karadeniz 1914 TL 4,0-21,5 0,0075 3,017 

Kayalı (1998) Doğu Karadeniz 470 TL 6,0-17,0 0,0108 2,984 

Karlou-Riga (1995) Saronikos Körfezi  4612 TL 5,6-39,3 0,0099 2,90 

Moutopolous ve Stergiou (2002) Ege Denizi (Yunanistan) 191 TL 17,3-34,1 0,0145 2,824 

Koustrakis&Tsikliras (2003) Ege D. (Yunanistan) 21 TL 11,7-25,7 0,0122 2,908 

Kara ve Akyol (2003) Kuzeydoğu Marmara  30 TL 10,3-14,2- - 2,546 

Santic v.d. (2006) Adriyatik Denizi 1245 TL 14,8-39,1 0,0030 3,293 

Karakulak v.d. (2006) Kuzey Ege - - 0,0047 3,171 

Kasapoğlu (2006) Doğu Karadeniz 1312 TL 9,2-19,0 0,0089 2,955 

Yankova v.d. (2010) Batı Karadeniz  1995 TL 10,5-16,5 0,0035 3,304 

Mevcut çalışma Kuzeydoğu Marmara 1244 TL 7,5-22,5 0,0041 3,220 
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     Otolitten yapılan yaş tayinleri sonucunda elde edilen örneklerin 0+ -VI yaş değerleri 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen örneklerde 0+ yaş 

grubunda 2 adet VI yaş grubunda ise 1 adet birey örneklenmiş; bireylerin yoğunluklu olarak II 

ve III yaş grubunda dağıldığı tespit edilmiştir. Haliç örneklerinin ise 0+ - IV yaş grubu 

arasında dağıldığı, örneklerin büyük çoğunluğunun I ve II yaş grubundan oluştuğu tespit 

edilmiştir. Yaşa göre boy artışının incelendiği boyca mutlak büyüme oranları Kuzeydoğu 

Marmara örneklerinde hem dişi hem de erkekler için birbirine oldukça yakın değerlerdedir. 

0+, I ve II yaş gruplarında oldukça düşükken ileri yaşlarda yüksek bulunmuştur. Yaş artışıyla 

birlikte büyümenin azalması ancak özellikle 0+-I yaş arasında hızlı büyümeyle en yüksek 

oran beklenen bir durumken (Tıraşın, 1993), sonuçlar farklı bir tablo çizmektedir. Kuzeydoğu 

Marmara örneklerinde 0+ yaş grubunda yalnızca 2 birey bulunmuştur dolayısıyla 0+ve I yaş 

arası boyca mutlak büyüme oranının doğru bir değeri temsil ettiğini söylemek zordur. Ek 

olarak I yaş grubunda bulunan birey sayısı da oldukça düşüktür. Yine de oranlar arasında 

yaşla gözlenen ters ilişki, yaş okumalarına ait olası hatalardan da kaynaklanmış olabilir. Haliç 

örneklerinde boyca mutlak büyüme oranları 0+-I yaş grubu arasında en yüksek değerdeyken 

yaş grupları ilerledikçe beklendiği gibi oranlar düşmüştür. Bununla birlikte cinsiyet tayini 

yapılamayan bireyler ile erkeklerde 0+-I yaş arası büyüme oranı en yüksek değerlerine 

ulaşmıştır.  

     Tüm örnekler üzerinden hesaplanmaya çalışılan von Bertalanffy büyüme eğrisi 

sonuçlarının, yaş-boy ilişkisi doğrusal olmayan bir ilişki modeline tabiyken, doğrusal ilişki 

göstermesi ve t0 haricinde hesaplanan L ∞ ve k değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmayışı (p<0,005) büyüme parametreleri değerleri ihmal edilmiştir. Elde edilen 

örneklerde balığın boy değerlerindeki artışın yani büyümesinin, yaşla birlikte bir dönüm 

noktası oluşturması ve boy artışının belirgin şekilde yavaşlayarak stabil bir yapıya doğru 

gitmesi beklenirken (Tıraşın, 1993) bu çalışmada bu dönüm noktası ve boy artışının azalma 

eğilimi tespit edilememiştir. Bu durumun yaş gruplarına ait örnek dağılımının oldukça oransız 

olmasından kaynaklandığı düşünülmekle birlikte otolitlerden yapılan yaş okumalarında hata 

olması da bir diğer neden olabilir. T. mediterraneus türünün yaş okumalarında netlik 

kazanamamış sorunlar olduğu, en önemlisinin özellikle yalancı halkaların bazen oldukça 

belirgin gözükmesiyle, ilk gerçek yıl halkasının tespit edilmesini güçleştirdiği, Akdeniz 
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havzasında bu konuda yapılmış tek çalışmada vurgulanmaktadır (Karlou-Riga, 2000). 

