


















www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

Ocak-Mart 2008/Sayı:32

Doç. Dr. Meriç ALBAY

Doç. Dr. Cengiz METİN 

Doç. Dr. Devrim MEMİŞ

Doç. Dr. Naim SAĞLAM 

Doç. Dr. Özkan ÖZDEN 

Doç. Dr. Taçnur BAYGAR 

Yard. Doç.Dr. A. Mutlu GÖZLER 

Dr. İlker Zeki KURTOĞLU 

Adem ÇOLAK 
B. Serdar YILDIRIM 
Ercüment SAĞLAM 

Gökhan ÇAKIR 
Hakan GÖKÇEK
Hakan UÇAR 
İhsan ÖZADA 
İshak GENÇBAY 
Levent ŞEN 
Ramazan ÇELEBİ 

Sinan TOPLU
Veli Zafer ÜNAL 

BİLİMSEL YAYIN KURULU

SEKTÖREL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Aynur LÖK

Prof. Dr. Levent BAT

Türker BODUR 

Sedat ÖTLEŞ

Cuma CİVCİK 
Kemal CAN 
Tamer DEMİRKAN 

(E.Ü Su Ürünleri Fak.)

(Sinop Ünv. Su Ürünleri Fak.)

(E.Ü. Su Ürünleri Fak.)

(İ.Ü. Su Ürünleri Fak.)

(F.Ü. Su Ürünleri Fak.)

(İ.Ü. Su Ürünleri Fak.)

(M.Ü. Su Ürünleri Fak.)

(Rize Ünv. Su Ürünleri Fak.)

(Trabzon Su Ür. Araş.Ens.)

(Akd. Ünv. Su Ürünleri Fak.)

(CarrefourSA)
(Akuamaks)

(Metro Grosmarket)
(Özsu Balık)

(Hatko)
(Derin Su Ürünleri)
(CarrefourSA )

(Delta Su Ürünleri)
(Aqudan Su Ürünleri)

(Su Ürünleri Yük. Müh.)
 (Yaşar Holding)

 (Bio-Sis Su Ürünleri)
(Su Ürünleri Müh.)

(Tercan Su Ürünleri)
(Can Alabalık)

(Kılçık Alabalık)

 

SÜMDER

Sahibi 

Genel Yayın Yönetmeni 

Yazı İşleri Müdürü (Editör)

Reklam ve Abone İşleri

Grafik - Tasarım

 Baskı 

Yönetim ve Yayın Adresi

Sümder

ISSN 1301 5931

(SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ
DERNEĞİ DERGİSİ)

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Adına

Doç. Dr. Meriç ALBAY

Mehmet ÖZGEN 
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

 Doç. Dr. Taçnur BAYGAR

Erkan ARAS
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Mehmet ÖZGEN
fisher07@gmail.com

ANADOLU Ofset

Tel:0 212 567 73 13
Fax: 0 212 567 13 89

E-mail: anadoluofset@yahoo.com
www.anadoluofset.info

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
P.K. 76 Fatih - İSTANBUL

Tel: 0 555 303 84 60
Fax: 0 212 588 01 89
www.suurunleri.org.tr

E-mail: sumder@gmail.com
sumder@mynet.com

  Mühendisleri Derneği Dergisi 
Hakemli dergi statüsünde olup, 3 ayda bir yayınlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarlarına ait olup, 
derginin ve yazarın adı alınarak kaynak gösterilebilir.

SU ÜRÜNLERİ

BİLİMSEL YAYIN KURULU 
BAŞKANI

1



www.suurunleri.org.tr 

Ocak-Mart 2008/Sayı:32
SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

Editörden…….........………....………………....…….   

Neden Toplu Çipura Ölümleri .............................

Kalkan Çiftliği Büyüyor ...........................................

Dalış Güvenliği ........................................................  

Kaykay Nedir? .................................................  

İnci Nasıl Oluşur? ............................................. 

Amatör Avcılığa Sıkı Denetim............................

2007-2008 Balık Avı Sezonu Bereketli Geçti........

Algler Birgün Ana Hidrojen Kaynağı Olabilir........

Gurme ve Damak Dünyası ..................................

Futura Fish Eurasia Fuarının Ardından ...........………

M.Ü. Su Ürünleri FakültesiDekanlığı Güllük 
Körfezinde Gerçekleşen Toplu Balık Ölümleri İle 
ilgili Değerlendirme Raporu ..............................

Balık Çiftliklerine Karşı Aktivitelerin Nedenleri ........

Kaynakların Korunması, Orkinoz Besiciliğinin 
Denetlenmesi ...........................................................   

Su Ürünleri Sigortası .........................................  

Su Ürünleri Haberleri ................................................

Gelişmiş Dalış Uygulamaları ........................... 

Balık Halleri ve Balıkçılığımızdaki Yeri..............

Mersin Tarihi Bir Fırsatı mı Tepiyor? ...................

Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik .......................................

  

Qualıty Parameters Of Surface Waters In Sakarya  
Delta ...............................................................  

Karadeniz Balıkçılığı Ve Kota Uygulamaları ........

Dalga ve Rüzgarlarla Sahile Vuran Deniz Salyan-
gozlarının (Rapana venosa; Valenciennes 1846) Bazı 
Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.....................

Bazı Balık Türleri İçin Kan Glukozunun Standar-
dizasyonu.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Akdeniz' de Uzun Dikenli Deniz Kestanesi'nin 
(Diadema setosum; Leske 1778) İkinci Kaydı.......

Kerevitlerin (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 
1823) Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu 
Üzerine Üreme Döneminin Etkisi ...............

Köprüçayı Nehri Sağırin Deresi'nde (Antalya) 
Yaşayan Capoeta capoeta angorae (Heckel, 
1843)'nın Yaş ve Büyüme Özellikleri ile Eşeysel 
Olgunluğunun Belirlenmesi...............................

Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon Balığı 
(Carassius auratus L., 1758) Yavrularının 
Beslenmesinde Soya Küspesinin Yerine Alternatif 
Protein Kaynağı Olarak Kullanımı ...........................

 

 

3

4

5

6

14

17

22

24

34

38

42 

İÇİNDEKİLER

   QUALITY PARAMETERS OF SURFACE 
WATERS IN SAKARYA DELTA

KARADENİZ BALIKÇILIĞI VE KOTA 
UYGULAMALARI

DALGA VE RÜZGARLARLA SAHİLE 
VURAN DENİZ SALYANGOZLARININ 

(RAPANA VENOSA  VALENCİENNES, 1846) 
BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

 BELİRLENMESİ

BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN KAN 
GLUKOZUNUN STANDARDİZASYONU

AKDENİZ' DE UZUN DİKENLİ DENİZ 
KESTANESİ' NİN  (Diadema setosum; Leske 

1778) İKİNCİ KAYDI

KEREVİTLERİN (Astacus leptodactylus, 
Eschscholtz, 1823) ET VERİMİ  VE KİMYASAL 

KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ÜREME 
DÖNEMİNİN ETKİSİ

KÖPRÜÇAYI NEHRİ SAĞIRİN DERESİ'NDE 
(ANTALYA) YAŞAYAN Capoeta capoeta angorae 

(HECKEL, 1843)'NIN YAS VE BÜYÜME 
ÖZELLİKLERİ İLE EŞEYSEL OLGUNLUĞU-

NUN BELİRLENMESİ

SU MERCİMEĞİNİN (Lemna minor) KOMET 
JAPON BALIĞI (Carassius auratus L., 1758) 
YAVRULARININ BESLENMESİNDE SOYA 

KÜSPESİNİN YERİNE ALTERNATİF 
PROTEİN KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI

Kemal  GÜNEŞ,  İlhami ÜNVER

Ertuğ Düzgüneş,  Naciye Erdoğan

Necati Samsun, Gökhan Erik, Ferhat Kalaycı, 
Göktuğ Dalgıç

Ekrem Şanver ÇELİK, Hasan ÇAKICI

Mehmet Gökoğlu, B. Ahmet Balcı, Halil Çolak,       
Beylem Banbul Acar

Ruhan Erdilal İLHAN, Serap Koşal ŞAHİN

Z. Arzu BECER ÖZVAROL, Yaşar ÖZVAROL,           
Ayşe TAŞLI

Dilek ŞAHİN, Orhan ARAL, Meryem ÖZ

7

8

12

26

27

30

BİLİMSEL SAYFALAR

 

24

2

45 

48 

54

55

60

62

65

70

74

76



www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

Bildiğiniz gibi, Su Ürünleri sektöründe bizim için övünç kaynağı olması gerekirken 
yaşanan gelişmelerin büyük bir kısmı ne yazık sadece turist sayısındaki artışın iki ileri bir geri 
ki dışarıdan yapılan müdahaleler ve yönlendir- gelmesi mantığı ile mi sevineceğiz? Turizm 
melerden kaynaklanıyor. Kendisini bir anda sektörüne çok sade bir soru daha sormak lazım; 
rant paylaşımının ortasında bulan sektör bu Son birkaç aydır çok önemli kıyı alanlarımızın 
saldırılara karşı çoğu kere savunmasız kalmak- doldurulduğunu görüyoruz, çeşitli gazetelerde 
ta, en haklı kazanımlarını bile kaybetmektedir. okuyoruz, televizyonlarda seyrediyoruz. Ne 
Kuşkusuz su ürünleri sektörü içerisinde de yazık ki turizm sektöründen bu konuda net bir 
yapılan bütün faaliyetlerin doğru olduğunu ses yok, yorum yok! Bu soruyu acaba yanlış bir 
söylemek doğru bir bakış olmaz. Hatta sektörü sektöre mi soruyoruz?
ve çevreyi sadece para kazanılan alan olarak Sanıyorum, yukarıdaki bütün sorgulama-
gören yaklaşımlar da mevcut. Fakat bu kişilerin larımızın yanıtı tek; Örgütlenememek? Eğer 
sayısı toplam içerisinde o kadar az sayıda ki mesleki sorunlarımızı teker, teker değil bir çatı 
sektör bu sayede her türlü saldırıya karşı altında toplanarak yapabilirsek daha fazla 
kendini koruyabiliyor ya da korumaya çalışıyor. kazanımlarımızın olacağı ortadadır. Su Ürünleri 
Kişisel olarak en büyük üzüntüm aleni ve ısmar- Mühendisleri Derneği (SÜMDER)'ndeki üye 
lama bir şekilde yapılan saldırılar karşısında sayımızın 800'ü geçmesi, Ziraat Mühendisleri 
birçok işletmemizin artık dayanamayarak Odası (ZMO)'ndaki sayımızın 400'ü geçmesi 
iflasın eşiğine gelmelerini görmek ve tekel bizi umutlandırıyor. Kuşkusuz bu örgütlenme-
oluşturulmasına bakakalmak. On yıllardan beri nin daha dinamik olması gerekiyor. İşte bu 
bu ülkenin doğal kaynaklarını, emeğini ve konuda da hepimize (Bakanlıklarda, üniversite-
yaratılan katma değerden aslan payını alarak lerde, üretim çiftliklerinde, işleme tesislerinde 
büyüyen, atıklarını ise su kaynaklarımıza ve çeşitli laboratuarlarda ve diğer eğitim 
boşaltan turizm sektörü ne yazık ki özeleştiri kurumlarında çalışan meslektaşlarımıza) çok 
yapacağına su ürünleri sektörüne saldırarak önemli görevler düşüyor. Bu konuda elinizden 
kendi sorumluluklarından kaçma yoluna geleni yapacağınıza candan inanıyorum.
gitmiştir. Günümüzde sahillerinde ne kadar cilt 

Ülkemizin doğal kaynaklarının aynı kremi/yağı kullanımını bile sorgulayan ve “sıfır 
zamanda bir dünya mirası olduğunu da düşü-atık” prensibi ile çalışan batı ülkelerinde her 
nerek ve bilerek koruyan değerli meslektaşları-türlü ekolojik sorun sorgulanırken ülkemize 
mı selamlıyor, saygılarımı sunuyorum,biçilen görev sadece “güneş, kum, deniz” 

Gelecek sayıda görüşmek dileği ile,üçgeninde mi kalacaktır? Yani ülkemizde doğal 
kaynakların değerlendirilmesi ve bu alanda 
(Dünya Gıda Teşkilatının 2007 raporlarına Doç. Dr. Meriç ALBAY
göre) en hızlı yükselen üçüncü ülke olması SÜMDER Başkanı

3

Değerli meslektaşlarım,

Her yeni sayı ile siz değerli meslektaşlarımıza ulaşmak bize 
büyük bir keyif ve mutluluk veriyor. Edindiğimiz yeni 
bilgileri, kazanımları ve bilimsel çıktıları sizlerle paylaşmak 
harika bir duygu. Bu duyguyu daha sık aralıklarla yaşamak en 
büyük dileğimiz.
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Su ürünleri konusunda dünyanın en önemli 
etkinliklerinden biri olan 2007 Avrupa Akuakültür 
Kongresi (Aquaculture Europe 2007) ile aynı zamanda 
düzenlenen Future Fish Avrasya Fuarının 3.sü 25 - 27 
Ekim 2007 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde 
9.-10. Hall 'de gerçekleştirildi. Fuara yerli ve yabancı 
yüzlerce firma katıldı. Ayrıca dünyanın en büyük yayın 
evlerinden  Springer ve Balckwell, ulusal ve diğer 
ülkelerin araştırma birimleri de stand açarak kendilerini 
tanıtma olanağı buldular. 

imkanı yakaladı. Standımızı yüzlerce meslektaşımız 
ziyaret etti; böylece su ürünlerine gönül veren bu 
arkadaşlarımız ile görüşme ve tanışma fırsatımız oldu. 
Standımızı ziyaret eden tüm meslektaşlarımıza, 
üyelerimize ve sektör çalışanlarına sonsuz teşekkür 
ediyoruz. Özellikle genç meslektaşlarımız ile tanışmak 
ve o arkadaşlarımızın sektör için heyecanlarına tanıklık 
etmek bize büyük gurur verdi. Geleceği planlarken bu 
meslektaşlarımızın görüşlerine ne kadar çok 
ihtiyacımızın olduğunu anladık. Birçok meslektaşımız 
mesleğe sahip çıkma adına, örgütlenme adına 

Fuarın açılışı Tarım ve Köyişleri Bakanımız Mehdi SÜMDER'e üye oldular.  SÜMDER'in Oda'laşma 
EKER tarafından yapılmış olup; burada yapmıtığı sürence katkıda bulundular. Biz değerli dostlarımızı 
konuşmada balıkçılığın ve özellikle kültür balıkçılığının görmekten çok mutlu olduk. Umarız standımıza uğrayan 
önemine değinmiştir. her meslektaşımız da  en az bizim kadar mutlu olmuştur. 
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (SÜMDER) de fuarda 
kendine ayrılan bölümde meslektaşları ile buluşma 

FUTURE FISH EURASIA  
FUARININ ARDINDAN

İlkay Aras
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

SÜMDER İletişim Koordinatörü 

4
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Ülkemiz su ürünleri avcılık-yetiştiricilik potansiyeli birikimine neden olmuştur.  Ayrıca, cevre ilçelerden ve 
ve kazandırdığı döviz girdisi açısından Ege Bölgesi- köylerin, ikinci konutların atıklarının bırakıldığı Sarı çay 
Muğla ili hem deniz balıklarında hem de tatlı su dan gelen yoğun organik-inorganik maddelerin varlığı 

yeni limanın bu bölgeye taşınması, çevresel şartların çok 
ani değişimi vd faktörler bölgenin ekolojik dengesini 
altüst etmiştir. Ancak bu konuda daha detaylı bilimsel 
araştırma yapılarak bu tur bölgelerin sürekli izlenmesi 
gerekmektedir. 

Yıllarca bu bölgede yetiştiricilik yapan üreticilerin 
verdikleri bilgiler oldukça dikkat çekicidir. Bu üreticiler, 
Güllük balıkçılık kooperatifine bağlı küçük aile 
işletmeleridir. Böyle bir felaket daha önce bu bölgede 
yaşanmadığı için üretici bu durumdan maddi ve manevi 
olarak çok etkilenmiştir. Uzun süre ayni amaçla 
kullanılan alanların kullanıldıkları sure kadar 
dinlendirilmesi önemli bir faktördür. Halen bu tur aile 
isletmelerinde su ürünleri mühendisi çalıştırmayan yerler 
olduğu tespit edilmiştir.

Bölgemiz de yer alan Güllük körfezi kıyıkışlacık 
koyunda su ürünleri yetiştiriciliği yapan bazı işletmelerde 
Ocak 2008 de gerçekleşen toplu balık ölümleri neden Balıklarının yetiştiriciliğinde ekonomimize çok büyük 
kaynaklanmıştır?  İncelemeler; Su Ürünleri Fakülteleri, katkılar sağlayan su ürünleri sektörünün kalbinin attığı 
Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Müdürlüğü ve çeşitli bir bölgedir. Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği 1970 li 
kurumlar tarafından yapılmıştır.  Acil durumlarda kriz yıllarda alabalık ile başlamış takip eden dönemlerde ağ 
masası oluşturulması gerekliliği bu toplu balık ölümleri kafeslerde çipura ve levrek ile devam etmiştir. Özellikle 
vakasında da tekrarlanmıştır.  Özellikle bölge de yer alan çok fazla girintili ve çıkıntılı kıyı şeridine sahip olan 
su ürünleri sektörü üniversitelerle ve ilgili diğer Muğla bölgesinde turizm sektörü ve balık yetiştiriciliği 
kurumlarla daha fazla işbirliği içerisinde olması hızla gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. 
gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Önlemler 

1980 li yıllardan beri, deniz sularının sakin olduğu bu alınması için yaşanan sorunların son noktaya ulaşmadan 
sığ bölgeler de, intensif üretimle (yoğun stoklama önce ilgili kurumlarla paylaşılması ve yapılacak işlem 
yaparak birim hacimden en fazla ürün alma) bilinçsiz basamaklarının ortaklaşa belirlenmesi ve uygulanması 
balık yetiştiriciliği yapılmıştır. Yoğun stoklama sonucu gerekmektedir. 
oluşan dışkı ve uygun kullanılmayan yemler ve yemleme 
tekniği tüketilmeyen yemlerin zamanla tabanda 

NEDEN TOPLU ÇİPURA ÖLÜMLERİ? 

Yeni ölmüş bir çipura balığında saydam sıvı içeren sindirim sistemi ve mukoid beyaz materyal

Ölümlerin gerçekleştiği çiftliklerden biri

5
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Muğla ili Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezinin düşünülmüştür. İç organlarda herhangi bir hastalıkta 
Kıyıkışlacık Koyunda yer alan bazı balık çiftliklerinde görülebilecek görsel bir tablo (kanamalar, karın 
10.01.2008 tarihinde yoğun kitleler halinde ölümler boşluğunda sıvı birikmesi, kokulu exudat, vd) tespit 
bildirilmesi üzerine Fakültemiz Yetiştiricilik Bölümü, edilmemiştir. Etkilenen balıkların sindirim sistemi içinde 
Hastalık Anabilim Dalı ve Temel Bilimler Bölümünü açık renkli sıvı ve mukoid görüntüye sahip beyazımsı 
tarafından bölgeden alınan su ve balık örnekleri materyal saptanmıştır. Alınan örneklerden yapılan otopsi 
değerlendirilmiştir. Yapılan incelemelerde, toplu ve ani ve mikrobiyolojik analizler sonucu; böyle toplu halde 
balık ölümlerinin Güllük dalyanının denize yakın olan aniden ölüme neden olabilecek yoğun bulunan herhangi 
kısmında yer alan başlıca üç çiftlikte, yaklaşık 300350 bir mikroorganizmaya (parazit, bakteri, mantar) 
gram ağırlığa sahip çipura balıklarında (Sparus aurata) rastlanmamıştır.
görüldüğü, takip eden tarihlerde ölüm oranının aynı hızla Balıklarda kitle halinde ölümün gerçekleştiği tarihte 
ilerlemediği tespit edilmiştir. bölgenin çok yüksek miktarda yağış alması ve hemen 

Fakültemiz tarafından 10.01.2008 tarihinde yapılan sonrasında toplu çipura ölümlerinin gerçekleşmesi 
incelemede ölüm görülen kafeslerde yapılan ölçümlerde önemli bir bulgudur. Güllük dalyanını besleyen Sarıçay 

o ve diğer su kaynakları yoluyla dalyana fazla miktarda tatlı su sıcaklığı 15 C, tuzluluk % 0.38, çözünmüş oksijen 7.2 
su girişi olması kafeslerin bulunduğu bölgedeki su mg/lt, pH 7.9 olarak tespit edilmiştir. Örneklerin alındığı 
sıcaklığında ve tuzluluğunda ani değişimlere neden tarihde yapılan ölçümlerde su kalitesi parametrelerinin 
olduğu kanısına varılmıştır. Bu bölgede toplu balık çipura balıkları için normal sınırlar içinde olduğu 
ölümlerinin sadece 2448 saat içerisinde hiçbir semptom-saptanmıştır. 
belirti göstermeden gerçekleşmesi bu durumu daha da Çiftlik sahipleri ile yapılan görüşmelerde ise 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Çipuralar termal ve balıkların ölüm öncesi gayet normal olarak yem 
osmotik strese maruz kalmıştır. Özellikle toplu ölümlerin, aldıklarını ve herhangi anormal bir davranış 
çipura türünde olması ise çipura balığının yaşadığı göstermedikleri konusunda bilgiler alınmıştır.
ortamın çevresel etki sonucu ani değişimi tolere 

İncelemenin yapıldığı tarihte alınan balık edememesinden kaynaklandığı saptanmıştır. Özellikle 
örneklerinde yapılan otopside; karaciğerin anemik ve çipuralarda, kış sendromu (winter sydrome) diye 
açık kahve-sarı-beyazımsı renkte olduğu dikkat isimlendirilen düşük su sıcaklığı sonucu yoğun 
çekmiştir. Safra kesesi ise büyük ve açık yeşil renkte beslemeye devam edilmesi halinde bu tur ölümlerin 
gözlemlenmiştir. Karaciğerin histopatolojik sonuçlarını meydana geldiği Akdeniz ülkelerinin bazılarında da tespit 
açıklayan Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner edilmiştir. Karaciğerde yağ dejenerasyonunun oluşması 
Fakültesi karaciğerde aşırı yağlanmaya dikkat çekmiştir. su sıcaklığındaki ani düşüş karaciğerin fonksiyonlarını 
Yağlanmadan dolayı bu renge sahip olduğu yerine getirmesini engeller ve ani ölümlere neden olur. 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
GÜLLÜK KÖRFEZİNDE GERÇEKLEŞEN TOPLU BALIK 

ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çipurada iç organların görünümü Karaciğer anemik, açık kahve-sarı-beyazımsı renkte.
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oBalıkların yemlenmesi 12-13 C nin altında kesinlikle 
durdurulmalıdır. Ayrıca düşük su sıcaklığı bağışıklık 
sisteminde baskı oluşturabilmektedir.

Bizim önerimiz: Bölgede bulunan balık çiftliklerinin 
bulundukları bölgeden farklı alanlara taşınması ve 
beslenme oranının azaltılması bu kitlesel ölümleri 
azaltmada yada bertaraf etmede etkili olmuştur.  Kış 
sezonunda su sıcaklığının yakından takip edilerek 
özellikle çipuralarda beslenme dozajının ayarlanması ise 
kış sendromu sonucu oluşan ölümleri kontrol altında 
tutulmasına yardımcı olacaktır. Yeni liman bölgesi

Kalkan balığı ağzının tadını bilenler tarafından Bulgaristan Balıkçılık Bakanlığı ise kaynaklar 
rafine eti sayesinde çok beğenilen yassı ve büyük bir üzerindeki bu baskıyı azaltmak üzere yıllık kotalar 
balık.  Günümüzde, kalkan çiftçiliği Batı ve Doğu belirliyor.  
Avrupa'da yeni ekonomik beklentiler ışığında hızlı bir Tüm pazarlarda kalkana yönelik yoğun talep olması 
büyümeye tanık oluyor. sebebiyle, su ürünlerin yetiştiriciliği bu alanda gelişmeye 

Kalkan avı, diğer balık türleri gibi, son yıllarda hızlı son derece müsait. Halihazırda, AB'deki yıllık kalkan 
bir düşüş gösteriyor. Avrupa Birliği'nin Atlantik üretimi 7000 ton civarlarında. Avrupa'da kalkan 
kıyılarında geçtiğimiz  on yıla nazaran üçte bir oranında yetiştiriciliği öncelikle İspanya'da ve Fransa'da başladı. 
bir azalma gösteren kalkan sayısı şimdi sadece 5000 ton İspanya'da Galiçya Bölgesi 5500 tonla pazarın en büyük 
civarında. Avrupa Komisyonu bu düşüşün sebeplerini payına sahip. 17 Cº civarında kalkan için ideal sıcaklığa 
araştırmak ve gereken önlemleri belirlemek amacıyla sahip denizleriyle Galiçya pazardaki payını koruyor. 
bilim adamlarını kalkan stoğunu ölçmek için Fransa ise 800 tonla kalkan çiftçiliğinde ikinci sırada yer 
görevlendirmiş bulunuyor. alıyor.

Avların %85'e yakın bir Avrupa'da kalkana 
bölümü Kuzey Denizi, Manş olan talep arzın çok üze-
Denizi ve İrlanda Denizi'nde rinde. Bu nedenle pazar-
bulunuyor. Hollanda ise yassı lamaya ilişkin herhangi bir 
balık avında en önde yer sorun yaşanmıyor. Ancak, 
alıyor. Bunun yanı sıra, sektördeki firmalar üre-
kalkanın çeşitli alttürleri timin artırılması için çift-
Doğu Avrupa ve Karadeniz'de liklerin genişlemesi gerek-
de bulunuyor. Batı 'daki tiğini belirtiyor. Deniz 
akrabası gibi yemeklik değeri suyuna olan ihtiyaç, çift-
rafine lezzeti dolayısıyla çok liklerin deniz kıyısında 
yüksek olan kalkan özellikle kurulmasını gerektiriyor. 
en  büyük üre t ic i  o lan  Bu durum yer sıkıntısına 
Türkiye'de çok kârlı bir lüks yol açıyor. Sektör temsilci-
ürün olarak rağbet görüyor. leri, açık sularda altı esnek 
Bulgaristan ve Romanya'da kafeslerle kalkan yetiştir-
ise küçük ölçekli balıkçılık me girişimlerinde bulun-
kapsamında yıllık 50 ton duklarını, fakat başarılı 
civarında kalkan yakalanıyor. olmadıklarını dile getiri-
Bu 50 tonun büyük bir kısmı da Türkiye'ye ihraç ediliyor. yor.

Kalkan avı, diğer bölgelerde olduğu gibi Türk bilim adamları tarafından Karadeniz'de kalkan 
Karadeniz'de de azalıyor. On yıl önce 2000-3000 ton yetiştiriciliği için geliştirilen sistem bu sonbaharda 
arası olan rakamların bugün baktığımızda 700 tona uygulanmaya başlayacak. Böylece su ürünleri 
düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşün sebebi çevre yetiştiriciliğinin çok da yaygın olmadığı bu kıyılar, 
sorununun yanı sıra aşırı avlanma. 1990'ların sonundan kalkan üretiminde önemli rol oynayacak.
bu yana Türkiye avlanmayı kısıtlayıcı önlemler almakta. 

KALKAN ÇİFTÇİLİĞİ BÜYÜYOR 

Kaynak: Bandırma Tizaret Odası AB Balıkçılık Bülteni Sayı:8
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Dünya'da ve Türkiye'de Durum o Bölgeye ait olmayan hastalık ve parazit-
lerin Atlantik somonları aracılığı ile Dünya'da ve Türkiye'de balık çiftliklerine karşı 
bölgeye yayılması,doksanlı yıllardan günümüze çeşitli aktiviteler 

gerçekleşmektedir. Bu aktivitelerin temeli olan bilgiler, o Kurulan çiftliklerin Pasifik somonlarının 
bilimsel kaynaklardan daha çok basın-yayın organları göç yolları üzerinde olması,
aracılığı ile kamuoyuna sunulmakta ve çevreci grupların o Pasifik somonlarının, çiftliklerden kaçan 
desteği aranmaktadır. Atlantik somonları ile gen karışımına 

Konunun içeriği incelendiğinde dünya ve Türkiye maruz kalma tehlikesi, (Resim1)
arasında amaç ve kapsamın oldukça farklı olduğu · Bölgenin deniz memeleri kolonileri (deniz 
görülmektedir. aslanları, katil balinalar, foklar v.b.) açısından 

Türkiye'de balık çiftlikleri söz konusu olduğunda ilk yoğun bir bölge olması,
akla gelen “KİRLETİYORLAR” kavramıdır. Ülkemizde · Av sahalarının daralması,
basın-yayın organları pek az konuda kamuoyunu bu 

· Kültüre alınan somonların et renginin doğal kadar net yönlendirmektedirler. Buna karşılık dünya 
somonlara benzemesi amacı ile renklendirici-kamuoyunda balık çiftlikleri kavramı (tüm su ürünleri -
lerin yeme ilave edilmesi,karides, midye v.b.-üreten çiftlikleri kapsar) farklı 

açılardan eleştirilmekte ve hatta mahkemelere konu 
olmaktadır.

Bu konuları NE, NE ZAMAN, NEREDE, NASIL, 
NEDEN,  sorularıyla irdelersek:

Dünya'da Durum

Uzakdoğu ve Güney Asya'da (Tayland, Vietnam, 
Filipinler, Hindistan v.b.).

· Mangrov ormanlarının kesilerek karides 
çiftlikleri için yer açılmasının etkileri olarak,

o Çok özel ekosistemler olan mangrov 
ormanlarının yokedilmesi,

o Mangrov ormanları tarafından engellenen 
denizin olumsuz etkilerinin (dalga, 
erozyon, rüzgar, fırtına, tuzluluk v.b.) 
gözlenmeye başlanması,

o Pirinç tarlalarına ulaşabilen tuzlu suyun 
verimi etkilemesi,

· Kadın işgücüne iş olanağı sağlanması nedeniyle, 
aile yapısının olumsuz etkilenmesi (FAO),

Kanada'da (British Columbia ve Büyük Okyanus 
kıyıları)

· Bölgeye ait olmayan Atlantik somonlarının, 
kültüre alınması amacı ile bu bölgelere 
getirilmesi,

BALIK ÇİFTLİKLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİN 
NEDENLERİ

Müfit Karakulak Türküstün
Uzman Hidrobiyolog

Resim 1. Kanada'da mahkeme kapısında Pasifik somonlarını 
Atlantik somonlarına karşı korumaya çalışan göstericiler.
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Şili'de nin görüşlerine başvurulmamış veya dikkate 
alınmamıştır.Kanada'daki sorunlara ek olarak,

· Çevre kirliliğine ve/veya olumsuz etkilere neden · Kontrolsüz antibiyotik ve ilaç kullanımı,
olan sektörler sıralamasında onuncu sırada olan sektör · Kontrolsüz kimyasal kullanımı,
medya tarafından en üst sıraya çıkartılmıştır.

İskoçya'da
1.Kentsel yerleşim, (Resim 2)· PCB ve dioxin
3215 belediye'den 141 tanesinin kanalizasyon gibi çevresel önemi tartışılmayacak konular gündeme 

şebekesi ve bunların sadece 43 tanesinin arıtma tesisi gelmektedir.
bulunmaktadır.

Türkiye'de Durum 2.Endüstriyel faaliyetler,
Tüm bu açılardan Türkiye'deki durumu göz önüne Endüstriyel işletmelerden arıtma tesisine sahip 
serersek, olanların oranı %9 dur.

· Üretim bölgelerine ait olmayan türler değil, 3.Zirai faaliyetler,
Akdeniz ve Ege denizinin doğal nüfusunda Zirai ilaçlar ve kimyasal gübrelerin bilinçsiz 
bulunan türler üretilmektedir. kullanımı sonucu, tüm su alanları kirlenmektedir. 
o Levrek, 4.Turizm, (Resim 2)
o Çipura, En çevreci spor ve turizm olarak pazarlanan Golf 
o Sivriburun Karagöz, için, yabani otlara ve diğer organizmalara karşı kullanılan 
o Sinagrit, kimyasallardan medyada söz edilmemektedir.
o Menakop, 5.Deniz trafiği,
o Fangri v.b. Marmara denizini kaplayan Taraklı Medüz gemi 

· Üretim yapılan bölgelerde, yoğun olarak deniz balastları ile Kuzey Amerika'dan gelmiştir. 
memelisi kolonisi bulunmamakta ve mevcut 6.Bölgesel temizlik faaliyetleri,
türler (Akdeniz Foku) koruma altında bulun- 7.Askeri tatbikatlar,
maktadır.

8.Avcılık, (Resim 6)
· Antibiyotik kullanımı, aşı uygulamalarının 

9.Madencilik, 
yaygınlaşması sağlanarak en aza indirilmiş ve 

10.Balık Çiftlikleri.kontrol altına alınmıştır.
Kısaca Türkiye'de balık çiftliklerine karşı aktivitele-· Doğadan yavruların eldesi yöntemi ile üretim 

rin nedeni çevresel değil sektörel çatışmalardır. Çevresel 1998 yılından itibaren yasaklanmış ve kontrol 
etkileri açısından dördüncü (Resim 2) sırada yer alan altındadır. (Sadece ergin Orkinosların 
turizm sektörü ekonomik gücü ve reklam bütçesi nedeni yakalanmasına izin verilmektedir.)
ile medyayı kullanabilmekte GÜNAH KEÇİSİ olarak · Ekonomik veya diğer türlerin göç yolları üzeri- “Su Ürünleri Üretim Sektörü”nü göstererek hedef saptır-

ne yerleşmiş üretim alanları bulunmamaktadır. maktadır.
· Üretilen türlerin et rengi nedeniyle renklendirici 

kullanılmasına gerek yoktur ve kullanılmamak-
tadır.

· Yüksek kapasiteli üretim alanları, doğal ve 
kültürel koruma bölgeleri ve doğa parklarından 
uzak alanlara yerleştirilmiştir. Gökova Özel 
Çevre Koruma bölgesinde yapılan üretim 100 
tondan bile azdır.

· Sektörün çevre kirliğine yol açtığına dair 
iddialar hiçbir bilimsel veri ile desteklenmemiş-
tir.

· Konu ile yapılan bilimsel açıklamalar basın 
organlarınca dikkate alınmamıştır.

· Sektörel düzenlemeleri içeren, yönetmelik, 
tebliğ, karar ve yasalarla ilgili, araştırma 
kurumlarının, üniversitelerin, meslek örgütleri-

Resim 2. Turizm ve Kentsel Yerleşim Etkisi
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O Yapay yemlerle üretildiği için tavuk veya dana 
eti tüketmeyeniniz var mı?Su Ürünleri Sektörünün Geleceği

o Yağsız et olarak bir kuş etini öneren hekimler Tüm dünya ve Türkiye istatistikleri incelendiğinde 
acaba elimize tüfek alıp ava gitmemizi mi avcılık veriminin giderek azaldığı ve buna karşılık 
bekliyor?yetiştiricilik miktarının arttığı görülmektedir. (Tablo 1)

Alzheimer hastalığının sebebi olarak gösterilen az 
balık tüketimi veya kalp hastalığının neredeyse hiç 
gözlenmediği ülkelerdeki balık tüketim miktarları, 
denizel yağ asitlerinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu 
gözler önüne sermektedir. Söz konusu olan bu ihtiyacı 
karşılamak için avcılığa ne kadar devam edebiliriz. 
Protein gereksinimini avlanarak karşıladığımız tek yer 
denizler. Artık kırmızı et için veya beyaz için, geyik ya da 
kuş avlamıyoruz (Resim 4 ve Resim 5) . 

