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bir istasyondan alınan plankton örnekleri polietilen şişelerde %4 lük formaldehit ile fikse edidi ve 
laboratuar ortamına taşındı. Sayım işlemleri öncesinde 1000 rpm de 15 dakika süreyle santrifüj 
edildi ve süpernatant uzaklaştırıldıktan sonra Neubauer tip sayım kamarası kullanılarak bollukları 
belirlendi, tür teşhisleri yapıldı ve fotoğrafları çekildi.İzmit körfezindeki oşinografik parametrelerin 
ölçümünde ise Hydrolab DS-5 model Data Sonda kullanıldı. Her örnekleme döneminde incelenen 
su kolonunun her metresi için Kl-a (µg/L), sıcaklık (°C), çözünmüş oksijen (mg/L), pH, Elektriksel 
iletkenlik (mS/cm), tuzluluk (ppt) değerleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmada 22 takım ve 118 cins tespit edildi. Örnek alınan dönem ve bu dönemlerde 
en yoğun görülen türlerin ait olduğu takımlar; kış dönemi Marina istasyonunda Prorocentrales 
(21,37), Dilderesi istasyonunda Bacillariales (22,67) ve Rhizosoleniales (26,55) olurken ilkbahar 
döneminde Marina istasyonunda en yoğun takım Gonyaulacales (37,06) ve Chaetocerotales 
(68,63) ve dilderesi istasyonunda Dictyochales (64,03), yaz döneminde ise Marina istasyonunda 
Peridiniales (29,44), Dilderesi istasyonunda Tintinnid spp. (73,25) olurken sonbahar döneminde 
Marina da Prorocentrales (21,37) ve Dilderesi istasyonunda Chaetocerolates (21,23) ve 
Rhizosoleniales (26,58) olduğu belirlendi.

Sonuç: Yapılan örnekleme sonuçlarına göre Batıdan Doğuya doğru gidildikçe türlere ait birim 
hacimdeki hücre sayısında artış gözlenmektedir. Kış ve ilkbahar dönemlerinde en baskın türün 
Ceratium fusus var. Fusus ve Dictyocha speculum (Ehrenberg), yaz döneminde Prorocentrum 
dentatum (Stein) ve Tintinid spp. nin, sonbahar döneminde ise Pseudo-nitzschia pungens (Grunow 
ex P. T. Cleve) Hasle türlerinin yoğunlukta olduğu gözlenmiştir. İlkbahar döneminde zararlı 
olabilecek türlerin genel olarak akıntı sebebiyle çoğalma eğiliminde olduğu bilinmektedir. Bu 
çoğalmaya kontrolsüz antropojenik salınımların sebep olabileceği göz önünde bulundurulmasının 
ve bu tür izleme çalışmaları periyodik olarak sürdürülmesinin yaralı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mikroplankton, Marmara, İzmit Körfezi, oşinografi.
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Amaç: İskenderun Körfezi ve çevresinde yapılan trol balıkçılığı için hedef av ve hedef dışı av 
kompozisyonları belirlenmeye çalışılmıştır. Mevsimsel olarak ekonomik ve ıskarta türlerin toplam 
av içerisindeki bolluk ve biyokütle oranları sunulmuştur. Yoğun antropojenik stres ve istilacı tür 
baskısı altındaki Doğu Akdeniz balık faunasında meydana gelen değişimlerin izlenmesi ile trol 
balıkçılığının ekosistem tabanlı yönetim zeminine dayandırılması konularında kullanılabilir veri 
elde edilmesi amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: İskenderun Körfezi ve çevresinde, Mayıs, Ağustos, Ekim, ve Ocak olmak 
üzere 4 dönemde, 30 – 110 m derinlik aralığında, toplam 32 trol çekimi gerçekleştirilmiştir. Her 
çekim sonunda, tekne üzerinde ekonomik öneme sahip olan türler ile ıskarta türler ayrılmış ve 
toplam bolluk ve biyokütle değerleri kaydedilmiştir. Birey sayısının çok fazla olduğu çekimlerde 
alt örnekleme yapılmıştır. Iskarta materyal torbalara konulup etiketlenerek laboratuvara götürülmek 
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üzere – 4 ºC’de saklanmıştır. Materyal laboratuvarda sistematik açıdan sınıflandırılmış ve boy-
ağırlık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Bireylerin boyları milimetrik ölçüm cetveli veya dijital 
kumpas ile, ağırlıkları ise 0,01 g duyarlılıkta terazi kullanılarak ölçülmüştür. Toplam ve ıskarta 
avın “Shannon Wiener çeşitlilik indeksi”, “Margalef zenginlik indeksi” ve “Pieolu homojenlik” 
indeksleri hesaplamalarının yanında, bölgede bulunan canlıların bolluk ve biyokütle değerleri 
arasındaki ilişkiyi esas alarak stres faktörünün canlı toplulukları üzerine etkilerinin yorumlanabildiği 
“K-dominans” analizi yapılmıştır. Avcılık sezonunun içerisinde ve avcılığın yasak olduğu 
mevsimlerde yapılan örneklemeler “student t” testi kullanılanarak karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: Çalışma süresince toplam 119 tür elde edilmiştir. Bunlardan 10 tür Chondrichtyes, 89 
tür Actinopterygii, 1 tür Echinoidea, 1 tür Stelleroidea, 1 tür Clitellata, 11 tür Crustacea, 6 tür 
Cephalapoda klasisine ait olduğu belirlenmiştir. 26 balık türünün bütün örnekleme mevsimlerinde 
elde edildiği belirlenmiştir. Örnekleme yapılan 30-110 m derinlik aralığındaki bölgede elde edilen 
türlerin birey sayılarına göre yapılan hesaplamada, tür çeşitlilik indeksi H´ = 1,826’dır. Bunun 
yanında Pielou homojenlik indeksi J´ = 0,382 olarak hesaplanmıştır. 