Bununla birlikte Doğu Karadeniz’de aynı tür üzerine yapılan, hem çalışılan birey sayısı hem 

yaş ve boy gruplarının dağılımı hem de boyca mutlak büyüme verileri sonuçları açısından bu 

çalışmayla benzer örnek dağılımı elde edilmiş çalışmalarda von Bertalanffy büyüme 

parametreleri hesaplanabilmiştir (Genç v.d., 1998; Kayalı, 1998; Kasapoğlu, 2006). Bu 

çalışmada ise von Bertalanffy büyüme parametrelerini hesaplama sırasında yineleme sayısını 

değiştirerek tekrarlanan ve gözden geçirilen hesaplarda, L ∞ değeri için elde edilen sonuçların 

birbirinden farklılığı istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuş ve hesaplar ihmal edilmiştir. 

Toplam ölüm değeri 1,81 yıl-1 olarak hesaplanmıştır. Hesaplamada 0+, I ve II yaş grubuna ait 

birey sayılarının az olması nedeniyle temsil değeri düşüktür. 0+ ve I yaş grubu bireylerin 

Kuzeydoğu Marmara’da oldukça az sayıda, Haliç bölgesinde ise esas olarak yaz döneminde 

örneklenmiş olması bu yaş gruplarının hesaplamaya dâhil edilmesini olumsuz kılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda Karadeniz’de toplam ölüm oranı değeri ortalama 1,05 yıl-1 (Genç, v.d., 

1998), Doğu Karadeniz’de 3,73 yıl-1  ve 2,03 yıl-1  (Kasapoğlu, 2006; Kayalı, 1998) olarak 

kaydedilmiştir. 

     T. mediterraneus türünün ilk cinsel olgunluk boyu dişi bireyler için 12,2 cm, erkekler 

içinse 12,5 cm ve ilk cinsel olgunluk yaşı I yaş olarak tespit edilmiştir. Ivanov ve Beverton 

(1985) boy değerleri vermeden Karadeniz’de türün cinsel olgunluğa iki yıl içerisinde 

ulaştığını belirtmişlerdir. Doğu Karadeniz’de Şahin v.d. (1997), ilk cinsel olgunluk yaşının II 

yaş grubu olduğunu belirtirken aynı bölgede çalışan bazı araştırmacılar cinsel olgunluğa I 

yaşında ulaşıldığını (Genç v.d., 1998; Kasapoğlu, 2006) ve boy değerlerinin dişilerde 12,1 

cm, erkeklerde 13,3 cm olarak tespit edildiğini (Kayalı, 1998) belirtmişlerdir. İstanbul 

Boğazı’nda ilk cinsel olgunluk boyu 13,5 cm çatal boy ve II yaş olarak verilmiştir (Kukul, 

1987). Akdeniz ve Ege Denizi’nde ise ilk cinsel olgunluk boyu değerleri ise oldukça 

yüksektir: Saronikos Körfezi’nde 100-200 m derinlik aralığından toplanan örnekler için 19,1 

cm toplam boy değeri (Karlou-Riga, 1995), İspanya’nın Akdeniz kıyılarından, İyon Denizi ve 

Sicilya Körfezi için 20-80 m arasında toplanan örneklerde 17,1 cm ile 22,4 cm arasında 

değerler ilk cinsel olgunluk boyu olarak kaydedilmiştir (Ragonese v.d., 2002). Değerlerin bu 

kadar farklılık göstermesi, Ege ve Akdeniz’deki bireylerin Karadeniz ve Marmara 

Denizi’ndeki bireylere göre daha büyük boylu formlardan oluştuğunu düşündürmektedir. 
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Nitekim Ivanov ve Beverton (1985), Karadeniz’de bulunan ancak artık rastlanmayan büyük 

boylu formun, cinsel olgunluğa III-IV yaşlarında ulaştığını vurgulamışlardır. Belirlenen ilk 

cinsel olgunluk boyu değerleri, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 

Düzenleyen Tebliğ’de sarıkuyruk istavrit balığı için verilen 13 cm avcılık boyu (%15 

nispetinde küçük boylara da izin verildiği ibaresiyle) değerinin yerinde bir karar ve uygulama 

olduğunu göstermektedir. 

