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ÖZET 
 

YAŞIN Nemipterus randalli(RUSSELL,1986)'NİN YAĞ ASİTLERİ VE ELEMENT 
KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 
 
Bu çalışmada, Mersin Körfezi’nden avlanan Nemipterus randalli’nin yaş ve birey 

büyüklüğüne bağlı olarak toplam lipit düzeyi, yağ asitleri ve element kompozisyonundaki 
değişimler belirlenmiştir. En yüksek lipit değeri 3+ yaş grubunda (% 2,85), en düşük değeri ise 
2+ yaş grubunda (% 2,75 ) belirlenmiştir. N. randalli'nin her yaş grubu için yüksek çıkan yağ 
asitleri ise palmitik asit (C16:0), stearik asit (C18:0), oleik asit (C18:1),setoleik asit (C22:1 n11), 
eikosapentaenoik asit (EPA, C20:5 n3), dokosaheksaenoik asit (DHA, C22:6 n3)’tir. En yüksek 
palmitik asit düzeyi 3+ yaş grubunda (%20,45);en yüksek stearik asit düzeyi 2+ yaş grubunda 
(%15,00), en yüksek oleik asit düzeyi 3+ yaş grubunda (%6,47), en yüksek setoleik asit düzeyi 
2+ yaş grubunda (%7,13) saptanmıştır. EPA ve DHA ise en yüksek 1+ yaş grubunda sırasıyla 
%5,49 ve %22,02 olarak belirlenmiştir. Kas dokuda makro elementler(Na, Mg, P, K), iz 
elementler (Cu, Zn, Fe) ve potansiyel toksik metaller (Cd, Cr, Pb, As) araştırılmıştır. Cr, Cu, Cd ve 
Pb düzeyleri ise cihazın belirleme limit düzeyinin altında kaldığı için değerlendirilememiştir. 
Kas doku element düzeyi farklı yaş gruplarına göre büyükten küçüğe sırasıyla 
K>P>Na>Mg>Ca>Fe>As>Zn olarak değişim göstermiştir.  
 
Anahtar Kelimeler:Mersin Körfezi, Nemipterus randalli, Yaş, Lipit, Yağ asitleri, Metal 
 
Danışman: Doç.Dr.Selmin ÖZER, Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri A.B.D., Mersin. 
 
İkinci Danışman:Doç.Dr. Deniz AYAS, Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri A.B.D., Mersin. 
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ABSTRACT 
 

THE IMPACT OF AGE OF Nemipterus randalli (RUSSELL, 1986) ON CHANGES OF 
THE FATTY ACIDS AND ELEMENTAL COMPOSITION 

 
 

In this study, changes in total fat content, fatty acids and element composıtıon were 
determined depending on the age and individual size of Nemipterus randalli caught from the 
Mersin Bay. The highest fat value was determined in the 3+ age group (2.85%) while the lowest 
value was found in the 2+ age group (2.75%). Higher fatty acids for each age group of N. randalli 
are palmitic acid (C16: 0), stearic acid (C18: 0), oleic acid (C18: 1), cetoleic acid (C22: 1 n11), 
eicosapentaenoic acid (EPA, C20: 5 n3), and docosahexaenoic acid (DHA, C22: 6 n3). The highest 
palmitic acid level was found in 3+ age group (20.45%) whereas the highest stearic acid level 
was found in the 2+ age group (15,00%). The highest oleic acid level was observed in the 3+ age 
group (6,47%) while the highest level of the cetoleic acid was observed in the 2+ age group 
(7,13%). The highest EPA and DHA were found to be 5.49% and 22.02% in the highest 1+ age 
group. Respectively Macro elements (Na, Mg, P, K), trace elements (Cu, Zn, Fe) and potentially 
toxic metals (Cd, Cr, Pb, As) were investigated in muscle tissue and the levels of Cr, Cu, Cd and 
Pb were not evaluated since their levels were below the detection limit of the device. Muscle 
tissue element level was changed according to different age groups as K> P> Na> Mg> Ca> Fe> 
As> Zn, respectively.  
 
Keywords:Mersin Bay, Nemipterus randalli, Age, Lipid, Fatty acids, Metal 
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1. GİRİŞ 

 

Balıketinin biyokimyasal bileşimi çevre ve su sıcaklığına, cinsiyeti, boyu, yaşı ve 

olgunluk durumu gibi balıkların biyolojik ve gelişim durumuna, beslenme ve üreme gibi birçok 

faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Balıketinin ana bileşenleri su, yağ ve 

proteinlerden oluşmaktadır [64]. 

Balıklar, yapılarında yüksek düzeyde protein içermeleri, proteinlerinin biyolojik 

değerinin çok yüksek olması, insanların ihtiyaç duyduğu yağ asitlerini içermeleri, yüksek 

düzeyde mineral ve vitamin kaynağı olmaları, etlerdeki bağ dokusunun azlığı ve kolay 

sindirilmesi nedeniyle insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Balıketinin lezzeti, protein ve 

yağ içeriği ile yakından ilişkili olup, bu bileşenlerin farklı yaştaki balıklarda değişimleri hem 

tüketicinin tercihini, hem de işlenmiş ürünün kimyasal kalitesini etkileyen temel faktörlerden 

biridir [44]. Özellikle omega-3 serisi yağ asitlerinin, kalp ve damar sağlığı, sinir ve beyin 

hücrelerinin oluşumu, depresyon, hipertansiyon gibi bazı önemli rahatsızlıklarda faydalı 

olduğunun anlaşılmasından sonra, balıkların yağ asitleri kompozisyonuna olan ilgi son yıllarda 

giderek artmıştır.  

Su ürünlerinin temel bileşenlerinden birisi de yağlardır. Yağlar insan beslenmesi için 

gerekli olan önemli öğelerden biridir. Balıketleri vitamin açısından da oldukça zengindir. 

Balıketlerinde en fazla bulunan vitaminler; yağda çözünebilen A, D ve E vitaminleri ile suda 

çözünebilen B grubu vitaminlerden tiamin (B1), riboflavin (B2), pridoksin (B6), niasin (B3) ve 

kobalamindir (B12). Yağda çözünen vitaminler özellikle karaciğer yağında depolanırlar. Balıklar 

diğer etler gibi karbonhidrat içermezler; bu nedenle de balıketinin enerjisi yağ ve protein 

içeriklerinden kaynaklanır. Balıkların enerji değerleri, bileşimlerinde bulunan yağ miktarına 

göre değişir; yağlı balıkların enerji değerleri yağsız balıklara oranla daha yüksektir. Balık ve 

diğer deniz ürünleri zengin mineral içerikleri açısından sağlıklı beslenme modelinde ayrı bir 

öneme sahiptirler. Çünkü iyot, selenyum gibi balık ve diğer deniz ürünlerinde bol miktarda 

bulunan mineraller, bu besinlerin dışındaki besinlerin çoğunda çok az miktarlarda bulunurlar. 

Ayrıca balıkların bol miktarda içerdikleri mineraller arasında fosfor, magnezyum ve çinko da 

yer almakta olup bu minerallerin günlük gereksinmelerinin karşılanmasında balık tüketimi 

önemlidir [6]. 

Akdeniz ile Hint Okyanusu arasındaki ticaret yollarını kısaltmak için 1869 yılında açılan 

Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ile Akdeniz arasındaki coğrafi engeli kaldırmış ve böylece 

Kızıldeniz’den Akdeniz’e, nadiren de ters yönde bir göç başlamıştır. Kızıldeniz’den Akdeniz’e 

geçen türler, 1978 yılında DovPor tarafından, Fransız diplomat ve mühendis ‘Ferdinand de 

Lesseps’ eithafen, “Lesepsiyen Türler” olarak isimlendirilmiştir [55]. 
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Nemipterus randalli, yaygın olarak Batı Hint Okyanusu Bölgesinde, doğu ve batı kıyılarını 

kapsayan Hindistan, Pakistan, İran Körfezi, Akabe, Aden Körfezi, Doğu Afrika kıyıları arasında 

Seyşel Adaları ve Madagaskar boyunca bulunur. 2006 yılından itibaren de Akdeniz bu coğrafi 

dağılım bölgesine eklenmiştir. N. randalli, Golani ve Sonin (2006) tarafından yanlışlıkla N. 

japonicus olarak tanımlanmıştır. İki yıl sonra ise Lelli vd. (2008) tarafından Lübnan 

sahillerinden rapor edilmiştir. N. randalli türünün Türkiye’deki ilk kaydı ise İskenderun 

Körfezi’nde verilmiş olup, daha sonra sırasıyla Antalya ve Gökova Körfez’lerinde kaydedilmiştir 

[68]. 

Bu çalışmada ülkemiz sahillerinde artan popülasyonuile ekonomik değeri belirlenmiş, 

ticari olarak büyük öneme sahip Lessepsiyen bir balık türü olan N. randalli (Russell, 1986)’nin 

birey büyüklüğü ve farklı yaş gruplarına göretoplam lipit düzeyi ve yağ asidi profilindeki 

değişimler ile mineral ve metal kompozisyonundaki değişimlerin belirlenmesiamaçlanmıştır. 

Akdeniz’e yerleşen ve büyük popülasyonoluşturan bu türe ait literatürdeaz sayıda çalışmaya 

rastlanılmıştır. Bu konuda eksikliklerin giderilmeye çalışılmasının yanı sıra bu çalışma, İndo-

Pasifik kökenli Akdeniz’in yeni elementi olan N. randalli’nin Akdeniz’in ortam şartlarına uyum 

gösterirken aynı zamanda toplam lipit düzeyi, yağ asitleri profilleri, mineral ve metal 

kompozisyonundaki hangi değişimlerin meydana geldiğini göstermesi açısından da önemlidir. 
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2.KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Yaş Tayini 

 

Yaş verileri, boy ve ağırlık ölçümleriyle ilgili yaş değerleri, stok kompozisyonu, ilk cinsi 

olgunluk yaşı, üreme ömrü, büyüme, ölüm ve ürün miktarı hakkında bilgiler vermektedir. 

Kemikli balıkların yaş tayininde genel olarak, pul, otolit, operkulum, omur, kleitrum, yüzgeç 

ışınları ve dikenleri gibi sert dokular kullanılmaktadır [2]. 

Otolitler veya bir diğer adıyla kulak taşları vatoz, çenesiz balıklar ve köpek balıkları 

haricindeki bütün balıklarda bulunurlar. Otolitler beyaz renkli olup kalsiyum karbonat (CaCO3) 

yapısındadırlar. Kafatasına yapışık olmayan otolitler, beynin altında, yumuşak saydam iç kulak 

kanalının içinde yüzer durumdadırlar. Otolit balıklarda dengeyi sağlamaya yarar. Ayrıca 

işitmeye yardımcı olan otolit, balıkların yaşamlarını anlamamıza yarayan çok önemli bir araçtır. 

Balıklarda 3 çift otolit bulunur. Bunlar: Sagitta, lapilli, asterisk’dir. Sagitta en büyük olan çifttir 

ve genellikle yaş tayinlerinde kullanılır. Diğerleri ise daha küçüktür [5]. 

Alınan otolitler kuru olarak zarflarda korunabileceği gibi, yaş olarak şişelerde de 

saklanabilir. Bu durumda koruyucu olarak %90 etil alkol ile %10 gliserin içeren bir solüsyon 

kullanılabileceği gibi, %3’lük sodyum trifosfat da tavsiye edilebilir. Bazen bir otolitin dikkatli bir 

şekilde mekanik olarak temizlenmesi de gerekebilir. Otolitleri parlatarak halkaların 

görünümünü netleştirmek için gliserin, ksilol ve sedir yağı kullanımı iyi sonuçlar verirken, 

nötralize olmamış formolde bekletilen balıkların otolitleridekalsifikasyondan dolayı yaş 

tayininde kullanılamaz.  

Otolitlerden okumanın zor olduğu durumlarda kırma ve yakma tekniği uygulanabilir. Bu 

teknikte otolit merkezden kırılır. Daha sonra, elde edilen bu yarım otolitler alkol alevi üzerinde 

yakılır. Otolitlerin kenarlarının çok fazla yanması okumayı güçleştireceğinden, yakma işlemi çok 

dikkatli yapılmalıdır. Daha sonra, bu yarım otolitler plastik bir blok üzerine yerleştirilerek 

mikroskop altında incelenir. Okuma alanı üzerine ksilol yada gliserin gibi yağlar damlatılarak 

halkaların birleşmesi sağlanır. Yüzeyin bu şekilde tanımlanmasına’ıslak görünüş’ adı verilir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise elle yada pensle tutulan otolitlerin kırılgan 

olmasıdır. Kırma ve yakma tekniği yaşlı ve cinsi olgunluğa erişmiş balıkların yaş tahmininde en 

yaygın kullanılan yöntemdir. Yaş tayini için büyümenin düzenli olmadığı türlerden alınan 

otolitlerde kesit alınarak zımparalama işleminin yapılması gerekmektedir. İkiye bölünmüş otolit 

yarısı, yakılarak ya da yakılmadan kesit kısımları üste gelecek şekilde mikroskop slaydı üzerine 

yerleştirilir. Küçük ve ince otolitler zımparalanıp, cilalanmadan önce plastik bir zemin üzerine 

yerleştirilir. Kesme sonucu oluşan kalıntılar temizlenerek, alüminyum oksit veya silikon cilalar 
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ile otolitin yarısı cilalanır. Kesit alma işlemi kesinlikle çekirdekten itibaren yapılmalıdır. Aksi 

takdirde balığın yaşı olduğundan farklı tahmin edilebilir. Çok sayıda otolitin zımparalama ve 

parlatma işlemi makinelerle yapılmakla birlikte, örnek sayısı az ise ince bir zımpara kullanılarak 

elle yapılabilir. Bu şekilde elde edilen otolit daha sonra alttan yada üstten aydınlatmalı bir 

mikroskopla incelenir. Organik proteinin büyük bir kısmı ışık altında bakıldığında opak 

kısmında belirgin koyu veya parlak bir çizgi oluştuğu gözlenir. Genel olarak otolitin yüzeyinde 

parlak veya koyu yüzeyler görülür. Üstten aydınlatmada otolitteki yaz birikiminin olduğu 

alanlar kemik kristalleri tuzunun bolluğu nedeniyle ışığı geçirmeyerek geriye yansıtmakta (opak 

zon), kış birikiminin olduğu alanlar ise ilgili tuzların kemik matriksi içinde azlığı nedeniyle ışığı 

kolayca geçirmektedir (hyalin zon). Böylece otolitte bir opak bir de hyalin zon şeklinde 

merkezden otolit çevresine doğru düzenli olarak bir diziliş olmaktadır. Otolit merkezindeki ilk 

zon, yani çekirdekten itibaren pratik olarak opak veya hyalin zonlar sayılarak ikiye bölünmek 

suretiyle yaş okumaları yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan yaş okumalarında, sonuçların daha 

sağlıklı olabilmesi için, üç araştırıcı tarafından bağımsız olarak yapılan tahminlerden, en az 

ikisinin bir birini tuttuğu yaşlar esas alınmalıdır [2, 5, 54].  

