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etkiden ziyade felç edici özelliği olduğunu ortaya 
çıkardı. 
 Zehir tatbik edilen embriyo hücrelerinde 6 
saat içinde sitoplazmik büzülmeyi takiben 
yuvarlaklaşma, küçülme ve vakuol oluşması 
şeklinde morfolojik değişikler meydana geldi. 
Ancak, takip eden 6 ile 10 saatlik zaman diliminde 
hücre ölümü gerçekleşmedi. Hücre kültürüne 
ozmotik koruyucular, rafinoz ve sükroz ilavesi 
hücre parçalanmasında zaman ve doza bağlı olarak 
gecikmeler oluşturdu, fakat ölümü engellemedi. 
Hücre morfolojisinde görülen değişimlerden önce 
hücre içi Ca+2 seviyesi arttı, ancak hücre içi Ca+2 
seviyesindeki bu artış Ca+2 kanalı engelleyicileri ve 
hücre dışı Ca+2’dan yoksun ortam kullanılarak 
engellenemedi. Hemositlerin aksine, sadece zehir, 
fenilketonuri veya anti-kalretikulin tatbik edilen 
embriyo hücrelerinde uygulamadan 1 saat sonra 
başlatılıp 3 saat boyunca devam ettirilen 
gözlemlerde aşırı oranda vakuol oluşumu gözlendi. 
Embriyo hücrelerinde fenoloksidaz aktivitesini 
veya kalretikulin bağlanmasını engelleyerek zehir 
etkisinden korunma sağlanamaması parazitoit 
zehirinin hedef hücrelerde spesifik etki gösterdiğini 
ortaya çıkardı.   
 
Anahtar Kelimeler: Pimpla turionellae, parazitoit 
zehiri, hemosit, fenoloksidaz, kalretikulin.  
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 Bu çalışmada 2004-2005 yılları arasında 
Uluabat Gölü’nden sağlanan verilerin 
yorumlanması için, çok değişkenli istatistiksel 
yaklaşımların uygulabilirliği denenmiş ve sonuçlar 
yorumlanmıştır. Veriler, gölde belirlenen 12 farklı 
istasyondan aylık olarak (Aralık 2004, Ocak ve 
Şubat 2005 tarihlerinde kötü hava şartlarından 

dolayı örnek alınamamıştır) su örneklerinin 
alınması ve her su örneğinde 12 farklı parametrenin 
(°C, pH, çözünmüş oksijen, PO-3

4-P, NH4-N, NO2-
N, NO3-N, SO4

3-, BOİ, KOİ, TK, FK)  
incelenmesiyle sağlanmıştır. Elde edilen veriler, 
kümeleme, temel bileşen ve faktör analizleri 
uygulanarak değerlendirilmiştir. Kümeleme analizi, 
Uluabat gölünde farklı fizikokimyasal özellikleri ve 
kirlilik düzeylerini yansıtan örnekleme noktaları 
arasındaki benzerlikleri iki farklı grup şeklinde 
ortaya çıkarmıştır. Veri kümesinde toplam 
değişimin %77.35’ni açıklayan üç potansiyel faktör 
belirlenmiştir. İlk faktör toplam değişimi 
%32.34’ünü açıklamış ve mikrobiyolojik faktör 
olarak isimlendirilmiştir. İkinci faktör organic-
nutrient faktördür, %25.46 oranında açıklamıştır. 
Üçüncü faktör değişimin  %19.54’ünü açıklamış ve 
fizikokimyasal faktör olarak isimlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Uluabat Gölü, kümeleme, 
faktör ve temel bileşen analizleri, su kalitesi 
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 Bu çalışma, Doğu Akdeniz Göç yolunu 
kullanan Sylvia atricapilla’nın (karabaşlı ötleğen), 
göç stratejileri ve göç taktiklerinin araştırılması 
amacıyla fenolojilerinin karşılaştırılması suretiyle 
yapılmıştır.  
 Bu çalışmada 2002 – 2005 yılları arasında 
Samsun Kızılırmak Deltası, Cernek Halkama 
İstasyonu’nda sonbahar göç döneminde Sylvia 
atricapilla türünün göç dinamikleri belirlenmiş ve 
göçle ilgili bazı morfolojik ölçümleri 
kıyaslanmıştır. Sis ağları ile yakalanan kuşlar, 
alüminyum halkalar takılıp gerekli ölçümler 
alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Yapılan dört 
yıllık çalışmada Sylvia atricapilla türünden toplam 
3393 birey halkalanmış, her bireyin kanat ve 
kuyruk uzunlukları ölçülmüş, yağ skoru ve 
ağırlıkları tespit edilmiştir.  
 Halkalanan bireylerin  % 96.26’i genç, % 
3.12’si erişkin, % 0.62’sinin yaşı belirlenememiş; 
% 51’i erkek, % 47’si dişi ve % 2’sinin ise cinsiyeti 
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belirlenememiştir. Yakalanma dinamiği rüzgâr, 
yağış ve basınç gibi göç zamanlamasını etkileyen 
meteorolojik verilerle de kıyaslanmış ve sonuçlar 
değerlendirilmiştir. Çalışma sırasında halkalanan 
diğer Sylvia cinsi türlerine kıyasla bu türün göç 
zamanlamasının daha uzun seyrettiği tespit 
edilmiştir.  
 Çalışmanın yürütüldüğü Kızılırmak Deltası 
Cernek Halkalama İstasyonu’nun sonbahar göç 
döneminde Karadeniz’i aşan S. atricapilla için 
önemli bir konaklama ve barınma alanı olduğu 
tespit edilmiştir. S. atricapilla’nın, diğer Sylvia 
türlerinden farklı olarak anlamlı genç birey oranına 
sahip olduğu belirlenmiştir. Bu durum, farklı 
türlerin farklı göç stratejilerine sahip olmasından 
kaynaklandığını düşündürmektedir. 
 