     Kuzeydoğu Marmara’da ortalama %GSI değerlerinin mayıs ayından itibaren artmaya 

başladığı temmuz ayında en yüksek değere ulaştığı ve eylül ayıyla birlikte düşerek kış dönemi 

boyunca sabit kaldığı tespit edilmiştir. Veriler ışığında türün üreme etkinliğinin mayıstan 

ağustos sonuna kadar sürdüğü ve üremenin en yoğun haziran-temmuz aylarında gerçekleştiği 

söylenebilir. Bu bölgede sıcaklık ve tuzluluk verilerinin aylık değişimine bakıldığında, %GSI 

değerlerinin artmaya başladığı dönem olan mayısla birlikte su sıcaklığının artarak 19 0C 

civarında seyrettiği ve yüksek %GSI değerlerinin gözlendiği yaz ayları boyunca da 21-24 0C 

arasında değiştiği tespit edilmiştir. Tuzluluk değerleri ise yaz dönemi boyunca 21-25 psu 

arasında değişim göstermiştir. Genç v.d., (1998) Karadeniz’de yaptıkları çalışmada; bu tür 

için 19-25 0C su sıcaklığında üremenin gerçekleştiğini sezon aralığının da mayıs ortasından 

eylül ortasına kadar olduğu belirtmişlerdir. Ortalama %GSI değerlerinin yıllık değişimi Ege 

ve Akdeniz’de üreme etkinliğinin nisan-eylül arasında (Santic v.d., 2006; Karlou-Riga, 1995; 

Viette v.d., 1997) Karadeniz ve Marmara’da mayıstan ağustosa (Demir, 1958) ve Doğu 

Karadeniz’de de yine mayıs-eylül arasında (Kasapoğlu, 2003; Şahin, v.d., 1997) 

gerçekleştiğini göstermektedir. Gonadların gelişim veya olgunluk evrelerine göre, en yüksek 

ortalama % GSI değeri beklendiği gibi V. evrede yani nukleus göçü evresinde tespit edilmiş; 

gelişmiş vitelluslu oosit evresi (IV. Evre) ve sulanmış oosit evresi (VI. Evre) değerleri de 

oldukça yüksek bulunmuştur. Oositlerin suya atılmasıyla (VII. Evre) %GSI değerleri de 

düşmüştür. Yaş gruplarına göre incelenen ortalama %GSI değerleri ise yaş ilerledikçe 

değerlerin de arttığını göstermektedir. V yaş grubunda değerlendirilen bireylerin ortalama 

%GSI değerleri beklendiği gibi en yüksek değerdedir. Yaşla birlikte boy ve ağırlıkça artışın, 

gonadlarda da hem ağırlık hem de etkinlik düzeyinde artış sağlaması ideal bir durumdur 

(Hempel, 1984). Haliç bölgesinden elde edilen örneklerde ise ortalama %GSI değerlerinin 

örnekleme dönemi boyunca oldukça düşük seviyelerde seyrettiği, sınırlı artışların anlamlı 
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olmadığı ve özellikle dişilere ait değerlerin erkeklere göre daha da düşük çıktığı tespit 

edilmiştir. Bu durum özellikle yaz döneminde Haliç’de küçük boylu, cinsiyet açısından 

olgunlaşmamış veya henüz olgunlaşmış bireylerin bölgede yoğunlukla bulunmasından 

kaynaklanmaktadır. Dişi bireylerde daha düşük çıkan değerler ise bölgenin tür tarafından 

özellikle üremek amacıyla tercih edilmediğinin de göstergesidir. Haliç’de sıcaklık değerleri 

mayıs ayında 14 0C, haziran ayında ise az bir artışla 15 0C civarında ölçülmüştür ve diğer 

örnekleme bölgesine göre oldukça düşüktür. Temmuz ayında artan sıcaklık değerleri 21 0C 

civarında seyrederek eylül ayından sonra düşüşe geçmiştir. Tuzluluk değerleri ise 18-19,5 psu 

arasında değişim göstermiştir. Haliç bölgesinde sıcaklık değerlerinin düşük seyretmesi türün 

bu bölgeyi üremek için tercih etmeyişinin önemli bir nedeni olabilir.  