 

2.2. Toplam Lipit  

 

Balıklarda toplam lipit miktarları son derece değişkendir. Mevsimler, besin 

maddelerinin türü ve miktarı, su sıcaklığı, pH, tuzluluk ve üreme periyodu gibi farklı abiyotik ve 

biyotik faktörlerin bu değişkenliğe sebep olduğu gibi; sadece balık türüne göre değil, aynı balık 

türü içinde mevsimsel koşullar, beslenme özellikleri, suyun tuz oranı ve diğer çeşitli faktörler 

balıketinin içerdiği yağ miktarını büyük ölçüde değiştirebilmektedir. Bu nedenle balıkların yağ 

içerikleri ile ilgili genel bir miktar belirtmek zor olup %1-14 gibi geniş bir aralıkta değişim 

göstermektedir [40, 58]. 

Lambertsen (1978) balıkları içerdikleriyağ miktarına göre 4 gruba ayırmıştır: 

1.Yağsız balıklar (<%2):Morina, kabuklular, mezgit gibi  

2. Az yağlı balıklar (%2-4):Dil, halibut, pisi gibi  

3.Orta yağlı balıklar (%4-8):Doğal salmon  

4.Çok yağlı balıklar (>%8):Ringa, uskumru, çiftlik salmonu gibi. 

 Bir diğer sınıflandırmada ise balıklarda yağ oranı;  

<%2 ise yağsız;  

%2-7 arasında ise az yağlı  

%7-15 yağlı ve  

>%15 ise çok yağlı olarak tanımlanmıştır [48]. 
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Balıklardaki lipitlerin depolandığı ana kısımlar türler arasında farklılık gösterir. Lipitler 

birincil olarak derinin üçüncü tabakasında depolanırken, karın dokusu, karaciğer, mesentrik 

dokular da diğer depo yerleridir [48, 72]. 

Hayvansal ve bitkisel lipitlerin tamamına yakınının yapısını üç değerlikli bir alkol olan 

gliserin [C3H5(OH)3] ile değişik zincir uzunluk ve yapısındaki yağ asitlerinin (R-COOH) 

esterleşmesinden oluşan trigliseridler oluşturur [42]. 

 

2.3.Yağ Asitleri Profilleri 

 

Yağ bir molekül gliserol, üç molekül yağ asitlerinden oluşmaktadır. Yağ asitleri 

birbirinden zincir uzunluğu, doymamış bağların sayısı ve yeri bakımından ayrılmaktadır [28]. 

Yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Doymamış yağ asitleri 

doymuş yağ asitlerinden zincir yapısında bir veya daha fazla çoklu bağ bulundurması ile ayrılır. 

Doymamış yağ asitleri oda sıcaklığında sıvı halde bulunurken, doymuş yağ asitleri katıdır. 

Doymamış yağ asitleri zincir yapısında bulundurduğu çoklu bağ sayısı ile doymamışlık durumu 

arasında pozitif bir ilişki vardır. Doymamış yağ asitleri tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri 

olarak ayrılmaktadır. Çoklu doymamış yağ asitleri denizel kökenli canlılarda bol miktarda 

bulunmaktadır. En önemli yağ asitlerinden Eikosapentaenoik asit (EPA) ve Dokosaheksaenoik 

asit (DHA) denizel besin zincirinin üst trofikzonlarına taşınmaktadır. Bu taşınım nedeniyle 

deniz omurgalı ve omurgasız canlıların dokuları EPA ve DHA yağ asitleri yönünden zengindir 

[30]. 

Balık yağı %20 doymuş, %80 oranında doymamış yağ asitleri içerir. Balık yağında 

doymuş yağ asitlerinden palmitik asit %13-19, miristik asit %4-8 ve stearik asit %5-8 oranında 

bulunur. Çoklu doymamış yağ asitlerinin miktarı %25-30’dur. Denizel canlılardaki çoklu 

doymamış yağ asitleri n-3 şeklindedir. n-6 toplam yağ asitleri içerisinde %1-3 oranında 

bulunur. Tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asit palmitoleik asitten daha yüksek oranlarda 

bulunur [19, 70]. 

Balıklarda yoğun olarak bulunan çoklu doymamış yağ asitleri, karbon zincirinin metil 

grubundan itibaren çift bağın bulunduğu karbon atomunun yerine göre sınıflandırılır. İlk çift 

bağın yeri üçüncü karbon atomunda ise Omega-3 (n-3, ω-3), altıncı karbon atomunda ise 

Omega–6 (n-6, ω-6) yağ asidi olarak isimlendirilir [70]. Balıklardaki yağ oranı ile yağ asit 

kompozisyonu türlere, bireylere, genetik faktörlere,  vücut bölgelerine, cinsel olgunluk ve üreme 

aktivitesine, beslenmeye, avlanma mevsimi, su sıcaklığı ve cinsiyete göre değişiklikler 

gösterebilir [19]. Balık türüne göre de n-3 miktarı farklılık arz etmektedir. Özellikle derin 

denizlerde yaşayan ve siyah etli olan türlerde bu oran daha yüksektir. Salmon, sardalye, 

uskumru, ton balığı gibi balıklar zengin n-3 kaynağıdır. Buna karşın, kültür balıklarında n-3 
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seviyesi daha düşüktür. Bu olumsuzluk, n-3 yönünden zengin yemlerle balıklar beslenerek 

giderilmeye çalışılmaktadır [41].  

Yapılan çalışmalar, kalp hastalıkları ve kalp krizi geçirme riskinin EPA ve DHA düzeyi ile 

yakından ilgili olduğu bildirilmiştir. Bu asitlerkardiyovasküler ve bağışıklık sistemlerinin 

sağlıklı çalışmasını sağlayıp, EPA’nınkolesterol seviyesini düşürdüğü, arteroskleroz oluşumunu 

geciktirdiği ve damarlarda oluşan trombozu engelleyerek, kalp krizi riskini önemli derecede 

azalttığı bildirilmiştir [28]. 

 

2.4. Element Kompozisyonu 

 

Metaller elektron vererek (+) değerlikli iyon haline geçebilen, asitlerde yer alan hidrojen 

iyonu ile yer değiştirebilen, kendi aralarında bileşik oluşturmayan, fakat ametallerle bileşik 

oluşturabilen, oksitleri bazik olan, normal şartlar altında cıva (Hg) hariç katı olup ısı ve elektriği 

iyi ileten, metalik bir renk ve parlaklığa sahip elementlerdir. Bu fiziksel özellikleri taşıyan ve 

yoğunlukları 5 g/cm3’den fazla olan elementler ağır metal olarak bilinirler. Ekotoksikolojistler 

arasında ise ağır metaller çevre problemlerine neden olan metaller şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bunlar kadmiyum (Cd), civa (Hg), çinko (Zn), bakır (Cu), nikel (Ni), krom (Cr), kobalt (Co), 

titanyum (Ti), demir (Fe), mangan (Mn), gümüş (Ag) ve kalay (Sn)'dır. Ayrıca madeni yapıda 

olup metal olmayan ve metaloit adı verilen bileşiklerden arsenik (As) ve selenyum (Se) de 

genellikle bu gruba dâhiledilirler (Tablo 2.1.)[27]. 

Denizlere taşınan ağır metaller en fazla sedimentte, sudaki asılı partiküllerde ve 

canlılarda yoğunlaşmaktadır  [56, 62]. 

 
Tablo 2.1. Metallerin domingo tarafından sınıflandırılması [24]. 

Çevrede Geniş Oranda Bulunan ve En Fazla 

Toksisiteye Neden Olan Metaller  

Argon (Ar), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), 

Civa (Hg)   

Esansiyel İz Metaller   Krom (Cr), Kobalt (Co), Mangan (Mn), 

Selenyum (Se), Çinko(Zn)   

Biyolojik Önemi Olan Diğer Metaller   Nikel (Ni), Vanadyum (Va)   

Farmakoloji İle İlgili Metaller Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Lityum 

(Li) 

 

Ekosistemin bir bölümünü oluşturan su ortamı, kullanılmış sular ve diğer atıklar için 

alıcı bölge olduğundan ekosistem içinde hava ve toprağa oranla en yoğun kirlenmeye uğrayan 

kısımlar halini almıştır. Doğal dengeyi bozan bu kirletici unsurlar organik maddeler, endüstriyel 

atıklar, petrol türevleri, yapay tarımsal gübreler, deterjanlar, radyoaktivite, pestisitler, 
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inorganik tuzlar, yapay organik kimyasal maddeler ve atık ısı olarak sınıflandırılabilir. Ağır 

metallerendüstriyel atıklar ve bazı pestisitler içinde yer alıp günümüzde ekolojikdengeyi tehdit 

eder düzeye ulaşmıştır (Tablo 2.2.)[27]. 

 

Tablo 2.2.Temel endüstrilerden atılan metal türleri[49]. 

Endüstri Cd Cr Cu Hg Pb Ni Sn Zn 

Kâğıt Endüstrisi - + + + + + - - 
Petrokimya + + - + + - + + 
Klor-alkali Üretimi + + - + + - + + 
Gübre Sanayi + + + + + + - + 
Demir-Çelik sanayi + + + + + + + + 
Enerji Üretimi (Termik) + + + + + + + + 

 

Balıklar ağır metalleri vücut yüzeyinden, solungaçlardan ve sindirim sisteminden olmak 

üzere başlıca üç yoldan vücutlarına alırlar. En fazla ağır metal absorbsiyonu solungaçlarla 

gerçekleşirken vücut yüzeyinden absorbsiyon oldukça azdır [61].  

 Çinko insanlar, bitkiler ve hayvanlar için önemli ve yaşamsal bir elementtir. Gelişme, 

deri bütünlüğü ve fonksiyonu, yumurta olgunlaşması, bağışıklık gücü, yara iyileşmesi ve 

karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asit sentezi gibi önemli metabolik prosesler için gereklidir. 

Türk gıda kodeksi ve Avrupa komisyonu çinko için yasal limiti 50 µg/gr olarak bildirmiştir [61]. 

Cd düşük konsantrasyonlarda bile su canlıları için zararlı etkilere sahiptir. Balıklarda Cd 

vücut yüzeyi ve solungaçlardan vücuda girmektedir [1].  

Kurşun yerkabuğunda yaygın bir şekilde bulunan; hava, su ve toprak yoluyla, solunumla 

ve besinlere karışarak biyolojik sistemlere giren son derece zehirleyici özelliklere sahip bir 

metaldir [23-43].  

Fe diğer metallere oranla doğada en yüksek derişimlerde bulunan; insanların, bitkilerin 

ve hayvanların düşük miktarlarda bile ihtiyaç duyduklarıesansiyel bir element olan demirin 

sulardaki yüksek konsantrasyonları sağlığı tehdit eder. En fazla kemik iliği, kırmızı kan 

hücreleri, karaciğer, akciğer ve dalakta birikir [63].  

Yeryüzü kabuğundaki Mg’un en fazla bulunduğu yer denizlerdir. En büyük Mg 

kaynaklarımızdan birisi ise içme sularımızdır. Göller ve yer altı tuz birikintilerinde önemli Mg 

rezervleri vardır. Mg vücudumuz için hayati önem taşıyan minerallerden biridir. Vücudumuzda 

yaklaşık 20-28 g olan magnezyumun %60’ı kemik ve dişlerimizde, %49 ‘u kaslarımızda bulunur. 

Bağırsaklardan çok zor emilir. Fazla miktarda alınan Mg dışkı yumuşamasına neden olabilir 

[10].  
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Cu tüm canlıların vücudunda bulunması gereken esansiyel bir elementtir. Balıklar 

tarafından alınması solungaçlar ve besinler ile olmaktadır. İnsan ve hayvanlarda Ağırlıklı olarak 

biriktiği organ ise karaciğerdir [18-57].  

Taze balıklardaki Cu, Zn, Pb, Cd için Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen tüketim 

için kabul edilebilir maksimum miktarlar sırası ile 20 mg/kg, 50 mg/kg, 1 mg/kg ve 0,1 

mg/kg’dır. Avrupa Konseyi tarafından belirlenen maksimum tüketilebilirlik sınırları da Pb, Cu, 

Zn için aynı olup Cd için 0,2 mg/kg’dır (Tablo 2.3.) [27]. 

 

Tablo 2.3. Balık dokularında ağır metallerin kabul edilebilir değerleri[61]. 

Metaller Balıkta kabul Edilen değer (mg/kg) Suda kabul Edilen değer (mg/l) 

Cd 0,1 0,01 
Cu 20,0 0,01 
Hg  0,5 0,004 
Zn 50,0 0,003 
Cr 4,10 0,11 
Pb 1,0 0,1 
Ni 0,3 0,3 
Fe 410 0,7 
   

 

 

2.5.Önceki Çalışmalar 

 

Bilge (2008) tarafından yapılan bir çalışmada Boops boops (Linnaeus,1758)’un yaş tayini 

için otolitlerden yararlanılmıştır. Taze örneklerden alınan sagittal otolitler saf su ile temizlenmiş 

ve hazırlanan zarflar içerisinde kuru olarak saklanmıştır. Yaş okumaları gerçekleştirilirken 

otolitler, içerisinde %50 saf su ve %50 gliserin çözeltisi bulunan siyah zeminli petri kabına 

konmuş ve üstten aydınlatma kullanılmıştır. Yaş okumaları 14X büyütme ile stereo zoom 

mikroskop kullanılarak yapılmıştır [8]. 

Bostancı ve Polat (2007) Pegusa lascaris’in yaş dağılımı için bütün otolit okumalarına 

göre 2-4, kırılıp yakılan otolit okumalarına göre 2-10 yaşları arasında kör ve gözlü bölge 

ortalama otolit boyları 2,455 mm ve 2,288 mm, genişlikleri 2,097 mm ve 2,08 mm, ağırlıkları 

0,0049 g ve 0,0042 g olduğunu tespit etmişlerdir [11]. 