Dünya üzerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 
ülkeler, verimi arttırmak ve avcılıkta gözlenen azalmayı 
karşılamaya çalışmaktadırlar. 

Tartışılması gereken konu üretim politikalarının 
belirlenmesi ve kontrol edilmesidir. 

Resim 3 Yetiştiricilik Etkisi

Resim 4 Tavuk Çiftliği

Resim 5  Hobi amaçlı Avcılık

Resim 6.  Aşırı Avcılık Etkisi
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Günah Keçisi ilan ederek kapatılma veya caydırma 
stratejilerinin seçilmesi, sadece çevreci politikalara değil 
halk sağlığı ve ticaret politikalarına da zarar verecektir. 
Yıllardır Avrupa birliği ülkelerine satılabilen ve o 
düzeyde denetlenen tek hayvansal ürünü üretmemeyi 
tercih etmek ve son yıllarda en hızlı gelişen sektörlerden 
(Tablo 3) birini yok etmek için öne sürülen nedenler 
çevreci gerekçelere dayanmamaktadır.

Balık çiftliklerinin doğayı artıkları ile kirlettiğini 
iddia etmenin, koyun sürülerinin mera ve otlakları 
kirletmesini iddia etmekten farkı yoktur. 

Kaynaklar:
1. The State of World Aquaculture and Fisheries 2006 FAO
2. Fisheries Statistics 1990-2006 EUROSTAT, EUROPEAN 

COMMISSION
3. Guide for the Sustainable Devolopment of Mediterranean 

Aquaculture, Interactions Between Aquaculture and the 
Environment IUCN Spain 2007

4. www.salmonfarmmonitor.org
5. www.farmedanddangerous.org
6. www.sepa.org.uk
7. www.greenpeace.org

Tablo 1. Avcılık ve Yetiştiricilik

Tablo 2. Dünya Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İlk On 

Tablo 3. Dünyada Su Ürünleri Üretiminde Artış yapan
 Ülkeler

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından her ay düzenlenen etkinlikler 
çerçevesinde “Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi ve Sorunları” paneli, 26 Mart 2008 
Çarşamba günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı.

“Türkiye'de Su Ürünleri Üretimi ve Sorunları” paneli İstanbul’da yapıldı

Şube Başkanı Ahmet Atalık'ın yönettiği panelin 
konuşmacıları Su Ürünleri Mühendisleri Derneği 
Başkanı ve ZMO İstanbulŞube Yönetim Kurulu Üyesi, 
Doç. Dr. Meriç Albay ile Derneğimiz üyesi (SÜMDER) 
Uzman Hidrobiyolog Müfit Türküstün oldu.

Sayın Albay, iç sularımızın su kalite ve miktarları, 
sanayinin su kaynaklarımız üzerindeki baskısı ile su 
ürünleri üretiminde ülkemizin dünyadaki yeri konularını 
aktarırken, sayın Türküstün dünyada ve ülkemizde balık 
çiftliklerine olan itirazların haklı ve haksız yanlarını 
karşılaştırmalı olarak aktardı.

Konukların ilginç soru ve katkılarıyla panel daha da 
bir zenginlik kazandı.
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Öyle görünüyor ki bu konuları ilerleyen bir iki hafta Konu ile ilgili genel bilgileri aktarmaya başlamadan 
içerisinde tartışacağız ve ne yazık ki daha önceki önce siz değerli okuyuculara bir iki konuda hatırlatma 
örneklerde olduğu gibi kısa sürede bu kötü anıları yapmak isterim. Öncelikle bu yazının bir eğitim notu 
hafızamızdan sileceğiz. Geçmiş yıllarda yaşanan üzücü olarak kabul edilemeyeceğini ve ancak bilgilendirme 
olaylar ve sonrasındaki benzeri tartışmalar bizlere olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. 
gelecekte neler olabileceğini göstermekte. Bu sebeple Ayrıca burada konunun ana başlıklarından söz edilirken 
artık sadece çalışma şartlarının ne denli ağır olduğunu yorum yapılmadığını ve yaşanan olaylarla bağlantı 
tartışmaktan ziyade, ne gibi önlemler almamız kurulmadığını da söylemem gerekir. Ancak sizlerin de 
gerektiğini konuşmaya başlamamız da gerekiyor. Bu yazının ilerleyen kısmında göreceğiniz gibi bugüne kadar 
amaçla hazırlamış olduğum yazının siz değerli yaşanılmış olan kazalarda hep bu tür ihlallerin yaşandığı 
okuyucularımıza da fikir vermesini ümit ediyorum. anlaşılmaktadır. 

Dalış kazalarının sektörümüzde sıklıkla karşılaşılması-
nın altında yatan önemli bir faktör de sportif dalıcıların 
birer profesyonel gibi çalışıyor olmasıdır. Amacının 
dışında kullanılan bu belgeler, hem eğitimi veren 
kuruluşları hem de dalıcıları zor durumda bırakmaktadır. 
Aslında trafikte araba kullanmaktan çok daha güvenli 
olabilecek bir faaliyetin kural ihlalleri ile ne denli 
tehlikeli bir hal alabileceğinin unutulmaması gerekir. 
Sportif dalış belgelerinin B sınıfı sürücü ehliyetine 
benzetilebileceği düşünülecek olursa, bu belgelerle 
Formula 1'e, yani profesyonel dalışlara katılmanın ne 
denli riskli olduğu rahtlıkla anlaşılabilecektir. 

Dalış güvenliği denildiği zaman, doğal olarak akla 
öncelikli olarak yapılan dalışın güvenliği için alınması 
gereken bir takım önlemler gelir. Ancak şunu bilmemiz 
gerekir ki güvenlik önlemlerinin yanı sıra dalıcının 
konusuna uygun ve yeterli teknik eğitimi almış olması 
gerekir. Sadece eğitimin yeterli olmayacağı, bunun yanı 
sıra yeterli tecrübe ve uygun ekipmana da sahip olunması 
gerektiği de bilinmelidir. 

Ülkemizde her ne kadar farklı kuruluşlardan bambaşka 
konularda özel eğitim almış nice tecrübeli dalıcı 
bulunuyor olsa da su ürünleri sektöründe yeterli bilgi ve 
beceriye sahip dalıcılar, sahip oldukları becerileri ne 
yazık ki deneme yanılma yoluyla geliştirmektedir. Oysa 
bu durum sualtı felsefesine tamamen terstir. Çünkü 

DALIŞ GÜVENLİĞİ

eğerli okuyucular, üzülerek belirtmeliyim ki az sonra aşağıdaki satırlarda yer 
vereceğim dalış güvenliği ile ilgili temel bir takım bilgilerin ne yazık ki doğru Dşekilde uygulanamamasından ötürü çok yakın zamanda bir meslektaşımızı daha 

kaybetmiş bulunuyoruz. Yaşanan bu üzücü sualtı kazasında hayatını kaybeden meslektaşım 
Tuncay ŞİMŞİR’e Allah'tan rahmet, kederli ailesi, dostları ile meslektaşlarına ise baş sağlığı ve 
sabırlar dilerim. 

Ata Burak Çakaloz

Ata Burak Çakaloz
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

TSSF Eğitim Kurulu Üyesi
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sualtı kuralları oldukça değerlidir ve asla esnetilemez. zorundadır. Bu bir kuraldır ve diğer kurallarda olduğu 
Dalıcılar için belirlenmiş kuralların her biri çok gibi asla ihlal edilmemesi gerekir. 
değerlidir; çünkü o kurallar belki de yüzlerce dalıcının Dalış planlamalarında daima kuralların ortaya 
hayatını kaybettikleri kazaların incelenmesi ile elde çıkardığı güvenlik önlemleri söz konusudur. Örneğin 
edilen tecrübelerden ortaya çıkmıştır.   dalışın en az iki kişilik bir ekip tarafından gerçekleştiril-

Yukarıda anlatılanlar ışığında dalış güvenliği mesi gerekliliği bunlardan biridir. Bir diğeri ise dalışın 
konusunda genel bir fikir sahibi olmak için dalıcıların yapıldığı bölgede, sualtında dalıcıların olduğunu belirtir 
yeterli tecrübe, bilgi ve uygun ekipmana sahip olmasının görüntülü ve mümkünse kullanılmak üzere sesli ve ışıklı 
bir gereklilik olduğu sonucuna rahatlıkla varabiliriz. ikaz işaretlerinin bulunması gerekliliğidir. Dalış yapılan 
Ancak bunların yeterli olmadığını da bilmemiz gerekir. bölgenin hemen üzerine kolaylıkla seçilebilen bir 
Yukarıda şartların sağlanmasından sonra geriye doğru ve şamandıra yerleştirilir ve üzerine, aşağıda dalıcı 
güvenli uygulamaların eksiksiz olarak takibi gelmelidir. olduğunu belirtir uluslararası geçerliliği olan sinyal 
Bu da ancak dalışın planlanması ve idare ile mümkün bayrağı yerleştirilir (alfa kod bayrağı). Bu basit 
olacaktır. Yşte bu aşamada eğitim, tecrübe ve teknik bir önlemlerin yanı sıra dalış süresince gerek sualtı ve 
araya gelir. Dalıcılar ne denli basit olduğunu gerekse de üstü için daima bir B planın uygulanabilir 
düşündükleri bir dalış yapıyor olsalar da bunu adım adım şekilde hazırda tutulması gerekir. Örneğin acil 
planlamalı ve dalış öncesinde yapılan küçük bir toplantı durumlarda kullanılmak üzere ilkyardım setinin hazır 
ile bütün ekibe planlarını sunmalıdır. Böylelikle ekibin tutulması, bir güvenlik dalıcısının suya girmeye hazır 
bilgilendirilmesi ve işleyişe engel olabilecek bir takım olarak yüzeyde bekletilmesi, ilgili yerlere kazanın haber 
aksaklıkların giderilmesi amaçlanmalıdır. verilebilmesi için gerekli adres, radyo kanalı ve 

Bir dalış operasyonunda planlama, ekipteki en telefonların bir yerde not edilmiş halde hazır tutulması bu 
tecrübeli dalıcı tarafından yapılmalı ve diğer dalıcılarla önlemlerden bazılarıdır.   
tartışılarak eksiksiz bir şekilde uygulanacak hale gelmesi Yukarıda sözü edilen basit önlemler dahi bugüne kadar 
sağlanmalıdır. Planların eksiksiz bir şekilde uygulanması yaşamış olduğumuz dalış kazalarının belki de birçoğunun 
için ekibin sualtı ve su üstü üyeleri tarafından takip engellenmesini sağlayabilirdi. Ancak ne yazık ki kural 
ediliyor olması gerekir. Dalış organizasyonu iki ana ihlalleri ve tecrübeli dalıcıların adeta kendi aralarındaki 
bölümde değerlendirilmelidir. Bunlardan biri sualtı, kural tanımaz gösteriş yarışı, çoğu dalıcının da onları 
diğeri ise su üstüdür. Yşte bu iki bölüm için de birer örnek alan umursamazlığı sonucunda ülkemiz ve 
yetkilinin dalış organizasyonu süresinde aktif olarak sektörümüzde durum oldukça tehlikeli bir hal almıştır. 
yetkili kılınması gerekir. Karadaki yetkili kişi genellikle Dileğim en kısa sürede su ürünlerinde sualtı 
dalış amiri olarak bilinir ve operasyonun tamamından uygulamalarına yönelik olarak eğitim verebilecek bir 
sorumlu kılınır. Sualtındaki ekibin başındaki dalıcı ise kuruluşun sektör, fakülteler ve organizasyonlar 
dalış lideridir. Dalış lideri karar verme ve ekip adına tarafından desteklenerek oluşturulmasıdır. Böylelikle 
uygulama inisiyatifine sahip kişidir. Dalış operasyon- ilgili kuruluş gerekli düzenlemeleri yapacak, rutin 
larındaki sualtı ekibi en az iki dalıcıdan oluşur. Dalışlar kontrollerde bulunacak ve yeterlilikleri ilgili personele 
eşli sistemde (ing.buddy. badi) gerçekleştirilmek verebilecektir. 
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Besicilik Faaliyetine Katılan Teknelerin aktarılan balık miktarını, bu balıkları avlayan teknenin 
Denetlenmesi: isim, bandıra, kayıt numarası ve uluslararası çağrı 

işaretini, orkinosların aktarıldığı yer ve tarihi ve son Atlantik Okyanusu ve bitişik sularında orkinos ve 
olarak orkinosların gönderildiği besicilik çiftliklerinin benzeri türlerin korunmasından sorumlu uluslararası 
isimlerini kaydetmeleri gerekiyor.örgüt olan Uluslararası Atlantik Orkinoslarının 

Korunması Komisyonu ICCAT, besicilik faaliyetlerini Üye devletler, kendi bandıralarını taşıyan tekneler 
daha iyi kontrol edebilmek için çeşitli önlemler alıyor. tarafından çiftliklere alınan tüm mavi yüzgeçli 
Üye devletler bağlı oldukları bu örgütün kabul ettiği orkinosların yetkili otoriteler tarafından kayıt altına 
kontrol önlemlerini ve idari önlemleri uygulamakla alınmasından sorumlu tutuluyor. Üye devletlerin diğer bir 
yükümlü tutuluyor. ICCAT bölgesinde faaliyet gösteren yükümlülüğü de, kendi bandıralarını taşıyan, Topluluk 
Topluluk teknelerinin kaptanları besicilik amacıyla içinde kayıtlı olan ve besicilik çiftliğine gönderilmek 
avladıkları mavi yüzgeçli orkinosları bir nakil teknesine üzere mavi yüzgeçli orkinos avlayan tüm teknelerden 
aktardıklarında seyir defterine aşagıdaki bilgileri oluşan bir listeyi elektronik ortamda Komisyon'a 
kaydediyor: göndermek. Ayrıca, kendi bandırasını taşısın veya 

taşımasın, üye devletler, bu faaliyeti yürütmesine izin * Aktarımı yapılan mavi yüzgeçli orkinos miktarı 
verdikleri tüm teknelerin bir listesini de elektronik ve aktarılan balık sayısı,
ortamda Komisyon'a iletiyor.* Avlanma bölgesi,

* Aktarım yapılan yer ve aktarımın tarihi, Besicilik Çiftliklerinin Denetlenmesi:
* Nakil teknesinin adı, bandırası, kayıt numarası ve Topluluk mavi yüzgeçli orkinosları kontrol etmek 

uluslararası radyo çağrı işareti, amacıyla bölgesel balıkçılık örgütlerinin önlemlerinin 
* Aktarımı yapılan mavi yüzgeçli orkinosların yanı sıra  kendisi de farklı önlemler alıyor. Bunlardan biri 

gönderildiği besicilik çiftliğinin veya çiftliklerinin ismi. de orkinos besicilik çiftliklerine zorunlu kılınan 
'kafesleme bildirimi' uygulaması. Nakil teknesi kaptanların da, avlanma teknesi başına 

KAYNAKLARIN KORUNMASI
Orkinos Besiciliğinin Denetlenmesi

ızlı gelişim gösteren balık türlerinden biri olan mavi yüzgeçli orkinoslar (thunnus thynnus) genellikle 
Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de bulunuyor. Uluslararası balıkçılık ticaretinin en önemli ürünlerinden Hbiri olan bu türe ait besicilik çalışmaları talep miktarının yoğunluğu nedeniyle hızla artıyor. Örneğin, 

Avrupa Birliği'nde 2003 yılında 25 olan orkinos çifliği sayısı günümüzde (2007) 37'ye ulaştı. Bu çiftlikler İspanya, 
Malta, Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Portekiz'de bulunuyor. Topluluk, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 
deniz canlıları arasında yer alan orkinosları korumak amacıyla, avcılığın yanı sıra bu türe yönelik besicilik 
faaliyetlerini de denetliyor. Bu çerçevede, besicilik faaliyetlerine katılan balıkçı teknelerine ve besicilik çiftliklerine 
çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
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Uygulamaya göre, mavi yüzgeçli orkinos besicilik çift- faaliyetlerinin süresi (ay olarak) ve pazarlanan 
likleri, avlanma veya nakil tekneleri tarafından orkinosların ortalama boyutu ile ilgili bilgilerin yer 
gerçekleştirilen her kafesleme işleminden 72 saat sonra alması gerekiyor. Üye devletler, kendilerine iletilen 
yetkili otoritelere bir 'kafesleme bildirimi'nde bulunuyor. kafesleme ve pazarlama bildirilerinden hareketle, her 
Bildiride ilgili teknenin ismi, bandırası, kayıt numarası, yılın 1 Ağustos gününe kadar, bir önceki yıl içinde 
avlanma tarihi, avlanma yeri, kafesleme tarihi, kafeslenen ve pazarlanan mavi yüzgeçli orkinos 
kafeslenen miktar (kg olarak), kafeslenen balık sayısı ve miktarlarını Komisyon'a elektronik olarak iletiyorlar. 
besicilik çiftliğinin ismi belirtiliyor. Bu bildirilerin yet- Türkiye'de mavi yüzgeçli orkinos yetiştiriciliği 
kililere iletilmesi besicilik çiftliklerinin sorumluluğun- 2000'li yılların başında başlayan ve Avrupa'yla paralel bir 
dayken, üye devletler besicilik çiftliklerinin bu bildirileri şekilde gelişen oldukça yeni bir konu. Günümüzde Ege 
göndermelerini sağlayacak önlemler almakla yükümlü ve Akdeniz'de toplam 7 adet orkinos çifliği bulunuyor ve 
tutuluyor. açık deniz (off-shore) tipi ağ kafeslerde toplam 1600 

Mavi yüzgeçli orkinos besicilik çiftlikleri, kafesleme ton/yıl civarında orkinos balığı üretimi gerçekleşiyor. 
bildiriminin yanı sıra her yılın 1 Temmuz gününe kadar, Yetiştiricilik tesislerinde denetimler her yılın Nisan, 
bağlı oldukları üye devlete, besi orkinoslarına ilişkin bir Mayıs ve Haziran aylarında İl Müdürlükleri tarafından 
'pazarlama bildirisi' göndermekle yükümlü tutuluyor. yapılıyor. Denetim sonrası elde edilen raporlar ise 
Pazarlama bildirisinde çiftliğin ismi, adresi, sahibi, bir Temmuz ayı sonuna kadar Bakanlık Merkez Teşkilatı'na 
önceki yıl pazarlanan mavi yüzgeçli orkinos miktarı (ton gönderiliyor. Ancak, orkinosların uluslararası alanda 
cinsinden), orkinosların gönderildiği yer (alıcının adı, pazarlanan bir ürün olması ve kota sisteminin 
ülke ve satış tarihi), ihracat ve ithalat söz konusu uygulanması çok daha sıkı denetleme önlemlerinin 
olduğunda ilgili istatistiki belgelerin numara ve onay alınması zorunluluğunu da beraberinde getiriyor.
tarihleri, pazarlanan orkinoslara yönelik besicilik 

 

Akdeniz ve Doğu Atlantik’te Orkinos Çiftlikleri Bulunan Ülkeler 
1985 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2006 
İspanya İspanya İspanya İspanya İspanya İspanya İspanya İspanya 
 Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan Hırvatistan 
  Malta Malta Malta Malta Malta Malta 
   İtalya İtalya İtalya İtalya İtalya 
    Türkiye Türkiye Türkiye Türkiye 
     Kıbrıs Kıbrıs Kıbrıs 
     Libya Libya Libya 
      Yunanistan Yunanistan 
       Tunus  
       Fas  
       Portekiz 
        
Kaynak:  ICCAT 

Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni Sayı:8

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
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Gölköprü.ÖZET
High degree of pollution, especially presence of Bu araştırma Sakarya Deltasındaki yüzey sularının 

heavy metals and dissolved oxygen in the surface waters ağır  metal ler  başta olmak üzere diğer su 
of the delta is determined as the result of the analyses.   parametrelerinin belirlenmesine yönelik ilk detaylı 

Keywords Surface water pollution, surface waters çalışmadır. Bu makale, Sakarya Deltasında geçmişte bu 
of Sakarya Delta, heavy metalsaraştırma ile elde edilen veriler ile günümüzdeki verileri 

kıyaslamak ve hangi oranda kirlenmenin arttığı veya 
azaldığı yönde fikir yürütmek bakımından önemli bir INTRODUCTION
referansdır. Eastern Marmara region provides approximately 60 

% of Turkey's industrial products. Sakarya River, the Araştırma kapsamında Sakarya Detası'nın çeşitli 
most important water body in the region traverses the kullanım planlamalarına baz olabilecek, yüzey suyu 
area from the east, and discharges into Black Sea. The kaynaklarının kalite özellikleri Mart, Temmuz ve Kasım 
main river and some tributaries have not only been used 1991 de örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Üzerinde 
in many industrial plants but also have been receiving çalışılan akarsular Sakarya Nehri, Çarksuyu, Maden 
their polluted effluents. The territory (delta) and a Deresi, Kancalar Deresi, Mudurnu Çayı ve Dinsiz 
number of alluvial lakes let almost untouched thereafter. Çayı'dır. Yüzey alanları ve kaliteleri çok değişken olan 
The activities in the vicinity of the delta have been alüviyal set ve lagün grubu gölleden Taşkısığı Gölü, 
forestration, fishing, hunting, and recreation (Topraksu Küçük Akgöl, Akgöl, Tekke Gölü, Poyrazlar Gölü, 
1972 and TÇSV 1989). Acarlar Gölü ve Gölköprü Gölü incelenmiştir.

The authorities have been condensed on two main 
Analizler sonucunda, deltadaki  yüzey sularında yer 

choices for the area studied: either some of industrial 
yer çözünmüş oksijen ve demir başta olmak üzere, çeşitli 

enterprises would be extended and/or transferred into the 
parametreler bakımından yüksek düzeyde kirlilik 

region, an alternative which would require a dense 
saptanmıştır. 

transportation network and result in considerable 
Anahtar Kelimeler: Yüzey suları kirliliği, Sakarya population increase, or the delta would be conserved as a 

Deltası suları, ağır metaller   wetland. Both alternatives indicated an urgent necessity 
to survey all water resources. Main quality parameters  ABSTRACT
and polluting agents of 6 streams and 7 lakes were 

This study is the first detailed research devoted to studied. Among them, Sakarya River, Çark Stream and 
the determination of water quality parameters, Lake Akgöl were registered for short intervals in the 
especially heavy metals, of the surface waters in Sakarya water quality bulletins(DSİ 1987).  
Delta. This article may constitute an important reference  
for the comparison of initial and previous data from the 

MATERIAL AND METHODSregion and making comments on the increment or 
Sakarya Delta has a narrow, long,  rather smooth reduction of pollution.   
shoreline. Sakarya, being one of the longest rivers in 

The quality parameters of surface water resources Turkey flows slowly in the region feeding several ponds. 
which may be subjected to various utilization plans in Since the delta is at the initial formation stage, several 
Sakarya Delta are determined within the scope of this tecto-alluvial ponds fed by local streams also occupy the 
study by sampling in March, July and November 1991. lower parts of the basin. A forest - water surface 

sequence covers the whole area although  some The streams which have been studied are; Sakarya 
agricultural crops have been introduced on destructed  River, Çark Stream, Maden Stream, Kancalar Stream, 
shrubberies a few decades ago(KHGM 1985). Mudurnu Stream and Dinsiz Stream. The alluvial lakes 
Fluvents are dominant soils, which are rich in organic and coastal lagoons which have been observed are water 
matter and lime with fine to moderate texture except for resources with varying surface area and water quality as 
the appoximately two km wide seashore sand-dunes. Taşkısığı, Küçük Akgöl, Tekke, Poyrazlar, Acarlar and 

: 
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o Water temperature and turbidity analysis were 14,2 C mean temperature.
per formed in  s i tu .  An a tomic  absorp t ion  Flow rate of Sakarya changed between 16-977 

3 spectrophotometer and a graphite furnace were m /sn extremes during a 51 year-monitoring period, 
3 employed for most metal analysis. Permissible levels mean rate being 188 m /sn (EİEİ 1990). Surface areas of 

criteria were evaluated according to the national the lakes studied  were from 2 to 9 ha. Their common 
standards(TS 266 and WPCR 1988).features were shallowness and marshes which 

Convenience of  water qualities for agricultural encouraged both aquaeous and terrestrial biomass. 
irrigation purposes was also determined independent Most  industrial plants were based on the nearby of 
from whether the water was used in irrrigation or not Sakarya and Çark rivers(ATSO 1991).
(WPCR-Technical 1991).Each time 14 samples of 13 water bodies were 

Uses of the water bodies were identified.collected in March, July and November 1991. Water 
samples were transported and analyzed according to the 
methods defined in AWWA, WPCF, APHA(1985). RESULTS AND DISCUSSION
Parameters analyzed were pH, dissolved oxygene, EC, A compact presentation of use, quality and pollution 
turbidity, alkalinity, chemical oxygene demand, and information of the water bodies studied is shown on 
soluble calcium, magnezyum, potassium, natrium, Table 1, and all analyzed water quality parameters and its 
boron, lead, cadmium, aluminium, nickel, mangan, minimum and maximum values are shown on Table 2.
copper, zink, iron, cobalt, mercury, and arsenic contents. 

Table 1. Water quality characteristics and classifications of the water bodies  

QUALITY PARAMETERS OF SURFACE WATERS IN SAKARYA DELTA
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Table 2. Water quality values of surface waters in Sakarya Delta  

Lakes

Ta ş k ı s ı ğ ı :  A r t i f i c i a l  h i g h  
otemperature up to 30 C and seasonal 

increases in chemical oxygene demand 
were the main pollution problems. 
Intensive cultivation around the lake 
may likely increased sediment load into 
the lake (Fig. 1).

Küçük Akgöl: Although having 
similar pollution properties like 
Taşkısığı, it was better conserved. 
However, critical levels of lead and 
cadmium contents of the water 
suggested a closer inspection. It was 
observed that the lake had a great 
potential for recreation, fishing and 
hunting purposes (Fig. 2). 

Fig. 1. Lake Taşkısığı

QUALITY PARAMETERS OF SURFACE WATERS IN SAKARYA DELTA
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LAGOONS

Gölköprü and Acarlar: Both lakes were separated 
from the sea by sand dunes (Fig.6, Fig. 7). Water 
exchange between the lagoons was confined to floody 
periods. Gölköprü discharged excessive water into 
Sakarya via a  shoreline parallel outlet. They were 
fortunately deserted. Dense forests and underlying 
vegetation associated with innumerable kinds of wild 
life habitats, particularly of birds provided an 
extraordinarily amazing view. Low dissolved oxygene Akgöl: That lake deserved particular care as a 
and high iron contents, however, resulted in the water public water supply for a small town (Fig.3). It was under 
quality to be between II-III. Classes.    the threats of  eutrophication and sedimentation. During 

the observations, water was clear and likely aquaeous 
macrophytes were responsible to keep dissolved 
oxygene levels high due to photosynthesis. 

Tekke and Poyrazlar: Those two shallow and 
clear lakes were connected each other having similar 
properties (Fig.4, Fig. 5). The former was essential 
public water supply for a village nearby. Although their 
natural qualities were determined as class I. in two of 
three measurement periods, limited dissolved oxygene, 
high water temperature and excessive iron content in 
July reduced the water quality up to  III. Class.

STREAMS
Sakarya: Quality changes of Sakarya in the delta 

were followed on two sampling stations: one was 
before, the other was after receiving Çark Stream, which 
was the most heavily polluted stream in the region.

Before reaching  the delta, Sakarya River was 
considerably polluted because of several least or  no 
treated municipial sewage and industrial wastewater 
contributions. Iron, boron, lead and aluminium 
contents, chemical oxygene demand, pH, and 
suspended particles were mainly  responsible for the 
pollution. Flow velocity, turbulence and flow length 
were observed inadequate for the satisfactory self 
purification processes both up and down zones. 

Fig. 2. Lake Küçük Akgöl

Fig. 3.  Lake Akgöl

Fig. 4. Lake Tekke

Fig. 5. Lake Poyrazlar

Fig. 6. Lagoon Gölköprü

QUALITY PARAMETERS OF SURFACE WATERS IN SAKARYA DELTA
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The increase of the pollution degree after Çark Stream content was worth to state.
junction may even be observed by naked eyes with the 
change of  colour of the river water. Turbidity and CONCLUSION
chemical oxygene demand increased dramatically Sakarya had abundance of surface water resources. 
simultaneously  with the increases of iron, lead and Fairly preserved varieties of aquaeous and terrestrial 
mangan contents. DSİ reported similar results flora and fauna were in contrast with the region general. 
previously(1987). Since the slope was insufficient and Inadequate drainage, too coarse or fine soil texture, and 
alluvial earth was too soft, alteration works on the shallow profile likely resulted in human activities to be 
riverbed were slow and still continuing.    minimum. Unfortunately, ten of the water bodies studied 
Çark: For a better explanation it is necessary to state that had no quality measurement background, which 
Lake Sapanca has been the main source of public water prevented to evaluate the pollution history.          
for Adapazarı City. Çark Stream was one of the cleanest The streams tended to be more polluted than the lakes 
water bodies at the outlet of that lake. The stream due to the effective contributions of western 
received such heavy pollution load throughtout its short wastewaters. Food, forestry and metalurgy were the 
flow path, that it became the most polluted one at the most common industrial activities in the basin. The 
outfall. Chemical oxygene demand, iron and boron were expansion direction and tendency of the industry in the 
mostly responsible for the worst quality class among the region suggested that the area studied be occupied for the 
detected pollutants. Local villagers claimed about near future.
dermatological sufferings due to water contact. Bad odor 
was another malefic. REFERENCES
Kancalar: Altough that creek has been collecting the 
water of a limited virgin area, high levels of iron implied AWWA, WPCF, APHA. 1985. Standard Methods For the Examination 
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SAYGI İLE ANIYORUZ
Kırklareli'ne bağlı İğneada açıklarında bulunan dünyanın ilk balık üretim ve 
fabrikasyon gemisi 'Sapanca'da çalışan Su Ürünleri Mühendisi Tuncay Şimşir 
(25), 9 metrelik somon balığı havuzunda hayatını kaybetti. İki yıl önce 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun olan 
Tuncay Şimşir, Denizsan Denizcilik şirketinde Su Ürünleri Mühendisi olarak 
çalışmaya başladı. Şirketin dünyada ilk olarak yaptığı balık üretim ve 
fabrikasyon gemisinde görevlendirilen meslektaşımız, toplam 11 balık üretim 
havuzu bulunan gemide havuzların içine dalarak balıkları ve yemleme 
makinelerini kontrol ederken, fishpompun çalıştırılması sonucu oluşan 
girdapa kapılmış ve hayatını kaybetmiştir.
 Meslektaşımız Tuncay ŞİMŞİR'i saygı ile anıyoruz.
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Hayatımızın  her alanında zorunlu bir ihtiyaç haline gelen sigorta artık, denizlerde 
ve iç sularda yetiştiriciliği yapılan su ürünlerinde de uygulanmaya başlanmıştır.

05.01.2007 tarihinde bakanlar kurulunca alınan karara göre; denizlerde ve iç sularda 
yetiştirilen alabalık, çipura, levrek ve orkinoslar da uygulanmaya başlanmıştır. Su 
Ürünleri sigortasını çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş olan, Su ürünleri kayıt 
sistemine kayıtlı üreticiler tarafından yaptırılabilecektir. Gerekli risk incelemesi 
yapıldıktan sonra ölüm teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife 
ve talimatları kapsamında primin % 50 si devlet tarafından karşılanmak kaydı ile Tarım 
Sigortaları Havuzu tarafından verilecektir.

Her ne kadar 05.01.2007 tarihinde bakanlar kurulu tarafından karara bağlanmışsa da 
poliçe tanzim uygulaması 01.07.2007 tarihinde başlamıştır. Aktif olarak poliçe 
tanziminin başlangıcından bu güne kadar yaklaşık 7 aylık bir süre geçmesine rağmen 
poliçeye talep gerektiği kadar olmamıştır.

Nedenlerini mutlaka tartışmak gerekebilir ancak unutulmamalıdır ki her şey her 
zaman tam olarak uygulamaya girememektedir. Herhangi bir poliçenin ihtiyacı tam 
olarak karşılayabilmesi için özellikle uygulanması, birebir yaşanması ve zaman içinde 
eksikliklerin görülmesi gerekmektedir.

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi su ürünleri yetiştiriciliği sigortası konusunda 
sektörde ciddi çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizde uygulamaya konulan bu poliçe 
Avrupa'nın değişik ülkelerinde uygulanmakta olan poliçelerden bir adım önde olduğunu 
da hatırlatmak isteriz.

Kısa bir süre önce Muğla Milas'da yaşanan balık ölümlerini hepimiz yazılı basın ve 
medyadan takip ettik. Elbette çok üzücü bir durum ancak belirtmek isterim ki bu bir 
kader veya alın yazısı değildir. Üreticilerimiz Devlet nerede, Devlet bize sahip çıksın 
diye mesajlar gönderdi. Ancak biz üreticilerin, sahibi olduğumuz varlıkları korumak 
amacıyla artık bir yerlerden yardım beklemek yerine var olan imkanları kullanma 
zamanı geldi.

Bu konuda siz değerli üreticilerimize dilediğiniz yer ve zamanda su ürünleri 
yetiştiriciliği sigortası işleyişiyle ilgili bilgiler verebileceğimizi belirtmek isteriz.

Hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ama SİGORTASI var. Bol kazançlar 
dileğiyle.

www.suurunleri.org.tr 
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HAYATTA HİÇBİRŞEYİN GARANTİSİ YOK.
AMA,  VAR.SİGORTASI

SARE ÖZGEN ACENTELİĞİ
Kadıpaşa Mah. Şevket Tokuş Cad. Görkem Apt. No:70/6 Alanya/ANTALYA

Tel: 0242 512 35 78  Fax: 0242 511 04 21 Gsm: 0532 354 36 29 / 0530 404 03 26

.gultekinozgen@hotmail.com

Referanslarımız: 
AKTUNA Balıkçılık (Orkinoz), Tercan Su Ürünleri (Alabalık), Selina Su Ürünleri (Alabalık)



Balıkçılar arasında ''Kaykay'' olarak adlandırılan 
ve son yıllarda Marmara Denizinde artış 
gösteren Müsilaj; burada avlanan balıkçıların 
(özellikle gırgır avcılığı yapan) ağlarına zarar 
vermekte ve dolayısı ile de avcılık yapılama-
maktadır. Özelliklede 2007-2008 av sezonunda 
kaykay nedeni ile Marmara Denizinde yeterince 
avcılık yapılamamış ve burada avlanan 
balıkçılar ekonomik olarak zarara uğramışlardır. 
Bir ara SUMDER bilgi paylaşım grubunda 
tartışılan Kaykay nedir sorusuna Su Ürünleri 
Mühendisleri Derneği Başkanı Doç.Dr Meriç 
ALBAY şu açıklamayı yapmıştır.  

''Marmara Denizi yüzey suyu ve yaklaşık 8 -10 
metre derinliğe kadar yoğun şekilde artış 
gösteren bir grup mikroskobik alg (başta 

iklimsel değişimler vs) birlikte etkisi ile ortaya çıkan bu 
diatome ve dinoflagellat türleri)'in salgıladığı 

sorun, estetik görüntüyü bozmasının yanında 
müsilajdan (müsilaj kompleksi olarak da adlandırılıyor) 

balıkçılıktan, turizme kadar çok büyük bir alanda 
kaynaklanmaktadır.  İngil izce de "musilage 

ekonomik zarar yaratmaktadır. Bazı bölgelerde özellikle 
aggrigations" olarak bilinen bu sorun aslında Akdeniz de 

midye üretimini aşırı miktarlarda düşürdüğü de 
özellikle Adriyatik'te 1990'lı yıllardan beri yoğun olarak 

belirtilmiştir. Tabii bu konuda konunun uzmanları 
ortaya çıktığı için çok iyi bilinen bir sorundur. Birçok 

tarafından uzun süreli araştırmalar yapılması ve 
faktörün (besin tuzu miktarları ve birbirine olan oranları, 

mekanizmanın ortaya çıkarılması gerekmektedir. ''
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KAYKAY NEDİR?

Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın 1 ilişkin birtakım teknik önlemler de içeriyor. Buna göre, 
Ocak 2007 tarihinde AB'ye üye olmasından bu yana ilk kalkan avında kullanılacak ağların asgari göz 
defa, Karadeniz'deki balık stokları için avlanma kotaları açıklıklarının 180mm olması ve karaya çıkarılacak 
getiriyor. Komisyon, Bulgar ve Romen filoları balıkların asgari 45 cm olmasının zorunlu hale 
tarafından ağırlıklı olarak avlanan kalkan ve çaça balığı getirilmesi öngörülüyor. Bu teknik önlemlerin amacı, 
için 2008 yılı toplam izin verilen av miktarlarını sırası ile katılım öncesinde Romanya ve Bulgaristan'da 
90 ton ve 15,000 ton olarak belirlenmesini öneriyor. yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uyumlu hale 
Çaça balığı için belirlenen miktar iki ülke arasında getirilmesini sağlanmak. 
dağıtılmamış, ancak kalkan balığı için belirlenen toplam Karadeniz'deki balık stoklarına ilişkin bilimsel 
izin verilen av miktarının Bulgaristan ve Romanya araştırma ve veri toplama çalışmaları diğer AB sularına 
arasında eşit olarak paylaştırılması öngörülüyor. Avrupa kıyasla gelişmemiş bulunuyor. AB, bu alandaki bilimsel 
Komisyonu'nun önerisi aynı zamanda kalkan avına araştırma ve veri toplama çalışmalarına hız verilmesini 

istiyor. Elde edilecek olan bilgi ve veriler 
ışığında, Karadeniz'deki diğer balık stokları 
için de avlanma kotaları belirlenecek. 

Karadeniz ülkelerinin balıkçılık 
yönetimi alanında işbirliği içinde olması, 
AB için büyük önem taşıyor. AB, bu 
sebeple, Türkiye'de tüm Karadeniz 
ülkelerinin katılımıyla 2008 yılının 
başlarında gerçekleşecek ve bölgesel 
balıkçılıkta işbirliğinin tartışılacağı 
uluslararası bir konferans orgaznize 
edilmesini teşvik ediyor.

Kaynak: Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni 
Sayı:10 Aralık 2007

AB Karadeniz'de İlk Defa Avlanma Kotaları Öneriyor

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
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Avrupa Parlamentosu uyarıyor:
Torunlarımız balık yiyemeyebilir

Günümüzde, Avrupa'da tatlı sularda yaşayan 
balık türlerinin %52'si yok olma tehlikesi ile karşı 
karşıya. Açık denizlerde ise morina, mezgit ve yassı 
balık stokları giderek tükeniyor. Avrupa Parlamen-
tosu hazırladığı rapor ile üye devlet hükümetlerini 
biyoçeşitliliğin korunması konusunda daha duyarlı 
olmaya davet ediyor. 

Üye devletler, 2001 yılında biraraya gelerek  
2010 yılına kadar biyoçeşitliğin azalmasının 
durdurulması ve doğal yaşam ortamlarının 
iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı. 
Ancak belirlenen tarihe neredeyse 2 yıl kaldığı 
düşünülürse, bu hedefe varmak pek gerçekçi 
görünmüyor. Avrupa Parlamentosu, bu sebeple üye 
devletleri biyoçeşitlilik kaybını engellemeye yönelik 
daha etkin ve kapsamlı önemler almaları konusunda 
uyarıyor. Parlamento, gerekli önlemler alınmadığı 
takdirde birtakım balık stoklarının tükeneceğini ve 
ileriki nesillerin bu balıklardan faydalanamayacağının 
altını çiziyor. 

AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası da deniz 
çevresinin üzerindeki baskının azaltılmasını, deniz 
ortamında yaşayan tüm canlı türlerinin korunmasını 
amaçlıyor. Ancak buna rağmen, çevreye ve doğal 
ortamlara zararlı avlanma teknikleri kullanılmaya 
devam ediyor. Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında 
biyoçeşitliliğin korunması halihazırda bir Eylem Planı 
ile ele alınıyor. Eylem Planı'nın öncelikleri arasında 

!Balık stoklarının sürdürülebilir kullanımının 
ve korunmasının sağlanması;

!Teknik koruma önlemlerinin geliştirilmesi ve 
sömürme oranının kontrol edilmesi;

!Hedef dışı türler, deniz ve kıyı ekosistemlerine 
ilişkin balıkçılık faaliyetlerinin olumsuz  etkilerinin 
en aza indirgenmesi; ve

!Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe doğal 
ortamın korunmasını etkileyebilecek  uygula-
malardan kaçınılması yer alıyor. 

Ancak bu Eylem Planı'nın üye devletler açısın-
dan herhangi bir bağlayıcılığı yok. Üye devletler, 
coğrafi özellikleri, sektörlerinin yapısı gibi kendileri-
ne özgü unsurlar çerçevesinde planı gözden geçirerek 
birtakım değişiklikler yapma imkanına sahip. Tüm 
bunları göz önünde bulunduran Avrupa Parlamento-
su, dip trollerinin kullanıma ilişkin daha etkin ve sıkı 
önlemler getirilmesini ve avlanma kotaları belirlenir-
ken bilimsel tavsiyelere sadık kalınmasını talep 
ediyor. 

Kaynak: Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık 
Bülteni Sayı:10 Aralık 2007
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Iskarta Balık Oranının Azaltılması 
için Yeni Önlemler Geliyor

Iskarta, avlanma araçlarıyla kaza sonucu 
yakalanan ve tekrardan denize atılan balık ve diğer 
orginizmaları ifade ediyor. Gerek Topluluk mevzuatı 
gerek ulusal düzenlemeler kapsamında alınan 
birtakım önlemler ve ekonomik etkenler balıkların 
ıskartaya alınmasına neden oluyor. Söz konusu 
uygulama sürdürülebilir balıkçılığa zarar verdiği için 
Ortak Balıkçılık Politikası'nın (OBP) temel 
hedefleriyle çelişiyor. Ayrıca, AB'nin Birleşmiş 
Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi Johannesburg 
Uygulama Planı gibi uluslararası sözleşmelerden 
doğan yükümlülükleri de ıskarta uygulaması ile ters 
düşüyor. Bu nedenle Avrupa Birliği, ıskartaların 
aşamalı olarak kaldırılmasını amaçlıyor ve bu konuda 
çeşitli önlemler alıp eylem planları benimsiyor. 

Iskarta balık oranlarının azaltılmasına yönelik ilk 
Topluluk Eylem Planı 2002 yılında yayımlandı. AB, 
söz konusu plan doğrultusunda çeşitli pilot projeler 
uyguladı. Bu faaliyetin ardından Avrupa Komisyonu 
28 Mart 2007 tarihinde 'Avrupa Balıkçılığında 
İstenmeyen Yan-Avların Azaltılmasına ve Iskartanın 
Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Bir Politika' 
oluşturmasını öngören bir Tebliğ yayımladı. Söz 
konusu Tebliğ, ıskartanın aşamalı olarak kaldırılması 
ve istenmeyen yan-avların azaltılmasına yönelik 
birtakım uygulama ilkelerinin, üye devletler ve ilgili 
kesimler tarafından 2007 yılı sonuna kadar 
değerlendirilmesini öngörüyor. 2008 yılı itibariyle ise 
bu konuda daha somut adımlar atılması ve Topluluk 
düzeyinde yasal düzenleme önerilerinin gündeme 
gelmesi bekleniyor.

Iskartaya yol açan sebeplerin belirlenmesi 
amacıyla yapılan çalışma ve araştırmalar, özellikle de 
ekonomik çalışmalar, AB tarafından destekleniyor. 
Örneğin, ıskartanın deniz ekosistemi üzerindeki 
etkilerini ortaya koymaya yönelik araştırmalar, 
Topluluk Çerçeve Programları kapsamında finanse 
edilebiliyor.

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
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İnsanoğlu denizle iç içe oranının ¾ civarında olduğu öngörülmektedir. Bu türe 
yaşamaya başladığı ilk günlerden bu ait olgun bireyler bir yemek tabağı boyutuna 
yana hareketsizce sert zeminlere erişmektedir.  
tutunan hareketsiz iki kapaklı İstiridyelerde beslenme suyun filtre edilmesiyle 
yumuşakçaları da avcılık yoluyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla beslenen istiridyeler, 
besin olarak tüketmeyi öğrenmiştir. kendini koruyan iki sert kabuk parçasını aralayarak 

Öyle ki bu ihtiyaç azalan stoklarla 17. yüzyılda Japonlar deniz suyunu özeleşmiş organlarıyla süzerler. İşte bu 
tarafından kültür çalışmalarının da başlatılmasına sebep hareket esnasında aralanan kapakçıkların içine 
olmuştur. İstiridyelerden elde edilen incilerse, planktonun yanı sıra bazı partiküller de girebilir. Bu 
insanoğlunun yemek ihtiyacının yanı sıra lükse olan partiküller istiridyelerin kabuk oluşumunda salgıla-
tutkusunu da doyurmayı sağlamıştır. dıkları sedef maddesiyle yavaş bir süreçle birlikte 

Yetiştiriciliğinde bambu kamışları dikerek kaplanmaya başlar. Zamanla partiküller üzerinde 
istiridyelerin bunların üzerine tutunması sağlanmış, yine meydana gelen kaplamalar farklı şekillere ve renklere 
bambu kamışlarından sal yaparak denizde sadece dikey bürünebilir. Bu farklılıklar istiridye içindeki partikülün 
değil, aynı zamanda da yatay olarak da yetiştiriciliği şekline ve istiridye tarafından salgılanan maddenin 
gerçekleştirilebilmiştir. Yetiştiriciliğin ilk dönemlerinde özelliğine göre değişim gösterir. 
yavruların çoğu doğadan toplanmaktayken, artan talep Günümüzde inci oluşumu doğadakine kopyala-
ve tecrübe sayesinde insan kontrolü altında ilk yavru yacak şekilde yetiştiricilik yoluyla da gerçekleştirilebilir 
üretimi 1879 yılında gerçekleşmiştir. hale gelmiştir. İstiridyelerin içerisine özel olarak 

Bugün Dünya genelinde birçok ülkede yarı yerleştirilen parçacıklar sayesinde bunların zamanla 
kontrollü olarak dipte, kazıklarda, halatlarda, rafta ve sedef kaplanması ve böylelikle de incinin oluşturulması 
sallarda yetiştiricilik yaparken, tam kontrollü olarak sağlanabilir. Çoğu zaman yetiştiriciler bu iş için istiridye 
yumurtadan pazar boyuna kadar istiridye üretimini de kabuklarının parçalarını kullanır. Kaplama 3 ila 6 yıl 
başarılı bir şekilde yapılmaktadır. içerisinde mükemmel bir şekilde bu parçacıkları kaplar 

Her ne kadar bütün istiridyeler inci oluşturabiliyor ve doğadakinden farksız incilerin oluşması sağlanmış 
olsalar da aslında sadece bir iki türün oluşturduğu inciler olur. Ancak her ne kadar doğallarından ayırmak güç olsa 
ticari olarak cezp edici özelliğe sahiptir. İnci yapan da asla onlar kadar değer ve talep görmeyecekleri de bir 
istiridyeler diğerlerinden daha farklı bir familyaya aittir. gerçektir. Son yüzyılda yetiştiricilik çalışmalarının 
Pteriidae familyasından olan bu türler doğadan hasat gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte artık doğal 
edilebildikleri gibi yetiştiricilik yoluyla da elde yollarla gelişmiş incilerin piyasada bulunabilirliği de 
edilebilmektedir. En büyük incileri oluşturan istiridye oldukça azalmıştır. İşte bu yüzden de oldukça ender olan 
türü, bir tuzlu su istiridyesi olan Pinctada maxima olarak bu incilerin piyasadaki değeri 100,000 dolarlara kadar 
bilinir. Ancak bu türe ait bireylerin de tamamında inci çıkabilmektedir. 
oluşumunun gerçekleşebildiği söylenemez. Bir arada 
bulunan kolonilerde bireylerin içerisindeki inci oluşum 
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yönetiminde tüm Karadeniz ülkeleri arasında işbirliğine GİRİŞ
büyük önem verildiği ifade edilmektedir. Komisyon, 

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne balıkçılıkta bölgesel işbirliğini tartışmak üzere tüm 
üye olan Bulgaristan ve Romanya için Avrupa Karadeniz ülkelerini bir araya getirmek için 2008 yılı 
Komisyonu'nun 21 Kasım 2007 tarihli karar ile ilk kez başında Türkiye'de uluslararası bir konferans 
Karadeniz'de balıkçılık fırsatlarına ilişkin 2008 yılında düzenlemeyi planlamaktadır. Özellikle Türkiye'nin 
geçerli olacak kota önerileri açıklandı (1). Buna göre, Karadeniz balıkçılığında en büyük aktör oluşu ve 
Bulgaristan ve Romanya av filolarının hedefi olan iki Karadeniz av filosunun % 85'ine sahip olması bu 
önemli ticari türün 2008 yılı için avlanmasına izin konferansı Türkiye için çok önemli kılmaktadır. Ulusal 
verilen toplam av miktarları (TAC), kalkan için 90 ton ve haklarımızın korunması bakımından bu konferansa 
çaça için 15,000 ton olarak belirlendi. Alınan bu karara hazırlık süreci ülkemiz için çok önemlidir (2). Zaman 
Bulgaristan ve Romanya balıkçılık uzmanlarından geçirilmeden ulusal paydaşlar bir araya gelerek 
oluşan çalışma grubunun Eylül ayında yaptıkları Türkiye'nin savunması gereken tezler, tarihsel balıkçılık 
toplantı sonrasında hazırlanan bilimsel rapor ve bu hakları ve ülkesel menfaatlerimiz tartışılarak sektörel bir 
raporun Komisyon bünyesindeki Balıkçılık Bilimsel görüşün hazırlanması zorunludur.
Teknik ve Ekonomik Komitesince değerlendirilmesin-
den sonra oluşan bilimsel tavsiyeler esas teşkil etmiştir. KARADENİZ'DE AB ÜYESİ 
Hazırlanan rapora göre Karadeniz'de çaça stoklarının iyi ÜLKELERDE BALIKÇILIK ALTYAPISI
bir durumda olduğu değerlendirilirken, kalkan 

Romanya, kıyı sularında sabit ağlarla avcılık yapan stoklarının ağır bir balıkçılık baskısı altında olduğu 
450 adet küçük tekne ve 12 millik kara suları içinde 10 konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bu nedenle, 
civarında trol teknesinden oluşan av filosuna sahiptir. kalkan stoklarının iyileştirilmesi için TAC düzeyi 
Yılık 2000 ton civarında balık avlanmakta, bu miktarın oldukça düşük tutulmuştur. Çaça kotası için bir ayrım 
% 85'ini küçük pelajik türler, bunun da % 75'ini çaça gözetilmezken, avlanabilir kalkan miktarı iki ülke 
oluşturmaktadır. Avlanan diğer türler hamsi, mezgit, arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Hazırlanan 
tirsi, kalkan, kefaller ve palamuttur (Şekil 1) (3). raporda, kalkan balıkçılığı için minimum ağ göz 

açıklığının 180 mm ve avlanabilecek en küçük kalkan 
boyunun 45 cm olması gibi teknik önlemler de yer 
almaktadır. Getirilen bu sınırlamalar, Bulgaristan ve 
Romanya'da üyelik öncesi balıkçılık yönetiminde 
geçerli olan avcılık koşulları ile de uyumludur. 
Bulgaristan filosunun uyum sağlayacağı geçici bir 
dönem sonrasında minimum ağ göz açıklığı 200 mm'ye 
yükseltilecektir.

Diğer AB suları ile karşılaştırıldığında oldukça az 
oranda araştırma yapılmış olan Karadeniz'deki balık 
stokları ile ilgili veri toplama ve bilimsel araştırmaların 
arttırılması için de planlar yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonrasında gelecek yıllarda stoklarla ilgili daha iyi 
bilgiler elde edildikçe TAC uygulamalarının 
Karadeniz'de yaşayan diğer türlere de uygulanması 
planlanmaktadır. Bulgaristan'ın av filosu da kıyısal özellik taşımakta 

olup çoğu küçük olmak üzere 2200 civarında tekne 
bulunmaktadır. Bunlardan 85 adedi 12 m'nin KOMİSYON KARARI VE TÜRKİYE
üzerindedir. Yıllık toplam av miktarı 17500 ton 

Komisyonun bu konuda aldığı kararda, balıkçılık 
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Şekil 1. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler
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civarındadır. Üretimin % 90'ını çaça ve deniz ulusal politikalar çerçevesinde oluşturulan balıkçılık 
oluşturmaktadır. 2005 yılı verilerine göre 7200 tonluk komisyonları, periyodik araştırma sörveyleri ile akustik, 
çaça üretimi daha çok büyük trollerle sağlanırken daha yumurta-larva ve VPA yöntemlerini kullanarak stok 
az miktarlarda hamsi, istavrit, mezgit ve tirsi de büyüklüklerini tahmin ederek avcılığa yön vermişlerdir. 
avlanmaktadır. Dalarak toplanan deniz salyangozu SSCB'nin dağılmasından sonra yeni kurulan ülkelerde 
üretimi 8200 ton civarındadır. Küçük teknelerle yapılan de bu çalışmalar olanaklar doğrultusunda devam 
balıkçılıkta lüfer, kalkan, köpek balığı ve palamut ettirilmeye çalışılmıştır. Örneğin, Bulgaristan ticari 
avcılığı hedeflenmektedir (4). balık türlerinden kakan ve mersin avcılığında yıllık 

kotalar ilan etmiştir.  Varna'da bulunan Balıkçılık Türkiye'de ise Karadeniz'deki tekne sayısı 6627 
Kaynakları Enstitüsünün yaptığı araştırmaları esas adet olup toplam üretim 340350 ton düzeyinde 
alarak Bulgaristan Tarım ve Orman Bakanlığı, kalkan gerçekleşmiştir (5). Karadeniz'de toplam 1695 km'lik 
kotasını 2000 yılı için 70 ton, 2001 yılı için 40 ton olarak kıyı uzunluğuna sahip olan Türkiye'nin Karadeniz av 
ilan etmiştir.  Ancak, 1998 yılında 64 ton olarak filosunda toplam 131 adet trol, 199 adet gırgır, 129 adet 
gerçekleşen kalkan üretimi 2000 yılında 55 tona çift amaçlı ve 103 adet taşıyıcı tekne bulunmaktadır. 
düşmüştür. Bu da yapılan stok çalışmalarına göre 5865 adet de Romanya ve Bulgaristan'da yaygın olarak 
yetersiz avcılık yapıldığının veya avlanabilir kalkan kullanılanlarla aynı özellikte küçük balıkçı teknesi 
miktarının hatalı hesaplandığının bir göstergesidir kıyısal avcılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu yönü ile 
(6,7,8).irdelendiğinde, Türkiye Karadeniz'de diğer ülkelere 

göre en önemli av gücüne sahiptir. Yıllık av istatistikleri Diğer bir kota uygulaması da mersin balıkları ile 
incelendiğinde toplam üretimin % 85'ini Türkiye'nin ilgilidir. Bulgaristan, 35-50 ton arasında değişen tarihsel 
elde ettiği, hamsi, istavrit, palamut ve lüfer balıkları av kayıtlarını esas alarak CITES  ile birlikte 2000 yılında 
üretiminde ülkemizin % 90-95'lik bir paya sahip olduğu tüm mersin türleri için 2500 kg siyah havyar ve bunu 
görülmektedir (5). sağlayacak 30 ton mersin kotasını belirlemiştir.   

Karadeniz'de Ukrayna ve Gürcistan, 1996 yılında 
yapılan anlaşma çerçevesinde her iki ülkenin sularında DAHA ÖNCEKİ KOTA 
bulunan küçük pelajik balık stokları ile ilgili çalışmaları 

UYGULAMALARI ve yönetim kararlarını birlikte uygulamaktadırlar. Bu 
Stokların tahmini ve sürdürülebilirlik ilkesini ön anlaşma ile Ukrayna, geleneksel balıkçılık haklarının 

plana çıkaran avlanabilir toplam balık miktarının olduğu Gürcistan sularında yetersiz avcılık uygulanan 
belirlenmesi ve uygulanması, balıkçılık yönetiminin en hamsi stoklarından belirlenen kotalar çerçevesinde 
önemli gereksinmelerinden birisidir. Buna yönelik yararlanmaktadır. Azak Denizi ve Karadeniz için benzer 
çalışmaların diğer ülkelerde daha önceki yıllarda bir balıkçılık anlaşması Rusya ve Ukrayna arasında da 
başladığı görülmektedir. SSCB döneminde izlenen imzalanmıştır (9). 

salyangozu 
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 VPA:Virtual Population Analysis (Sanal Populasyon Analizi)
 CITES (Convention on the International Trade with Endangered Species of the Wild Flora and Fauna)
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Şekil:2 Rumeli Feneri balıkçı limanı ve av filomuz.
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Türkiye'de ise balıkçılık yönetiminde işletilen politikaların oluşturulması ve buna yönelik stratejilerin 
stoklar bilinmediğinden kota uygulaması yapılamamak- geliştirilmesi çok ivedi bir zorunluluktur. 
tadır. Balıkçılık yönetiminde avcılığa kapalı yer ve Uluslararası baskılar bir yana bırakılacak olursa, 
sezon, avlanılan türlerle ilgili asgari boy uygulamaları ulusal balıkçılık politikamızın geliştirilmesi, balıkçılık 
yapılmakta ve kullanılan av araçları ile ilgili kaynaklarımızın daha rasyonel kullanılması bakımından 
düzenlemeler getirilmektedir. Diğer AB ve Karadeniz da büyük önem taşımaktadır. Bu konuda, Tarım ve 
ülkelerinde yaygın olarak kullanılan VPA yöntemi, Köyişleri Bakanlığı'na gerekli koordinasyonu sağlaması 
doğru ve güvenilir av verilerinin olmayışı nedeniyle ve alınan kararları uygulaması bakımından tarihsel bir 
uygulanamamaktadır. Yapılan denetimlerin yetersiz görev düşmektedir. Zamanın aleyhimize çalıştığı 
olması Karadeniz'de çaça balığı dışında tüm stokların gözden uzak tutulmamalıdır.  
aşırı yıpratılmasına neden olmuştur. Bu nedenle 
balıkçılarımız önceleri yasa dışı, daha sonra da şirketler YARARLANILAN KAYNAKLAR
arası yasal anlaşmalarla diğer ülke sularında avcılık 
yapmaya başlamışlardır. (1). EU: Commission proposes 2008 fishing opportunities for the 

Black Sea, 2007.
http://www.evana.org/index.php?id=28041&lang=en&PHPSESSIDSONUÇ   

=8fffbe282fa71a454b9979bdf52e8d68
Karadeniz'deki balıkçılık faaliyetleri irdelendiğin- (2). Düzgüneş, E., Genç, Y., Sağlam, H., Başçınar, S., 2003. Pelagic 

Fisheries in the Black Sea. Int. Workshop: A Glance to the de, gerek üretim ve gerekse av gücü bakımından 
Black Sea. October 31, 2003. Black Sea Day. The Black Sea Türkiye'nin lider konumda olduğu görülmektedir. 
Foundation for Education, Culture and Protection of Nature. 

Karadeniz balıkçılığı konusunda yapılacak her türlü 194-224. İstanbul.
çalışmada ve alınacak kararda Türkiye etkin olmalı ve (3). The fishery sector in Romania Constantin, M. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/ulusal çıkarlarını koruyacak bir politika geliştirmelidir. 
1740&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=enAB uyum çalışmaları sürecinde idari, yasal ve teknik 

(4). Goggin, 2004. Bulgaria Fishery Products. Bulgarian fish imports 
düzenlemelerin oldukça yavaş ilerleyen bir süreç upward 2004. 
göstermesi, hızla gelişen Dünya balıkçılık konjonktü- http://www.vasep.com.vn/vasep/eMarketReport.nsf/DC980BEAED9
ründe önemli bir dezavantajımız olarak nitelendiri- 6C4D347256F2D00538D8B/B4FD4546D55793EB47256F9700

3D1526lebilir. Gerek AB ve gerekse Karadeniz ülkeleri çok 
(5). TUİK 2007. 2006 Yılı Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye yakın bir zamanda Türkiye'yi genel bir balıkçılık 

İstatistik Kurumu, Ankara. 
anlaşması çerçevesinde zorlayacaktır. Aslında FAO, 

(6). Information on Fisheries Management in the Republic of 
GFCM (Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu), AB Bulgaria. http://www.fao.org/fi/fcp/en/BGR/body.htm
Ortak Balıkçılık Politikası ve çevrenin korunması ile  (7). Intergovernmental Conference on the Accession of Republic of 

Bulgaria to the European Union Negotiation Position Chapter 8 ilgili uluslararası konvansiyonların uzunca bir süredir 
Fisheries Overall Position.… Türkiye'yi zorlamaları söz konusudur. Özellikle 
http://www.mzgar.government.bg/mz_eng/Begin/PosPaperFish_

balıkçılık konusunda Avrupa Komisyonunun 2008 yılı 1311eng.htm
başında düzenlemeyi planladığı uluslararası konferans, (8). Review of the Bulgarian fisheries sector. 

http://www.eurofish.dk/indexSub.php?id=709&easysitestatid=-bu konudaki ilk ciddi adım olarak nitelendirilmelidir. Bu 
582318657nedenle, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki tüm 

(9). Information on Fisheries Management in Ukraine, 2003.  paydaşların bir araya gelerek ulusal menfaatlerimizin 
http://www.fao.org/fi/fcp/en/UKR/body.htm

korunmasına yönelik kararların alınması, uygun 

www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

 GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) 4

4

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN

Şekil 3: Balıklarımız
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yılından itibaren Batı Karadeniz ve İstanbul Boğazı'na ÖZET
yayıldığı belirlenmiştir (Bilecik, 1990). Deniz 

Bu çalışma kuvvetli esen poyraz rüzgarı sonrasında salyangozunun, tüm Karadeniz kıyılarında 100 m'ye 
Akliman (Sinop) sahilden toplanmış deniz salyangozu kadar olan derinliklerde yaşamlarını kumlu, çamurlu, 
üzerinde yürütülmüştür. Örneklerin toplam ağırlığı 9861 algli zeminler ve midye yatakları civarında 
g'dır. Salyangozların uzunlukları 42,3 mm ile 79,3 mm sürdürebildiği bildirilmiştir (Çağlar, 1957; Ünsal, 1987).
arasında, ağırlıkları ise 14,4 g ile 84,04 g arasında 

Ülkemizde, deniz salyangozları ile ilgili; dağılım, değişmiştir. Ortalama boy ve ağırlıklar ise sırasıyla 
stok tespiti ve biyoekoloji (Düzgüneş vd. 1992; Sağlam, 56±0,41 mm ve 32,01±0,7 g olarak hesaplanmıştır. 
2003), yetiştiricilik ve üreme (Kalma vd. 1996; Emiral, Cinsiyet oranı 1,15:1,00 (Dişi:Erkek) olarak 
1997; Karayücel vd., 2001; Uyan ve Aral, 2003), avcılık bulunmuştur. Örneklerin boy-ağırlık, genişlik-ağırlık ve 
yöntemleri (Çelik ve Samsun, 1996; Altınağaç, 2002) boy-genişlik ilişkileri belirlenmiştir.
gibi çalışmalar bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Deniz salyangozu (Rapana 
Bu çalışmada kuvvetli rüzgar sonrası, akıntı ve venosa Valenciennes, 1846), rüzgar, biyolojik özellikler

dalga ile sahile sürüklenmiş deniz salyangozlarının bazı 
ABSTRACT biyolojk özellikleriyle, akıntıyla sürüklenmesine ilişkin 

ilk bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.This study was conducted with sea snail collected 
after rough northeast wind from coast of Akliman MATERYAL VE METOT
(Sinop). The total weight of samples was 9861 g. The 

9 Temmuz 2006 sabahı Akliman sahilinde (Sarı total lengths of sea snail ranged from 42.3 to 79.3 mm 
Ada önü) fırtına (poyraz) ile dalganın kuru kumsalı and weights ranged from 14.4 g to 84.04 g. Mean length 
ıslattığı ve hava sakinleşince kırılan dalgaların sahile and weight were estimated as 56±0.41 mm and 
vurduğu 2 m eninde ve 560 m uzunluğundaki sahil 32.01±0.69 g respectively. The sex ratio was 1.15:1.00 
şeridinden örnekler toplanmıştır (Şekil 1). Toplanan (Female:Male). The length-weight, width-weight and 
örnekler Sinop Su Ürünleri Fakültesi laboratuvarına length-width relationships of samples were determined. 
getirilerek, bireysel olarak kabuk boyu ve genişlikleri 1 

Key words:  Sea snail (Rapana venosa  mm, ağırlıkları 0,01 g hassasiyetle kayıt edilmiştir. 
Valenciennes, 1846), wind, biological characteristics Kabuklar kırılarak cinsiyet tayini yapılmıştır. 

Örneklerin boy-ağırlık, genişlik-ağırlık ve boy-genişlik GİRİŞ
ilişkileri belirlenmiştir. İstatistiksel değerlendirmeler 

Anavatanı Uzakdoğu olan deniz salyangozu Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu (2000)'nun bildirdiği 
(Rapana venosa Valenc., 1846), Japonya'da Hokkaido yöntemlere göre yapılmıştır. Hesaplamalarda, MS-
yöresinden Tayvan ve Çin kıyılarına kadar geniş bir Excel ve Minitab 13.0 for Windows bilgisayar 
yayılma alanına sahiptir. Karadeniz'e gemilerin sintine programları kullanılmıştır.
sularıyla taşındığı ve ilk defa Bulgaristan sahillerinde 

BULGULARdalgıçlar tarafından görüldüğü bildirilmektedir (Linder, 
1982). Aynı türün 1930-1940 yılları arasında Kafkasya Toplam ağırlığı 9861 g olan 308 adet dolu deniz 
kıyılarındaki Navorossik limanını istila ettiği rapor salyangozunun yanı sıra birçok deniz kabuğu ve kum 
edilmiştir (Ivanov, 1961). yengecinin de sahile vurduğu ve salyangozların bir 

kısmının kuma gömülü olduğu görülmüştür (Şekil 2, Petrol tankerleri ile Karadeniz'e taşındığı tahmin 
Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5). Ayrıca 35 adet içi boş deniz edilen Rapana venosa, Türkiye sularında ilk kez 1962 
salyangozu toplanmıştır. Salyangozların büyük yılında Trabzon kıyılarında tespit edilmiştir. Üreme, 
çoğunluğunun Sarı Ada'ya yakın olan sahil şeridinde büyüme ve gelişme potansiyelinin yüksekliği nedeniyle 

kısa zamanda tüm Karadeniz kıyılarına yayılmıştır. 1969 
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DALGA VE RÜZGARLARLA SAHİLE VURAN DENİZ SALYANGOZLARININ 
(RAPANA VENOSA VALENCİENNES, 1846) BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN

 BELİRLENMESİ

THE DETERMINATION OF SOME BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEA SNAIL
 (RAPANA VENOSA VALENCİENNES, 1846) THAT DRAGGED WITH WAVE AND WIND TO COAST.
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olduğu görülmüştür. Bu kısımda bazı yerlerde Cinsiyetler arasında boy ve genişlikler arasındaki fark 
metrekarede 10 bireye rastlanmıştır. Ada'dan erkekler lehine önemli, ağırlıklar arasındaki fark ise 
uzaklaştıkça sıklık oldukça azalmıştır. önemsiz bulunmuştur. 1,15:1,00 (%53 dişi-%47 erkek) 

olarak belirlenen cinsiyet oranları arasında Khi-kare 
testi sonucuna göre farkın önemsiz olduğu belirlenmiştir 
(P>0,05).

Deniz salyangozlarının boy-ağırlık ve genişlik-
2,6277ağırlık ilişkileri sırasıyla y=0,0008x  (r=0,96) ve 

2,4433y=0,0032x  (r=0,98) şeklinde üssel olarak 
belirlenmiştir. Boy ile genişlik arasında y=0,8041x-
2,384 (r=0,97) şeklinde doğrusal ilişki bulunmuştur 
(Şekil 7, Şekil 8 ve Şekil 9). Bu bulgulara göre deniz 
salyangozlarında büyümenin negatif allometrik olduğu 
görülmektedir (b=2,6277, b'nin ±%95 güven aralığı= 
2,54-2,72).

Salyangozların uzunlukları 42,3 mm ile 79,3 mm 
arasında, ağırlıkları ise 14,4 g ile 84,04 g arasında 
değişmiştir. Ortalama boy, genişlik ve ağırlıklar ise 
sırasıyla 56±0,41 mm, 42,7±0,345 ve 32,01±0,9 g olarak 
hesaplanmıştır. İncelenen deniz salyangozları %68,5'i 
48 mm ile 59 mm arasında, %77,92'si 14 g ile 37 g 
arasında dağılım göstermiştir (Şekil 6, Şekil 7). 

www.suurunleri.org.tr 

 

 

Şekil 1. Sahildeki deniz salyangozları ve örnekleme alanı (orijinal)

 

 

Şekil 2. Sahildeki deniz salyangozları (orijinal)

 

 

Şekil 3. Kumsaldaki deniz salyangozları ve diğer kabuklar (orijinal)

 

 

 

 

Şekil 4-5: Kuma gömmüş deniz salyangozu ve sahile vurmuş 
yengeçler (orijinal)
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Şekil 6. Deniz salyangozlarının boy frekans dağılımı (%)

Şekil 7. Deniz salyangozlarının ağırlık frekans dağılımı (%)

Şekil 8. Deniz salyangozlarının boy-ağırlık ilişkisi
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aralığında dağılım gösterdiği ve %90'nının 15-80 mm 
boy aralığında olduğu bildirilmiştir (Düzgüneş vd., 
1992). Yine aynı bölgede dreçlerle elde edilen deniz 
salyangozlarının 20 mm ile 95 mm boy aralığında 
oldukları ve %80'inin 40-60 mm boy aralığında 
bulunduğu ifade edilmiştir. Aynı çalışmada ortalama boy 
ve ağırlık değerleri ise sırasıyla 52,85 mm ve 27,72 g 
şeklinde verilmiştir (Sağlam, 2003).

Karadeniz'de yapılan çalışmalarda deniz 
salyangozu boyunun 20 mm ile 95 mm arasında 
değişmekle birlikte, büyük çoğunluğunun küçük boylu 
bireylerden oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmada 
karaya vuran örneklerin de küçük bireylerden oluştuğu 
görülmüştür. Buna deniz salyangozlarının bulunduğu 
Sarı Ada çevresindeki kayalıklarda zaten büyük 
bireylerin bulunmayışı ile sert poyraz rüzgarıyla oluşan 
dalga ve akıntıya büyük bireylerin direnç gösterebildiği 
ve tutunduğu yerde kalmasının neden olabileceği 
düşünülmektedir. Sinop bölgesinde nargile sistemiyle 
dalarak salyangoz toplayan balık adamlarla yapılan 
görüşmelerde, bu bölgede büyük bireylerin yok denecek 
kadar az olduğu bilgisi dikkate alındığında ilk görüşün 
geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Düzgüneş ve ark., 

Tartışma (1992), dış pazarın artan talebi nedeniyle, önceleri 10-12 
Bu çalışmada cinsiyet oranı 1,15:1,00 olarak cm boyunda deniz salyangozları avlanırken, son yıllarda 

belirlenirken, Doğu Karadeniz için bu değer 1:1,6 yoğun avcılık nedeniyle ortalama boyun 4-5 cm 
olarak bildirilmiştir (Sağlam, 2003). Genel olarak düzeyine indiği, bununda pazar fiyatının oldukça 
türlerin cinsiyet oranı 1:1 olmakla birlikte, örnekleme düşmesine neden olduğunu ve büyük ekonomik kaybın 
yöntemi ve zaman bağlı olarak değişimler meydana geldiğini bildirmişlerdir.
görülebilmektedir.