     Kuzeydoğu Marmara örneklerinde bireylerin aylara göre gonad olgunluk evreleri 

incelenmiş ve sıcaklığın 22-24 0C arasında değiştiği özellikle haziran-temmuz aylarında V. ve 

VI evre gonadlara sahip bireylerin baskın olduğu; gonad gelişiminin mayıs-ağustos arasında 

ileri evrelerde bulunduğu belirlenmiştir. Haliç örneklerinde ise ileri evrelerde yani IV. Evre ve 

üzeri gonada sahip bireye rastlanmamıştır. Bu durum da bölgenin üreme döneminde tür 

tarafından tercih edilmediğini doğrular niteliktedir. 

     T. mediterraneus türünün batın fekonditesi yani bir dişi bireyin bir defada bıraktığı 

yumurta miktarı ortalama 9704 ± 703 oosit/birey bulunmuş ve doğrusal ilişkinin denklemi 

Fb= –10665 + 586W olarak kurulmuştur. Üremenin en yüksek olduğu haziran, temmuz ve 

ağustos aylarında ilk cinsel olgunluk boyunun üzerinde yer alan tüm dişi bireylerin üreme 

etkinliğinde olduğu ve ovaryumlarının iyi geliştiği tespit edilmiştir. Fekondite için 

değerlendirilen tüm örnekler Kuzeydoğu Marmara’dan elde edilen örneklerden oluşmaktadır. 

Haliç bölgesinden özellikle yaz aylarında ya küçük boy değerlerine sahip ya da ilk cinsel 

olgunluk boyuna ulaşmış olmasına karşın henüz gelişmiş ovaryumun bulunmadığı bireylere 

rastlanmıştır. Batın fekonditesi ile ilgili Karadeniz’de türün 10 ya da daha çok batında 

yumurta bıraktığı ve yıllık ortalama doğurganlığın 65.000 yumurta olduğunu kaydedilmiştir 

(Ivanov ve Beverton, 1985). Yani batın fekonditesi değeri ~6500 oosit/g balık ağırlığına denk 

düşmektedir ki bu çalışmada elde edilen değerden düşüktür. Sinop kıyılarında yapılan 

çalışmada batın fekonditesi değeri 16,4 cm ve 36 g ağırlıkta bir birey için 16177 oosit/birey 

olarak kaydedilmiştir (Satılmış, 2005). T. mediterraneus’un batın fekonditesi ile ilgili 
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literatürdeki diğer tek kaynak, Ege Denizi’nde Saronikos Körfezi’nde yürütülmüş olan 

çalışmadır ve Fb= 403 x W olarak, ortalama 80000 oosit/bireye denk düştüğü kaydedilmiştir 

(Karlou-Riga, 1995). Ege Denizi’nde yürütülen çalışmada türün ilk cinsel olgunluk yaşı ve 

yaş-boy ilişkisi bu çalışmanın sonuçlarından daha büyük değerleri işaret etmektedir. Buna 

karşılık Karadeniz’de yürütülen ve erişilebilen iki çalışmada da birbirinden oldukça farklı 

değerler verilmiştir. Batın fekonditesi ile gonadsız balık ağırlığı ve toplam boy arasında 

oldukça sıkı bir ilişki bulunduğu boy ve ağırlık arttıkça yumurta verimliliğinin de arttığı tespit 

edilmiştir. Batın fekonditesi miktarını vücut boşluğunun hacmi belirler. Hacim de boy-ağırlık 

arasındaki üssel ilişkinin niteliğine yani b parametresine bağlı olarak değişmektedir (Wootton, 