Uyan vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada Gökova Körfezi’nde dağılım gösteren 

N.randalli’nin yaş tayini için kemiksi yapılardan otolit ve omur kullanılarak aralarındaki ilişki 

bildirilmiştir. Yaş okumalarında her iki kemiksi yapıda da 3 yaşındaki bireylerin fazla olduğu, 0 

ve I yaş grubuna ait bireylere rastlanılmadığı, iki farklı kemiksi yapıdan elde edilen yaş 

okumaları karşılaştırıldığında ise 23 bireyde aynı sonuç, 24 bireyde 1 yaş farkı, 3 bireyde ise 2 
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yaş farkı bildirilmiştir. Omurdan yapılan yaş okumalarında elde edilen sonuçlar otolitten 

yapılan yaş okumalarından genellikle daha yüksek çıktığı bildirilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre omurlarda daha çok yalancı yaş halkası olabileceği saptanmıştır [69]. 

Bilecenoğlu ve Russell (2008) tarafından N.randalli (Russell, 1986) Türkiye sahillerinde 

ilk kez İskenderun Körfezinde tespit edilmiştir [7]. 

Ergüden vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada İskenderun Körfezi’ndeyaşayan N. 

randalli türünün yaş ve büyüme performansını saptamışlardır. Çalışma 201 erkek ve 178 dişi 

bireyle yürütülmüş olup yaş grupları 0 ile 3 yaş grupları arasında belirlenmiştir. Popülasyonun 

ortalama balık büyüklükleri uzunluk ve ağırlık için sırasıyla 4,8-21,5 cm ve 1,10-138,36 g 

arasında değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. Toplam uzunluk ve toplam ağırlık yönünden eşeyler 

arasında farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir [26]. 

Gülşahin ve Kara (2013) tarafından N.randalli’nin Ege Denizi için ilk kaydı rapor 

edilmiştir. Bu tür Türkiye’nin doğu Akdeniz kıyılarında büyük popülasyonlar oluşturmuş ve 

balıkçılık açısından önemli ekonomik bir tür haline gelmiştir [32]. 

Chung vd. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada N.japonicus ve N. virgatus’un EPA ve 

DHA düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmada N. japonicus ve N.virgatus’un EPA ve DHA düzeyleri 

sırasıyla 0,89 mg/g, 1,73 mg/g ve 1,16 mg/g, 3,63 mg/g olarak bildirilmiştir. Yapılan kaynak 

incelenmesinde hem Akdeniz hem de Indo-Pasifik’te yaşayan N.randalli popülasyonlarının lipit 

ve yağ asitleri profilleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmadığı bildirilmiştir [17]. 

Külcü vd. (2014) tarafından yapılan bir çalışmada Mersin Körfezi’nden örneklenen N. 

randalli bireylerinin metal ve mineral içeriklerini saptamışlardır. 170-220 mm boy aralığındaki 

bireylerde Pb, Cu, Zn, Fe, Ca, Mg ve P düzeylerini belirlemişlerdir ve bu metallere bağlı düzeyler 

sırasıyla 5,63, 0,24, 16,81, 85,52, 797,07, 1758,10, 6793,7 μg/g olarak bildirilmiştir [45]. 

Metin (2008) Saros Körfezi’nden örneklenen 2604 adet Kırma Mercan’ın (Pagellus 

erythrinus) biyolojisi ve populasyon parametrelerini saptamıştır. Ortalama boy 15,7 cm, 

ortalama ağırlık ise 53,76g bulunup, toplam boy ve ağırlık değerleri sırasıyla, minimum 6,8 cm, 

maksimum 27 cm ile minimum 4,18 g, maksimum 252,14 g arasında değiştiği bildirilmiştir. Yaş 

tayinleri otolitlerden yapılmış olup, incelenen bireylerin yaşları 0-9 arasında değişim gösterdiği 

bildirilmiştir [25]. 

Özyurt ve Polat (2006) tarafından Kuzeydoğu Akdeniz'den örneklenen doğal levreğin 

(Dicentrarchus labrax) amino asit ve yağ asidi kompozisyonlarının mevsimsel değişimlerini 

saptamışlardır. Levrek filetolarında çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA)’lerinde mevsimsel 

farklılıklar her mevsim gözlenmiştir. Tüm mevsimlerde oleik asit, palmitik asit, EPA ve DHA’nın 

dominant yağ asitleri olduğu; sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz aylarında EPA + DHA miktarları 

sırasıyla 0,16 g /100 g, 0,12 g/100 g, 1,14 g /100 g ve 1,02 g / 100 g bildirilmiştir [51]. 
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Kuzu (2005) tarafından İskenderun Körfezi’nden avlanan Keserbaş Barbun (Mullus 

barbatus L., 1758)’un yağ asitleri kompozisyonlarını saptamıştır. DHA miktarının ilkbaharda 

%10,89, kış mevsiminde %8,25 ve sonbaharda %4,6 oranlarında olduğu, EPA miktarının ise 

sonbaharda %7,93, kışın %4,59 ve ilkbahar mevsiminde %4,56 olduğu bildirilmiştir. Bu 

sonuçlara göre dengeli ve sağlıklı bir beslenme için ihtiyaç duyulan EPA ve DHA’nın sonbahar, 

kış ve ilkbahar mevsimlerinde ayda 1kg ya da günde 100 g Keserbaş barbun tüketimi ile 

karşılanabileceği saptanmıştır [44]. 

Kandemir  (2008) tarafından Seyhan Baraj Gölü’nden Kasım (2006), Temmuz (2007) ve 

Ağustos (2007) aylarında örneklenen Kadife balıklarının (Tinca tinca,L.,1758) besin madde 

bileşenleri ve yağ asitleri kompozisyonundaki değişimleri saptamıştır. Kadife balığı filetolarının 

Kasım, Temmuz ve Ağustos aylarındaki ortalama lipit oranları sırasıyla %0,69, %1,05, %1,22 

olarak bildirilmiştir. Kadife balığının temel yağ asitlerinin palmitik asit, oleik asit, EPA ve DHA 

olduğu bildirilmiştir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden EPA’nın PUFA içindeki oranı Kasım 

ayında %12,28, Temmuz ayında %25,94, Ağustos ayında ise  %14,26 olarak bulunduğu 

bildirilmiştir. DHA’nın Kasım ayında PUFA içindeki oranı %41,41, Temmuz %23,57 ve Ağustos 

%20,79 aylarına göre daha yüksek oranlarda olduğubildirilmiştir [38]. 

Çelik (1999) tarafından Kuzeydoğu Akdeniz’den Nisan ayında doğadan avlanan Sparus 

aurata’nın %20,76 ham protein, %1,70 lipit, %76,32 nem ve %1,61 kül içerdiği bildirilmiştir 

[21].  

Grigorakis vd. (2002) tarafından Ocak ayında doğadan avlanan S. aurata’nın %20,05 

protein, %1,16 lipit, %78,11 nem ve %1,36 kül içerdiği; Mayıs ayında avlananların ise %19,45 

protein, % 0,85 lipit, %79,91 nem ve %1,47 kül içerdiği bildirilmiştir [31]. 

Özoğul vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada Saurida undosquamis SFA, MUFA ve 

PUFA düzeyleri sırasıyla % 41.14, % 18.07, % 27.35 olarak bildirilmiştir. Palmitik, palmitoleik, 

oleik, EPA ve DHA düzeyleri sırasıyla % 25.5, % 6.9, % 9.39, % 5.39 ,% 11.40 olarak 

belirlenmiştir [53].  

Özyurt vd. (2005) tarafından İskenderun Körfezi’nden örneklenen doğal S. aurata’nın 

sonbaharda %19,83 protein ve %1,88 lipit; kış mevsiminde %19,30 protein ve %1,59 lipit, 

ilkbaharda %19,28 protein ve %2,01 lipit; yaz mevsiminde ise %19,86 protein ve %3,01 lipit 

içerdiğini bildirmişlerdir [52]. 

Kargın (1996) tarafından İskenderun Körfezi’nden örneklenen M. barbatus ve S. 

aurata’nın kas ve karaciğer dokularındaki Zn, Fe, Pb, Cu, Cd’nin mevsimsel birikimi Tablo 2.4.’de 

verilmiştir. Kas dokusuyla karşılaştırıldığında karaciğerdeki metal seviyelerinin daha yüksek 

olduğu; bütün metallerin M. barbatus da daha yüksek seviyelerde olduğu bildirilmiştir [39]. 
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Tablo 2.4. İskenderun Körfezi’nden örneklenenM. barbatus ve S. aurata’nın kas dokusundaki 
Zn, Fe, Pb, Cu, Cd konsantrasyonları (µg/g). 

Tür/ Metal Doku Mart Haziran Eylül Aralık 

M. barbatus 
Zn 

S. aurata 
Kas 

26,6 
 

20,8 

39,2 
 

32,2 

28,3 
 

21,2 

30,1 
 

23,7 
M. barbatus 

Fe 
S. aurata 

Kas 
40,4 

 
30,7 

57,2 
 

43,2 

43,7 
 

32,6 

45,2 
 

33,4 
M. barbatus 

Pb 
S. aurata 

Kas 
19,4 

 
14,0 

28,5 
 

24,6 

21,5 
 

17,3 

22,2 
 

18,9 

M. barbatus 
Cu 

S. aurata 
Kas 

9,9 
 

5,8 

14,2 
 

10,7 

11,8 
 

7,6 

11,3 
 

6,0 

M. barbatus 
Cd 

S. aurata 
Kas 

5,4 
 

4,1 

10,2 
 

7,6 

7,2 
 

5,3 

6,2 
 

5,2 

 

Türkmen vd. (2005) tarafından İskenderun Körfez’indeki 3 farklı istasyondan 

örneklenen ticari değere sahip balık türlerinin (S.undosquamis, M.barbatus ve S.aurata) kas 

dokularındaki ağır metalleri saptamışlar ve bu türlerin kas dokusundaki ortalama metal 

içerikleri sırasıyla Cd: 1,310-0,831-1,341, Fe: 4,175-9,682-13,166, Pb: 3,474-1,808-2,314, Zn: 

3,025-4,078-4,873, Cu: 1,318-2,201-1,239, Mn: 1,361-2,151-1,266, Ni: 6,531-1,359- 2,537, Cr: 

1,654-2,719-1,309, Co: 2,156- 0,953-1,295, Al: 0,831-2,228-0,919 mg/kg (kuru ağırlık) olarak 

bildirilmiştir. Araştırılan türlerin kaslarındaki konsantrasyonların insan tüketimi için izin 

verilen güvenlik sınırlarını aşmadığı bildirilmiştir [66]. 

Dalman vd. (2006) tarafındanEge Denizi’nin güney doğusundaki Güllük Körfezi’nden 

örneklenen D. labrax’ın kas dokusundaki ağır metal içeriklerini saptamışlardır. Dokulardaki ağır 

metal içeriklerinin Pb < 0,01-0,04, Cu < 0,1, Zn 0,5-7,2 mg/kg olduğunu bildirmişlerdir [22]. 

Sunlu ve Egemen (1998) tarafından Homa Dalyanı ve Ege Denizi’nin farklı bölgelerinden 

örneklenenD. labrax, S. aurata, L. ramada ve A. anguilla’nın farklı organ ve dokularındaki Pb, Cd, 

Zn, Cu ve Fe düzeyleri saptamışlardır (Tablo 2.5.) [59].  

Tablo2.5.D.labrax, S. aurata, L. ramada ve A. anguilla’nın kas dokusundaki Pb, Cd, Zn, Cu ve Fe 
seviyeleri (µg/g, yaş ağırlık). 

Türler Doku Pb Cd Zn Cu Fe 

D. labrax Kas 0,53-0,79 0,10-0,19 5,02-5,87 0,49-0,78 5,15-6,03 

S. aurata Kas 0,49-0,64 0,10-0,16 5,31-6,35 0,32-0,59 5,47-6,49 

L. ramada Kas 0,62-1,39 0,12-0,26 4,52-7,05 0,34-0,82 5,19-9,48 

A. anguilla Kas 0,86-1,42 0,11-0,31 6,01-8,89 0,36-0,78 5,82-9,12 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. ÖRNEKLEME 

 

3.1.1. Örnekleme Alanı 

 

Akdeniz’in Kuzey-Doğu bölgesi içerisinde bulunan Mersin ili (Şekil 3.1.), 36o-37° kuzey 

enlemleri, 33o-35° doğu boylamları arasında bulunmaktadır.  Kara sınırı 608 km, deniz sınırı 

321 km olup, yüzölçümü 15.953 km2 olan Mersin ilinin büyük bir kısmını oldukça yüksek, 

engebeli ve kayalık Batı ve Orta Toros Dağları oluşturmaktadır. Dağların denize doğru uzandığı 

hafif eğimli ve düz alanlarda Mersin, Tarsus ve Silifke ilçe merkezleri yer almaktadır [34]. 

 
Şekil 3.1.Örnekleme alanı 
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3.1.2. Örnekleme Bilgileri 

 

Tez kapsamında incelenen N. randalli bireyleri Mersin Körfezi’nden Aralık-2016 da 

gerçekleştirilen trol avcılığından temin edilmiştir. Tez materyalleri olarak kullanılan N. randalli 

bireyleri her 3 yaş grubunu temsil edecek şekilde her yaş grubundan 15’er birey örneklenmiş, 

tez çalışması toplam 45 bireyle yürütülmüştür. Örneklenen bireylerin her yaş grubunu temsil 

edecek boy ve ağırlıkta olmasına dikkat edilmiştir. Örneklenen türün boy aralığı 15-19,5cm 

arasında olan bireyler seçilirken, ağırlıkları 46-103 g arasında olan bireyler seçilmiştir. 

 

3.1.3. Yaş Gruplarının Tespiti 

 

Yaş gruplarının tespitinde Ergüden vd. (2010) tarafından yapılan boy-yaş ilişkisi 

çalışması temel alınarak gerçekleştirilmiştir (Tablo 3.1.)[26]. Yaş gruplarının kontrolleri sagitta 

otolitlerin incelenmesiyle doğrulanmıştır. Balıkların yaş tayininde, başın her iki yanındaki üç çift 

büyük otolitten yalnızca en büyük olanı, yani sagitta otolitler kullanılmıştır. Otoliti almak için 

kafadaki kemikler keskin bir bıçak yardımı ile kesilip parçalanmış ve otoliti bulabilmek için 

penset kullanılmıştır (Şekil 3.2.). Otolitler %95’lik etil alkolle temizlenerek stereo mikroskop 

altında yaş okumaları gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.3.). 