Sinop'ta 3 Temmuz 2006 tarihinde gün boyu sert 
Çalışmada büyümenin negatif allometrik olduğu poyraz esmiş ve gece 01.00 da 19,5 knot olarak en 

hesaplanmıştır. Yine aynı bölgede gerçekleştirilen şiddetli halini almıştır. Sonraki günlerde 6-9 Temmuz 
büyüme çalışmada, b katsayısı 2,60 olarak bulunmuştur arasında 20 ile 24 knot arasında değişen kuvvetlerde 
(Erik, 2005). Kumlu, algli ve çamurlu zeminlerde karayel rüzgarı esmiştir (Anonim, 2006). Bu kuvvetteki 
bulunan deniz salyangozlarının büyüme katsayısının rüzgarlar, Bofor rüzgar skalasına göre Sert-Kuvvetli 
sırasıyla 3,16, 2,82 ve 3,13 olduğunu bildirilmiştir rüzgar (5-6 bofor) kategorisine girmektedir. Bu 
(Düzgüneş vd. 1988, alınmıştır Sağlam, 2003). Doğu kuvvetteki rüzgarlar denizde; yaklaşık 2-4 m boyunda 
Karadeniz için bu değer iki ayrı çalışmada sırasıyla 2,77 orta ve büyük dalgalar meydana getirmektedir. Bu 
ve 3,15 olarak bildirilmiştir (Düzgüneş vd., 1992; şekildeki dalgalar sonucu oluşan akıntılarla, denizde ve 
Sağlam, 2003). Bu verilere göre salyangozlarda zeminde bulunan birçok bitkisel ve hayvansal 
büyümenin bölgelere göre farklı olduğu anlaşılmaktadır. organizmanın sahile sürüklendiği, balıkçıların denizde 
Ayrıca vücut şeklini gösteren b değerinin, sıcaklık, besin bulunan dip ağlarının karıştığı ve kaybolduğu 
bolluğu, üreme gibi, ağırlığı direkt olarak etkileyen bilinmektedir. Örneklerin temin edildiği zaman deniz 
çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu bildirmiştir salyangozları yanı sıra birçok deniz kabuğu, yengeç ve 
(Ricker, 1975). Karadeniz'de yapılan çalışmalarda yosunlarında sahile vurduğu gözlenmiştir. Hatta bu 
kabuk uzunluğu ile kabuk genişliği arasında yüksek organizmaların zaman zaman sahillerde görüntü ve koku 
korelasyonlu doğrusal ilişkiler bulunmuştur (Kalma ve kirliliğine yol açtığı da bilinmektedir. 
ark., 1990; Düzgüneş vd., 1992; Sağlam, 2003; Erik, 

Sonuç olarak bu şekilde sert esen rüzgarların dalga-2005)
ları ve akıntılarıyla sahile sürüklenen deniz salyangoz-

Bu çalışmada, ortalama boy ve ağırlığı 55,96±0,41 larının toplanarak hem bilimsel hemde ekonomik 
mm ve 32,01±0,9 g olan deniz salyangozu boyunun 42,3 anlamda değerlendirilebileceği belirlenmekle birlikte, 
mm ile 79,3 mm arasında değiştiği ve örneklerin bu çalışmanın rüzgarın değişik yön ve kuvveti ile farklı 
%68,5'inin 48-59 mm arasında olduğu saptanmıştır. zemin yapısına sahip sahalarda gerçekleştirmesiyle daha 
Doğu Karadeniz'de ortalama boy ve ağırlığı 62,15 mm detaylı bilgilere ulaşabileceği düşünülmektedir.
ve 42,22 g olan deniz salyangozlarının 24-96,4 mm boy 
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Şekil 9. Deniz salyangozlarının genişlik-ağırlık ilişkisi

Şekil 10. Deniz salyangozlarının boy-genişlik ilişkisi
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nın bir takım riskleri vardır. Yüksek kısmı basınçlı Genel
oksijen, sıkıştırılma sırasında giderek ısınan bir ortamda Dalış donanımları denildiğinde çoğumuzun aklına 
yağ ve benzeri hidrokarbon içerikli maddelerle bir araya ilk olarak serbest dalış için kullanılan ABC/temel 
gelerek yanmaya sebep olabilir. Kısacası nitrox dolumu donanım ve standart SCUBA donanımı gelir. Zaten 
yapabilmek için öncelikle havanın çok daha iyi filtre edil-çoğumuz için bunların dışında kalan dalış donanımları ile 
mesi ve kullanılacak malzemelerin de belirli standartlar dalış yapabilmek hem maddi hem de teknik açıdan 
gözetilerek hidrokarbonlardan arındırılmış olması oldukça güçtür. Ancak dalış sporunun giderek 
gerekir. yaygınlaşması ve teknolojideki sürekli gelişmeler ile 

İşte bu nedenle nitrox dalışlarında kullanılan dalış gelişmiş donanımlarını yakın gelecekte kullanabilme 
malzemeleri tekrardan kuru hava dalışlarında kullanılma-şansımızın artacağını öngörmek de mümkündür. 
maktadır. Ayrıca bunlar özel işaret ve renklerle de farklı Genel olarak SCUBA, yani bağımsız dalış 
olarak belirgin hale getirilmektedir. Daha önce de sözünü donanımlarını standart kuru hava donanımından farklı 
ettiğim bazı dalış merkezleriyse tüp ve diğer olarak nitrox (nitroks), heliox (helyoks), trimix (trimiks; 
malzemelerini bu tip bir ayrıma gitmemek için dolum üçlü karışım) ve yarı ya da tam kapalı gerisolutucu 
sistemlerinin tamamen nitrox'a çevirmiştir. Bu sayede sistemler olarak sıralayabiliriz. SCUBA'dan farklı olarak 
dalış merkezi standart dalış için dalış tüplerini yüksek yüzeye bağımlı olan donanımları ise nargile sistemli kuru 
kalitedeki temiz havayla EAN21 yani %21'lik oksijen hava veya karışım gaz dalışları olarak sıralamak 
(normox olarak da bilinir) ve %79'luk nitrojenle doldurur. mümkündür. Bazı yayınlarda yapılan sınıflandırmalarda 
Bu sayede hem standart dalışlar hem de nitrox yarı ve tam kapalı gerisolutuculardan UBA diye söz 
dalışlarında aynı malzemeyi kullanabilecek duruma edilmektedir; ancak bu tür bir sınıflandırmaya bu 
gelirler. çalışmada gerek görülmemiştir. Ayrıca hyderilox, neox ve 

heliair gibi farklı karışımlar da 
sınırlı kullanımları dolayısıyla 
sınıflandırmada göz  önünde 
bulundurulmamıştır. 

Kullanılan farklı gaz karışım-
ları ve donanımları sayesinde 
dalıcıya standart kuru havaya 
kıyasla sualtında daha uzun süreli, 
güvenli ve avantajlı dalışlar 
yaptırmayı sağlayan her tür 
uygulama kısaca gelişmiş dalış 
uygulaması olarak adlandırılabilir. 
Bu çalışma ile siz değerli okuyucu-
lara gelişmiş dalış uygulamaları ile 
ilgili teknik detaylardan ziyade, bu 
tür uygulamaların ne gibi temel 
farklılıklara sahip olduğu konusun-
da fikir vermeyi amaçladığımı Peki bu tip bir uygulamanın daha başka ne faydaları 
söylemek isterim. olabilir? Elbette dalışta kullanılan havanın belirli 

Nitrox standartlarda olması gerekir. Bu standartlar birçok 
uluslararası kuruluşça belirlenmiştir. Örneğin Avrupa Öyle görülüyor ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde 
Birliği standartlarına göre (EN 14412:2004) havanın çoğu dalış merkezimiz için karışım gaz dolum panelleri 
sahip olması gereken değerler belirlenmiştir. Dalış daha yaygın kullanır hale gelecektir. Her ne kadar nitrox 
tüplerinin içindeki havanın da insan solunumu için karışım ülkemizde çok yaygın kullanıma sahip değilse de 
gerekli standartlara sahip olması şarttır. Maalesef sizlerin yurt dışındaki bazı dalış bölgelerinde artık standart kuru 
de bildiği gibi bazı kuru hava (standart) dalış komp-hava dahi nitrox dolum panellerinden EAN21 olarak dalış 
resörünün bakım ve filtrasyon işlemlerinde gerekli rutin tüplerine doldurulmaktadır. 
kontroller aksatılabilirken; nitrox dolum panelli ile Bilindiği gibi nitrox karışımında, yani zenginleştiril-
kullanılan standart kompresörlerde bu durum söz konusu miş hava karışımındaki oksijen oranı havadakinden daha 
olamaz. zengin hale getirilmektedir. Bu nedenle standart hava 

kompresörleri ile yüksek oranlı oksijen dolumu yapma-

GELİŞMİŞ DALIŞ UYGULAMALARI   

1

Ata Burak ÇAKALOZ
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

 UBA (Underwater Breathing Apparatus) , sualtı solunum donanımı olarak adlandırılabilir.
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Bu tür sistemlerin standart filtreden ayrı olarak ikincil bir problemleri de beraberinde getirir. Eğer nitrox 
filtresi bulunur ki bu sayede hava yüksek kısmi basınçlı karışımındaki oksijenin kısmi basıncı düşürülecek olursa 
oksijenle kullanılabilir hale gelecek şekilde temizlenmiş da bu sefer nitrojenin sahip olduğu yüksek kısmi basınç 
olur. Bu işlem sonrası elden edilen havaya kısaca OCA vurgun ve derinlik sarhoşluğu gibi büyük problemlerin 
(Oxygen Compatiable Air) denir. oluşmasına sebep olacaktır. 

Kısacası hangi oranda karışırsa karışsın, oksijen ve 
nitrojen belirli bir derinlikten sonra hiçbir şekilde ikili 
karışım olarak kullanılamayacak duruma gelir. İşte bu 
sebeple 40 metreden daha derine yapılacak olan teknik 
dalışlar için daha farklı bir karışım kullanılmalıdır. 

Peki bu karışımın nasıl özellikleri olması gerekir? 
Öncelikle içinde oksijen olmalıdır; doğal olarak 
metabolik ihtiyacımızı karşılayacak kadar oksijenin 
solunum yoluyla vücudumuza girmesi gerekir. Peki 
karışımdaki oksijenin miktarı ne kadar olmalıdır? 
Oksijenin kısmi basıncı zehirlenme yaratmayacak 
sınırlarda tutulmalıdır. Örneğin 60 metre derinlikte ortam 
basıncı 7 atmosfer olur ve burada kuru hava solunacak 
olursa; içerisindeki oksijen miktarı %147'ye ulaşır. Bu 
oranda oksijen kısa bir süre içerisinde vücut hücrelerinde 

Nitrox ve standart hava konusunda yeterli bilgiye zehirlenme etkisi gösterecektir. İşte bu sebeple tüp 
sahip olan tecrübeli bir dalıcı için sualtında solumayı içerisinde olması gereken oksijen miktarının %21'in de 
tercih edeceği havaya karar vermek çok da zor değildir. altında olması gerekir. 
Tecrübeli bir dalıcı böyle bir durumda elbette çok daha Peki nitrojen yerine kullanılacak gazın ne gibi 
temiz ve kaliteli olan EAN21'i tercih edecektir. İşte bu özelliklere sahip olması gerekir? Öncelikle bu gazın inert 
nedenle yakın gelecekte, özellikle havanın temizliğine (atıl) olması, yani nitrojende de olduğu gibi vücut 
değer veren ve gelişmiş dalış uygulamalarının tarafından metabolik faaliyette kullanılmaması gerekir. 
eğitimlerini vermeyi amaçlayan çoğu dalış merkezinin bu Böylelikle gaz biyolojik zehirlenmeye  sebep olmayacak-
tür dolum sistemlerini kullanacağını tahmin etmek pek de tır. İnert olmasının yanı sıra, bu tür  bir gazın ayrıca 
zor olmayacaktır. nitrojenden daha hafif olması gerekir. Böylelikle etkile-

Sportif dalışlarda kullanılacak olan nitrox gaz şimde bulunduğu sıvılar içerisinde daha hızlı eriyecek ve 
karışımındaki oksijen sınırı %40'ı geçmemelidir. Oksijen aynı şekilde de daha hızlı açığa çıkacaktır. İşte bu 
miktarına getirilen böyle bir sınırlama sayesinde gerek özellikleri kimyasala olarak yapısında barındıran bir gaz 
dolum gerekse de dalış esnasındaki oluşabilecek bir takım olan helyum en iyi tercih olarak bu özel karışımdaki 
problemler önlenmeye çalışılır. yerini almaktadır. 

Konuya merak duyan dalıcılar, ilk olarak nitrox Ancak ne var ki helyumun da vücut üzerinde bir 
tablolarına baktıklarında nitrox karışımlarının derinlik ve takım yan etkileri bulunur. Nitrojene oranla daha hızlı 
süre açısından çok büyük avantajlar getirmediğini, hatta olan helyum molekülleri (neredeyse 4 kat) ses tellerinde 
bazı durumlarda da derinliğin kuru hava ile dalışlardan bir takım geçici bozulmalara yol açar; helyum soluyan 
daha sınırlı olduğunu görecektir. Ancak bu tür bir gözlem kişinin sesi incelir. Ayrıca helyumun yüksek iletkenliği 
konu hakkında sahip olunan sınırlı bilgi ışığında yapılır. dolayısıyla vücuttan solunum yolu ile ısı kaybı da giderek 
Eğer nitrox karışımı hakkında bir miktar daha araştırma hızlanmış olur. Öyle ki belirli bir derinlikten sonra bu 
yapılacak olursa, bu tür bir karışımın özellikle derinlik etkisi yüzünden helyum solutulan dalıcılar ısı üreten özel 
sarhoşluğu ve dekompresyon hastalığı (vurgun) riskini dalış elbiseleri kullanmak durumda kalır. 
nasıl indirgediği de görülecektir. Bu özelliklerinin yanı Kısacası heliox, yani helyum ve oksijen derin dalışlar 
sıra doğru karışımla gerçekleştirilecek tekrar dalışlarda için bir çözüm olarak geliştirilmiş özel bir uygulamadır. 
gerek dip sürelerinin ne denli arttığı ve gerekse de yüzey Helyum pahalı bir gazdır ve bu sebeple sportif 
bekleme zamanlarının ne denli kısalacağı görülecektir. dalışlardaki kullanımı da yakın geçmişe kadar oldukça 
Kısacası 15-20 metrelere yapılacak tek bir dalış için sınırlı kalmıştır. Ancak günümüzde sportif dalış için 
nitrox çoğu dalıcıya avantajlı gözükmeye bilirse de 25-30 kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Öyle görülüyor ki 
metrelere yapılacak tekrar dalışlarda ne denli avantajlar yakın gelecekte de bir çok dalış merkezimiz bu teknik 
sağladığı ortaya çıkacaktır.  dalışı talep edecek müşterileri için gerekli donanımları 

edinecektir. Heliox
TrimixNitrox ile dalış sportif derinliklerde güvenlidir, 

ancak derinlik arttıkça oksijenin sahip olduğu kısmi Heliox'la dalışın da belirli bir sınırı vardır. Eğer bu 
basınç giderek artar ve oksijen zehirlenmesi gibi büyük sınır aşılacak olursa yüksek basınç sinirsel sendromu 
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(YBSS) olarak adlandırılan oksijene bağlı bir rahatsızlık 
meydana gelir. 100 ila 130 metrelerde meydana gelen bu 
problemle başa çıkabilmek için heliox karışımının içine 
düşük bir oranda nitrojen eklenir ve böylelikle solunum 
gazı üçlü karışım haline gelir. İleri seviye teknik bilgi ve 
deneyim gerektiren bu tür gelişmiş uygulamalar yoğun 
olarak ticari dalışlarda kullanılmakla birlikte, artık 
günümüzde IANTD, TDI, DSAT ve CMAS gibi eğitim 
organizasyonlarınca belgelendirilip sportif olarak 
uygulanır hale gelmiştir.

Üçlü karışımda kodlama nitrox'ta olduğundan biraz 
daha farklıdır. Üçlü karışımın kodlanmasında, karışım 
içerisinde bulunan oksijen ve helyum oranları kullanılır; 
örneğin %10 oksijen, %70 helyum ve %20 nitrojen içeren 
üçlü karışım, trimix 10/70 olarak kodlanır. Trimix 10/70 
100 metre için uygun bir karışımdır. Açık devre (scuba) 
trimix sistemlerinde çoğunlukla iki karışım oranı 
kullanılır; bunlardan trimix 19/30 gibi normoksik oranlar Karışımları kullanılabilir. Tam kapalı sistemlerde ise bir 
30 ila 60 metreler için tercih edilir. Trimix 10/50 gibi saf oksijen bir de seyreltici gaz (hava, nitrox, trimix) 
hipoksik oranlar ise 60 metreden daha derine yapılan kullanılır. Bu iki ayrı tüpten bir boşluğa taşınan gaz 
dalışlar için kullanılır. karışımı, burada birleşerek dalıcı tarafından solunacak 

Üçlü karışımın dalış tüplerine doldurulmasında yine hale gelir; aynı zamanda burada pis havanın filtre 
OCA kullanılır. Helyum ve oksijenin belirli bir oranda edilmesini sağlayan bir de karbondioksit filtresi yer alır.
tüpe aktarılmasından sonra, aynı tüpün üzerine özel Değişen derinliklere bağlı olarak gerisolutucularda 
filtrelerle elde edilen hava basılır. Bu teknik üçlü karışım kullanılan gazların kısmi basınçlarının da uygun şekilde 
elde etmenin en basit, zaman alıcı ve ucuz yöntemidir. ayarlanması gerekir. Bazı basit türlerinde bu ayarlar 

Gerisolutucular basitçe elle yapılabildiği gibi bazılarında da elektronik 
Standart SCUBA dalış donanımında her nefes verme devrelerle gerçekleştirilir. Gerisolutucu donanımlar 

ile suya karışan havanın içinde %15-16 oranında oksijen, gerek sessiz olmaları ve gerekse de çıkardıkları 
%4-5 oranında karbondioksit ve geri kalanında da kabarcıkların oldukça az oluşu nedeniyle tercih edilirler. 
nitrojen bulunur. İnsan vücudu akciğerlere ulaşan Aynı zamanda gerisolutucu sistemler çok daha az hava 
oksijenin ancak %20-25'ini kullanır; yani deniz tüketilerek dalışa devam edilmesini sağlarlar. Bu tür 
seviyesinde 0,21 kısmi basıncına sahip olan oksijenin uygulamalarda en çok karşılaşılabilecek problemler ise 
nefes verilen havadaki değeri 0,15-16 ya düşer. oksijen azlığı (hipok-
Dolayısıyla, eğer verilen nefes içerisindeki karbondioksit si) ya da fazlalığına 
gazı ayrıştırılacak olursa, verilen nefes içindeki oksijen (h iperok s i )  bağl ı  
miktarıyla dahi en az bir iki kere daha sağlıklı olarak nefes olarak ortaya çıkabi-
alabilmek mümkündür. İşte gerisolutucu sistemleri de bu lecek rahatsızlıklardır. 
temel fizyolojik işleyişe göre düzenlenmiştir. Hipoksi ve hiperoksi 

Gerisolutucular yarı kapalı ve tam kapalı sistemler dalışlar için ciddi birer 
olarak geliştirilmiştir. Daha basit bir donanıma sahip olan tehlike oluşturur ve bu 
yarı kapalı gerisolutuclar askeri, sportif ve bilimsel yüzden gerisolutucu 
dalışlarda kullanılır ve genel olarak tam kapalı sistemlere donanımı ile dalış 
kıyasla daha sık bir kullanıma sahiptirler. Özellikle sualtı yapacak kişinin her 
görüntüleme ve bilimsel dalış uygulamalarında tercih tür teknik beceri ve 
edilen yarı kapalı sistemler, aynı zamanda maliyet ve teorik bilgiye sahip 
güvenlik açısından da tam kapalı sistemlere göre daha olması gerekir. 
avantajlıdır.

Her iki sistemde de dışarı verilen nefes yeniden filtre 
edilerek belirli bir miktarda da olasa solunum havası 
olarak yeniden kullanılabilecek hale getirilir. Yarı kapalı 
sistemlerde filtreleme sistemi daha basit olduğundan Ata Burak ÇAKALOZ
ayrıştırma işlemi sınırlı olarak gerçekleştirilir ve bir Su Ürünleri Yüksek Mühendisi,TSSF Eğitim Kurulu Üyesi

TSSF-CMAS 3* Dalış Eğitmeni & Rehber Dalıcımiktar kirli hava (solunumda dışarı verilen hava) suyun 
PADI OWSI & EFRI,Sınırlı Kaptaniçine yavaş yavaş sızdırılır. Yarı kapalı sistemlerde 

solunum havası olarak kuru hava, nitrox ya da trimix ataburak@deltaqua.com

Resim 4. Askeri amaçlı kullanılan tam kapalı gerisolutucular
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glukoz değeriyle ilgili uzun süreli çalışmalar (Lusková ve ÖZET
ark., 1995) yok denecek kadar azdır. Balıklarda kan Kan glukozu, balıkların fizyolojik durumlarının 
glukozunun standardizasyonuyla ilgili araştırmalar da az belirlenmesinde, stres, toksisite deneylerinde ve sağlık 
sayıda bulunmaktadır (Smith ve ark., 1987; Canfield ve durumlarının kontrolünde yaygın şekilde kullanılmak-
ark., 1994; Azizoğlu ve Cengizler, 1996; Aydın ve ark., tadır. Bu makalede, balıklarda sağlık ve fizyolojik 
2000; Cengizler ve Şahan 2000; Şahan ve Cengizler, durumun önemli göstergeleri olarak bilinen kan 
2002; Chen ve ark., 2002; Çelik ve Çakıcı, 2005). glukozunun farklı balık türlerindeki seviyeleri 

Bu çalışmada, konuyla ilgili farklı türlere ait sağlıklı incelenmiştir. Kan glukozunun en düşük ve en yüksek 
-1 -1 balıklardaki kan glukozu ile ilgili çalışma sonuçlarının bir değerleri sırasıyla 0,40 mgdL  ve 443,25 mgdL  

araya getirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Böylece aralıklarında gözlenmiştir. Gözlemlere dayanarak, 
bu konuyla ilgili yapılacak araştırmalara bir kaynak balıklarda kan glukoz değerinin farklılık gösterdiği tespit 
oluşturması hedeflenmiştir.edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Balık, kan, glukoz.
GLUKOZ (GLC)

Günlük diyetle alınan karbonhidratlar arasında başlıcası STANDARDISATION OF BLOOD 
olan glukoz hücresel metabolizmanın en büyük enerji GLUCOSE FOR SOME FISH SPECIES kaynağıdır. Glukoz bunun yanı sıra, nükleik asitlerde ABSTRACT bulunan riboz gibi diğer şekerlerin ve glikoprotein ile 

Blood glucose in fish is commonly used to determine glukozaminoglikan gibi karbonhidrat yapıların öncül 
in physiological conditions, stress, toxicity bioassays and maddesidir. Karaciğer, beslenmeden sonra arta kalan 
healthy status. In the present study, the values of blood glukozu glikojen olarak depoladığı ve açlık sırasında 
glucose, considered as important indicators of health and glikojenoliz ve glikoneojenezis yolu ile kan seviyesini 
physiological conditions of fish, have been investigated sabit tuttuğu için glukoz homeostazisinde önemli bir 
in different species. The minimum and maximum values organdır. Glukozun karaciğere alınması ve verilmesi -1 -1of blood glucose were found as 0.40 gdL , 443.25 mgdL , anahtar ara ürünlerinin miktarı ve enzimlerin aktivite 
respectively. Based on the above parameters, it has been derecesi ile kontrol edilir. Sindirim yolu ile gelen glukozu 
determined that the blood glucose value showed doğrudan kan glukoz seviyesine katkıda bulunur (Laker, 
variations in different fish species. 1996). GLC, organizmanın stres durumunu belirleyen en 

Keywords: Fish, blood, glucose. hassas indekslerden birisidir. Onun yüksek konsantras-
yonları balığın stres altında olduğunu ve yoğun bir şekilde 
enerji kaynaklarını kullandığını (örneğin kaslardaki ve GİRİŞ
karaciğerdeki glikojen) gösterir. Bu esnada, azalan GLC Karbonhidratlar, sıcak kanlı hayvanların enerji 
konsantrasyonu enerji kaynaklarının tüketildiğini ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci kaynak olarak 
(glikojen) ve buna bağlı olarak organizmanın durumunun kullanılmaktadırlar (Keha ve Küfrevioğlu, 2000). Bu 
kötüye gittiğini gösterir (Zhiteneva ve ark., 1989). Kan durum, balıklarda beslenme şekline göre değişiklik arz 
glukozunun genel ortalama değeri Tablo 1'de verilen etmektedir. Omnivor ve herbivor türlerin karbonhidratları 
balıkların ortalama değeri alınarak hesaplanmıştır.karnivorlara göre daha iyi değerlendirdikleri bilinmekte 

-1GLC değeri ortalama 93,56±41,426 mgdL  olarak olup, karbonhidrat metabolizmasında glukozun önemli 
hesaplanmıştır. En düşük ortalama GLC değeri 0,40 yer tuttuğu bildirilmektedir (Lovell, 1989). Glukoz 

-1metabolizmasında insulin, glukagon ve tiroid hormon- mgdL  ile Oncorhynchus mykiss (Aydın ve ark., 2000) 
-1larının memelilerde düzenleyici rol oynadıkları türünde, en yüksek GLC değeri ise 443,25 mgdL  ile 

bilinmesine karşılık (Keha ve Küfrevioğlu, 2000), bu Pagrus auratus (Canfield ve ark., 1994) türünde elde 
durumun balıklardaki etkileri hakkında kesin bir bilgi edilmiştir (Tablo 1). GLC değeri, aynı balık türüyle 
bulunmamaktadır (Kaminska ve ark., 1988). İhtiyolojik yapılan farklı çalışmaların çok azında  birbirine yakın 
çalışmalarda doğal şartlarda yaşayan balıkların kan bulunurken çoğu çalışmalarda ise farklılık göstermiştir.

BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN KAN GLUKOZUNUN 
STANDARDİZASYONU

1 2Ekrem Şanver ÇELİK , Hasan ÇAKICI
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Çanakkale, Türkiye

E-mail: sanver_celik @hotmail.com)
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye.
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Örneğin, Aydın ve ark., (2000)'nın Oncorhynchus mykiss (2005)'nın aynı tür için belirlediği GLC değerinden 
türü için elde ettiği kan glukoz değeri, Çakıcı (1999)'nın önemli derecede farklılık göstermiştir. Benzer durum 
aynı balık türü için tespit ettiği kan glukoz değerine Azizoğlu ve Cengizler (1996) ile Chen ve ark., (2002)'nın 
benzer olarak bulunmuştur. Benzer durum Sadler ve ark., Oreochromis niloticus türü için belirledikleri GLC 
(2000) ile Hunn ve Greer (1991)'in Salmo salar türü için değerinde de görülmüştür. Atamanalp (2000)'ın 
yaptıkları farklı araştırmalarda tespit edilen kan glukoz Oncorhynchus mykiss türü için yaptığı bir araştırmada 
değerinde de görülmüştür. Oysaki, Cengizler ve Şahan belirlenen GLC değeri, Handy ve ark., (1999)'nın tespit 
(2000)'nın Cyprinus carpio türü için yaptığı bir ettiği GLC değerinden farklılık göstermiştir (Tablo 1). 
araştırmada bulunan GLC değeri, Karataş ve ark., 

-1Tablo 1. Farklı Tür Balıklara Ait Kan Glukoz Değerleri (mgdL )
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Aynı familyaya ait farklı balık türleri için yapılan (Yıldırım ve ark., 2000) türleri için yapılan farklı çalışma-
çeşitli çalışmalarda, genel olarak, kan GLC değeri larda belirlenen GLC değeri birbirinden anlamsız bir fark-
farklılık göstermiştir. Örneğin Cyprinidae familyasına ait lılık göstermiştir. Benzer şekilde Cyprinus carpio 
Cyprinus carpio (Cengizler ve Şahan, 2000) ile Rutilus (Karataş ve ark., 2005) ile Acipenser naccarii (Cataldi ve 
rutilus (Şahan ve Cengizler, 2002) türleri için belirlenen ark., (1998), Oreochromis niloticus  (Azizoğlu ve 
GLC değeri birbirine benzer olarak elde edilirken Cengizler, 1996) ile Pagrus auratus (Canfield ve ark., 
Chondrostoma nasus (Lusková ve ark., 1995) ile Capoeta 1994), Capoeta capoeta capoeta (Aydın ve ark., 2000) ile 
capoeta capoeta (Aydın ve ark., 2000) türleri arasında Gadus morhua (Nelson ve ark., 1996), Stizostedion 
tespit edilen GLC değeri ise birbirinden anlamlı bir luciperca (Brown ve ark., 2001) ile Ictalurus punctatus 
farklılık göstermiştir. Benzer durum Rutilus rutilus (Warner ve Williams, 1977), Oncorhynchus mykiss  
(Şahan ve Cengizler, 2002), Cyprinus carpio (Yamawaki (Wilkie ve ark., 1996) ile Dicentrarchus labrax  (Peres ve 
ve ark., 1986; Karataş ve ark., 2005), Capoeta tinca ark., 1999) türleri için belirlenen GLC değeri de birbirin-
(Yıldırım ve ark., 2000), Barbus plebejus escherichi den önemsiz bir farklılık göstermiştir. Halbuki 
(Yıldırım ve ark., 2000);  Tinca tinca  (Svoboda ve ark., Chondrostoma nasus (Lusková ve ark., 1995), 
2001) türleri için yapılan farklı araştırmalarda belirlenen Oreochromis niloticus (Azizoğlu ve Cengizler, 1996), 
GLC değerinde de görülmüştür (Tablo 1). Cyprinus carpio (Cengizler ve Şahan, 2000), Scorpaena 

porcus (Çelik ve Çakıcı, 2005), Rutilus rutilus (Şahan ve Farklı familyaya ait değişik balık türleri için yapılan 
Cengizler, 2002), Oncorhynchus mykiss (Handy ve ark., bazı çalışmalarda kan glukoz düzeyi birbirine yakın 
1999) türleri için belirlenen GLC değeri birbirinden fark-bulunurken çoğu çalışmalarda ise farklılık göstermiştir. 
lılık göstermiştir. Aynı şekilde Gadus morhua (Nelson ve Örneğin Oreochromis niloticus (Chen ve ark., 2002), 
ark., 1996) ile Ictalurus punctatus (Smith ve ark., 1987), Salmo salar (Knoph ve Thorud, 1996) ve Capoeta tinca 

Değerler literatürlerde verildiği şekilde ortalama değer yada aralık olarak sunulmuştur. a: ± standart sapmayı, b: ± standart hatayı, Xort.: ortalama 
değeri, Min.: minimum değeri ve Mak.: maksimum değeri göstermektedir. *Ortalamalar ilgili çalışmalarda belirtilen değerler kullanılarak 

-1tarafımızdan hesaplanmıştır. c: SI sistemi (International System of Units)'ne (mmolL ) göre verilen değerler 0,0555 faktörüne bölünerek US sistemi 
-1(Conventional units)'ne (mgdL ) dönüştürülmüştür. d: İncelenen makalelerde en düşük ve en yüksek değerler belirtilmemiştir. Dolayısıyla 

makalelerde belirtilen en düşük ve en yüksek ortalama değerler ilgili kan glukozu için en düşük ve en yüksek değerler olarak kayedilmiştir.

-1Tablo 1. Farklı Tür Balıklara Ait Kan Glukoz Değerleri (mgdL ) (Devamı)
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Recirculation System, with Application of discriminant analysis. Aquaculture, 218, 89- Cyprinus carpio (Yamawaki ve ark., 1986) ile Sparus 102.
aurata (Papoutsoglou ve ark., 1999) türleri için tespit Çakıcı, H. (1999) Farklı İşletmelerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalığının (Onchorhychus 

mykiss Walbaum) Kan Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması. Yüksek edilen kan glukoz değeri arasında da önemli bir farklılık Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 45 
s.görülmüştür. Bu durum, GLC düzeyinin türlere göre 
Çelik, E.Ş. (2005) Çanakkale Boğazı'ndan avlanan iskorpit balığı (Scorpaena porcus varyasyon göstermesine bağlanmıştır (Jeon ve ark., Linnaeus, 1758)'nın kan glukoz düzeyindeki aylık değişmeler. Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences, Vol. 22, No.1-2, 115-118. 1995).
Çelik, E.Ş.; Çakıcı, H. (2005) Çanakkale Boğazı'ndaki İskorpit Balığı (Scorpaena porcus 
Linnaeus, 1758)'nın Bazı Biyokimyasal Kan Parametrelerinin Belirlenmesi. OMU Zir. Sonuç olarak, farklı balık türlerinde yaygın olarak 
Fak. Dergisi, 20(2): 15-23.-1kullanılan kan glukozu ortalama 93,56±41,40 mgdL , Das, B.K.; Mukherjee, S.C. (2003) Toxicity of Cypermethrin in Labeo rohita 

-1 -1 Fingerlings: Biochemical, Enzymatic and Haematological Consequences. Comparative minimum 0,40 mgdL  ve maksimum 443,25 mgdL  Biochemistry and Physiology Part C, 134, 109-121.
Handy, R.D.; Sims, D.W.; Giles, A.; Campbell, H.A; Musonda, M.M. (1999) olarak belirlenmiştir. Genel olarak, aynı balık türleri için 
Metabolic Trade-Off Between Locomotion and Detoxification for Maintenance of Blood aynı yada farklı familyalar içerisinde yer alan farklı balık Chemistry and Growth Parameters by Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) During 
Chronic Dietary Exposure to Copper. Aquatic Toxicology, 47, 23-41.türleri için tespit edilen kan glukozunun farklılık 
Hunn, J. B.; Greer, I. E. (1991) Influence of Sampling on the Blood Chemistry of Atlantic gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte kan glukoz Salmon. The Progressive Fish-Culturist, 53: 184-187.
Jeney, Z.; Valtonen, E.T.; Jeney, G.; Jokinen, E. I. (1996) Effects of Pulp and Paper Mill düzeyini, stresin (Papoutsoglou ve ark., 1999; Sadler ve 
Effluent  (BKME)  on Physiology and Biochemistry of the Roach (Rutilus rutilus L.). ark., 2000), ayın (Aydın ve ark., 2000; Yıldırım ve ark., Arch. Environ. Contam. Toxicol., 30, 523-529.
Jeon, J.K.; Kim, P.K.; Park, Y.J.; Huh, H.T. (1995) Study of Serum Constituents in 1999; Çelik, 2005), mevsimin (Smith ve ark., 1987; Several Species of Cultured Fish. J. Korean Fish. Soc., 28 (2), 123-130.
Karataş, S.; Erdem, C.; Cicik, B. (2005) Kadmiyumun Cyprinus carpio (L. 1758)'da Yıldırım ve ark., 1999; Cengizler ve Şahan, 2000; Şahan 
Serum Aspartat Aminotransferaz, Alanin Aminotransferaz ve Glukoz Düzeyi Üzerine ve Cengizler, 2002; Çelik, 2005), toksik maddelerin Etkileri. Ekoloji, 14, 55, 18-23. 
Keha, E. E.; Küfrevioğlu, İ. (2000) Biyokimya. Derya Kitabevi, Trabzon, s. 633.(Handy ve ark., 1999; Atamanalp, 2000; Knoph ve 
Knoph, M.B.; Thorud, K. (1996) Toxicity of Ammonia to Atlantic Salmon (Salmo salar Thorud, 1996; Karataş ve ark., 2005; Das ve Mukherjee, L.) in Seawater-Effects on Plasma Osmolality, Ion, Ammonia, Urea and Glucose Levels 
and Hematologic Parameters. Com. Biochem. Physiol. Vol. 113A, No. 4, 375-381.2003), glukoz enjeksiyonunun (Peres ve ark., 1999), 
Laker, M.F. (1996) Klinik Biyokimya (Ulukaya, E., Tokullugil A., Gür, E., Dirican, M., kondisyon faktörünün ve sıcaklığın (White ve Fletcher, Tuncel, P., Ulukaya, E., vd. çev.). Uludağ Üniv. Tıp Fak. Biyokimya ABD. Nobel Tıp 
Kitapevleri Ltd.Şti., İstanbul, 343 s.1985), hastalığın (Aydın ve ark., 2000), sanayi atıklarının Lovell, T. (1989) Nutrition and Feeding of Fish. New York, America, 260 p.