1998). Batın fekonditesi ve balık büyüklüğü arasında iyi bir ilişki olmasına rağmen, bazen 

aynı büyüklükteki dişi bireyler arasında veya aynı bireyin aynı üreme sezonu içinde sonraki 

batınlarında bir defada bırakılan yumurta miktarı değerleri farklılık gösterebileceği 

vurgulanır. Balığın bulunduğu ortamdaki çevresel etkenler (öncelikli olarak besin 

kompozisyonu ve sıcaklık değişimleri) bu durumun olası nedenleri olarak göz ününde 

bulunmalıdır (Wootton, 1998). Bu çalışmada ağırlık ve boy ile fekondite arasında oldukça 

güçlü bir ilişki bulunduğu tespit edilmiştir. Yaş ve batın fekonditesi arasındaki ilişki, daha 

düşük hesaplanmasına rağmen yaşla birlikte batın fekonditesinin arttığı gözlenmiştir. Buna 

göre batın fekonditesinin yaşla birlikte arttığı, genç bireylerin verimliliğinin ileri yaş 

gruplarında bulunan bireylere göre daha düşük olduğu söylenebilir. 

     Batın fekonditesinin hesaplanmasında sağ veya sol loblardan biri seçilerek çalışılmıştır. 

Loblar arasında oosit üretimi açısından bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla 4 adet 

iyi gelişmiş ovaryuma sahip birey üzerinde sağ ve sol loblardan ayrı ayrı 3 alt örnekleme 

yapılmış ve batın fekonditesi değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar sonucunda elde edilen 

değerler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı değerlerin hemen hemen aynı çıktığı tespit 

edilmiştir. Hunter v.d. (1985) Engraulis mordax Girard, 1854 türü için batın fekonditesinin 

belirlenmesinde ovaryumdan alınacak alt örneklerin yerinin, yani sağ veya sol lobun 

seçilmesinin anlamlı bir farklılık yaratmadığını ve oositlerin homojen dağılım yaptığını ancak 

bu durumun türlere göre değişebileceğini belirtmişlerdir. T. trachurus türü üzerinde Cadiz 

Körfezi’nde yapılan çalışmada da loblar arasında oosit üretiminde anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı işaret edilmiştir (Gonçalves v.d., 2009). Az sayıda örnek üzerinde çalışılmış 
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olmasına rağmen sonuçların birbiriyle örtüşmesi nedeniyle, alt örneklerin alınması sırasında 

loblardan biri üzerinde çalışmanın tüm ovaryumu temsil ettiği sonucuna varılmıştır. 

     Hem üreme döneminin aralığını belirlemek hem de türün yumurtlayıcılık özelliğini tespit 

etmek için ovaryum içinde bulunan oositlerin çaplarına göre dağılım sıklığı incelenmiştir. 0-

900 µm arasında evrelerine göre sınıflandırılan oositlerin mayıs ayıyla birlikte çaplarında artış 

başladığı eylül ayından itibaren ise düştüğü belirlenmiştir. Üremenin en yoğu olduğu haziran 

ve temmuz aylarında ovaryumlar içinde tüm çap aralıklarında oositler tespit edilmiştir. Bu 

durum belirsiz veya çoklu yumurtlayıcılar olarak tanımlanan balık türlerinin tipik özelliği 

olan yumurtlama dönemi boyunca her çaptan oositin ovaryum içinde gözlenebilirliği olarak 

rapor edilmiştir (Hunter v.d., 1985; Cihangir, 1996). Bu çalışmada da T. mediterraneus 

türünün ovaryumlarında gerçekleştirilen histolojik gözlemler bu türün belirsiz, çoklu 

yumurtlayıcılardan olduğunu göstermektedir. Türün bir üreme sezonunda kaç defa 

yumurtladığı yani yumurtlama sıklığı araştırılmış; oldukça sınırlı sayıda örnek üzerinden 

yürütülen doku çalışmaları sonucunda T. mediterraneus türünün Kuzeydoğu Marmara 

Denizi’nde potansiyel üreme sıklığı 16 bulunmuştur. Bu durum, türün üreme sezonu boyunca 

potansiyel olarak 16 defa yumurta bıraktığını ve ortalama her 6,2 günde bir yumurtlamanın 

gerçekleştiğini işaret etmektedir. Karadeniz’de yumurtlama sıklığı yaklaşık 10 olarak 

verilirken (Ivanov ve Beverton, 1985), Ege Denizi’nde yumurtlama sıklığı 25 olarak rapor 

edilmiştir (Karlou-Riga, 1995). Trachurus genususun bir diğer üyesi T. trachurus için, T. 