 

Tablo 3.1.Ergüden vd. (2010) tarafından temel alınan boy-yaş ilişkisi 

 
Uzunluk 

Aralıkları (cm) 

Yaş Grupları 

0 1 2 3 Total 

4,5-5,4 3    3 
5,5-6,4 1    1 
6,5-7,4 1    1 
7,5-8,4 3    3 
8,5-9,4 19    19 

9,5-10,4 15 2   17 
10,5-11,4  33   33 
11,5-12,4  62   62 
12,5-13,4  76   76 
13,5-14,4  47   47 
14,5-15,4  29   29 
15,5-16,4  14   14 
16,5-17,4  2 10  12 
17,5-18,4  2 14  16 
18,5-19,4   21  21 
19,5-20,4   13  13 
20,5-21,4   3 7 10 
21,5-22,4    2 2 

Total 42 267 61 9 379 
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Şekil 3.2.N.randalli’nin kafasından sagitta otolitlerin çıkarılması 

 

 

Şekil 3.3.3+ birey otolitinin normal ve mikroskop altındaki görünümü (Faz kontrast mikroskop, 
X40)  

3.2.  MATERYAL 

 

3.2.1.  Nemipterus randalli (Russell,1986)’nin Taksonomisi[29] 

Regnum  – Alem  : Animalia 

Phylum   – Şube  :Chordata 

Subphylum  – Altşube : Vertebrata 

Superclassis – Üstsınıf : Gnathostomata 

Classis   – Sınıf   : Actinopterygii 

Ordo   – Takım  : Perciformes  

Subordo   – Alttakım : Percoidei 

Familia  – Aile  : Nemipteridae 

Genus  – Cins  : Nemipterus 

Species – Tür  : Nemipterus randalli 
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3.2.2.Nemipterus randalli (Russell,1986)’nin Genel Özellikleri 

 

Küçük bireyleri derin suları (120 m) tercih ederken, jüvenil bireylerin 40 m derinliğe 

kadar dağılım göstermektedir [38]. Doğu Akdeniz’de hızla yayılım gösteren bu tür kıyı 

kesimlerde, 5-80 m derinlikteki kumlu çamurlu zeminlerde, sürüler halinde bulunan bentik bir 

türdür. Maksimum boy uzunluğu 20 cm’dir. Beslenmesini Polychaeta, Crustacea, Mollusca ve 

balık türleriyle gerçekleştirir [30, 38].  

Bilimsel ismiyle anılan bu tür taksonomik olarak ‘Yüzme kesesi olan, Kemikli balıklar, 

Işınlı yüzgeçliler (Actinopterygii)’ sınıfı, ‘Levrekgiller (Perciformes)’ takımı ve ‘Çatalkuyruk 

balıkları (Nemipteridae)’ ailesi üyesidir. Bu aile üyesi olan ve literatürde ‘Türkiye sularında şu 

ana kadar kayda geçen güncel bir cinsi (genus) ve bir türü (species) bulunmaktadır. Türün üyesi 

olduğu Nemipterus cinsininde, yine sularımızda bir türü kayda geçmiştir. Akademik yayınlarda 

bilimsel ismi (Scientific name) N. randalli Russell, 1986 ve İngilizce ismi ‘Randall’sthread fin 

bream’ olarak geçmektedir [3]. 

N. randalli, dünya denizlerinde 5 cinse ait 62 tür ile temsil edilen Nemipteridae 

familyasında bulunan Nemipterus cinsi içerisinde tanımlanmaktadır. N. randalli, toplam 10 adet 

ışını olan (9 yumuşak ve 1 sert) dorsal yüzgece ve 10 adet ışını olan (7 yumuşak ve 3 sert) anal 

yüzgece sahiptir. Suborbital ışın bulunmaz. Preoperkulumda 3 çapraz pul sırası mevcuttur. Çok 

uzun olan pektoral ve pelvik yüzgeçler anal yüzgeç başlangıcına kadar veya daha ötesine kadar 

uzanır. Suborbitalinposterior kenarından dorsale uzanan hatta, dorsal yüzgecin başlangıcından 

önce 3 ile 7 kadar pul sırası bulunur. Kaudal yüzgecin üst lobunun uç kısmı açık kırmızı bir ip 

haline dönüşmüştür (Şekil 3.4.) [68]. 

 

 

Şekil 3.4.Mersin Körfezi’nden örneklenen N. randalli’nin görünümü 
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3.3. YÖNTEM 

 

3.3.1. Örneklerin Analize Hazırlanması 

 

Toplanan örnekler polistren kutularda soğuk zincir içerisinde Mersin Üniversitesi Su 

Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Laboratuarı’na taşınmıştır. İlk önce bazı morfometrik 

özelliklerin ölçümü yapılan örnekler, analizlerde kullanılmak üzere -20°C’de muhafaza 

edilmiştir.  

Lipit analizi Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi 

Laboratuarı’nda, yağ asitleri analizleri Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme 

Teknolojisi Laboratuarı’nda, Element kompozisyonu analizi ise Mersin Üniversitesi İleri 

Teknoloji Araştırma Merkezi (MEİTAM)’nde gerçekleştirilmiştir. 

Aralık ayın da örneklenen bireyler birey büyüklüğü ve yaşa göre 3 yaş grubuna 

ayrılmıştır. Sonra her yaş grubunda olan 15’er örneğin kas dokuları disekte edilmiştir. Disekte 

edilen kas dokular karıştırılıp homojenize edilerek analize hazırlanmıştır. Homojenize edilmiş 

örnekler polipropilen numune kaplarına konularak etiketlenmiştir. Bu örneklerin her biri 

toplam lipit, element ve yağ asitleri kompozisyonanalizlerinde kullanılmıştır (Şekil 3.5.), (Şekil 

3.6.).  

 

 

Şekil 3.5.Örneklerin analize hazırlanması 
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Şekil 3.6. Örneklerin analize hazırlanması 
 

 

3.3.2. Analizler 

 

3.3.2.1. Lipit Analizi 

 

Örneklerin toplam lipit analizleri, Bligh and Dyer [9] ekstraksiyon metoduna göre 

yapılmıştır. Her örnekten 10 g tartılarak cam tüplere aktarılmış veüzerine 120 ml 

metanol/kloroform karışımı (1/2) eklenerek homojenize edilmiştir. Homojenize edilen örnekler 

filtre edilerek balon jojelere aktarılmıştır. Süzme işlemi sırasında örneklere % 0.4’lük CaCl2  

çözeltisinden 20 ml eklenmiştir. Süzme işlemini takiben ağzı parafilm ile iyice kapatılan balon 

jojeler bir gece karanlıkta tutulmuştur. Bekletme sonucu iki faza ayrılan örneklerin alt fazı 

ayırma hunisi yardımıyla darası alınmış balon jojelere aktarılmıştır. Balon jojeler evaporatöre 

yerleştirilerek kalan çözücüler uzaklaştırılmıştır. Örnekteki % lipit miktarının hesaplanmasında 

aşağıdaki formül kullanılmıştır. 

W2 – W1 
Lipit Miktarı (%) =       X 100 

W3 
W1 = Balonun darası, g  
W2 = Balon darası + lipit, g 
W3 = Örnek ağırlığı, g 

 

3.3.2.2.Yağ Asitleri Kompozisyon Analizi 

 

Yağ asitlerinin metil esterleri; Ichibara ve ark. [37] tarafından modifiye edilerek 

geliştirilen metoda göre yapılmıştır. İçerisinde lipit bulunan 25 mg ekstrakte edilmiş yağ örneği 

balon jojelere 2 ml n-heptan ve 4 ml 2 M metanolik KOH eklenerek tüm lipit çözücüye geçene 
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kadar oda sıcaklığında 2 dakika vortekste karıştırılmıştır. Daha sonra, lipit çözeltisi balon 

jojelerden santrifüj işlemi için ağzı kapaklı santrifüj tüplerine aktarılmıştır. Soğutmalı 

santrifüjde 4000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilen örneklerin, üst fazı pastör pipetleri ile 

çekilerek seyreltme tüplerine konulmuştur. Örnekler ml’sinde 20-25 μg lipit olacak şekilde 

heptanileseyreltilerek enjeksiyona hazır hale getirilmişlerdir. En son, viallere aktarılan örnekler 

GC’ye yerleştirilerek enjeksiyonları gerçekleştirilmiştir. 

 

3.3.2.2.1. Yağ asitleri kompozisyon analizinde kullanılan gaz kromotografi cihazının(GC)  

Özellikleri ve analiz şartları 

 

Yağ asitleri kompozisyonları, flameionization detektör (FID) ve bir silica capillary SGE 

column (30 m X 0.32 mm ID X 0.25 μm BP20 0.25 UM, USA) içeren auto samplerlı Clarus 500 

(Perkin Elmer, USA) gaz kromotografisi yardımıyla analiz edilmiştir (Şekil 3.7). 

 
Şekil 3.7. Gaz kromotografi cihazı 

 
Enjektör ve FID detektörün sıcaklıkları sırasıyla 220°C, 280°C’ye ayarlanmıştır. Fırın 

sıcaklığı ilk 5 dakika boyunca 140 °C’de tutulmuştur. Sonrasında 200 °C’ye kadar dakikada 4 °C, 

200 °C’den 220 °C’ye ise dakika da 1°C arttırılarak getirilmiştir. Örnek miktarı 1μl olup, taşıyıcı 

gazın kontrolü 16 ps’de olması sağlanmıştır. Enjeksiyon uygulaması 1:50 split oranında 

gerçekleştirilmiştir. Yağ asitleri kompozisyonu; standart 37 bileşenden oluşan FAME 

karışımının (Supelco) gelme zamanları ile karşılaştırılarak tanımlanmıştır. 

Farklı yaş gruplarına ait yağ asitleri kompozisyon analizlerinde elde 

edilenkromotogramlar hem digital ortamda hem de çıktı halinde dosyalanmıştır. Elde edilen 

kromotogramlardan bazıları seçilerek tez çalışmasında Ekler kısmında verilmiştir (EK-1, EK-2, 

EK-3, EK-4, EK-5, EK-6). 
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3.3.2.2.2. Yağ asitleri indeks hesaplama formülleri 

 

Yağ asitleri kompozisyon analizi sonuçlarından bazı indeksler hesaplanmıştır. 

Atherogenicity İndeks (Aİ) ve Thrombogenicity İndeks (Tİ) yağ asitlerinin insan sağlığına 

etkilerini belirlemek için kullanılan indekslerdir [36]. İnsan besini olan bir gıdanın içerdiği yağ 

asitlerinin kardiyovasküler hastalıkları ile ilişkisi matematiksel olarak bu formüller ile 

hesaplanmaktadır. 

 

Aİ = [(a*12:0)+(b*14:0)+(c*16:0)] / [d*(PUFA n-6+n-3)+e*(MUFA)+f*(MUFA-18:1)] 

Tİ = [g*(14:0+16:0+(18:0)] / [(h *MUFA)+i*(MUFA-18:1)+(m*n-6)+(n*n-3)+(n-3/n-6)] 

a, c, d, e, f=1, b=4, g=1, h, i, m=0.5 ven=3 [67]. 

 

3.3.2.2.3 Yağ asitlerinin dönüşüm faktörü 

 

Bilimsel çalışmalarda yağ asitlerinin düzeyleri % oran şeklindeverilmektedir. Son 

yıllarda su ürünü yağ asitleri içerikleri mg/100g olarak da verilmektedir. Bu nedenle lipit 

içerisindeki yağ asitlerinin % oranları dönüştürülerek mg olarak da verilmiştir. Su ürünlerinin 

farklı grupları için farklı dönüşüm faktörleri ve hesaplamaları vardır.  

 

Dönüşüm Faktörü=F = 0.933-(0.143 / Total lipit) [71].  

 

N. randalli örneklerinin yağ asitleri içeriklerinin mg/100g olarak hesaplanmasında 

dönüşüm faktörü kullanılarak farklı yaş gruplarının yağ asidi (FA) % değerleri mg/100g olarak 

hesaplanmıştır [4]. 

 

FA (mg/100g) = Dönüşüm Faktörü x Yağ Asidi(%) x Total lipit düzeyi (%) x 10 [46] 

 

3.3.2.3 Element Analizi 

 

Eser elementler analizinde kullanılan balıketi örnekleri etüvde kurutularak sabit tartıma 

getirilmiştir. 0.25’şer gramı yakma tüplerine aktarılan doku örneklerinin üzerine 4 ml nitrik asit 

(Merek) ve 2 ml perklorik asit (Merck) aktarılarak 150 ºC sıcaklığa ayarlı hot plate sisteminde 

yakılmıştır [13]. Yakma işlemine yaklaşık 8 saat berrak çözelti elde edilene kadar devam edilmiş 

ve örnekler deiyonize su ile 10 ml’ye seyreltilmiştir. Metal analizi ICP-MS (Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry) yardımı ile yapılmıştır [50]. ICP-MS analiz şartları:radyo frekansı 

(RF) (W),1500; plazma gaz akış hızı (L min-1),15; yardımcı gaz akış hızı (L min-1), 1; taşıyıcı gaz 
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akış hızı (L min-1),1.1; püskürtme odası T (°C), 2; örnek derinliği (mm),8,6; numune giriş debisi 

(mL min-1),1; nebülizör pompası(rps),0.1; çıkarıcı mercek(V),1.5. Her örnek her metal için üç 

kez analiz edilmiştir. Potansiyel toksik metal (Cr, As) düzeyleri kuru ağırlık üzerinden μg metal 

g-1 olarak tespit edildi. Metal analizlerinin belirlenmesi için Yüksek Saflıkta Çoklu Standart 

(Charleston, SC 29423) kullanılmıştır. Kalibrasyon eğrileri için standart çözeltiler, potansiyel 

toksik metallerin seyreltilmesi ile hazırlandı. Standartlar, toksik metaller için 1-50 ppb (0.001-

0.050 mg / L) aralığında hazırlanmıştır (Şekil 3.8.). 

 

 

Şekil 3.8.Örneklerin analize hazırlanması 

 

3.3.3. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Çalışmada elde edilen veriler “IBM SPSS Statistics Version 22” istatistik programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistik analizi öncesinde bütün verilerin ayrılıklar yönünden 

kontrolü (Z değerine göre) ve varyansın homojenliği test (Duncan testi) edilmiştir. Gruplar 

arasındaki farklılık “tek yönlü varyans analizi” (one-wayAnova) yapılarak belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışmada Mersin Körfezi’nde yaşayan N. randalli (Russell,1986)’nin farklı yaş 

gruplarının lipit düzeyleri, yağ asitleri profilleri ve element kompozisyonları belirlenmiştir.  

 

4.1.Nemipterus randalli’nin Morfometrik Özellikleri 

 

N. randalli’nin farklı yaş gruplarının morfometrik özellikleri Tablo 4.1.’de 

gösterilmektedir. 

 
Tablo 4.1.N. randalli’nin farklı yaş gruplarının morfometrik özellikleri. 