(Jeney ve ark., 1996), örnekleme metodunun (Railo ve Kaminska, D.S.; Loos, U.; Maier, V.; Didschuneit, H.H.; Pfeiffer, E.F. (1988) Seasonal 
Variations of Glucose and Triodothyronine Concentrations in Serum of Carp (Cyprinus ark., 1985), tuzluluğun (Nelson ve ark., 1996; Das ve carpioL.). Horm. Metabol. Res., 20: 727-729. 
Lusková, V.; Lusk, S.; Halačka, K. (1995) Yearly Dynamics of Enzyme Activities Mukherjee, 2003), pH (Wilkie ve ark., 1996), rakımın 
and Metabolite Concentrations in Blood Plasma of Chondrostoma Nasus. Folia (Çakıcı, 1999), üremenin (Aydın ve ark., 2000; Svaboda Zoologica-44 (Suppl.1) : 75-82.
Nelson, J.A.; Tank, Y.; Boutilier, R.G. (1996) The Effects of Salinity Change on the ve ark., 2001; Çelik, 2005) cinsiyetin (Yıldırım ve ark., 
Exercise Performance of Two Atlantic Cod (Gadus morhua) Populations Inhabiting 1999) ve yaşın (Aydın ve ark., 2000) etkilediği Different Environments. The Journal of Experimental Biology, 199, 1295-1309. 
Papoutsoglou, S.E.; Miliou, H.; Chadio, S.; Karakatsouli, N.; Zarkada, A. (1999) bilinmektedir. Böylece  bu faktörlerin e tkileri Studies on stress responses and recovery from removal in gilthead sea bream Sparus 

araştırıldıkça balık kanındaki parametre ve özelliklerin aurata (L.) using recirculated seawater system. Aquacultural Engineering, 21: 19-32. 
Peres, H.; Gonçalves, P.; Oliva-Teles, A. (1999) Glucose Tolerance in Gilthead standardizasyonu, dolayısıyla balık sağlığı kontrol Seabream (Sparus aurata) and European Seabass (Dicentrarchus labrax). Aguaculture, 
179, 415-423.kriterleri geliştirilebilecektir. Bu derlemede, farklı tür 
Railo, E.; Nikinmaa, M.: Soivio, A. (1985) Effects of Sampling on Blood Parameters in balıklara ait kan glukoz değeri ortaya konulmaya the Rainbow trout, Salmo gairdneri Richardson. Journal of Fish Biology, 26, 725-732.
Sadler, J.; Wells, R.M.G.; Pankhurst, P.M.; Pankhurst, N.W. (2000) Blood Oxygen çalışılmıştır. Bundan sonra yapılacak kan glukozu ile ilgili 
Transport, Rheology And Haematological Responses to Confinement Stress in Diploid çalışmalar için bir ön veri olması ümit edilmektedir. and Triploid Atlantic Salmon, Salmo salar. Aguaculture, 184, 349-361.
Smith, J.B.; Beleau, M.H.; Waterstrat, P.; Tucker, C.S.; Stiles, F.; Bowser, P.R.; 
Brown, L.A. (1987) Biochemical Reference Ranges for Commercially Reared Channel 
Catfish. The Progressive Fish-Culturist, 49:108-114.KAYNAKLAR Svoboda, M.; Kouŕil, J.; Hamáčková, J.; Kaláb, B.; Savina, L.; Svobodová, Z.; 

Atamanalp, M. (2000) Bir Sentetik Piretroit İnsektisitin (Cypermethrin) Subletal Vykusová, (2001) Bıochemıcal Profıle of Blood Plasma of Tench (Tinca Tinca L.) Durıng 
Dozlarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'na Makroskobik, Histopatolojik, Pre-and Postspawnıng Perıod. Acta Vet. Brno, 70: 259-268.
Hematolojik ve Biyokimyasal Etkileri. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Şahan, A.; Cengizler, İ. (2002) Seyhan Nehri (Adana Kent İçi Bölgesi)'nde Yaşayan 
Enstitüsü, Erzurum, 120 s. Benekli Siraz (Capoeta barroisi Lortet, 1894) ve Kızılgöz (Rutilus rutilus) Linnaeus, 

1758)'de Bazı Hematolojik Parametrelerin Belirlenmesi. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 26, 849-Aydın, S., Gültepe, N.; Yıldız, H. (2000) Natural and Experimental Infections of 
858.Campylobacter cryaerophila in Rainbow Trout: Gross Pathology, Bacteriology, Clinical 
Warner , M.C.; Williams, R.W. (1977) Comparison between serum values of pond and Pathology and Chemotheraphy. Fish Pathology, 35(3), 117-123.
intensive raceway cultured channel catfish, Ictalurus punctatus (Rafinesque) Journal of Aydın, S.; Yıldırım, A.; Erdoğan, O. (2000) Aras Nehrinde Yaşayan Capoeta capoeta 
Fish Biology, 11:385-395.  capoeta (Güldenstaedt, 1772)'nın Kan Glukoz Düzeyindeki Aylık Değişimler. Turk. J. Vet. 
Wilkie, M.P.; Simmons, H.E.; Wood, C.M. (1996) Physiological daptations of Rainbow Anim. Sci., 24, 523-528.
Trout to Chronically Elevated Water pH (pH=9.5). The Journal of Eperimental Zoology, Azizoğlu, A.; Cengizler, İ. (1996) Sağlıklı Oreochromis niloticus (L.) Bireylerinde Bazı 274:1-14.

Hematolojik Parametrelerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Tr. J. of Veterinary and White, A.; Fletcher, T.C. (1985) Seasonal Changes in Serum Glucose and Condition of Animal Sciences, 20, 425-431. the Plaice, Pleuronectes platessa L. Journal of Fish Biology, 26, 755-764
Brown, J.A.; Moore, W.M.; Quabius, E.S. (2001) Physiological Effects of Saline Waters Yamawaki, K.; Hashimoto, W.; Fujii, K.; Koyama, J.; Ikeda, Y.; Ozaki, H. (1986) 
on Zander. Journal of Fish Biology, 59, 1544-1555. Hemochemical Changes in Carp Exposed to Low Cadmium Concentrations. Bulletin of 
Canfield, P.J.; Quartararo, N.; Griffin, D.L.; Tsoukalas, G.N.; Cocaro, S.E. (1994) the Japanese Society of Scientific Fisheries, 52 (3): 459-465.
Haematological and Biochemical Reference Values for Captive Australian snapper, Yıldırım, A.; Türkmen, M.; Altuntaş, İ. (1999) Çoruh Havzası-Oltu Çayı'nda Yaşayan 
Pagrus auratus. Journal of Fish Biology, 44: 849-856. Bıyıklı Balık, Barbus plebejus escherichi (Steindachner, 1897)'in Kan Glukoz 
Cataldi, E.; Marco, P.D.; Mandich, A.; Cataudella, S. (1998) Serum Parameters of Düzeyindeki Mevsimsel Değişimler. Tr. J. of Veterinary and Animal Sicences, 23, 373-
Adriatic Sturgeon Acipencer naccarii (Pisces: Acipenseriformes): Effects of Temperature 378.
and Stress. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 121, 351-354. Yıldırım, A.; Türkmen, M.; Altuntaş, İ. (2000) Çoruh Nehri Oltu Çayında Yaşayan 
Cengizler, İ.; Şahan, A. (2000) Seyhan Baraj Gölü ve Seyhan Nehri'nde Yaşayan Aynalı Capoeta tinca (Heckel, 1843)'nın Kan Glukoz Düzeyindeki Aylık Değişmeler. Turk. J. 
Sazan (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758)'larda Bazı Kan Parametrelerinin Belirlenmesi. Biol. 24, 49-56.
Turk. J. Vet. Anim. Sci., 24, 205-215. Zhiteneva, L.D.; Poltavceva, T.G.; Rudnickaja, O.A. (1989) Atlas of normal and 
Chen, C.Y.; Wooster, G.A.; Getchell, R.G.; Bowser, P.R.; Timmons, M.B. (2002) pathological cells in the blood of fish. Rostov-on-Don, 112 pp.
Blood Chemistry of Healthy, Nephrocalcinosis-Affected and Ozone-Treated Tilapia in a 
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AKDENİZ' DE UZUN DİKENLİ DENİZ KESTANESİ' NİN  
(Diadema setosum; Leske 1778) İKİNCİ KAYDI

1 2 3 4Mehmet GÖKOĞLU , B. Ahmet BALCI , Halil ÇOLAK , Beylem BANBUL ACAR
1-2-3-4Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 07058, Kampus/Antalya,

1 2 3 4gokoglu@akdeniz.edu.tr, abalci@akdeniz.edu.tr, halilcolak@akdeniz.edu.tr, beylemb@akdeniz.edu.tr

ÖZET reefs. After a series of observations for identification 
Bu çalışmada Antalya-Konyaaltı Plajı kayalık- is determined that needle-spined urchin (Diadema 

larında yeni bir tür deniz kestanesi tespit edilmiştir. setosum; Leske 1778) is a lessepsian migrant 
Yapılan tür teşhisinde bu türün lesepsiyan göç yapan species. According to previous studies, this species 
uzun dikenli Diadema setosum (Leske 1778) olduğu firstly recorded in 2006 at 18 m depth of the 
belirlenmiştir. Yapılan literatür taramalarında, türün Mediterranean Sea around Kaş region. In this study, 
zehirli olduğu ve Akdeniz'deki ilk kaydının Kaş'ta parameters like wet weight , scale diameter , height  
2006 yılında  18 m derinlikte yapıldığı bulunmuştur. and maximum spine length are found to be 54.6 g, 
Elde edilen bireyde canlı ağırlık  54.6 g., kabuk çapı 4.5 cm, 2.2 cm and 16 cm respectively. Reports on 
4.5 cm, yüksekliği 2.2 cm, maksimum diken the existence of this species in Antalya Konyaaltı 
uzunluğu 16 cm olarak ölçülmüştür. Türün Kaş'tan 1 Beach reefs after one year later than its 
yıl sonra Antalya Konyaaltı Plajı kayalıklarında da determination in Kaş indicates its adaptation and 
görülmesi Akdeniz'e adaptasyonunu yaptığını distribution to Mediterranean Sea. It is reported to be 
göstermektedir. Türün zehirli olması denizde poisonous and therefore constitutes great risks for 
aktivite yapanlar için risk oluşturmaktadır. human activities in the area.
Anahtar kelimeler: Diadema setosum, lesepsiyan, Key words: Diadema setosum, lessepsian, 
Antalya Körfezi, zehirli tür Antalya Gulf, poisonous species

ABSTRACT GİRİŞ
İndo-pasifik zehirli bir deniz kestanesi In this study, the precense of a new sea urchin 

türü olan Diadema setosum, Kızıldeniz' de, species is determined in Antalya Konyaaltı Beach 
Afrika'nın doğu kıyılarından 
Japonya ve Avustralya kıyı-
larına kadar dağılım göster-
mektedir[1][2]. Büyüklüğü 35-
50 cm arasında değişmekte olup 
24°C - 27°C su sıcaklığında 
yaşamaktadır. Echinodermata 
fi lumundan Diadematidae 
familyasına ait olan türün ana 
besin grubunu algler oluştur-
maktadır[3]. Besin olarak 
seçtikleri alglerin kalkersiz, 
tanin ve fenol konsantrasyon-
larının ve biyoaktif komponent-
lerin düşük olması tercihinde 
olan türlerden Diadema setosum 
özellikle Codium cinsi alglerle 
bes lenmek tedir [4 ].  D en iz  
kestaneleri içinde predasyon 
etkisine en az maruz kalan

Resim 1: İkinci kaydı yapılan Diadema setosum
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türlerden biri olan Diadema setosum'un[5] aynı ölçülmüştür. 
zamanda, bulunduğu resiflerde yüksek oranda biyo- TARTIŞMA ve SONUÇ
erozyona da sebep olduğu tespit edilmiştir[6]. Doğal 

Laboratuar çalışmamız esnasında bireye temas ortamında diğer deniz kestanelerine nazaran daha halinde elde kırmızı-mor bir leke bıraktığı ve hareketli olan bu türün, suda görüşün azaldığı ve 
kuvvetli  bir acı verdiği gözlemlenmiştir.  güneş ışınlarının eğik geldiği dönemlerde kayalar Williamson ve diğerleri (1996) de türün zehirli üzerinde de beslendiği görülmüştür. Yine yerli tür 
olduğunu, yüzücü ve dalıcılara temas sırasında zarar deniz kestanelerine nazaran Diadema setosum, 
verebileceğini bildirmişlerdir.kayalara daha gevşek bir tutunma göstermektedir. 

Sonuç olarak;  Kaş'ta ilk kaydı 2006 yılında Türün Kızıldeniz'de su sıcaklığının 25 ºC'nin 
verilmiş ve Akdeniz'e Süveyş Kanalı aracılığı ile üzerine çıktığı Haziran-Eylül ayları arasında 
girmiş olan Diadema setosum'un 1 yıl sonra yumurta bıraktığı bildirilmiştir [7]. Akdeniz'de türün 
Antalya-Konyaaltı Plajı'nda da görülmesi, bu türün ilk kaydı Kaş kıyılarında Yokeş ve Galil tarafından 
Akdeniz'e adaptasyonunu yaptığı ve yayıldığının 2006 yılında yapılmıştır[8]. Türün zehirli olduğu, 
işaretleridir. Söz konusu bireyi aldıktan sonra aynı yüzücü ve dalıcılara temas sırasında zarar 
bölgedeki dalıcıların başka bireyler de görmeleri verebileceği de bildirmiştir [9].
bizim bu görüşümüzü doğrulamaktadır. Gerek MALZEME ve YÖNTEM
küresel ısınma gerekse Akdeniz'deki su koşullarında 

Antalya-Konyaaltı  Plajı  kayalıklarında olan değişikler nedeniyle Akdeniz'e yeni türlerin 
12.06.2007 tarihinde yapılan scuba dalışlarında 5- girmesi olağandır. Predatörlerinin bulunmayışının 
10 metre derinlikler arasında farklı bir tür deniz ve besin olarak özellikle Codium cinsi algleri tercih 
kestanesine rastlanmıştır.  Kıyıya çok yakın görülen etmelerinin, zamanla mevcut alg populasyonunu 
bu tür sonraki Scuba dalışlarımız esnasında da azaltacağı hatta yok edebileceği de kaçınılmaz bir 
yaklaşık iki ay boyunca izlenmiştir. Bu örnek gerçektir. Böyle zehirli türlerin Akdeniz'e girmeleri, 
16.08.2007 tarihinde alınarak Akdeniz Üniversitesi yerli fauna ve flora üzerine etkilerinin yanı sıra 
Su Ürünleri Fakültesi laboratuarına canlı olarak denizde aktivite gösterenler için risk oluşturmaya 
getirilmiştir. Örnek halen Akdeniz Üniversitesi Su başlamıştır.
Ürünleri Fakültesi müzesinde muhafaza edilmek-

KAYNAKLARtedir.
[1] Lessios, H.A., Kessing, B.D., Pearse, J.S., 2001. Population 

BULGULAR Structure and Speciation in Tropical Seas: Global Phylogeography of 
the Sea Urchin Diadema, Evolution 55 (5), 955-975.Antalya-Konyaaltı  Plajı  kayalıklarında [2] http://www.meerwasser-12.06.2007 tarihinde yapılan scuba dalışlarında 5- lexikon.de/de/73/733/Diadema/setosum.htm

10 metre derinlikler arasında farklı bir tür deniz [3] http://en.wikipedia.org/wiki/Diadema_setosum
kestanesine rastlanmıştır. Aynı tür Antalya yat [4] Coppard, S.E., Campbell, A.C., 2007. Grazing Preferences of 

Diadematid Echinoids in Fiji, Aquatic Botany, 86, 204212.limanı batığı (St.Didier) çapasının yerleştiği tünel 
[5] McClanahan, T. R., 1998. Predation and the Distribution and içinde de görülmüş ancak Konyaaltı Planjı'da tespit 
Abundance of Tropical Sea Urchin Populations, Journal of edilen birey alınarak Akdeniz Üniversitesi Su Experimental Marine Biology and Ecology,  221: 2,  231-255.

Ürünleri Laboratuarına getirilmiştir. Laboratuarda [6] Carreiro-Silva, M., McClanahan, T.R., 2001. Echinoid Bioerosion 
and Herbivory on Kenyan Coral reefs: the Role of Protection from bireyin biyometrik ölçümleri ve tür tayini 
Fishing, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 262, yapılmıştır. Yapılan tür tayininde, bu türün bir 133153.

Kızıldeniz göçmeni olan Diadema setosum (Leske [7] Pearse, JS., 1970. Reproductive Periodicities of Indo-Pasific 
Invertebrates in the Gulf of Suez III. The Echinoid Diadema setosum ( 1778) olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızda elde 
Leske ),  Bulletin of  Marine Science 20: (3), 697-720.ettiğimiz uzun dikenli deniz kestanesi üzerinde 5 
[8] Yokes, B., Galil, B.S., 2006. The First Record of the Needle-Spined adet beyaz leke ve anal kesede parlak portakal sarısı Urchin Diadema setosum ( Leske, 1778) ( Echinodermata: Echinoidea: 

renkte halka bulunmaktadır (Resim 1). Yine vücut Diadematidae ) from the Mediterranean Sea, Aquatic Invasions, 1 (3), 
188-190.üzerinde fosforlu lekelerin varlığı da türe ait 
[9] Williamson, J.A., Fenner, P.J., Burnett, J.W., Rifkin, J.F., 1996. özelliklerdendir [1].  
Venomous and Poisonous Marine Animals, A Medical and Biological 
Handbook, University of New South Wales Pres, Sydney, Australia, Türe ait biyometrik ölçümlerde bireyin ağırlığı 
504.   54.6 g, kabuk çapı 4.5 cm, kabuk yüksekliği 2.2 cm 

ve maksimum diken uzunluğu 16 cm olarak 
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KEREVİTLERİN (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823) ET VERİMİ
 VE KİMYASAL KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ÜREME DÖNEMİNİN ETKİSİ

1 2Ruhan Erdilal İLHAN   Serap Koşal ŞAHİN
1Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 07059 Kampus ANTALYA, E-mail: rilhan@akdeniz.edu.tr

2İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ordu Cad. No: 200 34470 Laleli / İstanbul

The flesh yield fall to 13.16±4.29% (p<0.05), that was Özet
determined to be the contents of 83.48±2.23% moisture, 

Bu çalışmada İstanbul Büyükçekmece Gölü'nden 0.35±0.29% lipid, 13.42±2.86% protein and 1.18±0.21% 
yakalanan kerevitle rin (Astacus  leptodactylus ash on February. When the flesh yield, the ratio of 
Eschscholtz 1823) et verimi ve kimyasal kompozisyonu moisture and protein were found to be 15.97±2.25%, 
araştırılmıştır. Araştırma için toplam 180 adet kerevit 82.45±2.54% and 12.28±1.09%, that was determined the 
kullanılmış ve araştırma üreme dönemlerinin kimyasal contents of lipid (2.24±0.62%) and ash (1.65±0.36%) 
kompozisyon üzerine olan etkisini belirlemek için üç increased significantly (p<0.05). Finally, the echonomic 
farklı dönemde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; values and protein contents of A. leptodactylus are high, 
kerevitlerin Kasım ayı et verimleri %17.84±2.73, nem the flesh yields are low. However the reproduction 
oranı %83.01±1.55, yağ oranı %0.62±0.30, protein oranı activities change the flesh yields, lipid and ash contents of  
%14.17±0.60 ve inorganik madde oranı %1.46±0.26 them, significantly.
olarak bulunmuştur. Şubat ayında et verimleri 

Keywords: Astacus leptodactylus, flesh yield, %13.16±4.29 değerine düşmüş (p<0.05), su oranı 
chemical composition%83.48±2.23, yağ oranı %0.35±0.29, protein oranı 

%13.42±2.86 ve inorganik madde oranı %1.18±0.21 Girişolarak belirlenmiştir. Haziran ayında et verimleri 
%15.97±2.25, nem oranı %82.45±2.54 ve protein oranı Dünya genelinde, büyük bir kısmı Amerika ve 
%12.28±1.09 olarak tespit edilirken  yağ (%2.24±0.62) Avustralya kıtalarında olan 500'den fazla kerevit türü 
ile inorganik madde (%1.65±0.36) içeriklerinin önemli bulunmaktadır (Hobbs (1988)). Ülkemizde ise kerevit 
bir şekilde arttığı (p<0.05) belirlenmiştir. Sonuç olarak türlerinden sadece A. leptodactylus (Eschscholtz, 1823) 
Astacus leptodactylus türü kerevitlerin ekonomik değeri türü bulunmaktadır. Aydın ve Çağıltay, (2005) ile Balık 
ile protein içeriği yüksek, et verimi düşüktür. Bununla vd., (2005) tarafından bu tür için Kasım ayının üreme 
birlikte, üreme aktiviteleri et verimi, yağ oranı ve öncesi dönem, Şubat ayının üreme dönemi ve Haziran 
inorganik madde oranını önemli oranda değiştirmektedir. ayının üreme sonrası dönem olduğu bildirildi.  Ülkemizin 

ekonomik iç su ürünlerinden biri olan ve bir çok göl, gölet Anahtar Sözcükler: Astacus leptodactylus, et ve baraj gölünde yaygın olarak bulunan kerevitten 2005 verimi, kimyasal kompozisyon yılında toplam 809 ton elde edilmiştir  (Anon (2005)).
The effect of reproduction period on the Kuru ağırlığının %76'lık kısmı protein olan bu canlı 

flesh yield and chemical composition of önemli bir protein kaynağıdır. Ayrıca, E ve K vitaminleri 
açısından da zengindir. Son derece lezzetli ve pahalı olan crayfish
kerevitler lüks su ürünleri arasında yer almaktadır (Çevik 

Abstract: & Tekelioğlu, (1999)). 
In this study the flesh ratio and proximate Kerevit, özellikle Fransa, Belçika, İsviçre, Hollanda, 

composition of crayfish (Astacus leptodactylus Avusturya, İsveç, Almanya ve İtalya gibi bir çok Avrupa 
Eschscholtz, 1823) which were caught from ülkelerinde çok sevilerek yenen ve aranan bir yiyecek 
Büyükçekmece Lake in İstanbul were investigated. The olmasına rağmen Türkiye'de az miktarda tüketilmektedir. 
totally 180 crayfish were used on the experiment and the Canlı, dondurulmuş, kerevit kuyruğu salamurası, kerevit 
study was carried out on three different period to yemeği ve pişirilmiş olarak ihrac edilmektedir. Türkiye 
determine the effect of reproduction periods on chemical Avrupa ülkeleri arasında kerevit üretim ve ihracat 
composition. According to the results of the study, the potansiyeli bakımından en önde gelen ülkeler arasındadır 
mean percentages of flesh yield, moisture, crude lipid, (Bolat & Aksoylar (1997)). Avrupa ülkeleri yılda 10 000 
crude  protein and ash contents of A. leptodactylus were ton kerevit tüketimi ile önemli bir pazar oluşturmaktadır 
found to be 17.84±2.73%, 83.01±1.55%, 0.62±0.30%, (Harlıoğlu (2004)).
14.17±0.60% and 1.46±0.26% on October, respectively. 
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Günümüze kadar, İstanbul, Büyükçekmece Gölü varyans analizleri (ANOVA) hesaplanmış ve önem 
kerevitlerinin et verimi ve kimyasal yapısı üzerine seviyesi (P) 0.05 olarak seçilmiştir.
yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile 
İstanbul gibi önemli bir pazara çok yakın olan bu gölde 
yaşayan kerevitlerin et verimleri ve kimyasal yapılarının 
belirlenmesi ile üreme dönemlerinin bu özelliklerine olan 
etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 
Materyal olarak kullanılan Astacus leptodactylus  

türü kerevitler İstanbul Büyükçekmece Gölü'nden 
alınmıştır (Şekil 1 ve Şekil 2). Avlama sonrası materyaller 
buz destekli strofor taşıma kapları içinde canlı olarak 
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma 
Laboratuarına ulaştırılmıştır. Çalışma 2005-2007 yılları 
arasında, sene tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 
Kasım ayı içinde 30, Şubat ayı içinde laboratuara getirilen 
yumurtalı olduğu gözlenen kerevitlerden 30 ve Haziran 
ayı içinde 30 materyal kullanılmış, ertesi dönemlerde 
aynı örnek sayılarıyla çalışmaya 1 yıl daha devam 
edilmiştir.  Sonuçta toplam 180 adet kerevit ile çalışma 
yürütülmüştür.

Kerevitlerin abdomen ve kelipet etleri ayrıldıktan 
sonra et verimleri;

Et Verimi = (Yenen Kısmın Ağırlığı /Toplam Ağırlık) 
x 100 bağıntısı ile hesaplandı (Gülyavuz & Ünlüsayın Bulgular
(1999)).

Kerevitin et verimi Tablo 1'de gösterilmiştir.Kerevitlerin su oranı; Association of Official 
Analytical Chemists (AOAC) (2002a)'a göre, ham 
protein içeriği;  (Nx6.25) Kjeldahl methodu AOAC 
(2002b)'a göre, yağ oranı; Soxhlet methodu AOAC 
(2002c)'e göre, ham inorganik madde içeriği; AOAC 
(2002d)'a göre belirlenmiş ve karbonhidrat oranı 
matematiksel olarak hesaplanmıştır.

Tüm istatistiksel analizler için SPSS-10.0 Windows 
programı kullanılarak3 tekrardan elde edilen verilerin 

Kerevitin kimyasal kompozisyon sonuçları Tablo 
2’degösterilmiştir. 

  Şekil 1. Astacus leptodactylus
Fig. 1. Astacus leptodactylus

Şekil 2. İstanbul-Büyükçekmece Gölü'nün haritası
Fig.2. The map of Büyükçekmece Lake-İstanbul

Tablo 1. Kerevitin bazı biyometrik ölçümleri ve et 
verimleri

Tablodaki değerler ortalama değerler, ± standart sapma

Tablodaki değerler ortalama değerler, ± standart sapma

Tablo 2. Kerevitin kimyasal kompozisyonu
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content. 950.46. Official Methods of Analysis (17th ed.). Tartışma ve Sonuç
Gaithersburg, Maryland.

Kerevitlerin et verimi yumurtlama döneminde Association of Official Analytical Chemists, (2002b): Protein önemli derecede düşmüştür (p<0.01). Genel olarak content in meat. 928.08. Official Methods of Analysis (17th ed.). 
kerevitlerin et verimi yaklaşık %15'dir (Huner (1994)). Gaithersburg, Maryland.
Yıldırım vd. (1997) tarafından yapılan bir çalışmada 

Association of Official Analytical Chemists, (2002c): Fat kerevitlerin et verimi %10-27 olarak bulunmuştur. Gürel content in meat. 960.39. Official Methods of Analysis (17th ed.). ve Patır (2006)  tarafından yapılan çalışmada kerevitlerin Gaithersburg, Maryland.
et verimi %17.5 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda 

Association of Official Analytical Chemists, (2002d): Ashes kullanılan kerevitlerin et verimi de bu değerlere paralellik 
content. 920.153. Official Methods of Analysis (17th ed.). göstermiştir (Tablo 1). Bu değerlere göre; Şubat ayında Gaithersburg,  Maryland.yumurtalı olan bireylerin et verimi önemli derecede 
Aydın, H. ve Çağıltay, F., (2005): Tatlı su istakozu Astacus azalmıştır (p<0.01).
leptodactylus (Esch.,1823)'un çiftleşme ve yumurta 

 Protein oranları yumurtlama dönemi öncesi (Kasım) bırakmasında erkek birey sayısının etkisi. İstanbul Üniversitesi 
yüksek (%14.17) iken yumurtlama sonrasında (Haziran) Su Ürünleri Dergisi, 19:55-60.
düşmüştür (%12.28) (p<0.01). Üreme sonrası Balık, S., Çubuk, H., Özkök, R. ve Uysal, R., (2005): Some 
kerevitlerin yağ oranlarında da önemli bir artış (Kasımda Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus 
%0.62; Haziranda %2.24) gözlenmiştir (p<0.01). Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir. Turk Journal of Zoology, 
Yumurtlama döneminde düşük değerde olan inorganik 29:295-300. TÜBİTAK.
madde oranı (%1.18) yumurtlama dönemi sonrasında Bolat, Y. ve Aksoylar, Y. M., (1997): Eğirdir Gölü kerevitlerine 
önemli oranda artmıştır (%1.65) (p<0.05). Yapılan (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842) genel bir bakış, 
çalışmalarda kerevitin su içeriği %81 (Yıldırım IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir/Isparta, sf. 257-
vd.(1997)) ve %79-79.7 (Gürel & Patır (2001)) olarak 269.
belirlenmiştir. Çalışmada bulunan sonuçlar diğer Çevik, C., and Tekelioğlu, N., (1999): Investigation of some 
çalışmalara paralellik göstermiştir. Kerevitin ham protein ecology and morfometrics properties of Crayfish (Astacus 
değerini; Yıldırım vd. (1997) %14.2, Gürel ve Patır leptodactylus Esch.,1823) in Seyhan Dam Lake and its disease 
(2001) %16.4-17.1, Çevik ve Tekelioğlu (1999) kuru condition. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Eğirdir/Isparta, 

sf. 270-279.ağırlık üzerinden %76, Umoh ve Bassir (1977) %74.84 
olarak bulmuşlardır. Çalışmada bulunan değerler bu Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M., (1999): Su ürünleri işleme 
değerlere paralellik göstermiştir. Ham yağ değeri teknolojisi. Şahin Matbaası, ISBN: 975-96897-0-7,366 s., 
Yıldırım vd. (1997) (%1.26-1.51) ile Gürel ve Patır Ankara. 
(2001) (%0.40-0.50) tarafından bulunan değerlere Gürel, A. and Patır, B., (2001): Meat Yield and Chemical 
paralellik göstermiştir. Ham kül içeriği Yıldırım vd. Quality of Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in 
(1997) (%1.05-1.51) ile Gürel ve Patır (2001)'ın (%1.29- Keban Dam Lake.The Journal of Veterinary Science, 17(2): 1, 
1.51) değerlerine paralellik gösterdi. Konya.

Harlıoğlu, M., M., (2004): The present situation of freshwater Sonuç olarak; et verimi düşük olan kerevitlerin ham 
crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Turkey, protein içeriği yüksektir. Kerevitler gıda formülasyonları 
Aquaculture, 230(1-4): 181187.için elverişli bir protein kaynağıdır. Kerevitlerin et verimi 

yumurtlama döneminde önemli derecede düşmektedir. Hobbs, H. H. Jr. (1988): Crayfish distribution, adaptive 
radiation and evolution, in Holdich D. M. & Lowery R.S., Protein oranları da et verimine benzer bir değişiklik 
eds,Freshwater Crayfish: Biology, management and gösterir ve yumurtlama dönemi öncesi yüksek iken, 
exploitation, Chapman & Hall, London, 11-51.yumurtlama sonrasında azalmaktadır. Üreme sonrası 

kerevitlerin yağ oranlarında da önemli bir artış meydana Huner, J. V., (1994): Cultivation of freshwater crayfishes in 
North America. In: Freshwater Crayfish Aquaculture in North gelmektedir. Yumurtlama döneminde düşük değerde olan 
America, Europe, and Australia (ed. by J.V. Huner), pp. 5±156. inorganik madde oranı, yumurtlama dönemi sonrasında 
The Haworth Press Inc, New York.önemli oranda artmaktadır. Kısacası, kerevitler üreme 

döneminden önemli ölçüde etkilenmektedir. İstanbul Umoh, I. B. and Bassir, O., (1977): Lesser known sources of 
protein in some Nigerian peasant diets. Food Chemistry, 2(4): Büyükçekmece Gölü'nde yaşayan kerevitlerden daha iyi 
315-321.yararlanabilmek için avcılığının Sonbahar'da yapılması 

önerilmektedir. Yıldırım, Z., Gülyavuz, H. and Ünlüsayın, M., (1997): A Study 
on Flesh Productivity of Eğirdir Lake's Crayfish (Astacus Kaynaklar leptodactylus salinus Nordman, 1842). Türk Journal of 
Zoology, 21: 101-105, TÜBİTAK.ANONİM, (2005): Devlet İstatistik Enstitüsü, Su Ürünleri 

İstatistikleri, Ankara.
Association of Official Analytical Chemists, (2002a): Moisture 
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KÖPRÜÇAYI NEHRİ SAĞIRİN DERESİ'NDE (ANTALYA)YAŞAYAN 
Capoeta capoeta angorae (HECKEL, 1843)'NIN YAS VE BÜYÜME ÖZELLİKLERİ 

İLE EŞEYSEL OLGUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ
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İncelenen bireylerin yaşları dorsal yüzgeç ile yan çizgi BULGULAR 
arasında kalan bölgeden alınan pullardan belirlenmiştir. Yaş ve Eşey DağılımıbBoy-ağırlık ilişkilerinin tespit edilmesinde W = a x L  

01 Mart-26 Mayıs 2003 tarihleri arasında yakalanan şeklindeki allometrik büyüme denkleminden, boy ve 
301 adet Capoeta capoeta angorae örnekleri 0  VIII yaş ağırlıkça büyümeleri Von Bertalanffy büyüme 
grupları arasında dağılım göstermiştir (Çizelge1). denklemiyle hesaplanmıştır (Avşar, 1998; Bagenal and 
Populasyonun % 78,07'sini I. ve II. yaş grubuna ait Braum, 1971; Beverton and Holt, 1957). İlk eşeysel 
bireyler, % 21,93'ünü ise diğer yaş gruplarına ait bireyler olgunluk boyunu belirlenmek amacıyla, eşeyler boy 
oluşturmuştur.  İncelenen 301 örneğin % 57,14 gruplarına göre sınıflandırılmıştır. Bu boy gruplarına 
(172)'ünün dişi, % 42,86 (129)'sının erkek bireylerden düşen olgun bireylerin eşeysel yönden olgunlaşmamış 

2 oluştuğu ve eşeyler arasındaki farkın χ testine göre bireylere olan oranının % 50'ye denk geldiği boy grubu, 
önemli olmadığı bulunmuştur (P>0.05). Sağırin ilk eşeysel olgunluk boyu olarak değerlendirilmiştir. 

