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

Conclusion: This is the preliminary study for contribution to cetacean distribution in Turkish 
Seas. The sporadic nature of the observation data should not be underestimated as a contribution, 
especially where the cetacean distribution and abundance are poorly known. Three species 
(excluding P. macrocephalus), which are listed in this study have conservation status in IUCN red 
list, so the result will be support for conservation plan of the species in the Mediterranean and the 
Black Sea.
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Gökova Körfezi (Ege Denizi) Neritik Sularında Dağılım 
Gösteren Lesepsiyen Göçmeni Iskarmoz Balığı (Sphyraena 

chrysotaenia)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi
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Amaç: Güney Ege Denizi’nin Gökova Körfezi kıyısal sularında dağılım gösteren Sphyraena 
chrysotaenia Klunzinger, 1884 türüne ait 147 adet bireyin boy-ağırlık ilişkileri ile total ve çatal boy 
dönüşüm denklemleri belirlenmiştir.

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

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

cal
: 7.520, t

0.05(146)
: 2.326], dişi [p<0.05, t

cal
: 2.998, t

0.05(93)
: 2.000] ve 

erkek [p<0.05, t
cal

: 4.842, t
0.05(48)

: 2.021] bireylerinde negatif allometrik [A(-)] bir büyümenin olduğu 
görülmüştür.Total boy ile çatal boylar arasındaki boy dönüşüm formülleri, TL=1,0498FL+0,7425 
(r²=0,9977) ve FL=0,9503TL-0,659 (r²=0,9977) şeklinde bulunmuştur.
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Sonuç: İndo-Pasifik kökenli ve ekonomik değeri olan S. chrysotaenia, Süveyş Kanalı’nın 
açılmasından sonra Akdeniz’e giriş yapan, sürüler oluşturan, pelajik ve neritik sularda dağılım 
gösteren Lesepsiyen karnivor bir türdür. Akdeniz’deki dağılımı Türkiye’de Akdeniz suları olmak 
üzere, batıda Adriyatik Denizi ve Malta civarına kadardır. Bu çalışmada, türün boyu ile ağırlığı 
arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Bu arastırma ile elde edilen veriler, balık biyologlarına ve balıkçılık 
yönetimi ile ilgili araştırıcılara, Gökova Körfezi’nden yakalanan türe ait bireyler için ağırlık 
ölçümü yapılmaksızın boydan ağırlığı tahmin etmeyi ve farklı boy gruplarını baz alarak yapılan 
diğer çalışmalarda boy dönüşümlerinin sağlanması ile karşılaştırma yapılabilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gökova Körfezi, Sphyraena chrysotaenia, boy-ağırlık ilişkisi.
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Amaç: Bu çalışmadaki amacımız, İzmir’in Gümüldür ilçesinden izole edilen Chlorella sp.’nin 
aksenik kültürünün elde edilmesi ve türün morfolojik ve moleküler tanımlanması yapılarak Ege 
Üniversitesi Mikroalg Kültür Koleksiyonunda (EGEMACC) yer alması hedeflenmiştir. 

Gereçler ve Yöntemler: İzmir’in Gümüldür ilçesinden toplanan denizel su örnekleri, uygun 
koşullarda laboratuara getirilerek, farklı deniz suyu ortamlarında (katı ve sıvı) kültüre edilerek, 
tür izole edilmiştir. Chlorella sp. örneklerini çoğaltmak için ESW (Enriched Seawater Medium) 
en uygun ortam olarak seçilmiştir. Türün aksenik izolasyonu için öncelikle hücreler santrifüj 
yapılarak 4 kez yıkama yapılmış ve başlangıçtaki mikrobiyal yük azaltılmıştır. Bakteri sayısı 
azalan kültüre antibiyotik karışımı ilave edilerek hücreler agar ortamında büyümeye bırakılmıştır. 
Hücreler tek hücre izolasyonuyla sıvı ortamda kültüre edilmiştir. Elde edilen kültürün 
aksenikliğinin kontrolü için; “Nutrient Agar” üzerine yayma yöntemiyle ekilmiş 28 oC’de 2-3 gün 
inkübasyona bırakılmış ve kültürler düzenli aralıklarla kontrol edilmiştir. 

Aksenik olarak elde edilen Chlorella sp. morfolojik olarak tanımlanmıştır. Moleküler tayin için 
ZRFungal/Bacterial DNA kiti ile Genomik DNA izolasyonu yapılmıştır. Bu yöntemle elde edilen 
DNA’lar agaroz jel elektroforezi yöntemiyle görüntülenmiştir. PCR’da 18S rDNA gen bölgesi 
çoğaltılan örneklerinin dizi analizi İYTE-Biyomer’de yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar NCBI-
Blast programı yardımıyla değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Nutrient Agar üzerine yapılan mikrobiyal ekimlerde her hangi bir 
kontaminasyon saptanmamıştır. Aksenik olarak elde edilen kültür faz kontrast, ışık mikroskobu 
kullanılarak morfolojik olarak tanımlanmıştır. Türün Chlorellaceae ailesinin üyesi olduğu 
saptanmıştır. Moleküler tayini yapılan Chlorella sp. türü için NCBI gen bankasından JQ981943 
aksesyon numarası alınarak, gen bankasına kayıt edilmiştir. 

Chlorophyta üyeleri morfolojik olarak birbirine çok benzemektedir, bu sebep ile tür moleküler 
olarak da tanımlanarak doğrulanmıştır. Ege Üniversitesi Mikroalg Kültür Koleksiyonuna dahil 