 1+  

 

2+ 

 

3+ 

 

 

Boy 15,29±0,22a 17,13±0,51b 19,07±0,43c TL(cm) 

Ağırlık 51,80±4,62a 68,33±2,13b 97,33±4,17c W(g) 

TL: toplam uzunluk  
W: ağırlık Farklı harflerle gösterilen aynı satırdaki değerler istatistiksel açıdan farklıdır 

(p<0.05). : Ortalama±Standart sapma 
 

1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının toplam uzunluk (TL) aralığı sırasıyla, 15,29-17,13-19,07 cm, 

iken ağırlıkları sırasıyla 51,80 g, 68,33 g, 97,33 g’dır. N. randalli’nin farklı yaş gruplarının 

morfometrik özellikleri bakımından istatistiksel farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Uyan vd. 

(2016) tarafından N. randalli’nin yaş gruplarının sagitta otolitlerin incelenmesiyle belirlendiği 

çalışmada boy-yaş ilişkisi saptanmıştır [69]. Araştırıcıların bildirdiği boy-yaş ilişkisi 

aralıklarının bizim çalışmamızda elde edilen aralıklardan farklı olduğu belirlenmiştir. Bu 

durumun örnekleme bölgelerinin ve yapılan otolit okumalarının farklılığından kaynaklandığı 

değerlendirilmiştir. Ergüden vd. (2010) tarafından yapılan bir çalışmada İskenderun 

Körfezi’nden örneklenen N. randalli’nin yaş ve büyüme performansı belirlenmiştir. 201 erkek ve 

178 dişi bireyle yürütülen çalışmada popülasyonun uzunluk aralığı 4,8-21,5 cm arasında ve yaş 

grupları 0-3 yaş arasında belirlenmiştir [26]. Çalışmada bildirilen yaş ve boy korelasyonu bizim 

bulgularımız desteklemektedir.  
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4.2.Nemipterus randalli’nin Yaş Gruplarına Göre Lipit Değişimleri 

 

N.  randalli’nin farklı yaş gruplarına ait lipit değişimleri Tablo 4.2. ’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.2.N.  randalli’nin farklı yaş gruplarının lipit değişimleri[%]. 

 1+ 

 

2+ 

 

3+ 

 
% lipit  2,79±0,09b 2,75±0,08a 2,85±0,07b 

Farklı harflerle gösterilen aynı satırdaki değerler istatistiksel açıdan farklıdır (p<0.05). 
: Ortalama±Standart sapma  

 
Bu türün 1+ ve 3+ yaş grubu arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). 2+ yaş grubunun ise 1+ ve 3+ yaş grupları ile arasında istatistiksel fark bulunmaktadır 

(p<0.05). N. randalli’nin farklı yaş gruplarına ait lipit düzeyleri %2,75 - %2,85 arasında 

değişmektedir. En yüksek lipit değeri 3+ yaş grubunda %2,85 olarak saptanmış, en düşük değer 

ise %2,75 olarak 2+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının lipit düzeyleri 

sırasıyla %2,79, %2,75 ve %2,85 olarak belirlenmiştir (Tablo 4.2.). Çelik (1999) Kuzey Doğu 

Akdeniz’den örneklenen S. aurata’nın %1,70 lipit içerdiğini saptamıştır [21]. Bizim 

çalışmamızda ise lipit düzeyi %2,75-2,85 olarak tespit edilmiştir. Araştırıcıların bildirdiği lipit 

düzeyi bizim bulgularımızdan düşük bulunmuştur. Grigorakis vd. (2002) doğadan Ocak ayında 

avlanan S. aurata’nın %1,16 lipit, Mayıs ayında avlananların ise, %0,85 lipit içerdiğini 

bildirmişlerdir [31]. Araştırıcıların sonuçları bizim bulgularımızdan düşük bulunmuştur. 

Bulgularımızın farklı olmasında tür farklılığı ve örneklemenin farklı mevsimlerde yapılmış 

olması olabileceği değerlendirilmiştir. Benzer bir çalışmada Özyurt vd. (2004) tarafından 

İskenderun Körfezi’nden örneklenen doğal S. aurata’nın sonbaharda %1,88; kış mevsiminde 

%1,59, ilkbahar mevsiminde %2,01; yaz mevsiminde %3,01 lipit içerdiğini bildirmişlerdir [52]. 

Araştırıcıların sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimine ait sonuçları bizim bulgularımızdan düşük, 

yaz mevsimine ait sonuçları ise bizim bulgularımızdan yüksek bulunmuştur. Bulgularımızın 

farklı olmasının nedeni çalışılan bölgenin, türün ve mevsim farklılığının olmasından kaynaklı 

olduğu değerlendirilmiştir. Kandemir  (2008) Seyhan Baraj Gölünden Kasım (2006), Temmuz 

(2007) ve Ağustos (2007) aylarında örneklenen Kadife balıklarının (Tinca tinca,L.,1758) Kasım, 

Temmuz ve Ağustos aylarındaki ortalama lipit oranları sırasıyla %0,69, %1,05, %1,22 olarak 

bildirilmiştir [38]. Araştırıcının sonuçları bizim bulgularımızdan düşük bulunmuştur. Sonuçların 

farklı olmasının nedeni çalışılan bölgenin, türün ve mevsimsel farklılığın olmasından kaynaklı 

olabileceği değerlendirilmiştir. 
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Lambertsen (1978) % 2-4 arasında yağ bulunan balıkları az yağlı balıklar olarak 

tanımlamıştır [46]. Bizim çalışmamız da ise N. randalli’nin toplam lipit değişim aralığı  %2,75-

2,85 olarak bulunmuştur. Verilen skala da toplam lipit düzeyi değerlendirildiğinde, N. 

randalli’nin az yağlı balık olduğu belirlenmiştir. 

Balık lipitlerinin sahip olduğu yağ asidi kompozisyonundaki değişimler genellikle 

mevsimler, su sıcaklığı, besin kompozisyonu gibi dış kaynaklı faktörlerin ve balığın yaşam 

döngüsü, balığın türü, beslenme rejimi, boyu, yaşı gibi iç faktörlere bağlı olduğu bildirilmiştir 

[72]. Bizim çalışmamızda da 3+ yaş grubun da toplam lipit artışının sebebinin, balığın yaşam 

döngüsü, beslenme rejimine bağlı olarak değiştiği değerlendirilmiştir. 
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4.3.Yağ Asitleri Kompozisyon Sonuçları(%) 

 

N. randalli’nin farklı yaş guruplarının yağ asidi profilleri Tablo 4.3. ’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.3.N. randalli’nin farklı yaş guruplarının yağ asidi profilleri (%). 

Yağ asidi (%) 
1+ 

 

2+ 

 

3+ 

 

C12:0 0,24±0,01a 0,38±0,04c 0,30±0,02b 

C14:0 0,88±0,05b 0,44±0,10a 0,77±0,03b 

C15:0 0,49±0,03b 0,37±0,02a 0,48±0,01b 

C16:0 18,20±0,68b 14,86±0,52a 20,45±0,42c 

C17:0 0,87±0,40b 0,80±0,30a 0,88±0,01b 

C18:0 12,12±0,81a 15,00±0,30c 13,33±0,49b 

C20:0 0,35±0,20a 0,33±0,01a 0,36±0,02a 

C23:0 2,43±0,10a 2,99±0,10b 2,71±0,02c 
C24:0 2,44±0,11a 3,05±0,18c 2,73±0,03b 
∑SFA 38,02 38,22 42,01 

    
C16:1 1,80±0,03b 1,32±0,15a 1,75±0,08b 

C17:1 0,34±0,01a 0,34±0,04a 0,29±0,10a 

C18:1n9t 0,19±0,02a ND ND 

C18:1n9c 5,20±0,10a 5,20±0,42a 6,47±0,28b 

C18:1n7 1,62±0,05b 1,49±0,06a 1,96±0,07c 

C20:1n9 0,45±0,02b 0,29±0,02a 0,46±0,02b 

C22:1n11 6,79±0,03ab 7,13±0,47b 6,25±0,11a 

C24:1n9 0,18±0,02a 0,18±0,01a 0,17±0,03a 

∑MUFA 16,57 15,95 17,35 

    

C18:2n6c 1,30±0,02a 1,30±0,04a 1,31±0,03a 

C18:3n6 0,16±0,02a 0,19±0,00b 0,19±0,01b 

C20:3n6 0,22±0,01b 0,20±0,01aa 0,21±0,01ab 

C20:3n3 0,18±0,01a 0,23±0,02b 0,24±0,02b 

C20:4n6 0,29±0,10a 0,30±0,20a 0,33±0,01b 

C20:5n3 5,49±0,16b 3,75±0,25a 3,78±0,03a 

C22:2cis 0,47±0,17c 0,43±0,01b 0,14±0,10a 

C22:6n3 22,02±0,78b 20,16±0,60a 21,44±0,18b 

∑PUFA 30,13 26,56 27,64 

SFA/PUFA 1,26 1,44 1,52 

∑n6 1,97 1,99 2,04 

∑n3 27,69 24,14 25,46 

n6/n3 0,07 0,08 0,08 

n3/n6 14,06 12,13 12,48 

n7 1,62 1,49 1,96 

n9 12,81 12,8 13,35 

DHA/EPA 4,01 5,38 5,67 

Aİ 0,48 0,40 0,53 
Tİ 0,29 0,32 0,47 

Tanımlanamayan 15,28 19,27 13 

Farklı harflerle gösterilen aynı satırdaki değerler istatistiksel açıdan farklıdır (p<0.05). 

: Ortalama±Standart sapma 
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N.randalli’nin doymuş temel yağ asitlerinden laurik asit (C12:0), miristik asit (C14:0), 

pentadekanoik asit (C15:0), palmitik asit (C16:0), heptadekanoik asit (C17:0), stearik asit 

(C18:0), araşidik asit (C20:0), trikosanoik asit (C23:0) ve lignoserik asit (C24:0); tekli doymamış 

yağ asitlerinden palmitoleik asit (C16:1), heptadekenoik asit (C17:1), trans oleik asit (C18:1n9t), 

vaksenik asit (C18:1n7), oleik asit (C18:1n9), gadoleik asit (C20:1n9), setoleik asit (C22:1n11) 

ve nervonik asit (C24:1n9); çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik asit (C18:2n6), gama 

linolenik asit (C18:3n6), araşidonik asit (C20:4n6), eikosapentaenoik asit (C20:5n3), 

eikosatrienoik asit (C20:3n3), eikosatrienoik asit (C20:3n6), dokosadienoik asit (C22:2cis) ve 

dokosaheksaenoik asit (C22:6n3) olarak toplam 25 adet yağ asidi balıkların total yağ asidi 

bileşimini oluşturmuştur. 

N. randalli'nin dominant yağ asitleri ise doymuşlarda palmitik asit ve stearik asit, tekli 

doymamış yağ asitlerinde oleik asit ve setoleik asit, çoklu doymamış yağ asitlerinde ise EPA ve 

DHA yağ asitleridir (Tablo 4.3.). 

N. randalli’nin dominant yağ asit düzeylerinin farklı yaş gruplarına göre değişimleri 

Şekil 4.1., 4.2.  ve 4.3. ’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 4.1. Farklı yaş gruplarına ait SFA (%) değerleri 
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Şekil 4.2.Farklı yaş gruplarına ait MUFA (%) değerleri 
 

 

Şekil 4.3.Farklı yaş gruplarına ait PUFA (%) değerleri 

 

N. randalli’nin doymuş (SFA), tekli doymamış (MUFA) ve çoklu doymamış (PUFA) yağ 

asitlerinin farklı yaş gruplarına göre değişim aralıkları sırasıyla %38,02 - %42,01, %15,95 - 

%17,35, %26,56 - %30,13 olarak hesaplanmıştır. Doymuş yağ asidi değerleri 1+, 2+ ve 3+ yaş 

grubu için sırasıyla %38,02, %38,22, %42,01 olarak tespit edilmiştir (Tablo 4.3). Doymuş yağ 

asit düzeyinde yaşa bağlı artış saptanmıştır. Doymuş yağ asidinin en yüksek değeri %42,01 ile 

3+ yaş grubunda belirlenirken, en düşük değeri %38,02 ile 1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 

Tekli doymamış yağ asidideğerleri 1+ , 2+ ve 3+ yaş grubu için sırasıyla %16,57, %15,95, 
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%17,35 olarak tespit edilmiştir. MUFA değeri en yüksek %17,35 ile 3+ yaş grubun da 

hesaplanırken, en düşük ise %15,95 ile 2+ yaş grubunda belirlenmiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş 

gruplarına ait çoklu doymamış yağ asit düzeyleri sırasıyla %30,13, %26,56 ve %27,64 olarak 

tespit edilmiştir.  PUFA düzeyi en yüksek (% 30,13) 1+ yaş grubunda tespit edilirken, en düşük 

düzeyi ise (%26,56) 2+ yaş grubunda saptanmıştır. 

Farklı yaş gruplarının laurik asit düzeyleriarasında istatistiksel farklılık tespit edilmiştir 

(p˂0.05). En düşük değer 1+ yaş grubun da görülür iken (%0,24) en yüksek düzeyi 2+ yaş 

grubun da (%0,44) saptanmıştır. Miristik asit ve Pentadekanoik asit düzeylerinin 2+ yaş grubu 

ile diğer 2 yaş grubu arasında istatistiksel farklılık vardır (p˂0.05). Miristik asidin üç yaş 

grubunda ki düzeyi %0,44-0,88 aralığın da değişim göstermiştir. Pentadekanoik asit düzeyi en 

yüksek 1+ yaş grubun da görülür iken (%0,49) en düşük düzeyi ise 2+ yaş grubun da (%0,37) 

saptanmıştır. N. randalli’nin farklı yaş gruplarına ait palmitik asit düzeyleri arasında istatistiksel 

fark gözlenmektedir (p<0.05). Palmitik asit düzeyi en yüksek (%20,45) 3+ yaş grubunda 

hesaplanırken, en düşük (%14,86) 2+ yaş grubunda belirlenmiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının 

palmitik asit düzeyleri sırasıyla %18,20, %14,86 ve %20,45 olarak saptanmıştır. Heptadekanoik 

asit düzeyinin 2+ yaş grubu ile diğer 2 yaş grubu arasında istatistiksel fark tespit edilmiştir 

(p<0.05). Bu yağ asitinin değerleri %0,80-0,88 aralığında saptanmıştır. 