 Anahtar Kelimeler: Kızılırmak Deltası, Sylvia 
atricapilla, göç dinamiği, halkalama  
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 Bu çalışmada Sultansuyu (Malatya) Baraj 
Gölü’nde yaşayan Cyprinus carpio, Leuciscus 
cephalus, Capoeta trutta ve Capoeta capoeta umbla 
balık türlerinde hematolojik ve biyokimyasal 
inceleme yapılmıştır. Ayrıca gölün fiziksel, 
kimyasal, mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri 
belirlenmiştir. Hematolojik incelemede total lökosit 
sayılarında istatistiksel olarak bir artma p<0.05, 
eritrosit sayılarında bir azalma p<0,05 olduğu 
saptanmıştır. Mikrobiyal analizde Enterococcus 
varlığı evsel atıkların drenaj edildiği 
göstermektedir. Su analizlerinden suyun ikince 
kalite su olduğu ve suyun kükürt miktarının 
standartların üstünde bulunduğu belirlenmiş olup, 
kaynağının yörede yapılan kayısıcılıktan 
kaynaklandığı düşünülmüştür.  Ağır metal 
yönünden önemli bir kirliliğe rastlanılmamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sultansuyu, balık, biyokimya, 
su analizi  
 
 
SZ 104  
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 Bu çalışmada, 2002-2003 avcılık 
sezonunda, Karataş açıklarında (Kuzeydoğu 
Akdeniz) yürütülen dip trolü avcılığına ilişkin 
sayısal veriler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu 
kapsamda 15 kabuklu, 5 kafadan bacaklı ve 90 (8 
kıkırdaklı, 82 kemikli) balık olmak üzere toplam 
110 tür elde edilmiştir. Sözü edilen veriler 
değerlendirildiğinde, bölgenin tür ve familya 
çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğu tespit 
edilmiştir. En yüksek birim zamanda yakalanan av 
(CPUE) değerine (66756.3g saat-1) balıkçılık 
sezonunun açıldığı eylül ayında rastlanmış; takip 
eden aylarda bu değer devamlı olarak düşüş 
göstererek, mart ayında 12478.5g saat-1’lik bir 
değer ile en düşük seviyeye inmiştir. Tüm avcılık 
sezonu için ortalama CPUE değeri 
26308.5�18954.2g saat-1 olarak hesaplanmıştır. 
Toplam olarak elde edilen 631403.89g’lık biyokütle 
içerisinde balıkların %79.10’luk, kabukluların 
%13.73’lük ve kafadan bacaklıların ise %7.17’lik 
kısmı oluşturduğu belirlenmiştir. En yüksek 
biyokütle değerine sahip olan balıkların yarıya 
yakın kısmı (%47.42) 0-20m derinlik katmanından 
elde edilmişken; geriye kalan %35.58’i 20-50m ve 
%17.00’lık kısmının ise 50-100m derinlik 
katmanından elde edildiği belirlenmiştir. Ortalama 
CPUE değerinin derinlik katmanları itibariyle 
sırasıyla 29600.25�27073.62g saat-1, 
22215.67�13699.70g saat-1, 10611.73�5985.97g 
saat-1 olduğu hesaplanmıştır. Tür sayısı olarak 
balıkların %18.90’lık kısmını oluşturan Lessepsiyen 
balıkların, toplam balık biyokütlesinin %26.66’sını 
oluşturduğu tespit edilmiş ve sonuç olarak tüm bu 
verilerin ışığı altında bölgedeki balık stoklarının av 
değerleri itibariyle zamanla çok değişken bir yapı 
sergiledikleri anlaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz, dip trolü 
avcılığı, biyokütle, Lessepsiyen  
 
 
 
 
 
 
 