mediterraneus türünün aksine literatürde pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Bu türün 

yumurtlama sıklığı Akdeniz’de ve Doğu Atlantik kıyılarında 5-16 batın olarak verilmektedir 

(Abaunza v.d., 2003; Karlou-Riga ve Economidis, 1997; Gonçalves v.d., 2009). T. 

mediterraneus türünün Kuzeydoğu Marmara için ortalama potansiyel yıllık fekondite değeri 

4639 oosit/g olarak hesaplanmıştır. 

     Bu çalışmada yürütülen doku çalışmalarıyla T. mediterraneus türünün mart-kasım arası 

dönemlerinde ovaryum gelişiminin ve oosit evrelerinin tanımlanması amaçlanmıştır. 

Kaynakların sınırlı olması nedeniyle az sayıda örnek üzerinde yürütülen çalışmalara rağmen, 

oogoniadan başlayarak tüm oosit evreleri, yumurtlamanın gerçekleşmesinden sonra oluşan ve 

2 tip olarak sınıflandırılan yumurtlama sonrası folikülleri ve atılmayıp ovaryumda kalmış, 

vücut tarafından soğurulma aşamasında olan atretik oositlerin 3 evresi de tanımlanmış ve 
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bulgular kısmında ileriki çalışmalar için de bir kaynakça oluşturması özellikle önemsenerek 

işlenmiştir. Ancak bu çalışmada atretik oositler tanımlanmış olmasına rağmen atretik evreler 

işlenememiştir. Özellikle çeşitli nedenlerle az sayıda örnek üzerinde yürütülen çalışmada 

eylül ve ekim ayına ait doku kesitleri atretik evrelerin yakalanmasına izin vermemiştir. 

Atretik evrelerin tanımlanması; ortalama %GSI, gonad evreleri ve oosit büyüklüklerinin 

dağılım sıklığının aylara göre değişiminden elde edilen verilerle belirlenen üreme sezonunun 

histolojik çalışma sonuçlarıyla da sağlamasının yapılmasına ve netleşmesine izin vereceği için 

önemlidir (Hunter v.d., 1985; Abaunza v.d., 2003; Wootton, 1998; Bond, 1979). Buna rağmen 

atretik oositlerin tanımlanabilmiş olması, daha çok örnek ve imkânla bu evrelerin de 

tanımlanabileceği kesindir. 

     İhtiyoplankton çalışması sonuçlarına Kuzeydoğu Marmara’da M1 istasyonunda 2 adet 

canlı ve IV. gelişim evresinde olan yumurta dışında her iki bölgede de T. mediterraneus’un 

yumurta ve larvasına rastlanmadığını göstermektedir. İhtiyoplankton çalışmalarının hem stoka 

katılım konusunda, hem balık türlerinin yumurtlamak amacıyla tercih ettiği bölgeleri 

anlamada  önemi büyüktür (Hempel, 1984). Bu çalışmada ergin balık örneklerinin avlandığı 

bölgeleri temsil edecek şekilde seçilen istasyonlarda yapılan ihtiyoplankton çalışması; bu 

bölgeleri T. mediterraneus türünün yumurtlama alanı olarak tercih etmediğini 

düşündürmektedir. Bununla birlikte Marmara Denizi’nde T. mediterraneus türünün yumurta 

ve larvalarının dağılımları üzerine çok az çalışma bulunmaktadır. Demir (1958), İstanbul 

Boğaz’ında Ağustos ayında bu türün yumurtasına rastlanıldığını belirtmiştir. Tüm Marmara 

Denizi’nde ve Kuzeydoğu Marmara’da yakın zamanda pelajik yumurta ve larvaların dağılımı 

üzerine yapılan çalışmalarda (Yüksek, 1993; Alimoğlu, 2002; Demirel; 2007) T. 