Stearik asit düzeyleri 1+, 2+ ve 3+ yaş grupları için sırasıyla %12,12, %15,00, %13,33 

olarak tespit edilmiştir (Tablo 4.3). Yaş gruplarının stearik asit düzeyleri arasında istatistiksel 

bir farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Stearik asit düzeyi en yüksek değere (%15,00)2+ yaş 

grubunda ulaşmıştır. En düşük değer ise (%12,12) 1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. Araşidik 

asit düzeyleri %0,33-0,36 aralığında değişim göstermektedir. Yaş grupları arasında araşidik asit 

düzeyleri bakımından istatistiksel fark gözlenmemiştir (p>0.05). Trikosanoik asit ve lignoserik 

asit düzeyleri bakımından yaş grupları arasında istatistiksel fark gözlenmiştir (p<0.05). 

Trikosanoik asit düzeyleri %2,43-2,99 ve lignoserik asit düzeyleri %2,44-3,05 aralığında 

değişim göstermektedir. 

Tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asit (C18:1n9) düzeyinin yaş gruplarına bağlı 

değerleri %5,20-6,47 aralığında değişirken, vaksenik asit düzeyi ise %1,49–1,96 aralığında 

değişim göstermiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının oleik asit düzeyleri sırasıyla %5,20, %5,20, 

%6,47 olarak tespit edilmiştir. 1+ ve 2+ yaş gruplarının oleik asit düzeyleri arasında istatistiksel 

bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). 3+ yaş grubunun ise 1+ ve 2+ yaş grupları ile arasında 

istatistiksel fark gözlenmiştir (p<0.05). En yüksek oleik asit (%6,47) 3+ yaş grubunda tespit 

edilirken, 1+ ve 2+ yaş gruplarının oleik asit düzeylerinin aynı olduğu tespit edilmiştir. 1+, 2+ ve 

3+ yaş gruplarının vaksenik asit düzeyleri sırasıyla %1,62, %1,49 ve %1,96 olarak tespit 

edilmiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının vaksenik asit düzeylerinin arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmiştir (p<0.05). Vaksenik asit düzeyinde en düşük değer 2+ yaş grubunda (%1,49), en 



Necla GÖÇMEN, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

40 
 

yüksek değer ise (%1,96) 3+ yaş grubunda elde edilmiştir. Palmitoleik asit düzeyi 2+ yaş grubu 

ile diğer 2 yaş grubu arasında farklılık göstermiştir (p˂0.05). En yüksek değeri 1+ yaş grubunda 

(%1,80), en düşük değeri ise 2+ yaş grubunda (%1,32) tespit edilmiştir. Heptadekenoik asit 

düzeyinde yaş grupları arasında farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu yağ asidi en yüksek değeri 

1+ ve 2+ yaş grubunda (%0,34), en düşük değeri ise 3+ (%0,29) yaş grubunda göstermiştir. 

Trans oleik asit düzeyi 1+ yaş grubu için % 0,19 olarak saptanmış, diğer 2 yaş grubu için ise 

dedeksiyon limitinin altındadır. Gadoleik asidin 1+ ve 3+ yaş gruplarının düzeyi ile 2+ yaş grubu 

arasında istatistiksel farklılık bulunmuştur (p˂0.05). Bu yağ asidinin düşük düzeyi 2+ yaş 

grubunda (%0,29) iken yüksek düzeyi 3+ yaş grubunda (%0,46) bulunmuştur. Setoleik asidin 

yaş grupları arasında istatistiksel farklılık bulunmuştur (p˂0.05).  En düşük düzeyi 3+ yaş 

grubunda (%6,25) iken en yüksek düzeyi 2+ yaş grubunda (%7,13) bulunmuştur. Nervonik asit 

düzeyinde yaş grupları arasında istatistiksel farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bu yağ asidinin 

en yüksek düzeyi 1+ ve 2+ yaş grubunda (%0,18) tespit edilmiştir. 

Çoklu doymamış yağ asitlerinden linoleik asit düzeyi en yüksek 3+ yaş grubunda 

(%1,31), en düşük değer ise 1+ ve 2+ yaş grubunda (%1,30) saptanmıştır. 1+, 2+ ve 3+ yaş 

gruplarının linoleik asit düzeylerinde istatistiksel bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). Yaş 

gruplarına bağlı olarak linoleik asit düzeyleri 1+ yaş grubu için % 1,30, 2+ yaş grubu için %1,30 

ve 3+ yaş grubu için ise %1,31 olarak tespit edilmiştir. Gama-linolenik asit düzeyinin 1+ yaş 

grubu ile diğer 2 yaş grubu arasında istatistiksel farklılık gözlenmiştir (p<0.05). En düşük gama-

linolenik asit düzeyi 1+ yaş grubunda (%0,16) tespit edilirken, en yüksek değer ise 2+ ve 3+ yaş 

grubunda  (%0,19) tespit edilmiştir. Araşidonik asit düzeyinin 3+ yaş grubu ile diğer 2 yaş 

grubu arasında istatistiksel farklılık gözlenmiştir (p<0.05). 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına ait 

araşidonik asit düzeyleri birbirine çok yakın olup sırasıyla %0,29, %0,30 ve %0,33 olarak tespit 

edilmiştir. Yaş gruplarının dokosadienoik asit düzeyleri arasında istatistiksel farklılık 

gözlenmiştir (p<0.05). Bu yağ asidi %0,14-0,43 aralığında değişim göstermiştir. Eikosatrienoik 

asit (C20:3n6) düzeyleri arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Bu yağ asidi 

en yüksek 1+ yaş grubunda (%0,22), en düşük ise 2+ yaş grubunda (%0,20) saptanmıştır. 

Eikosatrienoik asit (C20:3n3) düzeyinin 1+ yaş grubu ile diğer 2 yaş grubu arasında istatistiksel 

olarak farklılık gözlenmiştir (p<0.05). Bu yağ asit düzeyinin değişimi %0,18-0,23 aralığında 

değişim göstermiştir. 

EPA asit düzeyi farklı yaş grupları için %3,75-5,49 aralığında değişim gösterirken, DHA 

asit düzeyi ise %20,16–22,02 aralığında değişim göstermiştir. EPA ve DHA yağ asitlerinin en 

yüksek değerlerine 1+ yaş grubunda ulaştığı tespit edilmiştir. 2+ ve 3+ yaş gruplarında EPA yağ 

asidi düzeylerinde istatistiksel bir farklılık gözlenmemiştir (p>0.05). 1+ yaş grubu ile diğer 2 yaş 

grubu arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmiştir (p<0.05). 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına ait 

EPA yağ asidi düzeyleri sırasıyla %5,49, %3,75, %3,78 olarak tespit edilmiştir. DHA yağ asidinin 
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ise en düşük değeri 2+, en yüksek değeri ise 1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 1+ ve 3+ yaş 

gruplarının DHA yağ asidi düzeyleri arasında istatistiksel bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 

2+ yaş grubunun ise diğer yaş grubu ile arasında istatistiksel farklılık gözlenmiştir (p<0.05). 1+, 

2+ ve 3+ yaş gruplarına ait DHA yağ asidi düzeyleri sırasıyla %22,02, %20,16, %21,44 olarak 

tespit edilmiştir. Özoğul vd. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada Saurida undosquamis SFA, 

MUFA ve PUFA düzeyleri sırasıyla %41,14, %18,07, %27,35 olarak bildirilmiştir [53]. Palmitik, 

palmitoleik, oleik, EPA ve DHA düzeyleri sırasıyla %25,5, %6,9, %9,39, %5,39 ,%11,40 olarak 

belirlenmiştir. Bizim bulgularımızda ise, SFA %38,02-42,01, MUFA % 15,95-17,35, PUFA değeri 

%26,56-30,13 aralığında hesaplanmıştır. Palmitik asit %14,86-20,45, palmitoleik asit %1,32-

1,80, oleik asit %5,20-6,47, EPA %3,75-5,49 ve DHA düzeyleri %20,16-22,02 aralığında 

bulunmuştur. SFA, PUFA, EPA ve DHA ile ilgili bulgularımız araştırıcıların sonuçlarından yüksek, 

palmitik asit, palmitoleik asit ve oleik asit düzeyleri ile ilgili bulgularımız ise araştırıcıların 

sonuçlarından düşük çıkmıştır. Kuzu (2005) İskenderun Körfezi’nden örneklenen Keserbaş 

Barbun (Mullus barbatus L., 1758)’un DHA miktarının ilkbahar mevsiminde %10,89, kış 

mevsiminde %8,25 ve sonbahar mevsiminde ise %4,6 olduğu, EPA düzeyinin ise sonbahar 

mevsiminde %7,93, kış mevsiminde %4,59 ve ilkbahar mevsiminde %4,56 olduğunu 

bildirmişlerdir [44]. Bizim bulgularımız ise EPA için %3,75-5,49 ve DHA için %20,16-22,02 

aralığında tespit edilmiştir. Araştırıcıların EPA ile ilgili sonuçları bizim bulgularımızdan yüksek, 

DHA ile ilgili sonuçları ise bizim bulgularımızdan düşük bulunmuştur. Bulgularımızın 

araştırıcıların sonuçlarından farklı olmasının nedeni ise avlama bölgesi ve tür farklılığından 

kaynaklanmaktadır. 

Türün yağ asidi kompozisyonu ile insan beslenmesi arasındaki ilişkiyi açıklamaya 

yarayan indekslerden SFA/PUFA, DHA/EPA, n6/n3, n3/n6, Aİ (Atherogenicity İndeks) ve Tİ 

(Thrombogenicity İndeks) değerleri hesaplanmış ve bu indekslerin farklı yaş grupları 

arasındaki farklılıkları belirlenmiştir. 

N.randalli'nin n3/n6, n6/n3, Σn3, Σn6, n7, n9 yağ asitleri değişim aralığı sırasıyla 

%12,13-14,06, %0,07-0,08, %24,14-27,67, %1,97-2,04, %1,49-1,96, %12,8-13,35 olarak 

değişim göstermiştir. n3/n6 düzeyi en yüksek 1+ yaş grubunda, en düşük ise 2+ yaş grubun da 

saptanmıştır. n6/n3 düzeyi 2+ ve 3+ yaş grupların da %0,08 olarak tespit edilirken, 1+ yaş 

grubun da ise %0,07 olarak saptanmıştır. Σn3 düzeyi en yüksek 1+, en düşük ise 2+ yaş grubun 

da tespit edilmiştir. Σn6 düzeyinin en yüksek değeri 3+ yaş grubun da en düşük değeri ise 1+ yaş 

grubun da hesaplanmıştır. n7 ve n9 yağ asitleri 3+ yaş grubun da en yüksek, 2+ yaş grubun da 

ise en düşük değere ulaşmıştır. İngiltere sağlık bakanlığı su ürünlerinde n6/n3 oranının 

maksimum %4 olması gerektiğini bildirmiştir [36]. Bizim bulgularımız ise bu değerden düşük 

çıkmıştır. 
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Atherogenicity İndex için C12: 0, C14: 0 ve C16: 0,  MUFA ve PUFA değerleri, 

Thrombogenicity İndeksiçin ise C14: 0, C16: 0 ve C18: 0,  MUFA ve PUFA değerleri kullanılarak 

hesaplama yapıldı. Aİ indeks % 0,40-0,53 aralığında hesaplanırken, Tİ indeks ise %0,29-0,47 

olarak hesaplanmıştır. Bu indeks oranları bu türün kalp damar hastalıkları açısından yüksek 

uygunluk düzeyini göstermektedir. 
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4.4.Yağ Asitleri Kompozisyon Sonuçları(mg/100g) 

 

N. randalli’nin yağ asit düzeylerinin farklı yaş gruplarına göre değişimleri mg/100g 

olarak Tablo 4.4.’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.4.N. randalli’nin yağ asit düzeylerinin farklı yaş gruplarına göre değişimleri (mg/100g) 

Lipit % 2,79 2,75 2,85 

Faktör 0,882 0,881 0,883 

Yağ asidi (mg/100g) 1+ 2+ 3+ 

C12:0 5,91 9,21 7,55 
C14:0 21,65 10,66 19,38 
C15:0 12,06 8,96 12,08 
C16:0 447,86 360,02 514,63 
C17:0 21,41 19,38 22,15 
C18:0 298,25 363,41 335,46 
C20:0 8,61 7,99 9,06 
C23:0 59,80 72,44 68,20 
C24:0 60,04 73,89 68,70 
ΣSFA 935,59 925,98 1057,20 

        
C16:1 44,29 31,98 44,04 
C17:1 8,37 8,24 7,30 

C18:1n9t 4,68 ND ND 
C18:1n9c 127,96 125,98 162,82 
C18:1n7 39,86 36,10 49,32 
C20:1n9 11,07 7,03 11,58 

C22:1n11 167,09 172,74 157,28 
C24:1n9 4,43 4,36 4,28 
ΣMUFA 407,75 386,43 436,62 

        
C18:2n6c 31,99 31,50 32,97 
C18:3n6 3,94 4,60 4,78 
C20:3n6 5,41 4,85 5,28 
C20:3n3 4,43 5,57 6,04 
C20:4n6 7,14 7,27 8,30 
C20:5n3 135,10 90,85 95,13 
C22:2cis 11,57 10,42 3,52 
C22:6n3 541,86 488,43 539,55 
ΣPUFA 741,43 643,48 695,57 

SFA/PUFA 31,01 34,89 38,25 
Σn6 48,48 48,21 51,34 
Σn3 681,39 584,85 640,71 

n6/n3 1,72 1,94 2,01 
n3/n6 345,99 293,88 314,07 

n7 39,86 36,10 49,32 
n9 315,23 310,11 335,96 

DHA/EPA 98,68 130,34 142,69 
Aİ 11,81 9,69 13,34 
Tİ 7,14 7,75 11,83 

Tanımlanamayan 376,01 466,86 327,15 

 

 



Necla GÖÇMEN, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018  

44 
 

N.randalli’nin doymuş (SFA), tekli doymamış (MUFA) ve çoklu doymamış (PUFA) yağ 

asitleri düzeyinin yaş gruplarına göre değişim aralıkları sırasıyla 925,98-1057,20 mg/100g, 

386,43-436,62 mg/100g, 643,48-741,43 mg/100g olarak değişim göstermiştir (Tablo 4.4). 

Doymuş yağ asidi düzeyleri 1+, 2+ ve 3+ yaş grupları için sırasıyla 935,59 mg/100g, 925,98 

mg/100g ve 1057,20 mg/100g olarak tespit edilmiştir. Laurik asit en düşük 1+ yaş grubunda 

(5,91 mg/100g), en yüksek değeri ise 2+ yaş grubunda (9,21 mg/100g) tespit edilmiştir. 