3 Deresi'nden yakalanan C. c. angorae örneklerinin yaş ve Kondisyon faktörünün hesaplanmasında K= W/ L  
eşeylere göre ortalama çatal boy ve ağırlık değerleri şek lindek i  izometrik büyüme denk leminden  
çizelge 1'de gösterilmiştir. Dişi bireyler 0 yaş grubunda yararlanılmıştır. İstatistik hesaplamalar Elbek ve ark 
ortalama 11,4 cm çatal boy ve 16,4 g ağırlıkta iken, VIII. (2002)'nın belirttiği esaslara göre yapılmıştır (P=0,05). 
yaş grubunda 36,3 cm çatal boy ve 577 g ağırlığa 
sahiptirler. Erkekler ise 0 yaş grubunda ortalama 8,7 cm 
çatal boy ve 8,8 g ağırlığa ulaşırken VI. yaşta 28,2 cm çatal 
boy ve 270,7 g ağırlıkta oldukları tespit edilmiştir. 

Çizelge 1. Dişi, erkek, dişi-erkek C. c. angorae bireylerinin yaş-boy anahtarı 
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Çizelge 1. Dişi, erkek, dişi-erkek C. c. angorae bireylerinin yaş-boy anahtarı  (devamı)
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Boy Kompozisyonu
İncelenen 301 C. c. angorae bireyinin çatal boyları 

8,7 - 36,3 cm arasında değişim göstermiştir. Boyları 14  
18 cm arasında olan bireyler, tüm örneklerin %86,27'sini 
oluşturmaktadır. Dişi ve erkek bireylerin boy 
dağılımlarına bakıldığında, dişiler 11,4 - 36,3 cm boy ve 
erkekler 8,7 - 29,5 cm boy grupları arasında dağılım 
göstermiştir (Şekil 1).

Şekil 2. C. c. angorae populasyonunda  ağırlık gruplarının % 
frekans dağılımları

Boyca Büyüme 
Sağırin Deresi'nden yakalanan C. c. angorae 

örneklerinin yaş gruplarına göre ortalama çatal boy 
değerlerinden yararlanılarak von Bertalanffy büyüme 
parametreleri bulunmuştur. Dişi-erkek karışımında VI. 
yaşa kadar olan bireyler ele alınarak hesaplanan büyüme Şekil 1. C. c. angorae populasyonunda boy gruplarının % 

-0,110 (t+1,766)denklemi L =46,44 (1-e  ) şeklinde bulunmuştur.frekans dağılımları   t

İncelenen örneklerin yaş gruplarına göre ölçümle Ağırlık Kompozisyonu bulunan ortalama çatal boy değerleri, elde edilen büyüme 
Sağırin Deresi'nden yakalanan dişi ve erkek C. c. denklemleri ile hesaplanan değerlerle karşılaştırılmak 

angorae bireylerinin ağırlıkları 8,8 - 576,5 g arasında suretiyle çizelge 2'de verilmiştir. Tüm C. c. angorae 
değişim göstermiştir. 25-75 g arasında olan bireyler, tüm bireylerinin yaş gruplarına göre ölçüm ve hesapla 
örneklerin % 90,49'unu, geriye kalan % 9,51'ini diğer bulunan çatal boy değerleri arasındaki farklar 0,7 ile 3,6 
ağırlık grupları oluşturmuştur (Şekil 2). Dişilerin arasında olup, tüm yaş gruplarında önemsiz (P>0,05) 
ağırlıkları 16,4  577 g, erkek bireylerin ise 8,8  329,1 g bulunmuştur. Çizelge 2'de de görüldüğü gibi C. c. 
arasında olduğu tespit edilmiştir. angorae populasyonunda oransal boylar yaş ilerledikçe 

giderek azalmaktadır. C. c. angorae populasyonunun 
teorik büyüme durumu, şekil 3'teki von Bertalanffy boyca 
büyüme eğrilerinde gösterilmiştir.

Çizelge 2. C. c. angorae populasyonunun eşey ve yaş gruplarına göre ölçülen ve von Bertalanffy'e göre hesaplanan teorik boy 
değerleri
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Şekil 4. C. c. angorae populasyonunda yaş-ağırlık ilişkisiŞekil 3. C. c. angorae populasyonunda yaş-boy ilişkisi

Boy-ağırlık İlişkisiAğırlıkça Büyüme
C. c. angorae bireylerinin boy-ağırlık ilişkisini Sağırin Deresi'ndeki C. c. angorae bireyleri için elde 
hesaplamak için kullanılan allometrik büyüme denklemi  edilen von Bertalanffy ağırlıkça büyüme parametreleri ve 
Log W = -1,975 + 3,05*Log FL (r= 0,989) şeklinde herhangi bir yaştaki teorik ağırlığın hesaplanmasını 

-0,110 (t+1,766) 3,04 bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisini gösteren eğri ise  sağlayan büyüme denklemi W = 1635,3( 1-e  )  t Şekil 5'te verilmiştir.şeklinde belirlenmiştir.  Yaş gruplarına göre tartım 
yoluyla bulunan ortalama ağırlık değerleri ve elde edilen 
von Bertalanffy büyüme denklemlerine göre VI. yaşa 
kadar hesaplanan teorik ağırlık değerleri ile oransal 
ağırlık artış değerleri çizelge 3'te verilmiştir.

Dişi-erkek bireylerin yaşlara göre tartım ve hesapla 
elde edilen teorik ağırlık değerleri arasındaki fark 2,4 g 
ile 48,2 g arasında değişim göstermiştir. Bu farklılıklar II. 
yaş dışında kalan tüm yaş grupları için önemli (P<0,05) 
bulunmuştur. C. c. angorae populasyonuna ait ağırlıkça 
büyüme eğrileri ise şekil 4'te verilmiştir.
Çizelge 3. C. c. angorae populasyonunun eşey ve yaş 
gruplarına göre tartılan ve von Bertalanffy'e göre hesaplanan 
teorik ağırlık değerleri. Şekil 5. Dişi-erkek karışımı C. c. angorae'da boy-ağırlık ilişkisi

Eşeysel Olgunluk Yaş ve Boyu
Sağırin Deresi'nden avlanan 172 dişi ve 129 erkek 

olmak üzere toplam 301 adet C. c. angorae bireyinden 
eşeysel olgunluk yaş ve büyüklüğü tespit edilmeye 
çalışılmıştır (Çizelge 4, 5). Dişi C. c. angorae bireylerinin 
II. yaşta % 55'inin eşeysel olgunluğa ulaştığı tespit 
edilmiştir. Ancak populasyonda III. yaştan itibaren örnek 
sayısının az olmasından dolayı ve özellikle 20 cm ile 26 
cm boy grupları arasında yeterince olgun dişi birey elde 
edilemediğinden, ilk eşeysel olgunluk yaşı dişiler için II. 
yaş olarak verilmiştir. Erkek bireylerin ise I. yaştan 
itibaren olgunlaşmış oldukları görülmüştür. Eşeysel 
olgunluk büyüklüklerine bakıldığında ortalama 18 cm 
boydaki dişilerin % 84'ünün olgun olduğu; erkeklerde ise 
ortalama 12 cm boya sahip bireylerin % 80'inin, ortalama 
14 cm boya sahip bireylerin % 88'inin olgun olduğu tespit 
edilmiştir. Eşeysel yönden olgunlaşmış en küçük dişi C. c. 
angorae bireyinin boyu 17,1 cm, ağırlığı 63,6 g; erkek 
bireyinin ise 11,8 cm ve 20,5 g ağırlığa sahip olduğu
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yoğun bir stres ortamında bulunmalarından dolayı 
populasyondaki dengelerinin bozulması gösterilebilir. 
Sonuç olarak deredeki balık avcılığının yasaklanması ve 
kontrol altında tutulması populasyonun geleceği 
açısından önem taşımaktadır.
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AMATÖR AVCILIĞA SIKI DENETİM
Avrupa Topluluğu (AB) son dönemde Akdeniz'de balık 

stoklarında görülen düşüş karşısında kaynakların 
sürdürülebilirliğini sağlamak için çeşitli önlemler alıyor. Bu 
çerçevede, ticari avlanmanın yanı sıra amatör avcılığa da 
çeşitli sınırlamalar getiriliyor. Amatör avcılık faaliyetlerinde 
tekneden çekilen ağlar, çevirme ağları, gırgır ağları, tekne 
dreçleri, mekanik dreçler, uzatma ağları, fanyalı ağlar ve 
kombine dip galsama ağlarının kullanılması yasaklanıyor. 
Ayrıca, amatör avcılık faaliyetleri kapsamında uzak göçmen 
türleri avlamak amacıyla parakete kullanılmasına da izin 
verilmiyor. Av araçlarının yanı sıra amatör avcılık sonucu 
yakalanan deniz organizmalarının kullanılmasına da 
sınırlamalar getiriliyor. Amatör avcılık faaliyetleri sonucunda 
elde edilen deniz organizmaları pazarlanamıyor. Bu organiz-
maların pazarlanmasını engellemek üye devletlerin 
sorumluluğunda. Sadece, satıştan elde edilen kârın yardım 
amacıyla kullanılması şartıyla, spor müsabakalarrında 
avlanan türlerin pazarlanmasına izin veriliyor. 

Üye ülkeler, aynı zamanda, Akdeniz'deki uzak göçmen 
türlerini ilgilendiren amatör avcılık faaliyetlerine ilişkin 
verileri kaydetmekle yükümlü tutuluyor. Zıpkınla su altı 
avcılığı da üye ülkeler tarafından düzenleniyor. Buna göre 
zıpkınlar sualtı solunum cihazları ile birlikte ve geceleri gün 
batımı ile şafak arasındaki sürede kullanılamıyor. 

Türkiye'de pazara yönelik olmayan, bireysel tüketim ve 
eğlence amaçlı avlanma olarak tanımlayabileceğimiz amatör 
balıkçılık özellikle son dönemde insanların refah 
seviyelerinin artmasına bağlı olarak sürekli gelişiyor. Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı amatör balıkçılığı düzenlemek için 
her sene avlanma genelgesi (fishing circular) yayınlıyor. 
Genelgede av aracı, avlanma bölgesi ve yasak türlerin yanı 
sıra amatör balıkçılıkla ilgili tanım ve bilgiler de yer alıyor. 
Henüz zorunlu bir lisans sistemi bulunmayan amatör avcılığa 
isteyen herkes katılabiliyor. Türkiye'de de Avrupa'da olduğu 
gibi amatör balıkçılık faaliyetleri sonucu elde edilen deniz 
organizmaları pazarlanamıyor. Türkiye'de her ne kadar 
amatör balıkçılığın yasal çerçevesi net bir şekilde çizilmiş 
olsa da amatör balıkçılık faaliyetlerinde bulunan kişi sayısı, 
bu faaliyetlerin ulusal ekonomiye katkısı ve ekosisteme 
etkileri henüz bilinemiyor. Şimdilik veri, denetleme, kontrol 
ve uygulama eksikliği Türkiye'de amatör balıkçılığın en 
önemli boşlukları olarak görülüyor. 

Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni Sayı:8
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BALIK HALLERİ VE BALIKÇILIĞIMIZDAKİ
YERİ

Mehmet ÖZGEN
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

İBB. Su Ürünleri Hali Müdürlüğü
fisher07@gmail.com

1. Giriş hazırlanmış olmasına rağmen henüz yürürlüğe 
girmemiştir.Balıkçılık ürünlerinin pazarlanması ve korunması 

için önemli işlevi olan balık halleri ülke çapında yeterli Haller konusu incelenirken, kapasite bakımından en 
düzeyde henüz yerleşmemiştir. Türkiye'de 2 büyük balık büyük ve pazarlama yönünden de önemli olmasına 
hali olmasına karşın her ikisi de Avrupa Birliği rağmen hala birçok eksikliği olan “İstanbul Balık Hali” 
standartlarına uymamaktadır. örnek olarak aşağıda değerlendirilmektedir.   

3288 sayılı kanun ile balıkhane dışında su ürünleri 2. İstanbul Balık Hali 
2satışı serbest bırakılmıştır. Bu ise istenilen noktadan İstanbul Balık Hali 1.350 m 'lik iki katlı idari bina, 

2istenilen miktarda kontrolsüz satış nedeniyle hem 4.800 m 'lik bir müzayede salonu (Resim 1), toplam 117 avlanan ve pazarlanan miktar bilinememektedir. 2komisyoncu yazıhanesi, 5 paketleme tesisi, 690 m 'lik bir Bununda ötesinde hiçbir sağlık ve temizlik şartına buzhane, 12 soğuk hava deposu, 1 modern şoklama tesisi uyulmadan pazarlanan su ürünleri insan sağlığını tehdit 2ve soğuk hava deposu, 460 m 'lik kalorifer dairesi ve eder boyutlara gelmiştir. Öncelikle kıyı sistemlerinin 2depo, 2 lokanta, 1 kahvehane, yaklaşık 11,000 m 'lik entegre sistemlere dönüştürülmesi ve su ürünlerinin sıkı tahmil tahliye ve konaklama alanı ile 3 kazıklı iskeleye bir denetim altında sağlıklı, kaliteli güvenilir bir ürün sahiptir. Hal Kumkapı'da Eminönü-Bakırköy sahil yolu haline dönüştürülmesi gereklidir. ile Marmara denizi arasına sıkışmış birçok sorunu olan 
2004 yılında balıkhaneler dışında satış yapılmasını bir konumdadır. İstanbul Büyükşehir Belediye 

engelleyen ve balık halleri ve satış merkezlerinin altyapı Başkanlığı Su Ürünleri Hali Müdürlüğü'nce işletil-
standartları ve hijyen koşullarını düzenleyen yönetmelik mektedir.  

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
Resim 1: İBB Su Ürünleri Hali Müzayede Salonu
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1994 yılında AB ülkelerinin ülkemizden balık veznesinde toplanan paralardan satışa ait KDV ve 
alımını durdurmasından sonra hal içinde bazı belediye rüsumu düşüldükten sonra kalan para ilgili 
değişiklikler yapılmıştır. Bunlar, mezat alanınının komisyoncuya verilir, ilgili komisyoncu da kendi 

2 komisyonunu aldıktan sonra kalanını müstahsile öderdi. 4800m  ye çıkarılması ve üzerinin kaplanması, sosyal 
Müstahsil müdürlük ile bu konuda muhatap değildir. tesis amacıyla buzhane yanında tuvalet, banyo ve 
Maliyenin alacağı olan KDV ise Müdürlük tarafından lokantanın olduğu bir blok inşa edilmesidir. Bunlara ek 
yatırılması gereken sürede Maliye veznesine yatırılırdı. olarak 26 yazıhanenin bulunduğu ve sonra 12-13 

tanesinin soğuk hava deposuna dönüştüğü bir blok daha Hal tamamıyla müdürlük denetiminde olduğu için 
inşa edilmiştir. Yılda ortalama 25-45 bin ton balığın el düzen ve intizam konusunda daha az karmaşa söz konusu 
değiştirdiği 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri olmaktaydı.
Hali Müdürlüğü'nde 10 Su Ürünleri Mühendisi, 3 Su Satışı yapılıp, irsaliyesi düzenlenen su ürünleri hal Ürünleri Yüksek Mühendisi, 6 Veteriner Hekim ve 1 çıkış kapısında tekrar denetlenir ve Müdürlük tarafından Doktor ile birlikte ortalama 150 kişi hizmet vermektedir. satışı yapılmayan ürün var ise gerekli yasal işlem 

2.1. Halin işleyiş durumu yapılırdı. Ayrıca avlanması yasak olan su ürünlerine 
Tarım Bakanlığı denetim elemanlarınca el konur ve 1997 öncesinde uygulanan yönetmelik gereği, her 
müdürlük satış elemanlarınca müzayede usulü ile satılır türlü işlem Hal Müdürlüğü tarafından yapılmakta; esnaf-
ve satış bedeli emanet defterine kayıt edilirek KDV'si ile komisyoncu ve müstahsil birbirlerine karşı güvence 
birlikte tamamı maliye veznesine yatırılırdı.altına alınmış durumda idi. Hal'e kara ve deniz yolu ile 

gelen balıklar önce mezat alanında geliş sırasına göre Anılan sistemde hiçbir işlem, tek bir kişinin 
depolanır ve tespit personellerince tespiti, veteriner inisiyatifine bırakılmamaktadır. İş yoğunluğundan dolayı 
hekimlerce muayenesi yapıldıktan sonra sabah saat 06.00 tespit eksikliği söz konusu olsa bile satış müdürlükçe 
dan itibaren (yine hal'e geliş sırasına göre) pazarbaşı diye yapıldığı için satış cüzdanlarında fazlalık çıkacak ve 
adlandırdığımız belediye satış memurlarınca satışı yapılır dolayısı ile bu var olan fazlalık yine tespit kayıtlarına 
ve satış katibi tarafından müzayede cüzdanlarına işlenirdi girecektir. Eğer hem tespiti ve hemde satışı yapılmadan 
(Resim 2). Bu uygulamada satıştan kaynaklanan vergi (kaçak) ürün satışı yapılacak olursa bu kez hal çıkışındaki 
kayıpları yaşanmazdı. Satıştan sonra balıkların irsaliye ve irsaliye denetiminde ortaya çıkacaktır ve yasal işlem 
faturası Müdürlük tarafından düzenlenir ve naklinin uygulandığı için tekrar resmi kayıtlara intikal edecektir. 
yapılabilmesi için irsaliyesi esnafa verilirdi. Ürünü alan Ayrıntılı düzenlenmiş olan bu mezat yöntemi esnaf ertesi gün almış olduğu balığın fatura tutarını dönemin sonlarına doğru yeterli müzayede memuru ve Müdürlük veznesine yatırarak faturasını alırdı. Üç gün kâtibinin yetiştirilememesi; bilgisayar teknolojisinin içinde ücretini ödemeyen esnafa birdaha satış yapılmaz yetersizliğinden dolayı bilgisayar desteğine geçilememe-ve almış olduğu ürünlerin bedeli Müdürlüğe vermiş si ve personel yetersizlikleri gibi sebepler ile 1 Ocak 1997 olduğu teminattan tahsil edilirdi. Bu şekilde komisyon- yılında serbest piyasa ekonomisi düşünülerek yönetmelik cunun zarara uğramaması sağlanırdı. Müdürlük değişikliği yapılmıştır.

Bu sistemin avantajı, bütün kontrol 
ve otorite Müdürlükte olduğu için 
istatistikî kayıtlar gerçek işlemi yansıt-
makta ve devletin KDV ve gelir vergisi 
gibi mali alacakları düzenli ve satış 
bedelleri üzerinden yapılmakta olduğun-
dan vergi kaybı minimum seviyededir. 
Ayrıca hal'de düzen ve intizam daha kolay 
sağlanmaktadır. Dezavantajı ise, Hal'de 
yük Müdürlükte olduğu için zaman 
zaman  persone l ye tersizl iğinde n 
kaynaklanan sorunlar çıkmakta, personel 
giderleri artmakta ve tüm mali işlemlerin 
müdürlük tarafından yapılmasından 
dolayı örneğin istenmeyen gelişme 
töhmet ve zan altında kalma olayları söz 
konusu olmaktadır. Ancak sistemin 
değiştirilmesindeki temel etken serbest 
piyasa ekonomisine geçme isteği olduğu 
söylenebilir.

Resim 2: Müzayede usulü ile bir satış anı
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1997'de yapılan yönetmelik değişikliği ile Balık Hali devletin kasasına girmesi gereken meblağın ne kadarının 
Müdürlüğü'nün müzayede yapma yetkisi kaldırılmış ve girdiği belli değildir. Buna KDV haricindeki diğer 
sadece mezatı denetleme ve izleme görevi verilmiştir vergiler de eklendiği zaman önemli vergi kayıpları 
(Resim 3). Satışların müzayede usulüyle balık komis- yaşandığı bir gerçektir. İyi niyetli bu uygulamanın 
yoncuları elemanları tarafından yürütülmesi kabul zamanla kişileri yozlaştırdığı, yanlışlara ittiği 
edilmiştir.  Bu durumda aynı komisyoncuya ait farklı görülmüştür. Bu nedenle bu sistemin yerine yeniden 
noktalarda satış yapılabilmektedir. Vergi tahsili Mali- müstahsili, komisyoncuyu, perakendeciyi ve devleti de 
ye'nin görevi olduğu gerekçesi ile hal çıkışında fatura ve düşünerek yeni bir sistemin hayata geçirilmesi 
sevk irsaliyesi kontrolü ortadan kaldırılmıştır. Maliye kaçınılmaz bir zorunluluktur.
yılda ancak birkaç gün gelip burada fatura denetimi 2.2 İstanbul Balık Halinin bugünkü durumu, 
yapmaktadır. eksikleri ve yapılması gerekenler

Yeni yönetmeliğe göre, mezat yapıldığı saatlerde Bütün olumsuzluklarına rağmen İstanbul Balık Hali, 
satılan ürünlerin satışı sonucu oluşan fiyat ve bu dünyadaki birçok balık halinden daha iyi konumdadır. 
satışlardan doğan belediye alacakları, komisyoncuların Ancak yeterli olduğu söylenemez.  
vermek zorunda oldukları beyannameler ile tahsil 

Balık halindeki sorunlar, nakliye, satış ve depolama edilmektedir. Satış şefliği yapmış olduğu tespitler ile 
sürecinde görevli personelin eğitimi, fiziki konum ve beyanları karşılaştırmakta ve bir uyumsuzluk olduğu 
ulaşım, iskele, giriş ve çıkış trafiği,  yönetmelik sorunları takdirde tespit edilen fiyatlar geçerli olmaktadır. 
ile tecrübeli personel istihdamı zorunluluğu ve üniversite 

Bu sistemde yapılan satışları tam anlamı ile ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği eksikliği şekilinde 
denetleme imkânı yoktur. Bunun nedenleri ise şöyle özetlenebilir. 
sıralanabilir:

3. Nasıl bir balık hali olmalı? 
- Saat 04:00'dan önce yasak olmasına rağmen su 

Balık hallerinin nasıl olması gerektiği konusunu yine ürünü satışı yapılabilmektedir.
başta eğitim, fiziki konum, yönetmelik, işbilir personel, 

- Hal içerisinde aynı anda birden çok noktada aynı çalışma şekli, örnek üzerinden müzayede, internet 
komisyoncu ve farklı komisyoncular tarafından satış kullanımı ve internet üzerinden satış, sağlık ve temizlik, 
yapıldığından her birinin satış fiyatları tek tek kontrol istatistikler başlıkları altında değerlendirmek mümkün 
edilememekte, sadece ortalama fiyatlar alınabilmektedir. görülmektedir. 

Yeni sistemin dezavantajı, satış sonucunda 3.1. Eğitim
düzenlenmesi gereken faturalarda ne kadar doğru 

Balık hallerinde alıcı ve satıcı esnaf (komisyoncu), rakamlar kullanıldığının bilinmemesidir. Sistemde 
müstahsil, hal içi taşıyıcı, nakliyeci, kaşarcı, temizlik ve inisiyatif tamamıyla bir ya da birkaç kişinin vicdanına 
güvenlik elemanları ile belediye çalışanları bulunmak bırakılmış durumdadır. Dolayısı ile bu ticaret sonucu 

zorundadır. Bütün bu insanlar hal 
içerisinde sirkülasyonu sağlamakta-
dır. Bu kişilerin gıda ve insan sağlığı,  
çevre temizliği ve insan ilişkileri 
konularında kesinlikle eğitimden 
geçirilmelisi gerekmektedir. Bu 
eğitimler ise dönemler halinde 
tekrarlanmalı ve mutlaka halde bulu-
nan  herkesin katılımı sağlanmalıdır. 

Eğitim sonrası uyulması gereken 
kurallara uymayanlara cezai yaptı-
rımlar uygulanmalı, tekrarı halinde 
komisyoncu ise su ürünü satışına, 
esnaf ise su ürünü alışına izin 
verilmemeli; taşıyıcı ve nakliyecilere 
ise bu işten men edilmesine kadar 
giden yaptırımlar uygulanmalıdır. 

3.2. Halin fiziki konumu
Balık halleri denizden bağımsız 

düşünülemez. Kıyıdan uzaktaki bir 
hal birçok problemi de içinde 
barındıracaktır.Resim 3: İBB Su Ürünleri Halinde tespit ve satış kontrolü.
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Buna İzmir Balık Hali örnek gösterilebilir. İzmir 3.5. Su ürünleri hallerinin çalışma şekli
civarında avlanan balıkların önemli bir kısmı hale Müzayedenin yapılış şekli ve müzayedeyi yapan 
getirilmemekte, kaçak satılmaktadır. Fiziki açıdan bir kuruluş yeniden belirlenmelidir. Müzayedeyi yapacak 
balık halinin ister tamamen karada, isterse kıyıda olsun kuruluşun balık hal müdürlüğü olması gereklidir. Farklı 
kesinlikle sahip olması gereken bazı özellikler şöyle saatler arasında gelen ürünlerin farklı salonlara 
sıralanabilir: alınmasını sağlamak ve müzayede esnasındaki bekleyen, 

beklemeyen arasındaki haksız rekabeti ve karmaşayı - En az iki mezat alanını bulunmalı,
önlemek amacıyla halde müzayede yapmak için en az iki - Mezat alanının  çevresinde en az 2 aracın 
salonun olması gerekmektedir. Müzayede biten salon geçebileceği genişlikte yol bulunmalı, 
boşaltılıp temizlendikten sonra tekrar ürün kabulü - Mezat salonunun, araçların aynı trafik düzeni 
yapılmalıdır. Müzayede ya örnek üzerinden ya da internet içerisinde çakışmasını önleyen birbirine zıt ürün kabul ve 
üzerinden yapılabilmelidir.ürün tahliye kapıları bulunmalı,

- Buzhane mezat salonundan uzakta, hal çıkışına 3.5.1. Örnek üzerinden müzayede
yakın bir konumda olmalı, Örnek üzerinden satış muhakkak uygulanmalıdır. - Mezat salonlarının yüksek tavanlı ve tamamı ile Hale gelen ürünler geliş sırasına göre soğuk hava kapalı olması, soğutmaya uygun olması, deposuna alınıp etiketlenir. Bu salona görevlilerin dışında - Deniz yolu ile gelen ürünlerin mezat salonu ya da kimse alınmaz. Ürün depoya alınıp kaydı tutulduktan depolama alanına nakliyesinde bant sistemi ya da palet sonra satış işlemi gerçekleşir. Bu sistemde de en az iki üzerinde forklift kullanılması, ayrı deponun bulunması önemlidir. Müzayedeye - Mezat salonu ve depolama alanında ürünün yerden katılacak kişiler günlük teminatlarını yatırdıktan sonra ve  gezilen zeminden ayrılmasını sağlamak için (20-25 müzayedeye katılabilirler. cm) yükseklik farkı olması,

Müzayede memurları tarafından ürününün miktarı - Mezat salonu ve ürünlerinin konacağı alanların 
ve özellikleri ilan edildikten sonra tesadüfi seçilecek zemini ve diğer kısımlarının kolay temizlenebilen,  
örnek kasa salona getirilip alıcıların görmesi için bant dezenfeksiyona uygun malzeme ile kaplanması,
üzerinde gezdirilerek teşhir edilir ve stok bitinceye kadar - Mezat salonuna ve diğer kısımlara girişin gümrük 
satışı yapılır. Satışı yapılan ürünün halden çıkışı için sahası şeklinde düşünülüp girişlerin sınırlandırılması,
alıcının satış ücretini ödemesi istenmelidir. Alıcının - Mezata katılanların dışındaki kişiler için bir mezat 
ürünü almaktan vazgeçmesi halinde  teminatı iade izleme localarının yapılması,
edilmeyip belediye bütçesine gelir kaydedilmelidir. Aynı - Gıda maddeleriyle teması olan personelin düzenli 
davranışın üç kez tekrarı halinde ilgilinin müzayedeye sağlık kontolünden geçirilmesi,
katılması engellenmelidir.  gerekmektedir.

Bu satış sisteminin yürümesi için, kilo ve kalite 3.3. Yönetmelik standardı olmalıdır. Bu standard sağlanmazsa alıcılar 
Balık hallerinin mutlak suretle uyması gereken, aldatılmış duruma düşerler ve buna karşı yaptırım 

mezatın nasıl yapılacağını, kimlerin katılabileceğini, getirilmelidir. Ancak, satış müstahsil ya da komisyoncu 
kayıtların nasıl tutulacağını belirten bir çerçeve adına yapılacağı için alıcı esnafın o kişiye ait ürünlerin 
yönetmeliğin yapılması ve tüm hallerin işleyiş mezatında gereken ücreti vermeyeceği ve değerinin 
bakımından bu yönetmelik hükümlerine göre yönetilmesi altında satış yapılacağı için kısa sürede bu standart 
gerekmektedir. Yürürlükte olan mevcut ''Toptan ve otomatik olarak sağlanacaktır. 
Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği'' bu ihtiyaca cevap 3.5.2. İnternet üzerinden satışverememektedir. Bu olmadığı taktirde ortada bir yetki ve 

İnternet üzerinden satış basitçe yukarıdaki yön-sorumluluk kargaşaları çıkmaktadır. Bugün bazı balık 
temin internet üzerinden yapılmasıdır. Ancak ülkemizde hallerinin yönetmeliği dahi olmadan yönetildiği 
balıkçılık ile uğraşan üretici ve esnafın büyük bir görülmektedir. Bu durum haller arasında sirkülasyonun 
çoğunluğu internet dünyasını bilmemektedir. Zamanla kontrolünde sorunlar çıkmaktadır. 
bunun değişeceği beklenmeli ve dışsatım çerçevesinde de 3.4. Eğitimli ve tecrübeli personel istihdamı değerlendirilmeli ve hazırlıklı olunmalıdır. 

Yapılacak olan yönetmelikte balık hali müdürlerinin; 3.6. Balık hallerinde sağlık ve temizlik müdürlük içerisindeki birimlerin ve birim şeflerinin 
Sağlık ve temizlik açısından satış salonları kapalı mutlaka su ürünleri konusunda eğitim görmüş uzman, 

olmalı, kuş, kedi ve köpek gibi hayvanlar girememelidir. tecrübeli kişiler olmalıdır. Aynı zamanda çalışacak teknik 
Giriş ve çıkışlar tamamen kontrol edilebilmeli, satış personel sayıları kapasiteye göre belirtilmelidir. Kişiye 
öncesi ve sonrası balık girişleri kayıt altında tutulmalı ve göre iş değil, işe göre kişi istihdamı sağlanmalıdır.
kontrol edilmelidir. Hal içinde indirme, bindirme ve nakil 
işlemleri makinelerle yapılmalıdır. 
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Balıkhane temizliğinde temizlik yapılacak 
alanları kontamine etmeyecek özellikte temiz su 
kullanılmalıdır. Her satış sonrası ortam dezenfekte 
edilmeli, atık su dezenfektan havuzlarında toplanmalıdır. 
Satış alanı içerisinde çöp bidonları bulunmamalıdır. 
Araçların giriş ve bekleme yapacağı yeterli alanlar 
planlanmalıdır. Müzayede salonuna alınacak balıklar için 
yeterli indirme ve yükleme rampaları olmalı, büyük haller 
için yük asansörleri yerleştirilmelidir. Hallerde tahta 
kasalar yerine, tek kullanımlık strafordan imal edilmiş 
kutular ya da yıkanabilen çok kullanımlı plastik kasalar 
kullanılmalıdır. Plastik kasaların yıkama ve dezenfek-
siyondan geçirildikten sonra tekrar kullanıma alınmasını 
kontrol edebilmek için mutlaka hal dahilinde yıkama 
sistemi bulunmalı ve işletimi resmi yetkililerce 
yapılmalıdır.

3.7. Balık hallerinde kayıtların tutulması
Hale gelen ürünler tür ve miktar olarak tespit 

edilmektedir. Ancak miktar tespitleri kasa, adet, çift ve kg 
olarak yapılmaktadır. Örneğin lüfer adet olarak, palamut 
ve torik çift olarak diğer ürünler ise kasa olarak tespit 
edilmekte bazı ürünler de (çipura, levrek ve kalkan gibi) 
kg olarak tespiti yapılmaktadır. Daha sonra bu ürünler 
çarpan değerleri ile kg olarak değerlendirilip istatistiklere 
yansıtılmaktadır. Ağırlık, (kg) değerleri sadece istatistik 
kayıtlarını hazırlamak için yapılmaktadır ve düzenli 
olarak TÜİK ve Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirilmektedir.

Bu işlemde yapılan iki yanlış vardır. Örneğin 
kalkanda ağırlık tespiti tamamı ile tahmini değerler 
üzerinden yapılmaktadır. Kasa tespiti yapılan ürünler ise 
ürüne ait ortalama kg değerleri tespit edilmektedir. Bu 
değer hamsi için 1 kasa = 20 kg gibi. Balık haline gelen 
ürünlerin kasalarında kg standardı olmadığı için sapmalar 
olabilmektedir. Herhangi bir nedenle tespiti yapılamayan 
ürünler kayıtlara girmemektedir. Ayrıca ürünün 
izlenebilirliği mevcut değildir. Örneğin İstanbul balık 
halinden diğer şehirlere nakledilen ürünlerin hal çıkışı 
kaydının yapıldığına ait belge bulunmadığından 
mükerrer kayıtlar söz konusu olabilmektedir.

4. GZFT Analizi (Balık halleri)
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İstanbul halkının sağlıklı balık tüketmesi için çocuk'' konulu bir  kitap hazırlanmıştır.Balık 
çalışan halimize gelen balıklar uzman personel ve kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması içinde 
veteriner hekimler tarafından kontrol edilerek hazırlanmakta olan yeni bir kitap ta tamamlanmak 
satışına izin veriliyor. Sezonda toplam170.652  Kg  üzeredir.Balık tüketiminin arttırılması toplumsal 
balık  sağlık yönünden tüket ime uygun refahımız için önemli katkılar sağlayacaktır.
görülmeyerek imha ettirildi. Halimizden ihracat 
yapan esnafımıza 41 belge karşılığı 53.412 Kg için 
belge düzenlendi. Av yasaklarına uymayanlara 27 
Tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.Sezonda 
oluşan fiyatlar günlük olarak  Büyükşehir 
Belediyesi web sayfasından yayınlandı.

Balık tüketimi ülkemizde Avrupa'nın üçte biri 
düzeyinde bulunuyor. Çocuklarımızın zihinsel ve 
bedensel gelişimi için gerekli besin kaynaklarının 
başında gelen balık, yetişkin insanların da kalp ve 

Tablo 1: 2007-2008 Av sezonunda İstanbul damar sağlığının korunmasında eşsiz bir besin 
Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Haline en fazla gelen kaynağıdır. Bu bağlamda İstanbul Üniversitesi Su ilk beş balık türü ve miktarlarıÜrünleri Fakültesi ile işbirliği yapılarak  ''Balık ve 
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2007-2008 BALIK AVI SEZONU BEREKETLİ 
GEÇTİ.

 Eylül 2007 de başlayan balık avı sezonu 15 nisan 2008 de sona erdi . İstanbul balık haline bu 
dönemde  98 tür balıktan  toplam 41.590.823. kg geldi. En fazla gelen balıklar arasında 1hamsi açık ara önde. Son yıllarda çiftliklerde üretilen balık miktarındaki artış, levrek ve 

çipuranın hale en fazla gelen balıklar arasına girmesini sağladı.