32 trol çekimi sonucunda toplam 2,450 km² alan taranmış ve 2717,093 kg av yakalanmıştır. 
Birim alanda yakalanan toplam av miktarı 1108,6 kg.km-2 olarak hesaplanmıştır. Tüm örnekleme 
dönemleri için birim çabada yakalanan ürün miktarı (CPUE) 56,48 kg.saat-1 olarak tespit edilmiştir. 
Omurgasız türler için avcılık sezonunun kapalı olduğu örnekleme dönemlerinde (Mayıs - Ağustos) 
kümülatif dominans değeri (W) 0,11 iken, avcılık sezonunun açık olduğu dönem içerisindeki 
örneklemelerde bu değerin 0,236 olduğu tespit edilmiştir. Balık türleri için avcılık sezonunun 
kapalı olduğu örnekleme dönemlerinde (Mayıs-Ağustos) kümülatif dominans değeri W= -0,026 
iken, avcılık sezonunun açık olduğu dönem içerisindeki örneklemelerde W değerinin -0,002 olduğu 
belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmada bölgede bulununan balık ve makro omurgasız komüniteleri üzerine balıkçılık 
etkisi, balıkçılık sezonu içerisinde ve avcılığın yasak olduğu dönemde 30 – 110 m derinlik aralığında 
yapılan örneklemeler ile gözlemlenmiştir. Bu çalışma kapsamında yapılan analizler sonucunda, 
bölgede balıkçılık baskısının azalması ile canlı toplulukları üzerindeki stresin azalmasının 
beklendiği ve avın yasak olduğu dönemde, balık topluluklarının kendini tam olarak yenileyemediği 
söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İskenderun Körfezi, Hedef dışı Av, Iskarta, Trol balıkçılığı

Teşekkür: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliğinin 
6685 numaralı projesi ile desteklenmiştir.