Miristik asidin 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına ait düzeyi sırasıyla 21,65 mg/100g, 10,66 mg/100g 

ve 19,38 mg/100g olarak saptanmıştır. Pentadekanoik asit düzeyi en yüksek 3+ yaş grubunda 

(12,08 mg/100g), en düşük ise 2+ yaş grubunda (8,96 mg/100g)  saptanmıştır. 1+, 2+ ve 3+ yaş 

gruplarına ait palmitik asit düzeyi sırasıyla 447,86 mg/100g, 360,02 mg/100g ve 514,63 

mg/100g olarak hesaplanırken, stearik asit için ise sırasıyla 298,25 mg/100g, 363,41 mg/100g 

ve 335,46 mg/100g olarak tespit edilmiştir. Palmitik asit düzeyi en yüksek 3+ yaş grubun da 

tespit edilirken, en düşük düzeyi ise 2+ yaş grubunda saptanmıştır. Stearik asit düzeyi en 

yüksek 2+ yaş grubunda, en düşük ise 1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. Araşidik asit düzeyi en 

yüksek 3+ yaş grubunda (9,06 mg/100g), en düşük ise 2+ yaş grubunda (7,99 mg/100g) 

saptanmıştır. Trikosanoik asit ve lignoserik asit düzeyi en yüksek 2+ yaş grubunda, en düşük ise 

1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 

Tekli doymamış yağ asidi (MUFA) değerleri 1+, 2+ ve 3+ yaş grubu için sırasıyla 407,75 

mg/100g, 386,43 mg/100g, 436,62 mg/100g olarak tespit edilmiştir. Palmitoleik asidin 1+, 2+ 

ve 3+ yaş gruplarına ait düzeyleri sırasıyla 44,29 mg/100g, 31,98 mg/100g, 44,04 mg/100g 

olarak tespit edilmiştir. Heptadekanoik asit düzeyi en yüksek 1+ yaş grubunda (8,37 mg/100g) 

tespit edilirken, en düşük düzeyi ise 3+ yaş grubunda (7,30 mg/100g) saptanmıştır. Trans oleik 

asit düzeyi 2+ ve 3+ yaş grubu için dedeksiyon limitinin altındadır. Vaksenik asit ve oleik asit 

düzeyleri 3+ yaş grubunda en yüksek düzeydedir. 1+, 2+ ve 3+ yaş grubu için elde edilen oleik 

asit düzeyi sırasıyla 127,96 mg/100g, 125,98 mg/100g, 162,82 mg/100g olarak tespit edilmiş, 

vaksenik asit düzeyi ise sırasıyla 39,86 mg/100g, 36,10 mg/100g ve 49,32 mg/100g olarak 

saptanmıştır. Gadoleik asit düzeyi en yüksek 3+ yaş grubunda (11,58 mg/100g), en düşük ise 2+ 

yaş grubunda (7,03 mg/100g) tespit edilmiştir. Setoleik asit değeri 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına 

göre sırasıyla 167,09 mg/100g, 172,74 mg/100g, 157,28 mg/100g olarak saptanmıştır. 

Nervonik asit düzeyi en yüksek 1+ yaş grubunda bulunmuştur. 

1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarının çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) düzeyleri ise sırasıyla 

741,43 mg/100g, 643,48 mg/100g, ve 695,57 mg/100g olarak belirlenmiştir. Türün 

gerçekleştirilen analizleri sonucunda PUFA grubundan linoleik asit, gama-linolenik asit, 

araşidonik asit, EPA ve DHA yağ asitlerinin düzeylerinin yaş gruplarına ait değişim aralıkları 

sırasıyla 31,50-32,97 mg/100g, 3,94–4,78 mg/100g, 7,14–8,30 mg/100g, 90,85–135,10 

mg/100g, 488,43–541,86 mg/100g olarak elde edilmiştir. Bu yağ asitlerinin en yüksek değere 
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ulaştığı yaş grubu linoleik asit, gama-linolenik asit ve araşidonik asit için 3+ yaş grubu iken, EPA 

ve DHA yağ asitleri için ise 1+ yaş grubu olduğu tespit edilmiştir. Chung vd. (2015) N. japonicus 

ve N. virgatus’un EPA ve DHA düzeylerini sırasıyla 0,89 mg/g, 1,73 mg/g ve 1,16 mg/g, 3,63 

mg/g olarak bildirmişlerdir [17]. Bizim bulgularımızda N. randalli’nın EPA düzeyi 90,85-135,10 

mg/100g, ve DHA düzeyleri 488,43-541,86 mg/100g aralığında bulunmuştur. Bulgularımız 

araştırıcıların sonuçlarından yüksek çıkmıştır. Bulgularımızın yüksek çıkması örnekleme 

bölgesi ve tür farklılığından kaynaklı olabileceği değerlendirilmiştir. Benzer bir çalışmada 

Özyurt ve Polat (2006) Kuzeydoğu Akdeniz'den örneklenen doğal levreğin (D. labrax) sonbahar, 

kış, ilkbahar ve yaz mevsimlerin de EPA + DHA düzeylerini sırasıyla 0,16, 0,12, 1,14 ve 1,02 

g/100 g yaş ağırlık olarak bildirmişlerdir [51]. Bizim bulgularımız araştırıcıların sonuçlarından 

yüksek çıkmıştır. Bulgularımızın yüksek çıkmasının nedeni türün ve avlanma bölgesinin farklı 

olmasıdır. 

N. randalli'nin n3/n6, n6/n3, Σn3, Σn6, n7, n9 yağ asitleri değişim aralığı sırasıyla 

293,88-345,99 mg/100g, 1,72-2,01 mg/100g, 584,85-681,39 mg/100g, 48,21-51,34 mg/100g, 

36,10-49,32 mg/100g, 310,11-335,96 mg/100g olarak değişim göstermiştir. n3/n6 düzeyi en 

yüksek 1+ yaş grubun da, en düşük ise 2+ yaş grubun da saptanmıştır. n6/n3 düzeyi 3+ yaş 

grubunda 2,01 mg/100g olarak tespit edilirken, 1+ yaş grubun da ise 1,72 mg/100g olarak 

saptanmıştır. Σn3 düzeyi en yüksek 1+, en düşük ise 2+ yaş grubun da tespit edilmiştir. Σn6 

düzeyinin en yüksek değeri 3+ yaş grubun da en düşük değeri ise 2+ yaş grubun da 

hesaplanmıştır. n7 ve n9 yağ asitleri 3+ yaş grubun da en yüksek, 2+ yaş grubun da ise en düşük 

değere ulaşmıştır. 
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Şekil 4.5. Farklı yaş gruplarına ait MUFA(mg/100g) değerleri 
 

 

 

 

Şekil4.6. Farklı yaş gruplarına ait PUFA (mg/100g) değerleri 
 

 Beslenme açısından türün n-3 yağ asitleri bakımından zengin olduğu, özellikle de her yaş 

grubunda yüksek EPA ve DHA düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. British Nutrition Foundation 

standartlarına göre dengeli ve sağlıklı bir diyet yapmış kişilerin günde 0,2 g EPA+DHA 

tüketmesi önerilmiştir. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için ihtiyaç duyulan EPA ve DHA’nın N. 

randalli türününtüm yaş gruplarında 100 g balık tüketimi ile karşılanabileceği belirlenmiştir 

[13]. 
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4.5. Element Kompozisyon Sonuçları 

 

Tablo 4.5.N.randalli’nin kas doku element düzeylerinin farklı yaş guruplarına göre değişimleri 
(μg g-1 dw). 

Elementler 
1+ 

 

2+ 

 

3+ 

 
Na 2685,1±256,22a 4959,7±588,96b 7758,8±1094,18c 

Mg 974,25±40,71a 1146,9±52,87a 1539,8±139,99b 

P 11492,0±299,64a 11362,0±428,70a 11283,0±496,11a 

K 24557,0±1790,90b 21342,0±1036,13ab 19567,0±767,36a 

Ca 348,55±22,01a 725,52±115,35b 1194,7±195,11c 

Cr ND ND ND 

Fe 27,63±2,17a 41,73±6,36b 53,36±5,62b 
Cu ND ND ND 
Zn 8,37±0,31a 10,36±1,57a 9,19±1,07a 
As 44,55±4,38b 39,53±4,25b 27,50±1,56a 
Cd ND ND ND 
Pb ND ND ND 

Farklı harflerle gösterilen aynı satırdaki değerler istatistiksel açıdan farklıdır (p<0.05). Element 
düzeylerinin birimi (μg g-1 dw)’dir. : ortalama±standart hata  ND: belirlenemedi. 

 

Türün kas doku element düzeylerinin yaş gruplarına göre değişimi Tablo 4.5.’de 

verilmiştir. Ağır metallerden Cd, Cu, Zn, Cr, Pb, As; makro elementler Na, Mg, P, K, Ca ve iz 

elementlerden ise Fe düzeyleri belirlenmiştir. 1+ yaş grubu için Na: 2685,1 (μg g-1 dw), Mg: 

974,3 (μg g-1 dw), P: 11492,0 (μg g-1 dw), K: 24557,0 (μg g-1 dw), Ca: 348,6 (μg g-1 dw), Fe: 27,6 

(μg g-1 dw), Zn: 8,4 (μg g-1 dw), As: 44,6 (μg g-1 dw); 2+ yaş grubu için Na: 4959,7 (μg g-1 dw), Mg: 

1146,9 (μg g-1 dw), P: 11362,0 (μg g-1 dw), K: 21342,0 (μg g-1 dw), Ca: 725,5 (μg g-1 dw), Fe: 41,7 

(μg g-1dw), Zn: 10,3 (μg g-1 dw), As: 39,5 (μg g-1 dw); 3+ yaş grubu için ise Na: 7758,8 (μg g-1dw), 

Mg: 1539,8 (μg g-1 dw), P: 11283,0 (μg g-1 dw), K: 19567,0 (μg g-1 dw), Ca: 1194,7 (μg g-1dw), Fe: 

53,3 (μg g-1 dw), Zn: 9,2 (μg g-1 dw), As: 27,5 (μg g-1 dw) olarak tespit edilmiştir ve Cr, Cu, Cd, Pb 

elementlerinin değeri ise cihazın limit değerinin altında kaldığı için hesaplanamamıştır (Tablo 

4.5). Kas doku element düzeyi yaş gruplarına göre büyükten küçüğe doğru sırasıyla 

K>P>Na>Mg>Ca>Fe>As>Zn olarak değişim göstermiştir. 
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Şekil 4.7.Makro elementlerin farklı yaş gruplarına bağlı değişimi(μg g-1 dw) 
 

 

Şekil 4.8.Fe, Zn ve As metallerininfarklı yaş gruplarına göre değişimi(μg g-1 dw) 
 

N. randalli ‘nin kas doku Na element düzeyi 1+ yaş grubu için 2685,1 μg g-1 dw, 2+ yaş 

grubu için 4959,7 μg g-1 dw ve 3+ yaş grubu için 7758,8 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. 1+ yaş 

grubunda en düşük olduğu (2685,1 μg g-1 dw), en yüksek düzeyi ise 3+ yaş grubunda (7758,8 μg 

g-1 dw) olduğu tespit edilmiştir. Kas doku Na düzeyi yaş gruplarına göre büyükten küçüğe doğru 

sırasıyla 3+, 2+ ve 1+ yaş grubu olarak değişim göstermiştir. Yaş grupları arasında istatistiksel 

fark gözlenmiştir (p<0.05). 

Kas doku Mg element düzeyi 1+ yaş grubu için 974,3 μg g-1 dw, 2+ yaş grubu için 1146,9 

μg g-1 dw ve 3+ yaş grubu için 1539,8 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 

en düşük Mg element düzeyi 1+ yaş grubunda, en yüksek düzeyi ise 3+ yaş grubunda tespit 

edilmiştir. Kas doku Mg düzeyi yaş gruplarına göre büyükten küçüğe doğru sırasıyla 3+, 2+ ve 
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1+ yaş grubu olarak değişim göstermiştir. 3+ yaş grubu ile diğer 2 yaş grubu arasında 

istatistiksel fark gözlenmiştir (p<0.05). 

1+, 2+ ve 3+ yaş grubuna ait P element düzeyi sırasıyla 11492,0 μg g-1 dw, 11362,0 μg g-1 

dw ve 11283,0 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. En yüksek değer 1+ yaş grubu, en düşük değer 

ise 3+ yaş grubun da kaydedilmiştir. Fosfor elementinin yaş gruplarına ait büyükten küçüğe 

doğru sıralaması ise;1+, 2+ ve 3+ yaş grubu olarak tespit edilmiştir. Yaş grupları arasında ise 

istatistiksel fark gözlenmemiştir (p>0.05). 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına ait K element düzeyleri 

sırasıyla 24557,0 μg g-1 dw, 21342,0 μg g-1 dw ve 19567,0 μg g-1 dw olarak saptanmıştır. Yaş 

grupları arasında istatistiksel olarak fark gözlenmiştir (p<0.05). Kas dokudaki kalsiyum 

düzeyinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı 3+ yaş grubu (1194,7 μg g-1 dw), 2+ yaş grubu 

(725,5 μg g-1 dw) ve 1+ yaş grubu (348,6 μg g-1 dw) olarak tespit edilmiştir. Ca metali en yüksek 

3+ yaş grubunda en düşük ise 1+ yaş grubunda tespit edilmiştir ve yaş grupları arasında 

istatistiksel fark gözlenmiştir (p<0.05). Demir metali en yüksek 3+ yaş grubunda, en düşük ise 

1+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 1+ yaş grubu, 2+ yaş grubu ve 3+ yaş grubuna ait Fe metal 

düzeyi sırasıyla 27,6 μg g-1 dw, 41,7 μg g-1 dw ve 53,3 μg g-1 dw olarak saptanmıştır. 2+ ve 3+ yaş 

grupları arasında istatistiksel fark gözlenmemiştir (p>0.05), ancak 1+ yaş grubu ile diğer 2 yaş 

grubu arasında istatistiksel fark gözlenmiştir (p<0.05). Zn metalinin kas dokudaki düzeyi 1+, 2+ 

ve 3+ yaş grupları için sırasıyla 8,4 μg g-1 dw, 10,3 μg g-1 dw, 9,2 μg g-1 dw olarak tespit 

edilmiştir. Yaş gruplarına göre Zn metali en yüksek 2+ yaş grubunda en düşük ise 1+ yaş 

grubunda tespit edilmiştir. Yaş grupları arasında istatistiksel fark gözlenmemiştir (p>0.05). As 

metalinin kas dokudaki düzeyinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı 1+, 2+ ve 3+ yaş grubu 

olarak tespit edilmiştir. 1+, 2+ ve 3+ yaş gruplarına ait As metal düzeyi sırasıyla 44,55 μg g-1 dw, 