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN

Ocak-Mart 2008/Sayı:32





www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

Bilindiği üzere şu an Muğla (Bodrum, Milas) yapılan su ürünleri ihracatı 100 milyon dolara ulaştı. 
ilinde bulunan kültür balıkçılığı işletmelerinin bir İhracatın artması kültür balıkçılığında adeta üretim 
çoğu için taşınma kararı alındı. Bu işletmelerin bir patlamasına yol açtı. Muğla ve çevresinde çipura, 
kısmı açık denizde Off-Shore sistemine geçerek levrek, alabalık, orkinos üretimi 50 bin tonu aştı. 
yine aynı bölgede kalacaklarken bazı firmalar da Muğla`dan şu anda 18 ülkeye su ürünleri ihracatı 
işletmeler de tesislerini Mersin (Gazipaşa-Anamur yapılıyor. Bu yıl ihracatın yüzde 60 artması 
hattı ağırlıklı) iline taşıma kararı aldı. Bu kararın hedefleniyor. Türkiye`den geçen yıl 464 milyon 
arkasında  Tarım Bakanlığı'da var. dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş Ege`nin ihracat 

rakamı 186 milyon dolara ulaşmıştı.EİB'nin açıkladığı rakamlara göre Türkiye'nin 
mart ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde Şimdi Mersin'e dönelim ve MTSO'nın 
23 arttı ve 10 milyar 950 milyon dolara ulaştı. açıkladığı verilere bir göz atalım.
Ancak, Ege İhracatçı Birlikleri, 2007 yılının mart DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
ayındaki 580 milyon 302 bin dolarlık ihracatı 
koruyamadı. Bu yılın mart ayında EİB'in ihracatı 
578 milyon 180 bin dolara geriledi. 

Özellikle kültür balıkçılığı ve yumurta ihracatı 
ile başarılı bir grafik yakalayan Ege Canlı Hayvan 
Su Ürünleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2008 
yılı mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
30'luk artış sağladı ve 24 milyon 32 bin dolarlık 
ihracat yaptı. Ocak-Mart döneminde ise yüzde 
86'lık sıçrama ile 123 milyon 383 bin dolarlık 
ihracata imza attı. 

Kaynak: MTSO  TUİKKültür balıkçılığının merkezi Muğla'dan 9 ayda 
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MERSİN TARİHİ BİR FIRSATI MI TEPİYOR?

ersin hepimizin bildiği üzere ülkemizin güneyinde bir liman 
kenti, bir ticaret merkezi, bir serbest bölge. Son dönemde sık Msık duyduğumuz Turizm-Kültür Balıkçılığı çatışmasının bir 

benzeri Mersin'de yaşanmak üzere. 

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN

Cem KADEŞ
Su Ürünleri Müh.

www.aquapena.com 

Ocak-Mart 2008/Sayı:32



www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

TUİK tarafından açıklanan geçici verilere göre 
2008  y ı l ın ın  Ocak  ayında  Mers in ' den  
gerçekleştirilen ihracat, önceki yıla göre aylık bazda 
% 51 artarak 357 milyon $'a, ithalat ise %66 artarak 
699 milyon$'a yükselmiştir. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı ise %56'da %51'e gerilerken, dış 
ticaret hacmi %69 oranında artarak yaklaşık1,1 
milyar $'a yükselmiştir.

2008 yılının ilk ayında Türkiye'de gerçekletiri-
len ihracat, 2007 yılına göre aylık bazda %61 
oranında artarak yaklaşık 11 milyar dolara, ithalat 
ise %54 artarak 16 milyar dolara ulaşmıştır. Söz 
konusu dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen 
ihracatın %3'ü, ithalatın ise %4'ü Mersin'den AKİB'in açıklamış olduğu ihracat rakamlarına 
yapılmıştır. göre: 2008 yılının Ocak ayında ihracat, geçen yıla 

göre aylık bazda %34'lük artışla yaklaışık 423 Türkiye'de aylık dış ticaret açığının 2008 Ocak 
milyon$'a ulaşmıştır. Söz konusu dönemde ihracat ayında geçen yıla oranla % 86 oranında artarak 342 
artış hızının, önceki yıla göre %48'den %34 milyon $ seviyesine yükseldiği görülmektedir. Söz 
seviyesine düşerek yavaşlama eğilimine girdiği konusu gelişmede, döziv kurlarınındaki gelişme-
gözlenirken, söz konusu yavaşlamada Tarım lerin de etkisiyle, ithalat artış hızının ihracat artış 
Sektörü etkili olmuştur. Aynı dönemde; toplam hızının üzerinde seyretmesinin etkili olduğu 
ihracat içerisinde %48 oranında payı olan tarım görülmektedir.
sektöründe ihracatın, geçen yıla göre %32 oranında 2008 yılının ilk ayında ihracat artış hızının artarak 201 milyon $'a, %52 oranında paya sahip önceki yıla göre yükselme eğilimine girmesinde olan sanayi sektöründe ise %35 oranında artarak 221 özellikle tarım, gıda ve içecekler, tekstil ve hazır milyon $'a yükselmiştir. Ocak ayında Mersin giyim sanayi, metal ve metal eşya sanayi sektörleri firmalarının yapmış olduğı ihracat, Birlik tarafından etkili olmuştur. gerçekleştirilen ihracatın %23'ünü oluşturmaktadır.

2008 yılının Ocak ayında ithalat %78 artış Görünen o dur ki, su ürünleri sektörü, özellikle göstermiştir. Söz konusu artışta özellikle kimyasal de tarım sektörü içerisinde en hızlı büyüyen maddeler ve ürünleri, tekstil ve hazır giyim sanayi, sektördür. Tabii ki Muğla gibi sanayi'nin fazla tarım, gıda ve içecekler sektörü etkili olmuştur. gelişmediği, tuzim ve hayvancılık gibi sektörlerin 
ağırlıkta olduğu bir ilde ihracat rakamlarını üst SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAM- seviyelere yine kültür balıkçılığı çıkarmıştır. LARI  ('000$)

Yine Mersin'e baktığımız-
da sanayi ve liman kenti 
olması dolayısıyla özellikle 
Sanayi Mamüllerinde belirgin 
bir büyüme görüyoruz. Fakat 
diğer sektörlere baktığımızda 
durum pek de iç açıcı değil. 
Özellikle de Tarım Sektörün-
deki gerileme Mersin ili 
ihracat rakamlarını olumsuz 
etkilemiş durumda. Halbuki 
Mersin hemen her tür tarımsal 
faaliyetin yapılabileceği bir 
bölge. 
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Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Fotoğraf: Mehmet ÖZGEN
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Muğla kararını vermiş durumda. Sözüm ona Yukarıdaki tabloya baktığımda durumun hiç de 
çevreciler kültür balıkçılığı yerine turizmi tercih öyle olmadığını görüyorum. Kültür Balıkçılığı 
ettiler. Şimdi ağızlarını suyu akan turizm sektörü Mersin'e önemli bir katma değer katacaktır. Tabii ki 
parsel parsel kıyıları yok edecek ki bunun ilk turizm de. Ancak Turizmin yaptığı çevre tahribatı 
örneğini güzelim Güllük Körfezini yağmalamaya kültür balıkçılığından kat be kat daha fazla. Gidip 
başlayarak gösterdiler. Hem de yasaları hiçe görenler bilirler. Mersin sahil şeridinde yolculuk 
sayarak. Daha önce balık çiftliklerinin de bulunduğu ederken kıyıdaki yağmalamanın ne düzeyde 
o bakir koy artık balık dışkısı yerine insan artığı ile olduğunu. 15'er katlı blokların Mersin'i nasıl da kötü 
kirlenecek. bir beton yığınına dönüştürdüğünü. Bahsi geçen 

Turistik alanların hemen hiçbirinde alt yapının Şimdi aynı durum Mersin için geçerli. Mersin 
tamamlanmamış olduğunu ve bu bölgedeki evsel Turizm Platformu Başkanı Numan Olcar, Kültür ve 
atıkların (özellikle de periferde) denize boşaldığını.Turizm Bakanı ertuğrul Günay'dan balık 

çiftliklerinin kurulmaması için destek aldıklarını Bana kalırsa Mersin tarihi bir fırsatı kaçırmak 
belirtmiş. Hatta Mersin'den Mersin Tarsus Organize üzere. Kültür balıkçılığı Mersin iline ihracat artışı ve 
Sanayi Bölgesi Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin katma değer katacaktır. Kültür Balıkçılığı Türkiye 
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ateş ihracatının (tüm sektörler göz önüne alındığında) 
(özellikle de bu ismi duymak beni çok şaşırttı), parlayan yıldızıdır. Mersin “Balık çiftliklerini 
MESİAD Başkanı Ali Doğan, TURAB Başkanı istemiyoruz” diye bağırmak yerine, Kültür 
Doğan Narin ,  MEGİAD Başkanı Kasım Balıkçılığı'na kucak açmalıdır. Bu sektör hem 
Tanrıöver'le beraber bir heyet olarak gitmişler. ülkemize hem de Mersin'e çok şeyler katacaktır. 
Görüşmelerin sonucunda da “Mersin'in geleceğini 
kurtardık”  demişler.

64
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Tek hücreli  alglerin bazı türleri, küçük Çölde ve çatılarda yada herhangi  bir kapalı 
miktarlarda hidrojen gazı meydana getiren sistemde yetiştirilebilmektedirler. Hasatı da gayet 
hidrojenaz adlı enzimi içerirler. Tiede'ye göre bir kolaydır, Kökleri veya tohumları yoktur ve suda 
çok araştırmacı da bu enzimin doğa tarafından dağınık halde bulunurlar.
yüksek ışık şartlarında yapılmış üretimlerdeki aşırı Diğer alternatif ürün olarak düşünülen  mısır 
düşüşün üstesinden gelmek amacıyla kullanıldığını için ''Mısır gibi karasal bitkileriniz varsa 
düşünmektedir. Tiede ve grubu enzimin gaz yetiştireceğiniz yerler sınırlı-dır.'' diyor Tiede ve 
meydana getiren bu bölümünü alıp fotosentez şöyle devam ediyor;  Besin olarak kullanılan mısırı 
sürecine katmayı denemektedirler. Bunun sonucu biyoyakıt olarak kullanılanla rekabete sokmak 
olarak da meydana gelen oksijenle muhtemelen aynı problemleri de berabe-rinde getirmektedir 
miktarda, büyük bir hidrojen gazı miktarına 

Tiede araştırmanın başlan-gıç aşamalarında ulaşılacağını düşünüyorlar.
olduğunu kabul ediyor fakat ekibne ve araştırma 

''Biyoloji bilimi bunu yapabilir, fakat  sadece olanaklarına güveni-yor ve bir sonraki adım ise kata-
%5-10'luk oranda bir ürün başarısı sağlanır ve işte litik enzimi moleküle bağlama-nın bir yolunu 
sorun da budur'' diyor Tiede''. Yapmak istediğimiz bulmaktan geçiyor. Araştırma Amerika Enerji 
katalizörü hidrojenaz enziminden çıkarıp Departmanı, Bilim Ofisi, Temel Enerji Bilimleri 
fotosentetik protein iskeletine yerleştirmek. Ofisi tarafından finanse ediliyor.

Alglerin yakıt üretiminde bir çok yararı vardır. 

ALGLER BİR GÜN ANA HİDROJEN KAYNAĞI OLABİLİR

merika Enerji Bölümü Ulusal Argon Laboratuvarında kimyasal manipülasyon 
çalışmalarıyla alglerden yenilenebilir yakıt ve hidrojen gazı üretimi yapılacağını beirtten Akimyacı David Tiede alglerin biyoyakıt olarak kullanılması le ilgili olarak; ''Sanırız  

fotosentezle hidrojen üretiminin yenilenebilir yakıt olarak önemli bir avantajı var'' diyor.



www.suurunleri.org.tr 

Ocak-Mart 2008/Sayı:32
SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

66

yapıları vardır. Yağ rafinerisinde (petrol olarak 
bilinen gazolin), kerozin, dizel gibi oktanların 
üretiminde  hidrolik çözme işlemi için besin stoğu 
olarak kullanılabilirler.

Yağlar

Bb'nin bilinen iki majör ırkı vardır ve bunlar 
botryococcene hidrokarbonlarının yapısına göre 
ayırt edilirler.  Botryococceneler CnH2n-10 
formülüne sahip dallanmamış izopren triterpenler-
dir. A ırkı n'i 23 ile 31 arasında bir tek sayı olan 
botryococceneler üretirler. B ırkı ise n'i 30 ile 37 
arasında değişebilen sayılar olan botryococceneler 
üretirler. Bu majör sınıflandırmada Bb tipleri 
hidrokarbon bileşenlerinin yapısı ve konsantras-
yonuna bağlı olarak çeşitlilik gösterir.

Yapılan bir araştırmada Botryococcus,  yavaş 
Botryococcus braunii biyoteknoloji alanında büyümesi nedeniyle (72 saatte sayısının 2 katına 

potensiyel olarak çok büyük öneme sahip olan ulaşabilmesi) lipid tabanlı yakıt üretiminde besin 
Chlorophyceae sınıfına ait piramit şekilli, yeşil stoğu olarak fonksiyonel olmadığı belirtilirken, 
planktonik bir algdir. Koloniler, ılıman veya tropik başka bir araştırma da hücre sayısının iki katına 
oligotrofik göllerde ve haliçlerde görülen lipid ulaşma süresinin optimal büyüme ortamında 48 
yapıda bir biyofilm matriksle birbirlerine tutunurlar. saate düşürülebileceği ortaya konulmuştur. ASP 
Çözünmüş inorganik fosforun fazlaca bulunduğu ayrıca Botryococcus yağının, büyük kısmının 
zamanlarda da aşırı çoğalırlar. Büyük miktarda alifatik hidrokarbonlardan C29 ile C34 olması ve 
hidrokarbonu ve özellikle kuru ağırlıklarının tipik C18 yağ asitlerinin az mikatrda bulunması sebebiyle 
olarak yaklaşık %30-40'ını oluşturan triterpen çok da ideal olmadığını belirtilmiştir. Bb yağları, 
formundaki yağları üretme yetenekleriyle kaydedil- Bb'nin değerlendirilmesi aşamasında ASP'nin odak 
mişlerdir. noktası olan transesterifikasyon (örneğin biyodizel 

meydana getirme) için uygunluğuna bağlı olarak bu Botryococcus braunii için en iyi büyüme koşul-
şekilde değerlendirilmiştir. ASP, sonradan yapılan ları 23°C sıcaklık, günlük 12 saat ışık periyoduyla 
çalışmalardaki  gibi Bb yağlarının hidrolik 60 W/m² ışık yoğunluğu ve 0.15 Molar NaCl 
ayrıştırma işlemine uygunluğunu araştırmamıştır.tuzluluktur. Fakat parametreler sadece bu tür 

üzerinde test edilmiştir, bu yüzden diğer türler için 
farklılıklar mutlaka olacaktır.

Botryococcene ile Biyoyakıt Uygulamaları

Botryococcus braunii kimyasal olarak yakıta 
dönüştürülebilen hidrokarbonlar üretmesi  nede-
niyle alg kültürü için müthiş bir potansiyele sahiptir. 
Botryococcus braunii 'nin kuru ağırlığının 
%86'sından fazlası uzun hidrokarbon zincirleri 
olabilir. Hidrokarbonların da çok büyük bir kısmı 
b o t r y o c o c c e n e  a d ı  v e r i l e n  y a ğ l a r d ı r.   
Botryococceneden biyodizel yapımında transes-
terifikasyon kullanılamaz. Bunun nedeni de 
botryococcenenin  bitkisel yağ değil yağ asidi 
trigliseriti olmasıdır; bitkisel kökenli olsalar da 
yenilebilir değildirler ve transesterifikasyon için 
gerekli olan serbest oksijen atomundan yoksun 
olduklarından triterpenler olarak farklı kimyasal 

Botryococcus braunii'nin Sistemetiği

Kaynak: http://www.enn. com/top_stories/ article/33997

Başak SÖZER
Su Ürünleri Mühendisi
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Future Fish Eurasia: Bölgemizin Gözde 
Fuarı

Future Fish Eurasia Fuarı'na “Uluslararası 
Fuar” Ünvanı 

Future Fish Eurasia Fuarı'na KOSGEB ve 
İZTO Desteği

Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan Alım Heyeti 
Organizasyonu

Dördüncü edisyonu 23  25 Ekim 2008 tarihlerinde, 
İstanbul Fuar Merkezi 9 ve 10 No'lu salonlarında,  
Avrasya Fuarcılık tarafından organize edilecek olan 
Future Fish Eurasia Fuarı gelişimini hızla sürdürüyor. 
Geçen yıl Avrupa Akuakültür Kongresi ile birlikte 
organize edilen Future Fish Eurasia 2007 Fuarı, dünya 
akuakültür sektörünü İstanbul'da buluşturarak 
uluslararası başarısını ve etkinliğini tescillemiş, 
uluslararası sektör temsilcileri tarafından bölgemizin 
gözde fuarı ilan edilmiştir.

Gerçek Uluslararası fuar olma misyonu ile organize 
edilen Future Fish Eurasia Fuarı, yabancı katılımcı ve 
ziyaretçi oranları ile, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından belirlenen kriterlere göre, “Uluslararası Fuar” 
ünvanını kullanma hakkını kazandı. Sadece Türkiye'nin 
değil, bölgenin fuarı olma hedefine odaklanan Future 
Fish Eurasia Fuarı, bu hedefe doğru sağlam ve emin 
adımlarla ilerliyor. 

Türkiye'nin tek su ürünleri fuarı olan Future Fish 
Eurasia Fuarı, Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür 
Teknolojileri ve Ekipmanları ve Balıkçılık Teknolojileri 
ve Ekipmanları olmak üzere su ürünleri sektörünün 3 ana 
konseptini bir çatı altında topluyor. KOSGEB ve İzmir 
Ticaret Odası 2008 yılı fuar teşvik programı kapsamına 
da alınan Future Fish Eurasia Fuarı, her yıl katlanarak 
artan başarısını 2008 yılında da sürdürecek, sektörün 
gelişiminde lokomotif olmaya devam edecektir. Future 
Fish Eurasia 2008 Fuarı'nda, 12.000m²'lik 2 salonda, 
300'ün üzerinde yerli ve yabancı firma, en yeni ürün ve 
hizmetlerini sergileyecektir. 

Future Fish Eurasia 2008 Fuarı Dış Ticaret 
Müsteşarlığı Alım Heyeti Programı kapsamına alındı. 
İstanbul İhracatçı Birlikleri koordinasyonunda 
yürütülecek bu çalışma çerçevesinde, Türkiye'den ürün 
ve hizmet almak isteyen su ürünleri sektörü 
temsilcilerinin, Future Fish Eurasia 2008 Fuarı'nı 
ziyaretleri organize edilecektir. Belirlenen ülkelerde 
Ticaret Ateşelikleri kanalıyla yapılacak olan odaklı 
ziyaretçi çalışmasıyla, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan 
ülkelerinden yoğun bir ziyaret gerçekleşecektir. 

Future Fish
EURASIA

Ocak-Mart 2008/Sayı:32

ISA (enfeksiyöz salmon anemisi) 
Şili'nin Bölge 11'ine Yayıldı

İlk defa enfeksiyöz salmon anemisi (ISA)'nin 
varlığı Şili'nin Bölge 11 salmon büyüme 
bölgesindeki Mainstream Grubunun sahibi 
olduğu Cermaq şirketinin işlettiği Churrece 
çiftliğinde bulunduğu doğrulandı.

Şili Balıkçılık Başkanlığı (SERNAPESCA ) 
'bu gibi bölgelerde balıklarda yapılan testlerin 
pozitif çıktığı doğru, ilk alınan tedbirler test 
sonuçları pozitif çıkan balıkları yok yok 
etmeye yönelik olmuştur' diyerek açıklama 
yapmışlardır.

SERNAPESCA geçen ayki raporunda ISA'dan 
etkilenen çiftliklerin listesini açıklayarak bu 
çiftliklerin karantina altınada olduklarını 
belirtti. 

Son raporda ISA salgınının olduğu doğrulanan 
ve karantina altında olan 18 çiftlik olduğu 
bildirilmiştir. Mainstream bölgesine ek olarak  
Bölde 10'daki üç çiftlik ISA için yapılan 
testlerin pozitif çıknasından dolayı karantina 
listesine eklenmiştir. Karantina altındaki 
çiftliklerden 13 tanesi Marine Harverst, 1 
tanesi Aguas Claras, 1 tanesi AquaChile ve 3 
tanesi Salmones Mainstream şirketine aittir.

Listedeki diğer yeni çiftlikler Marine Harvest, 
AquaChile ve ikinci site Mainstream'e aittir. 
Diğer 17 çiftlikten şüphelenildiği için 
karantina altına alınmışlardır; bunların 14 
tanesi Marine Harvest, bir tanesi Invertec, bir 
tanesi AquaChile ve bir tanesi de Culvitos 
Marinos Chiloe şirketlerine aittir. Yukarıda 
bahsedilen şirketlere, Holding and Trading 
S.A, Trusal, SALMONES Multiexport S.A ve 
Camanchaca S.A şirketlerine ait olan toplam 
karantina altındaki çiftlik sayısı 30 olup 
bunların virüsün varlığına dair belirtiler 
gösteriklerinden dolayı karantina altına 
alındıkları bildirilmiştir.

Kaynak: .....

Çeviri: Latife KÖKER
Su Ürünleri Mühendisi
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Özet: Giriş
Besin maddeleri bakımından yeterli ve dengeli Bu çalışmada, su mercimeğinin (Lemna minor) 

diyetlerle yapılacak besleme, balık üretimini ekonomik Komet Japon Balığı (Carassius auratus L., 1758) 
bir hale getirecek ve balık yetiştiriciliğinin gelişmesini yavrularının beslenmesinde soya küspesinin yerine balık 
hızlandıracaktır. Bu nedenle, balık yetiştiriciliği için yemlerinde alternatif protein kaynağı olarak 
ekonomik diyetleri, ülkemiz olanaklarını da göz önüne kullanılabilirliği araştırılmıştır. Yemdeki hayvansal 
alarak tüm besin maddeleri bakımından dengeli bir protein kaynağı olan balık unu miktarı sabit kalmak 
şekilde hazırlamak gerekmektedir.şartıyla bitkisel protein kaynağı olan soya küspesinin 

Su ürünleri türlerinin herbivor, omnivor ve karnivor yerine %0 (Kontrol grubu), %50 (Diyet I) ve %100 (Diyet 
gibi farklı beslenme alışkanlıklarına sahip olması ve II) oranlarında su mercimeği katılarak üç farklı diyet 
yemlerdeki farklılık, büyümenin farklı dönemlerinde hazırlanmıştır. Deneme sonunda soya küspesinin yerine 
yemlerin her bir tür için ayrı ve özenli formüle edilmesini %50-%100 su mercimeği ilave edilen yemler ile beslenen 
ve işlenmesini gerektirmektedir.gruplarda ağırlık artışı, spesifik büyüme, yem 

Proteinler, balık yemlerinde bulunması gereken değerlendirme ve yaşama oranları açısından istatistiksel 
önemli bileşenlerdendir. Balık yemlerinde besleme olarak farkın önemli olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. 
değeri oldukça yüksek olan balık unu ve soya küspesi, Sonuçta, su mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon 
hayvansal ve bitkisel protein kaynakları olarak tercih balığı diyetlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı 
edilen en önemli hammaddelerdir (Erdem, 2001; olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.
Bilgüven, 2002). Ancak, balık yemlerinde kullanılan, 

Anahtar Kelimeler: Su mercimeği, Lemna minor, balık ununun ve soya küspesinin ekonomik değerinin 
Komet Japon balığı, besleme, bitkisel protein kaynağı yüksek oluşu ve teminindeki zorluklar gibi sebeplerden 

dolayı protein kaynağı olarak kullanımları sınırlanmak-
tadır. Bu nedenle son yıllarda, balık yemlerinde alternatif Use of Duckweed (Lemna minor) as an 
protein kaynaklarının kullanımı üzerine çalışmalar 

Alternatıve Protein Source for Soybean sürdürülmektedir (Morales ve ark., 1994; Gomes ve ark., 
Extract in Feeding Comet Goldfish 1995; Xie ve Jokumsen., 1997; Boonyaratpalin ve ark., 

1998).(Carassius auratus L., 1758) Fry
Bitkisel protein kaynakları arasında, ucuzluğu, kolay 

Abstract: bulunabilirliği ve besin değerlerinin yüksek oluşu 
The possibility of using duckweed (Lemna minor) as nedeniyle su mercimeğinin (Lemna minor) balık 

soybean extract replacer in comet goldfish diets was yemlerinde diğer bitkisel ve hayvansal kaynaklara 
investigated in this study. Fish meal (animal protein alternatif olarak kullanımı söz konusudur. Men ve ark 
source) as constant in diet and instead of soybean meal, (1995, 1996) yaptıkları çalışmalarda su mercimeği ile 
duckweed were replaced as protein source rate of 0% yem yapımında kullanılan diğer bitkisel protein 
(Control), 50% (Diet 1) and 100% (Diet 2) in diet. At the kaynaklarını kıyaslamışlar ve besin maddeleri miktarı 
end of experiment, weight gain, specific growth rate açısından su mercimeğinin alternatif bitkisel protein 
(SGR) and food conversation rate (FCR) and survival rate kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Su 
were not significantly different (p>0.05) for diet I and II. mercimeği balıklara ya yaş olarak ya da yemlerin 
As a result, use of duckweed (Lemna minor) was içerisine eklenerek kuru halde verilmektedir. Özellikle 
determined as an alternative plant protein source in comet omnivor tür olan Sazan ve Tilapia türlerinin 
goldfish diets. yetiştiriciliğinde yaş olarak kullanımlarının daha uygun 

olduğu bildirilmiştir (Hassan ve Edwards, 1992). Ancak, Key Words: Duckweed, Lemna minor, comet 
pelet bağlama özelliğinden dolayı, diğer besin goldfish, feeding, plant protein source
maddeleriyle karıştırılarak karma yem şeklinde de yaygın

Su Mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon Balığı (Carassius 
auratus L., 1758) Yavrularının Beslenmesinde Soya Küspesinin 

Yerine Alternatif Protein Kaynağı Olarak Kullanımı

Dilek ŞAHİN; Orhan ARAL; Meryem ÖZ
E-posta (Dilek Şahin): 
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 olarak kullanılmaktadır. (Şekil 2). Toz haline getirildikten sonra yem ham-
maddesi olarak kullanılmıştır.Omnivor bir tür olan Komet Japon balığı (Carassius 

auratus L., 1758) tüm dünyada yetiştiriciliği yapılan 
yaygın bir türdür. Sazan balıklarının, diğer tüm türlere 
kıyasla daha yüksek oranda yeşil bitkileri değerlendire-
bildiği bildirilmektedir (Leng ve ark., 2004). Bu nedenle 
çalışmada, su mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon 
Balığı (Carassius auratus L., 1758) yavrularının 
beslenmesinde soya küspesinin yerine balık yemlerinde 
alternatif bitkisel protein kaynağı olarak değerlendirilme 
olanağı araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Bu araştırma da Sinop Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Laboratuvarı'nda üretil-
miş olan yavru Komet Japon balığı (Carassius auratus L., 
1758) türünden 99 adet balık kullanılmıştır. Balıklar, 
ağırlıkları belirlendikten sonra, hazırlanan üç farklı 

Denemede, protein kaynağı olarak, soya küspesi diyetle yetiştirilmek üzere 10 lt.lik akvaryumlara 11'er 
(Kontrol; %100 soya küspesi, %0 su mercimeği), soya adet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme başında her 
küspesi ile su mercimeği (Diyet I; %50 soya küspesi ve bir gruptaki balıkların ortalama ağırlıkları (0.20g±0.03) 
%50 su mercimeği) ve su mercimeği (Diyet II; %100 su hesaplanmış ve gruplar arasında başlangıç ağırlıkları 
mercimeği, %0 soya küspesi) kullanılmıştır. Yavru açısından önemli bir fark olmadığı (P>0.05) tespit 
Komet Japon balığı diyetlerinde su mercimeğinin soya edilmiştir. Denemede kullanılan yemler hazırlandıktan 
küspesinin yerine alternatif protein kaynağı olarak sonra öğütme makinesinde balıkların ağız açıklığı 
kullanımını araştırmak için, kontrol yemi oluşturulurken dikkate alınarak öğütülüp elekten geçirilerek hazırlanmış 
yeme katılan diğer hammaddelerin %20'si olacak şekilde ve balıklar, deneme diyetleriyle üç ay süresince günde iki 
soya küspesi katılmıştır. Diyet 1 oluşturulurken yeme defa (saat 09:00, 15:00) doyuncaya kadar yemlenmiştir. 
katılan diğer hammaddelerin %10 soya küspesi ve %15 su Tüm deneme grupları için 3'er tekerrür uygulanmıştır. 
mercimeği olacak biçimde katılmıştır. Diyet 2 Akvaryumlardaki suyun sabit sıcaklıkta tutulabilmesi 
oluşturulurken yeme katılan diğer hammaddelerin %30'u için tüm akvaryumlar, içerisinde su bulunan 210x110x50 
olacak şekilde su mercimeği katılmıştır. Deneme lt.lik tank içerisine yerleştirilmiş, tankın ve akvaryum-
yemlerinde hammadde olarak; balık unu, fındık küspesi, ların içerisindeki su sıcaklığı ikişer adet termostatlı ısıtıcı 
irmik altı unu, mısır unu, balık yağı, vitamin-mineral ve hava filtresinin tankın birer tarafına yerleştirilmesiyle 
karması, soya küspesi ve su mercimeği kullanılmıştır. 26±1ºC'ye ayarlanmıştır (Şekil 1). Deneme akvaryum-
Deneme yemlerindeki protein ve yağ oranlarının larındaki su haftada bir defa sifonlanarak eksilen su 
birbirlerine eşitlenebilmesi için denkleştirme işlemi mısır miktarı aynı sıcaklıktaki su ilavesiyle tamamlanmıştır.

unu miktarı düşürülerek sağlanmıştır. 
Yemlerin ham besin madde miktarları 
Weende analiz yöntemine göre yapılmıştır 
(Akyıldız, 1984). Deneme diyetlerinin kuru 
madde üzerinden kimyasal kompozisyon-
ları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Deneme diyetlerinin kimyasal 
kompozisyonları (Kuru maddedeki)

Table 1. Chemical composition of the 
experiment food

Denemede kullanılmak üzere su mercimekleri 
doğadan (Sinop-Akliman mevkii) kepçe aracılığı ile 
toplanarak temizlenmiş ve güneşte kurutulmuştur Deneme süresince, balıkların boy ve ağırlık 

Şekil 1. Denemede kullanılan akvaryumlar  ve tanktan genel 
              bir görünüm
Figure 1. The experiment aquarium and tank

Şekil 2. Denemede kullanılan su mercimeği (Lemna minor) 
(Orijinal)

Figure 2. Duckweed (Lemna minor) (Original)
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bakımından oldukça küçük olmaları göz önüne alınarak 
tartım ve ölçüm işlemlerindeki kayıpların en aza 
indirgenmesi için, balıkların ayda bir defa olmak üzere 
toplam dört defa ağırlıkları tartılmıştır. Gruplara ait bütün 
ölçüm sonuçları arasındaki farkların, önemli olup olma-
dığı istatistiki metodlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu 
amaçla, varyans analizleri için ANOVA testi uygu-
lanmıştır (Zar, 1984). Deneme süresi içerisinde elde 
edilen tüm verilerin ortalama değerleri hesaplanmış ve 
farklı protein kaynakları kullanılan diyet grupları 

Şekil 3. Komet Japon balığı (Carassius auratus) arasındaki ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı (SBO, 
yavrularından deneme süresince elde edilen ağırlık artışı%/gün), yem değerlendirme oranı (YDO), yaşama oranı 
Figure 3. Weight gain in fry Comet Goldfısh (Carassius (%) ve günlük yüzde canlı ağırlık artışı (%) ilgili literatür 
auratus) during the experiment periodışığında değerlendirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1993).

Ağırlık Artışı (g)=Deneme sonu ortalama ağırlık (g)-
Deneme başı ortalama ağırlık (g)
Spesifik Büyüme Oranı (SBO,%/gün)={(ln son ağırlık 
(g)-ln ilk ağırlık (g))/t -t (gün)}×1002 1

Yem Değerlendirme Oranı (YDO)=Deneme süresince 
tüketilen toplam yem miktarı (g)/Toplam canlı Ağırlık 
Artışı (g)
Yaşama Oranı (%)=Deneme sonu balık sayısı/Deneme 
başı balık sayısı×100

Günlük Yüzde Canlı Ağırlık Artışı (%)={(Bireysel 
Canlı Ağırlık Artışı×100)/Deneme Başı Ortalama 
Ağırlık}/Gün Sayısı

Şekil 4. Deneme gruplarından elde edilen spesifik 
BULGULAR büyüme oranları
Deneme 90 gün devam etmiş ve sonuçta elde edilen Figure 4. Spesific growth rate in the experiment groups

yaşama oranı (%) ve günlük yüzde canlı ağırlık artışı (%) 
Deneme süresince, tüm gruplardaki yavru balıklara Tablo 2'de gösterilmiştir.

doyuncaya kadar yem verilmiş ve verilen toplam yem 
Tablo 2. Deneme gruplarındaki Komet Japon miktarları belirlenmiştir. Deneme sonunda elde edilen, 

Balığı (Carassius auratus) yavrularına ait yaşama toplam canlı ağırlık artışı ve tüketilen yem miktarından 
oranı ve günlük yüzde canlı ağırlık artışı yararlanılarak gruplara ait yem değerlendirme oranları 

tespit edilmiştir Yem değerlendirme oranları (YDO) Table 2. Survival rate and daily percent weight gain of 
juvenile Comet Goldfish (Carassius auratus) hesaplandığında, Kontrol, Diyet I ve Diyet II grupları için 

sırasıyla 1.31±0.03, 1.66±0.02 ve 1.34±0.02 olarak 
belirlenmiştir (Şekil 5). Yapılan istatistiki analizler 
sonucunda gruplardan elde edilen yem değerlendirme 
oranları arasındaki farkın önemli (P>0.05) olmadığı 
bulunmuştur.Ağırlık artışı, Kontrol, Diyet I ve Diyet II için sırasıy-

la 1.82±0.04, 1.13±0.02 ve 1.56±0.04 olarak tespit 
edilmiştir. Deneme süresince balıklarda meydana gelen 
ağırlık artışı üzerine yapılan gruplar arası değerlendirme 
sonucunda önemli bir fark (P>0.05) bulunmamıştır (Şekil 
3).

Balıkların ortalama ağırlıkları deneme sonuna kadar 
artış göstermiştir. Spesifik büyüme oranları (SGR, 
%/gün) hesaplandığında Kontrol, Diyet I ve Diyet II 
grupları için sırasıyla 2.46±0.03, 2.02±0.04 ve 2.38±0.02 
olarak saptanmış ve yapılan istatistiksel değerlendirme 
sonucunda gruplar arasındaki farkın önemsiz (P>0.05) 
olduğu bulunmuştur (Şekil 4).
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Şekil 5. Deneme gruplarından elde edilen yem değerlendirme
             oranları
Figure 5. Feed conversation rate in the experiment groups
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Soybean Products in Diets for the Seabass, Lates Tartışma ve Sonuç
Calcarifer. Aquaculture, 191.