mediterraneus türünün kaydı verilmezken Haliç’de 1999-2002 yılları arasında erken 

embriyonik evrelerde yumurtalarının bulunduğu kaydedilmiştir (Yüksek v.d., 2006). Marmara 

Denizi’nde türün yumurta ve larva dağılımına ait fazla bilgi olmayışı, bu çalışmada da 

örnekleme sonuçlarının tek istasyon dışında fikir vermekten uzak oluşu nedeniyle yorum 

yapmak oldukça güçtür. Haliç bölgesinde ise, üreme dönemi boyunca örneklerin küçük ve 

yeni olgunlaşmış bireylerden oluşması, ortalama %GSI verilerinin yıl boyunca değişmeden 

düşük değerlerde seyretmesi ve ihtiyoplankton sonuçları, bu bölgenin üreme alanı olarak 

tercih edilmediğini ancak, özellikle yaz dönemi boyunca beslenme ve korunaklı yapısı 
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nedeniyle sığınma amaçlı tercih edildiğini işaret etmektedir. Sonbahar aylarında gözlenen 

büyük boylu bireylerin artışı, Kutaygil (1978) tarafından da ifade edildiği gibi türün Batı 

Karadeniz’den Marmara Denizi’ne göçü sırasında Haliç’e uğradığı şeklinde yorumlanabilir.  

     Marmara Denizi’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirilen çalışma boyunca belirlenen gonad 

evreleri, ortalama %GSI verileri ve doku çalışması gözlemlerine göre Prens Adaları 

çevresinde yumurta dökme aşamasında bireyler örneklenmiş, ortamda bulundukları tespit 

edilmiştir. Yine yaz aylarında Haliç’de yeni olgunlaşmış küçük bireylerin yoğunlukla 

bulunuşu bu durumu desteklemektedir. Su kolonunda çok az yumurta ve larva tespit 

edilmesinin nedeni, şartların, örneğin akıntı sistemi ve rüzgar etkisinin yumurta ve larvaların 

bölgeden açıklara doğru veya kıyıya sürüklenmesine yol açması olabilir. Bununla birlikte 

türün bölgede Turan (2004) tarafından vurgulandığı gibi kapalı sayılabilecek yerleşik bir 

populasyon mu oluşturduğu, yoksa Karadeniz-Marmara Denizi arası göçleri esnasında 

bölgede belli bir zaman dâhilinde mi bulunduğu net olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada 

örneklenen bireylerin; boy-ağırlık, yaş-boy ilişkileri, cinsiyet oranları ve %GSI-%KF 

değişimleri Batı Karadeniz’de kaydedilen sonuçlarla oldukça benzerdir (Yankova v.d., 2010).  

     Bu çalışmanın sonuçları T. mediterraneus türünün Marmara Denizi’nin kuzeydoğu 

bölümünde mayıs-ağustos arasında üreme etkinliğinde bulunduğunu, bölgede stoğa katılım 

olduğunu, genç bireylerinin Haliç gibi besine ulaşmanın kolay, sığ, akıntının az olduğu 

bölgeleri tercih ettiğini göstermektedir. Ek olarak çalışmayla, Marmara Denizi’nde üreme 

biyolojisi hakkında pek az şey bilinen, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarımızda ise belli başlı 

üreme özellikleri dışında histolojik çalışma sonuçları bulunmayan T. mediterraneus türü 

üzerine geliştirilmeye açık bir ilk kaynakça oluşturulduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada 

yeterli incelenemediği düşünülen ihtiyoplankton çalışmalarının yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. Aylık örneklemelerle türün yumurta ve larvasının tanımlanarak bölgedeki 

dağılım ve bolluğunun belirlenmesi, hem stok özellikleri hem de türün davranışı hakkında 

bilgi edinmek için oldukça önemlidir. Yine bu çalışma Marmara Denizi’nde sarıkuyruk 

istavrit balığının stok yapısı ve durumunun belirlenmesi için gerekli olan ilk adımların 

atılmasını sağlamıştır. Pelajik balık stoklarının durumu hakkında fikir edinerek Marmara 

Denizi için bir profil çizebilmek ve stokların yönetimine yönelik düzenlemeler yapmak 

denizel kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.  
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