39,53 μg g-1 dw ve 27,50 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. En yüksek As metali 1+ yaş grubunda, 

en düşük ise 3+ yaş grubunda tespit edilmiştir. 1+ ve 2+ yaş grupları arasında istatistiksel fark 

gözlenmemiştir (p>0.05), ancak 3+ yaş grubu ile aralarında istatistiksel fark gözlenmiştir 

(p<0.05). Külcü vd. (2014) tarafından Mersin Körfezi’nden örneklenen N. randalli bireylerinde 

metal ve mineral içeriklerini saptamışlardır. 170-220 mm boy aralığındaki bireylerde Pb, Cu, Zn, 

Fe, Ca, Mg ve P düzeylerini tespit etmişler ve bu metallere bağlı düzeyleri sırasıyla 5,63 μg/g, 

0,24 μg/g, 16,81 μg/g, 85,52 μg/g, 797,07 μg/g, 1758,10 μg/g, 6793,7 μg/g olarak 

bildirmişlerdir [45]. Bizim bulgularımızda yaş gruplarına ait Zn metal düzeyi 8,4-10,3 μg g-1 dw, 

Fe metal düzeyi 27,6-53,3 μg g-1 dw, Ca metal düzeyi 348,6-1194,7 μg g-1 dw, Mg metal düzeyi 

974,3-1539,8 μg g-1dw ve P birikim düzeyi ise 11283,0-11492,0 μg g-1 dw aralığında değişim 

göstermektedir. Araştırıcıların bildirdikleri Zn metalinin birikim düzeyi bizim bulgumuzdan 

yüksektir. Bunun nedenide balık büyüklüğü ve yaş gruplarının farklı olmasından kaynaklı 

olabileceği değerlendirilmiştir. Araştırıcıların Fe, Mg ve P metalleri ile ilgili bulguları bizim 

çalışmamızdaki belirlenen düzeylerden yüksektir ancak Ca metalinin birikim düzeyi ise bizim 
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bulgularımızdan düşüktür. Türkmen vd. (2005) tarafından İskenderun Körfezi’ndeki 3 farklı 

istasyondan alınan ticari değere sahip balık türlerinin (S.undosquamis, M.Barbatus ve S.aurata) 

kas dokusundaki ortalama metal içerikleri sırasıyla Cd: 1,310-0,831-1,341, Fe: 4,175-9,682-

13,166, Pb: 3,474-1,808-2,314, Zn: 3,025-4,078-4,873, Cu: 1,318-2,201-1,239, Mn: 1,361-2,151-

1,266, Ni: 6,531-1,359-2,537, Cr: 1,654-2,719-1,309, Co: 2,156-0,953-1,295, Al: 0,831-2,228-

0,919 mg/kg (kuru ağırlık) olarak rapor edilmiştir [66]. Bizim çalışmamızda ise Zn metali 8,4-

10,3 μg g-1 dw, Fe metal düzeyi ise 27,6-53,3 μg g-1 dw aralığında değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. Araştırıcıların Zn ve Fe metali ile ilgili sonuçları bizim çalışmamızdaki 

bulgularımızdan yüksek bulunmuştur. Bunun nedenide araştırıcıların çalışmasında 

kullandıkları balıkların farklı tür olduğu için olabileceği değerlendirilmiştir. Dalman ve ark. 

(2006) tarafından Güllük Körfezi’nden örneklenen D.labrax’ın kas dokusundaki ağır metal 

seviyelerini tespit etmişlerdir [22]. Araştırma sonunda bu dokulardaki miktarların Pb < 0,01-

0,04, Cu < 0,1, Zn 0,5-7,2 mg/kg olduğunu bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızda Zn metal düzeyi 

8,4-10,3 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. Araştırıcıların Zn metali ile ilgili sonuçları bizim 

çalışmamızdaki bulgularımızdan düşük bulunmuştur. Kargın (1996) tarafından İskenderun 

Körfezi’nden avlanan M.barbatus ve S.aurata’nın kas ve karaciğer dokularındaki Zn, Fe’nin 

mevsimsel birikimi ile ilgili sonuçları [39] ;M.barbatus’un Zn metali ile ilgili Kas-Karaciğer ve 

Mart, Haziran, Eylül, Aralık ile ilgili sonuçları 26,6-520,5 mg/g, 39,2-557,8 mg/g, 28,3-526,3 

mg/g, 30,1-534,8 mg/g, S.aurata’nın Zn metali ile ilgili Kas-Karaciğer ve Mart, Haziran, Eylül, 

Aralık ile ilgili sonuçları 20,8-194,2 mg/g, 32,2-219,3 mg/g, 21,2-200,3 mg/g, 23,7-204,8 mg/g, 

M.barbatus’un Fe metali ile ilgili Kas-Karaciğer ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık ile ilgili sonuçları 

40,4-452,6 mg/g, 57,2-520 mg/g, 43,7-463,9 mg/g, 45,2-467,9 mg/g, S.aurata’nın Fe metali ile 

ilgili Kas-Karaciğer ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık ile ilgili sonuçları 30,7-186,9 mg/g, 43,2-226,9 

mg/g, 32,6-192,3 mg/g, 33,4-200,4 mg/g olarak rapor edilmiştir. Bizim çalışmamızda Zn metal 

düzeyi 8,4-10,3 μg g-1 dw, Fe metal düzeyi ise 27,6-53,3 μg g-1 dw olarak tespit edilmiştir. 

Araştırıcıların Zn metali ile ilgili sonuçları bizim bulgularımızdan yüksek bulunmuştur. Fe 

metali ile ilgili sonuçlar ise bizim bulgularımızdan yüksek bulunmuştur. Bulgulardaki bu 

farklılığın nedeni ise balık türlerinin farklı olması ve örneklerin farklı mevsim ve bölgelerden 

alınmış olmasından kaynaklı olabileceği değerlendirilmiştir. Sunlu ve Egemen (1998) tarafından 

Homa Dalyanı ve Ege Denizi’nin farklı bölgelerinden toplanan D.labrax, S.aurata, L .ramada ve A. 

anguilla’nın kas dokularındaki Zn düzeyleri sırasıyla 5,02-5,87 mg/g, 5,31-6,35 mg/g, 4,52-7,05 

mg/g, 6,01-8,89 mg/g ve Fe düzeyleri ise 5,15-6,03 mg/g, 5,47-6,49 mg/g, 5,19-9,48 mg/g, 5,82-

9,12 mg/g olarak rapor edilmiştir [59]. Araştırıcıların Zn ve Fe metali ile ilgili sonuçları bizim 

bulgularımızdan düşük bulunmuştur. Bulgulardaki bu farklılığın nedeni ise balık türlerinin 

farklı olması ve örneklerin farklı mevsim ve bölgelerden alınmış olmasından kaynaklı 

olabileceği değerlendirilmiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kızıldeniz ile Akdeniz arasında Süveyş Kanalı’nın inşa edilmesi ileİndo-Pasifik ve 

Kızıldeniz’deki bazı deniz canlıları Akdeniz’e göç etmeye başlamışve günümüze kadar belirli bir 

popülasyona ulaşarak Akdeniz’in biyolojik çeşitliliğini zenginleştirmişlerdir. Kızıldeniz’den 

Akdeniz’e, oradan da Güney Ege kıyılarına kadar ulaşan bu indo-Pasifik türlerden N.randalli’nin 

kendi popülasyonlarını kurmuş ve oradaki yerel türler ile rekabette üstünlük sağlamaya 

başlamışlardır. Ancak Akdeniz’e yerleşen ve büyük popülasyon oluşturan söz konusu türe ait az 

sayıda çalışmaya rastlanılmıştır. Çalışmada Mersin Körfezi’nden avlanan N. randalli 

(Russell,1986)’nin birey büyüklüğü ve yaşa bağlı olarak farklı yaş gruplarının toplam lipit ve yağ 

asidi profilindeki değişimler ile mineral ve metal kompozisyonundaki değişimler ortaya 

konulmuştur.  

Yaş gruplarının tespitinde Ergüden vd. (2010) tarafından yapılan boy-ağırlık ilişkisi 

çalışması temel alınarak gerçekleştirilmiştir [26]. Örnekler araştırıcılar tarafından bildirilen 

boy-ağırlık korelasyonuna göre gruplara ayrılmış ve gruplardaki balıkların yaş kontrolleri 

sagittal otolitlerin incelenmesiyle doğrulanmıştır.  

N. randalli’nin farklı yaş gruplarına ait lipit düzeyi %2,75 - %2,85 arasında 

değişmektedir. En yüksek lipit değeri 3+ yaş grubunda %2,85 olarak saptanmış, en düşük değer 

ise %2,75 olarak 2+ yaş grubunda tespit edilmiştir. Yaş grupları arasında lipit düzeyi 

değişimlerinde belirgin bir farklılık gözlemlenmemiştir. 

 N. randalli'nin majör yağ asitleri ise doymuşlarda palmitik asit ve stearik asit, tekli 

doymamış yağ asitlerinde oleik asit ve setoleik asit, çoklu doymamış yağ asitlerinde ise 

eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asittir. 

 N. randalli’nin doymuş (SFA), tekli doymamış (MUFA) ve çoklu doymamış (PUFA) yağ 

asitlerinin farklı yaş gruplarına göre değişim aralıkları sırasıyla %38,02 - %42,01, %7,35 -

%15,95, %26,56 - %30,13 olarak tespit edilmiştir. Doymuş yağ asidi değişim aralığının tekli 

doymamış ve çoklu doymamış yağ asidi değişim aralığından daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

Doymuş yağ asitlerinden palmitik asit düzeyi  %14,86 ve %20,45 değer aralığında 

değişim gösterirken, stearik asit düzeyleri %12,12 ve %15,00 değer aralığında değişim 

gösterdiği tespit edilmiştir.  

Tekli doymamış yağ asitlerinden oleik asit düzeyinin farklı yaş gruplarına bağlı değerleri 

%5,20 ile %6,47 aralığında değişirken, setoleik asit düzeyi %6,25- %7,13 aralığında değişim 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Çoklu doymamış yağ asitlerinden EPA’nın farklı yaş grupları için değişim aralığı %3,75 – 

%5,49 iken, DHA’nın değişim aralığı ise %20,16 – %22,02 olarak tespit edilmiştir. EPA ve DHA 
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yağ asitlerinin en yüksek değerlerine 1+ yaş grubunda ulaştığı tespit edilmiştir. EPA ve DHA yağ 

asitlerinin diğer deniz balıklarına oranla yüksek çıkması kalp ve damar sağlığı, sinir ve beyin 

hücrelerinin oluşumu, depresyon, hipertansiyon gibi bazı önemli rahatsızlıklarda faydalı olacağı 

önerilmektedir. 

Kas doku element düzeyi farklı yaş gruplarına göre büyükten küçüğe doğru sırasıyla 

K>P>Na>Mg>Ca>Fe>As>Zn olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Na, Mg, Ca, Fe düzeyi 

yaşa bağlı olarak artış gösterirken; As, K yaşa bağlı olarak düşüş göstermiştir. 

Arsenik, kadmiyum, kurşun, bakır gibi ağır metaller çeşitli yollarla suya geçer ve 

balıklarda birikerek besin zincirinin son halkası tüketicilerde; alerji, nörolojik rahatsızlıklar, 

üreme problemleri, kanserojen etki gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açar [14]. Bu türde arsenik 

düzeyinin düşük çıkması tüketimi açısından tercih sebebi olmalıdır. 

Kalsiyumdan sonra vücutta en çok bulunan mineral fosfordur. Kalsiyumla birlikte kemik 

ve dişlerin yapı maddesidir. Kemikte bir fosfora karşılık iki kalsiyum kütle oranında bulunur. 

fosfor enzimlerde enzim aktivitelerinin düzenleyicisi olarak yer alır. Hayvansal yiyeceklerdeki 

fosforun biyoyararlılığı bitkisel yiyeceklerden daha fazladır. Bu nedenlede et ve balık 

ürünlerindeki fosforun insanlarda emilimi daha iyidir. Fosfor alımının fazlası yani Ca/P oranının 

1/2 den az olmasının çeşitli türlerdeki hayvanlarda kan kalsiyum düzeyini azalttığı kemik 

erimesi ve kaybı ile sekonder hiperparatiroidizme neden olduğu gösterilmiştir [60]. Türün 

fosfor düzeyinin yüksek olması diğer deniz balıklarına oranla beslenme açısından tüketime 

uygundur. 

Potasyum genellikle hücre içinde bulunup hücredeki osmotik basıncın düzenlenmesinde 

rol alır. Normal bir diyetle alınan potasyum miktarı 2-5,9 gr/gün olup potasyumun minumum 

gereksinimi günde 1,6-2 gr değerleri arasında değişmektedir [60]. Bizim türümüzde ise 100 μg 

g-1 dw' de potasyum miktarı 2,45 gr/100 gr'dır. Bu değer de günlük potasyum gereksinimini 

karşılamaktadır.  

Osmotik basıncın ayarlanmasında görev alan sodyumun eksikliği pek görülmez çünkü 

sofra tuzundan (NaCl) ve birçok besinden kolaylıkla alınmaktadır. Minimum gereksinimi 

yetişkin bireyler için 500mg'dır. Günlük tuz tüketimi 6 gramı geçmemelidir [60]. Bizim 

türümüzde ise 100 μg g-1 dw' de sodyum miktarı 0,4 gr/100 gr'dır.  

Beslenme açısından, türün düşük seviyede lipit içerdiği ve n-3 yağ asitleri bakımından 

zengin olduğu, özellikle de her yaş grubunda yüksek EPA ve DHA düzeyine sahip olduğu 

saptanmıştır. Sonuçlar yaşın türün lipit içeriğini ve yağ asidi kompozisyonunu etkilediğini 

göstermiştir. British Nutrition Foundation standartlarına göre dengeli ve sağlıklı bir diyet 

yapmış kişilerin günde 0,2 g EPA+DHA tüketmesi önerilmiştir [13]. Bu sonuçlara göre dengeli ve 

sağlıklı bir beslenme için ihtiyaç duyulan EPA ve DHA düzeyinin türün tüm yaş gruplarında 100 

g balık tüketimi ile karşılanabileceği belirlenmiştir. 
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EKLER 
 
EK-1. N. randalli 1.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-1 
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EK-2. N. randalli 1.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-2 
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EK-3. N. randalli 2.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-1 
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EK-4. N. randalli 2.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-2 
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EK-5. N. randalli 3.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-1 
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EK-6. N. randalli 3.yaş grubu yağ asitleri kromotogramı-2 
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