Denemede, protein kaynağı olarak, soya küspesi 
Das, I. and Ray, A.K., (1989). Growth performance of the 

(Kontrol; %100 soya küspesi, %0 su mercimeği), soya 
Indian major carp Labeo rohita (Ham.) on duckweed 

küspesi ile su mercimeği (Diyet I; %50 soya küspesi ve 
incorporated pelleted feed: a preliminary study. Journal of 

%50 su mercimeği) ve su mercimeği (Diyet II; %100 su 
Inland Fishery Society of Indian, 21 (1):1-6.

mercimeği, %0 soya küspesi) kullanılmıştır.
Düzgüneş, O., Kesici, T. ve Gürbüz, F., (1993). İstatistik 

Shireman ve Smith (1983) su mercimeğini diğer Metodları, II. Baskı, Ankara Üniversitesi., Ziraat Fakültesi 
bitkisel organizmalara oranla daha yüksek bir protein Yayınları: 1291, Ankara, Ders Kitabı: 369.
miktarına sahip olmasından dolayı ot sazanı 

Erdem, M., (2001). Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 
yetiştiriciliğinde kullanmışlardır. Das ve Ray (1989) bir 

Ders Notları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su 
sazan türü olan Labeo rohita ile yaptıkları çalışmada, Ürünleri Fakültesi, 136 s.
hazırlanan deneme yemlerine su mercimeği türlerinden 

Fasakin, E.A., Balogun, A.M. and Fasuru, B.E., (1999). Lemna polyrhiza türünü protein kaynağı olarak 
Use of duckweed, Spirodela polyrhiza L. Schleiden, as a kullanmışlar ve sonuçta kontrol diyeti ile aynı verimi elde 
proteinfeedstuff in practical diets for tilapia, Oreochromis etmişlerdir. Fasakin ve ark., (1999) Tilapia ile yaptıkları 
niloticus L. Aquaculture Research, 30: 313-318.besleme çalışmasında, diyette su mercimeğinin %20 
Gomes, E.F., Rema, P. and Kaushik, S.J., (1995). oranına kadar kullanılmasının hasat ağırlığı, spesifik 
Replacement of fish meal by plant proteins in the diet of büyüme oranı ve yem değerlendirme oranı üzerine 
Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss): digestibility and herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını gözlemlemiş-
growth performance. Aquaculture, 130: 177-186.lerdir. Bairagi ve ark. (2002), Labeo rohita rohita 
Hassan, M.S. and Edwards, P. (1992). Evaluation of yavrularının beslenmesinde diyete %30'a kadar su 
duckweed (Lemna perpusilla and Spirodela polyrhiza) as mercimeği eklenmesinin büyüme açısından herhangi bir 
feed for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, olumsuzluğa yol açmadığını tespit etmişlerdir. Yapılan bu 
104: 315-326.denemede de soya küspesi ve soya küspesi yerine su 
Leng, R.A., Preston, T.R. and Rodriguez, L., (2004). The mercimeği kullanılarak hazırlanan yemlerle beslenen 
duckweed invasion of Lake Maracaibo: An evaluation of Komet Japon balığı yavrularında canlı ağırlık artışı, yem 
the causes and proposals for future action. The University değerlendirme oranı, spesifik büyüme oranı ve yaşama 
of Tropical Agriculture FoundationUTA, Caracas, 42 pp.oranları bakımından herhangi bir fark bulunamamıştır. 

Başka bir deyişle; su mercimeği, Komet Japon balığı Men, X.B. Ogle, B., and Preston, T.R., (1995). Use of 
yavrularının beslenmesinde bitkisel protein kaynağı duckweed (Lemna spp.) as replacement for soyabean meal 
olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. in a basal diet of broken rice for fattening ducks. Livestock 

Research for Rural Development, 7: 5-8.Ülkemizde, soya küspesinin kullanımının ithalata 
Men, X.B. Ogle, B., and Preston, T.R., (1996). Duckweed bağlı olması, su mercimeğinin ise ülkede doğal olarak ya 
(Lemna spp.) as replacement for roasted soya beans in diets da üretilerek elde edilebilir olması, yem maliyeti 
of broken rice for fattening ducks on a small scale from the açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu yüzden su 
Mekong delta. Livestock Research for Rural Development, mercimeğinin özellikle sazan balığı türlerinin 
8: 14-19.beslenmesinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak 

kullanılabileceği ve bu yönü ile çok önemli ekonomik Morales, A.E., Gardenete, G., Higuera, M. and Sanz, A., 
(1994). Effects of Dietary Protein Source on Growth, Feed kazanımlar sağlanmasının da mümkün olacağı 
Conversation and Energy Utilization in Rainbow Trout, anlaşılmıştır. 
Oncorhynchus mykiss. Aquaculture, 124: 117-126.
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BİRİNCİ BÖLÜM ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye işletmenin çiftçi kayıt sistemine  kayıtlı 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ulaşıncaya kadar olan diğer işlemlerini, olma şartı aranır. 

Amaç f) Sözleşmeli üretim: Üretici ve (3) Sözleşmeli üretime yönelik bütün 
MADDE 1  (1) Bu Yönetmelikle; yetiştiriciler ile diğer gerçek ve tüzel sözleşmelerin bu Yönetmelik esaslarına 

sözleşmeli üretimin belirli usûl ve esaslar kişiler arasında karşılıklı menfaat esas- uygun olarak hazırlanması zorunludur.
çerçevesinde düzenlenerek verim ve larına dayalı yazılı akitlerle yürütülen (4) Sözleşmede, ilgili ürün mevzuatı 
kalitenin arttırılması, tarımda sürdürüle- tarımsal üretim şeklini, ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümlere yer 
bilirliğin sağlanması, standartlara uygun g) Tarımsal üretim: Toprak, su ve verilemez. Sözleşmede; 
ürün elde edilmesi, plânlı üretim biyolojik kaynaklar ile birlikte tarımsal a) Tarafların adı ve unvanı, Türkiye 
yapılması, yeni üretim teknikleri girdiler kullanılarak yapılan bitkisel, Cumhuriyeti kimlik numarası, tüzel 
konusunda bilgi aktarılması ve özendirici hayvansal, kişiler için ticaret sicil kaydı, faaliyet 
olunması amaçlanmaktadır. gösterdikleri ve ikamet ettikleri yerin 

Kapsam ğ) Tarımsal üretim sözleşmesi: açık adresi, tüm iletişim bilgileri ve varsa 
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Sözleşmeli üretime konu olan ürünün elektronik posta adresinin, 

tarımsal üretim yapan üretici ve cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim b) Teslim edilecek ürünün sözleşmede 
yetiştiriciler veya temsil yetkisine sahip tarihi gibi hususları içeren ve bu yer alan normlar dışında, ticari değerini 
üretici örgütleri ile bunların ürünlerini Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen etkileyecek herhangi bir şekilde hatalı, 
satın alan gerçek ve tüzel kişiler arasında taraflar arasındaki sözleşmeyi, hileli, bozuk, çürük, ürünün yapısını 
akdedilen "Tarımsal Üretim Sözleşmesi" h) Üretici/yetiştirici: Üyesi olduğu bozan hastalık ve zararlı organizmalarla 
ile ilgili usûl ve esasları kapsar. üretici örgütü kanalıyla veya doğrudan bulaşık, başka ürünlerle karışık, şekil 

Dayanak alıcı ile sözleşme gereği üretim yapan bozukluğu olmayacağının,
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişileri, c) Sözleşme ile belirlenen miktarın 

18/4/2006 tarihli 5488 sayılı Tarım ı) Üretici örgütü: Üretici ve yetiştirici- yalnızca alıcıya satılabileceği ve alıcının 
Kanununun 13 üncü maddesine dayanıla- lerin gönüllülük esasına dayalı olarak sözleşmeye uygun olarak belirtilen ürünü 
rak hazırlanmıştır. tarımsal alanda üretimden pazara kadar önceden belirlenen zaman takvimine 

Tanımlar ekonomik menfaatlerini ve özellikle uygun olarak satın almak zorunda 
MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını olduğunun,

geçen; karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet ç) 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı 
a) Alıcı: Bu Yönetmelik hükümlerine suretiyle sağlayıp korumak amacıyla Resmî Gazete'de yayımlanan "Tarımsal 

göre üretici ile sözleşme akdeden gerçek çeşitli kanunlara dayanarak kurdukları Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin 
ve tüzel kişiler ile bunların yetkili organizasyonları, Düzenlenmesine Dair Yönetmelik" 
temsilcilerini, i) Ürün: Bitkisel, hayvansal ve su çerçevesinde sertifikalandırılmış ve alıcı 

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri ürünleri alanında elde edilen her türlü tarafından tayin edilmiş olan kişilerin 
Bakanlığını, işlenmemiş ham ürünler ile bunların veya alıcının, üretim yerlerini üretimin 

c) Bakanlık il/ilçe müdürlüğü: Tarım birinci derece işlenmesi ile elde edilmiş her safhasında kontrol yetkisinin 
ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe ürünleri, bulunduğunun,
müdürlüklerini, j) Ürün takvimi: Bitkisel, hayvansal ve d) Ürün bedelinin ödeme zamanı ve 

ç) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık su ürünleri üretiminde sözleşmede şekli, taksitli ödemelerde ödeme planına 
tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt belirlenen üretim dönemini, göre uygulanacaksa faiz oranlarının,
altına alındığı tarımsal veri tabanını, ifade eder. e) Üretim faaliyetlerinin başlangı-

d) İyi tarım uygulamaları: İlgili cından ürünün teslimine kadar olan 
mevzuat çerçevesinde; tarımsal üretim İKİNCİ BÖLÜM dönemlerde, her ürün ve üretim 
sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, Sözleşmede Yer Alacak Hususlar ve faaliyetlerinin kendi özellikleri gereği 
ekonomik açıdan kârlı ve verimli, insan Sözleşme ile İlgili Esaslar olarak, üretimin her evresinde gerekli 
sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı Sözleşme ve sözleşmede yer alacak olacak ana madde, yardımcı madde, 
ile çevreye önem veren bir hale getirmek hususlar malzeme ve teçhizat gibi girdilerin, nakdi 
için uygulanması gereken işlemleri, MADDE 5  (1) Üretici ile alıcı bu avansın veya kredilerin; birim fiyatı, 

e) Organik tarım faaliyetleri: İlgili maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen tutarı, temin şekli, teslimi, ödeme şekli ve 
mevzuat çerçevesinde; toprak, su, bitki, tüm bilgi ve hükümleri içeren bir zamanının,
hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak sözleşme imzalar. Sözleşme, bir nüshası f) Alıcı tarafından sözleşme karşılığı 
organik ürün veya girdi üretilmesi ya da üreticide, bir nüshası alıcıda ve bir yapılan üretim faaliyetleri ile ilgili her 
yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan nüshası da Bakanlık il/ilçe müdürlüğünde türlü girdi ve nakdi avansın bu sözleşmeli 
ürün toplanması, hasat, kesim, işleme, kalacak şekilde 3 nüsha halinde düzen- üretimin yapılacağı yerin dışında 
tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafa- lenir. kullanılamayacağının,
za, depolama, taşıma, pazarlama, ithalat, (2) Sözleşmeli üretim yapılacak 

su ürünleri, mikroorganizma 
ve enerji üretimini, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKYÖNETM
ELİK
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Ğ) Grev, lokavt, işletmede meydana asgari ve azami miktarlarının, Ekim nöbeti
gelen önemli teknik arıza veya iflas p )  Söz leşmeye  konu  ürünün  MADDE 6  (1) Üretici, alıcı tarafın-
durumlarında meydana gelecek zararla- cinsi/türü, çeşidi, teslim yeri, şekli ve dan talep edilmesi halinde, üretim yerinin 
rın tazminine ilişkin taraflar arasında zamanı, üretim için kullanılacak üretime uygunsuz hale gelmesi, verimin 
karşılıklı mutabakat çerçevesinde yöntemlerle ilgili olarak hazırlanan ek azalması gibi hallerle, hastalık, zararlı 
belirlenecek hükümlerin, teknik şartname kapsamında ürünün organizma ve yabancı ürünlerin zararlı 

h) Ürünün, sözleşmede belirtilen yetiştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin plan etkilerinin azaltılması, ürün ve toprak 
üretim yeri dışındaki başka bir yerde ve bilgileri, muhtemel hasat ve kesim kalitesinin korunması amacıyla, son ürün 
üretilmiş ürünlerle karıştırılamaya- tarihi, tartım yeri ve nakliye ile ilgili takviminde hangi ürünü ürettiği ve 
cağının, temel hususlar ve bu faaliyetler ile müteakip yıllarda aynı üretim yerinde 

ı) Sözleşmenin ne şekilde akdedilece- işlemlerden sorumlu gerçek ve tüzel hangi ürünleri üretmesi gerektiğine 
ğinin sözleşmede belirleneceği; sözleş- kişilerin ad veya unvanlarının, ilişkin belgeyi Bakanlık il/ilçe müdür-
menin noterde yapılması durumunda r) Sözleşme kapsamında, ürüne ve lüğünden temin eder.
noter masraflarının alıcı tarafından üretim yöntemlerine ait teknik husus- Sigorta
ödeneceğinin, ların; ürünün ve üretimde kullanılacak MADDE 7  (1) Sözleşmeye tabi 

i) Ürün kalitesinin belirlenmesi için hammadde ve malzemelerin kalite ve ürünlerin üretici ve/veya alıcı tarafından 
numunenin hangi esaslara göre alınacağı standartlarını, üretimde uygulanacak Tarım Sigortası yaptırılması esastır.
ve masrafların alıcı tarafından ödenece- yöntemleri, hastalıklar, zararlılar, yaban- Ödeme
ğinin, cı otlar ve bu etmenlerin yol açtığı MADDE 8  (1) Bu Yönetmeliğin 5 

j) Üretim sürecinde alıcı tarafından salgınlara karşı mücadele ve tedbir inci maddesinin dördüncü fıkrasının (n) 
görevlendirilen kişilerce verilen teknik planlarını, üretim izleme kriterlerini, bendine göre belirlenen ürün bedelinden 
destek kapsamındaki hizmetlerin üretim faaliyetlerinin üretici tarafından alıcı tarafından üreticiye borç senedi ile 
maliyetinin üreticiye yansıtılmayacağı- alıcıya rapor edilmesini düzenleyen ek verilen aynî ve nakdî avanslar mahsup 
nın, bir teknik şartname kapsamında alıcı ve edilir. Aradaki fark, sözleşmede belirtilen 

k) Üretimle ilgili her türlü girdinin üretici tarafından belirlendiğinin, ödeme planına ve şekline uygun olarak 
temin edildiği günkü fiyatı ile avans s) Üretimin organik tarım faaliyetleri alıcı tarafından ödenir. 
olarak kabul edileceğinin, esaslarına veya iyi tarım uygulamalarına 

l) Üretimin yapılacağı yer, var ise uygun olarak yapılıp yapılamayacağının, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ürüne ait Türk Standartları Enstitüsü ş) Üreticinin ve alıcının, sözleşmenin Çeşitli ve Son Hükümler
Standardı veya Türk Gıda Kodeksi veya hüküm ve şartları ile sözleşmeye ek teşkil Mevcut sözleşmeler
alıcı tarafından belirlenen kalite eden her türlü belgeyi her ne şekilde MADDE 9  (1) Bu Yönetmeliğin 
normlarının, olursa olsun herhangi bir üçüncü şahsa yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedil-

m) Ürünün, sözleşmenin yürürlükte vermeyeceğinin, miş sözleşmeler için bu Yönetmelik 
kaldığı süre içerisinde üçüncü kişilere t) Sözleşmenin geçerlilik süresinin, hükümleri uygulanmaz.
satılamayacağının, u) Sözleşmeli üretimle ilgili anlaş- Yürürlük

n) Üretici ve alıcı arasında belirlenen mazlıkların giderilmesi hususunda hangi MADDE 10  (1) Bu Yönetmelik 
ürünün ödemeye esas fiyatının tespitini yer mahkemelerinin veya icra daireleri- yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
sağlayacak olan fiyatlandırma yöntemi nin yetkili olacağının Yürütme
ve ödeme zamanının, yer alması zorunludur. MADDE 11  (1) Bu Yönetmelik 

o)  Teslim edilecek ürünün fire (5) Taraflar, akdettikleri tarımsal 
hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı oranının ve bunun belirlenmesi ile ilgili üretim sözleşmesine ayrıca özel hüküm-

usul ve esasların, ler de koyabilirler. yürütür.
ö)  Alıcıya teslim edilecek ürünün 

Norveçli araştırmacılar salmonların infeksiyöz pankreatik nekrosiz (IPN)'e karşı olan duyarlılıklarını 
kontrol eden bir gen bulduklarını bildirmişlerdir. Yetiştirici Aqua Gen tarafından yayınlanan rapora 
göre; moleküler genetik araştırmalarındaki büyük gelişme, daha az kayıplar verilmesine yardımcı 
olarak akuakültür endüstrisinin gelişimini sağlayacak ve balıkların korunmasını geliştirecektir.

Aqua Gen seçici besleme programının bir sonucu olarak araştırmaları uygulamaya geçirmiş 
bulunmaktadırlar ve PD (pankreatik hastalık) gibi diğer önemli viral hastalıkların iyiliştirilmesi için 
araştırılmaların yayılmasını planlamaktadırlar. Bu büyük gelişme, Norwegian Research Council 
tarafından desteklenen Aqua Gen projesinin üç yıllık çalışmasının sonucudur.

NORVEÇLİLER'İN IPN HASTALIĞINA KARŞI BÜYÜK BULUŞLARI

Çeviri: Latife KÖKER
Su Ürünleri Mühendisi
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ACI BİBER SOSLU MARİNAT Dumanlanmış ve tuzlanmış alabalık filetolarının, yağda 
veya yağ katılmaksızın baharat vb maddeler ilavesi ile Acı biber ve salçası kullanılarak yağda hazırlanan sosun 
homojen hale getirilerek hazırlanan tuz miktarı % 15' in marinatın içerisine karıştırılması işlemidir. 
altında olan ürünlerdir. 

AÇIK HAVADA (DOĞAL) KURUTMA
ANÇUEZ

Sıcak iklime sahip bölgelerde düşük hava nemi ve hızlı 
Yurt dışında genellikle tuzlanmış balık ürünü olarak esen rüzgâr altında (özellikle ilkbahar ve sonbahar 
bilinirken, ülkemizde tuzlanmış balıkların şeker, baharat aylarında) yapılan geleneksel bir kurutma yöntemidir.  
ve katı yağ ile karıştırılıp püre haline getirilmesi ile elde 

ADİ PAKETLEME edilen ürünler için kullanılmaktadır.
Elle veya basit makineler ile balığın etrafının bir ambalaj AŞIRI SOĞUMA
materyali ile sarılması işlemidir.

Gerçek buz kristal çekirdeğinin oluşmasının gecikmesi 
AGAR AGAR aşamasında, suyun gerçek donma noktası olan 0 ºC' nin 
Kırmızı alg (Rhodophyceae) türlerinden elde edilen altına kadar soğuması durumudur.
kurutulmuş bir maddedir. Özellikle İspanya'da, Güney BALIK ÇORBASI
Afrika'da, Amerika'nın Doğu ve Batı sahillerinde elde 

Özellikle kırlangıç, orfoz, akya, iskorpit gibi balıklardan edilmektedir. Bugün en çok bakteriyolojide kültür vasatı 
yapılan bir çorba çeşididir.hazırlanmasında, eczacılıkta, gıda sanayinde ve dişçilikte 

protez tekniğinde kullanılır. BALIK EZMESİ

ALABALIK EZMESİ Fileto hale getirilmiş balığın kıyıldıktan sonra suyunun 

GURME VE DAMAK 

Doç. Dr. Taçnur BAYGAR*
* Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 

Baygar@mu.edu.tr

eğerli okuyucular, bu sayıdaki yazımda su ürünleri işlenmesinde kullanılan ifadelerin, ne anlama geldiği 
üzerine genel tanımlara kısaca yer vermek istedim. Aşağıda harf sırasına göre genel tanımlar yer alacak olup Ddiğer sayılarımızda bilgilerin devamına yer verilecektir. Ayrıca gelecek sayılarımızda evlerimizde 

yapabileceğimiz önemli olan uygulama yöntemlerini vermeye devam edeceğim. 
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azaltılması, ezilmesi ve çeşni veren 
baharatlarla karıştırılarak şekil 
verilmesinden sonra hazırlanan 
üründür.

BALIK FİLETOSU

Balığın omurgasına paralel olarak 
kesilmesi, yüzgecinin, omurgasının 
ve bazen de karın bölgesindeki 
sarkık kısmının alınması ile elde 
edilen derili veya derisiz balık etidir.

BALIK KARACİĞER EZMESİ

Balıktan elde edilen karaciğerlerin 
b a h a r a t  v e  d i ğ e r  ç e ş n i  
materyalleriyle karıştırılıp sterilize 
edilmesiyle elde edilen üründür.

BALIK KARACİĞER YAĞI

Morina, köpek balığı gibi balıkların 
karaciğerlerindeki yağın ekstrakte 
edilerek arıtılması ile elde edilen 

Beyaz etli balıklar (yağsız balıklardan) ve onların yağlardır.
işlenmesi sonucunda ortaya çıkan artıklarından elde 

BALIK KEKLERİ edilen undur.
Ayrı ayrı pişirilen balık ve patates içerisine çeşitli lezzet BLOK FİLETO
vericiler ve baharatların karıştırılmasıyla elde edilen 

Genellikle küçük balıkların iki yanından kesilerek, sırt ürünlerdir. 
kısmında birleşen ve iki parça ekten oluşan filetodur.

BALIK KIYMASI
BOMBAJ

Son yıllarda ezme ve sosis gibi değişik şekillere 
Konserve ürünlerin sterilizasyonu esnasında buhar dönüştürülerek tüketilen balık kıyması özellikle Doğu 
basıncının hızlı düşmesi sonucu, kutu içerisinde fazla Avrupa, İskandinavya ve Japonya gibi belli ülkeler için 
basınç oluşması, kutu içerisinde kalan havanın yeterince geleneksel bir ürün olarak bilinmektedir. 
alınamaması, yetersiz sterilizasyon uygulaması 

BALIK KÖFTESİ sonucunda kutu içerisinde mikroorganizma üremesi 
Özellikle yayın, mezgit, levrek, akya gibi beyaz etli olması, içeriğin kutu materyali ile tepkimeye girmesi gibi 
balıkların etlerinin çeşitli baharatlarla karıştırılması nedenlerden ötürü meydana gelen durumlardır. Kutu 
sonucu yağda kızartılması ile sıcak olarak hazırlanan bir şeklinin değişmesi şeklinde deformasyon ile kendini 
balık ürünüdür. gösterir.

BALIK SİLAJI CATERİNG (HAZIR YEMEK) TEKNOLOJİSİ

Balık artıklarının asitle yada melas veya maya katılarak Tüketiciye hazır bir şekilde sunulmak üzere hazırlanan 
fermente edilmesi ile elde edilen üründür. gıdaların ön işlemler ve pişirme işlemi sonrasında, 

değişik depolama yöntemlerinin uygulanmasını takiben BALIK UNU
uzun süre korunması ve tüketim öncesi ısıtma aşamalarını 

Balığın tamamının veya artık kısımlarının (baş, yüzgeç, 
içermektedir. Otel, yemekhane, okul, ordu, fabrika, hava 

iç organlar vs.) kaynatıldıktan sonra, kurutulup ezilmesi 
ve demiryolu ulaşımı şirketlerinde ihtiyaç duyulan 

ve ilave maddelerin katılmasıyla ortaya çıkan üründür.
standart ve besleyici sistemleri taleplerini karşılamak 

BALIK YAĞI üzere hazırlanan üretim çeşididir.
Balıktan pres, santrifüj veya ekstraksiyon yöntemleriyle ÇEKİRDEKLENME
elde edilen yağa denilmektedir.

Suyun buz haline dönüşmesi önce çekirdeklenme sonra 
BEYAZ ETLİ BALIK bu çekirdeklerin irileşmesi olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Su soğutulup belli bir dereceye ulaşınca su Mezgit, yayın, dil gibi yağını karaciğerinde depolayıp kas 
molekülleri kristal çekirdeği denen küçük kümecikler dokuları arasında çok az miktarda içeren balık türlerine 
oluşturur. Oluşmuş bu kümeciklerin bir kısmı denir.
kaybolurken, diğer kısım kümeciklerin oluşması ortam BEYAZ BALIK UNU
soğumaya kadar devam eder ve sıcaklık derecesi uygun 
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bir noktaya eriştiğinde çekirdek oluşması ve kaybolması dondurulmuş düşük sıcaklıkta nakledilen, depolanan ve 
durur. Bu şekilde ortamda kararsızlığın kaybolması ile tüketime arz edilen balıktır.
çekirdeklenme olayının üstünlük kazanması işlemidir.  DONMUŞ MUHAFAZA
ÇİROZ Dondurulmuş gıdanın donuk muhafaza depolarında, en 
Uskumru, kolyoz, iri istavrit gibi balıkların tuzla derin noktasındaki sıcaklığının korunmasını sağlayacak 
muamele edilerek kurutulmasıyla elde edilen bir su sıcaklıkta (min. -18 ºC) ve % 90-95 nemle, kalite kaybı 
ürünüdür. olmaksızın uzun süreli muhafazasıdır. 

DEFROST DUMANLAMA (FÜME) ve 

Dondurma işleminin tersi olup, dondurulmuş gıdalara DUMANLANMIŞ BALIK ETİ
uygulanan bir işlemdir. Dondurulmuş gıdaların donarken Yılan balığı, uskumru, deniz alası, morina, sardalye, 
bıraktıkları ısı, geriye verilerek sahip oldukları buz alabalık, tatlı su kefali vb. balıklara isteğe bağlı olarak 
kristallerinin eritilmesidir. Dikkat edilecek en önemli lezzet verici maddelerle muamele edildikten sonra 
nokta, içerikte bulunan sıvının dışarıya çıkarken dumanlanması yada tütsü aroma maddeleriyle işlem 
beraberinde besleyici maddeleri de taşımasıdır. gördükten sonra kurutulması suretiyle elde edilen olduğu 
DENATÜRASYON gibi veya pişirilerek tüketilen gıdalardır. Tütsüleme için 

genelde meşe, kayın, gürgen, akağaç, kızılağaç, ıhlamur, Proteinlerin yapısının bozulmasına denir.
meyve ağaçları karışımı gibi reçinesiz ağaçların odun ve 

DERİN SOĞUTMA talaşından elde edilmiş duman kullanılır.  Balığın içerdiği 
Açık deniz balıkçılığında avlanan balıkları muhafaza suyun bir kısmının uzaklaştırılması ve dumandaki 
etme işleminde buz veya deniz suyu kullanılarak balığın bakterisit maddelerin balığa geçişini sağlayarak 
sıcaklığının homojen bir şekilde buzun erime noktasının mikroorganizmaların gelişimini önlemesi prensibine 
biraz altına (-2/-4 ºC) düşürülmesi işlemidir. Bu dayanmaktadır. 
depolamada, depolama süresi 30 gün ve daha fazla DUMANLANMIŞ MARİNAT
olabilmektedir. 

Marinasyon işlemi yapılırken salamura içerisine sıvı 
DİFFÜZYON duman aroması katılmasıyla ürüne dumanlanmış ürün 
Moleküllerin hareket enerjileriyle çok yoğun ortamdan, aroması verilmek suretiyle yapılır. 
az yoğun ortama hareket etmesidir. EGZOST
DOĞAL DUMANLAMA Henüz kapatılmamış veya daha sonra tam olarak 
Duman maddesi olarak çeşitli odun talaşlarının yakılması kenetlenmek üzere sadece gevşek şekilde kapatılmış 
ile elde edilen dumanlama yöntemidir. bulunan konserve kaplarının tepe boşluğundaki ve kutu 

içerisindeki parçacıklar arasındaki havanın ve gazların DON YANIĞI
bir ön ısıtma ile uzaklaştırılması işlemine egzost (termik 

Balığın (özellikle de yağlı balıkların) uygun şartlarda 
yöntem) denir.

dondurulmadığı, paketlenmediği veya depolanmadığı 
EMÜLGATÖRdurumlarda su kaybı ile görünümünün, yüzey yapısının 

etkilenmesi durumudur. Gıdalara katılan ve onların kararlı emülsiyon haline 
gelmesini sağlayan katkı maddesidir.DONDURARAK KURUTMA (LİYOFİLİZASYON)
ENDÜSTRİYEL BALIKBalıkların yapılarında bulunan suyun ilk önce buz halinde 

dondurulup sonrasında bu buzun vakumlu sistemlerde İmalat sanayinde kullanılmak üzere (balık unu, balık 
süblime edilmesi ile kurutulması işlemidir yağı, balık konservesi vb.) avlanan ve kullanılan balıklara 

verilen isimdir.DONDURMA 
ENJEKTÖRLE TUZLAMAGıdaların en çok sayıda kristalleşme düzeyine, kısa 

0sürede ulaşılması işlemidir (ürün sıcaklığının -18 C veya Genlikle büyük balıkların etleri içerisine 510 cm 
daha düşük donma sıcaklığına ulaşması çabuk dondurma aralıklarla enjektörle tuz çözeltisi enjekte edilmesi 
işlemi olarak sayılmamaktadır). işlemidir. Tuzlama süresi normal tuzlama süresinin 1/3 

kadarı olup bu yöntem balık etini koruduğu gibi özellikle DONDURULMUŞ BALIK
çiğ yenen balıkların olgunlaşması ve lezzet kazanmasını 

Taze balıkların tekniğine uygun olarak -35 ºC veya daha da sağlamaktadır.
düşük sıcaklıkta dondurulmuş halidir. 

ESMERLEŞME
DONMUŞ BALIK

Ette bulunan hemoglobinin oksijenle birleşerek 
Pazarlanmasına kadar taşıdığı özellikleri muhafaza oksihemoglobine dönüşmesi ve bunun da oksitlenmesi 
edebilecek şekilde sıcaklığı düşürülerek yapısındaki suyu sonucunda oluşan methemoglobin kristallerinin grimsi 

78

Ocak-Mart 2008/Sayı:32



www.suurunleri.org.tr 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

renk alması ve kas liflerinde bulunan miyoglobinde HAFİF BOMBAJ
benzer değişimler olması sonucu meydana gelen bir renk İki tarafı da dışarı doğru çıkmış olan konserve kutusunun 
bozukluğudur. bastırıldığında şişkin olan kısmının esnemesi durumudur 
GALLATLAR (Şişkinlik giderilememektedir). 

Propil, oktil ve dodosil gallat gıda endüstrisinde HAMSİ EZMESİ
kullanılan gallatlar arasında yer alır. Bunlardan özellikle Temizlenip, ezilmiş hamsinin küp veya çömleklere 
propil gallat su ürünleri endüstrisinde oksitlenmeyi doldurulduktan sonra üzerinin tuz ile örtülüp 
önleyici ve antimikrobiyal özelliği yönünden sıklıkla olgunlaştırılması sonucu elde edilen bir ürün olup, uzun 
kullanılmaktadır. Özellikle sodyum laktat ve sodyum bir süre (6 ay civarı) muhafaza edilebilmektedir (Bu 
asetatla birlikte kullanıldığında su ürünlerinin raf ömrünü ürünlerde genellikle tuz oranı % 20'yi geçmemektedir).  
arttırıcı özelliğe sahiptir.

HAMSİ KUŞU
GIDA IŞINLAMA

Karadeniz Bölgesine yönelik taze veya tuzlanmış hamsi, 
Gıda maddesinin istenilen bir teknolojik amaca ve mısır unu, yumurta, zeytinyağı, tuz, taze soğan, 
usulüne uygun olarak yeterli dozda ışınlanması işlemidir. maydanoz ve isteğe göre farklı malzemeler kullanılarak 
GIDA KATKI MADDELERİ yapılan bir yemek çeşididir.  

Tek başlarına gıda olarak tüketilmeyen veya gıda HAVYAR
hammaddesi  yada yardımcı maddesi  olarak Mersin balığı türlerine ait balıkların (Acipenseridae 
kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya familyası) yumurtalarından yapılan tuzlanmış ürünlerdir. 
olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem veya Mersin balığından olmayan yumurtalara havyar 
imalat sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddede denilmesi doğru olmamasına karşın, beyaz etli balıkların 
bulunabilen, gıdanın üretilmesi, tasnifi, işlenmesi, yumurtasına bazen “altın havyar” denilmektedir
hazırlanması, ambalajlanması, taşınması, depolanması Diğer balıklar olarak kefal (Mugilidae familyası), 
sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüş, yapı ve alabalık (Salmonidae familyası), turna (Esox lucius), 
diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen barbunya (Mullus barbatus) ve sazan (Cyprinus caprio) 
değişikliklere engel olmak amacıyla kullanılmasına izin balıklarından da elde edilmektedir. Balıklar henüz canlı 
verilen maddelerdir. iken sağılarak elde edilen yada karınları açılarak 
GLAZELEME (SIRLAMA) çıkartılan yumurtaların, bağırsak parçalarından, kan 

damarlarından iyice ayıklanıp yıkandıktan sonra % 2-Balık etinin, oksidasyon vb kalite kayıplarını önlemek 
3'lük tuzlu su içinde 30-60 dakika pişirilme işlemi amacıyla soğuk/buzlanmış su ile dışının kaplanması 
uygulanarak, kuru tuzlama, yaş tuzlama, istendiğinde işlemidir. 
tütsüleme işlemine tabi tutulup, kutulanmış olanları ısıl 

GUANİN işleme dayanıklı hale getirilen, çiğ, kızartılarak veya 
Balık pullarından elde edilen ve inci esansı üretiminde ızgara yapılarak tüketilen ürünlerdir. 
kullanılan bir üründür.

HİJYEN
Sağlıklı gıda üretimi 
amacıyla hasattan 
tüketime kadar her 
a ş amada  uygun  
koşulların temini 
için yapılan tüm 
çalışmalar hijyen 
kapsamı içinde yer 
alır. Diğer bir ifade 
ile hijyen tüm aşa-
m a l a r d a  s a ğ l ı k  
güvenirliliğini ve 
kalite korunumunu 
sağlamak için ge-
rekli önlemler ola-
rak ta tanımlana-
bilir.
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5-6 Nisan 2008 tarihinde “Dünya Mersin 
Balıklarını Koruma Örgütü” (World Sturgeon 
Conservation Society) Genel Kurul Toplantısı 
ve Mersin Balığı Korunması ve Üretimi 
Çalıştayı, çeşitli ülkelerden gelen yabancı 
(Amerika, Almanya, İsviçre, Romanya, İtalya, 
Fransa, Bulgaristan, Çin) ve Türk konuklar ile 
birlikte İstanbul Üniversitesi  Baltalimanı 
Konukevi'nde gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sonrası, WSCS genel kurul üyeleri 
Sapanca İç Su Balıkları Araştırma ve Uygulama 
Birimi'nde bulunan mersin balıkları ve 
kuluçkahane inceleyerek Prof.Dr.Mikhail 
Chebanov tarafından ultrason ile balıkların 

bırakıldı. 2004 yılından beri Karasu Belediyesi 
cinsiyet tayini öğrenciler ile uygulamalı 

tarafından düzenlenen Mersin Balığı Festivali 
gerçekleştirildi. Daha sonra Sakarya Nehri'ne 

hakkında bilgiler verildi. Trabzon Su Ürünleri 
gidilerek mersin balıkları tarafından daha önce 

Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 
yumurtlama göçü yapılan bu nehirde 

İstanbul, Sinop ve Rize Su Ürünleri Fakülteleri 
incelemeler yapıldı. İstanbul Üniversitesinin 

ile birlikte yürütülen Mersin Balığı Projesi 
Sakarya Nehrine mersin balığı bıraktığı alanlar 

kapsamında yapılan çalışmalar Trabzon'a 
gezilerek yine bu nehir ağzında Karadeniz'de 

gidilerek yerinde incelendi ve bilgiler alındı. 
yakalanan iki adet sivrişka türü mersin balığı ve 
iki adet kültür balığı markalanarak doğaya 
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ULUSLARARASI MERSİN BALIĞI ÇALIŞTAYI 
İSTANBUL'DA YAPILDI

esli tükenmek üzere olan ve kırmızı listede bulunan Mersin 
balıklarıyla ilgili bilim adamlarının katılımı ile uluslararası NMersin balığı çalıştayı yapıldı.

Haber: Doç. Dr. Devrim MEMİŞ








