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Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemizde ve su ürünleri sektörünün gelişme 
gösterdiği diğer ülkelerde başta su ürünleri 
yetiştiriciliği olmak üzere sektörün her dalında 
kayda değer ölçeklerde gelişmeler yaşanmakta, 
yeni atılımlar gerçekleştirilmektedir. Özellikle 
sektörde moleküler temelli araştırmaların 
artmasına paralel olarak biyoteknolojik 
çalışmalar da hızlanmakta, yeni ürünler insanların 
hizmetine sunulmaktadır. Hiç kuşkusuz akademik 
düzeyde yapılan bu aktiviteler tabana yayılmakta, 
sanayide, endüstride ve günlük hayatta daha sık 
kullanılmaktadır. Son yıllarda sektörde bu yönde 
bir değişimin oluştuğunu görmek, Su Ürünlerinden 
katma değeri yüksek ürünlerin hem yurt içinde hem 

ve ısrarla düzeltilmeyen haksızlıklardır. Çıkarılan 
de yurt dışında tüketiciyle buluştuğuna şahit olmak 

yönetmeliklerde tabelası “Su Ürünleri” ile 
büyük bir memnuniyet yaratmaktadır.

başlayan “Su Ürünleri Fakülteleri” Veteriner 
Ürün çeşitliliğinde ve teknolojik gelişmelerde Hekim bulundurmadıkları takdirde balıkta hiçbir 

ulaşılan düzeye rağmen sektörde var olan yapısal deneysel çalışma yaptıramaz hale gelen, ürettiği 
sorunlar devam etmektedir. Özellikle üretim başına balığı denetleyemeyen, eğitimleri süresince bir kez 
verilen teşviklerin düşürülmesi nedeni ile bile balık yumurtası ile ilgili ders almayan fakat bu 
yatırımlarını alacakları teşvik tutarına göre meslek grubuna gümrüklerde “balık sağlıklıdır 
planlayan birçok firma ekonomik sıkıntı yada değildir” yetkisi veren, böylece Su Ürünleri 
yaşamakta, bazı firmalar el değiştirmektedir. Gıda Mühendislerini işlevsiz hale getiren saymakla 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ani bir şekilde bitmeyecek haksızlıkları ortadan kaldırmak için 
aldığı bu karardan dolayı özellikle 2013 – 2014 daha ne kadar bekleneceğini büyük bir merakla 
yıllarında üretim miktarlarında kayda değer bekliyoruz. SÜMDER her zamanki gibi özlük 
oranlarda düşüşlere yol açacağı düşünülmektedir. haklarımızın takibinde her zaman ısrarcı olacaktır. 
Ülkemizin en önemli ihraç kalemleri arasında yer Her şeye rağmen Su Ürünleri Mühendisleri kendi 
alan Su Ürünlerinin daha fazla değer kaybet- elleri ile yarattıkları ve markalaştırdıkları “Su 
memesi için bakanlığın acilen önlem alması, buna Ürünleri Sektörünü” daha yukarılara taşımak için 
ilaveten akademi, su ürünleri sanayicileri ve daha büyük gayretle ve inançla çalışmaya devam 
Bakanlık temsilcileri bir araya gelerek su ürünleri edeceklerdir.
ihracatının dış piyasada hak ettiği yeri koruması 

Gelecek sayıda görüşmek dileği ile,
için yeni yöntemler geliştirmelidirler.

Saygılarımla,
Üzerinde konuşulması gereken diğer en önemli 

Prof. Dr. Meriç Albaykonulardan bir tanesi ise her zaman vurguladığımız 
SÜMDER Başkanımeslektaşlarımızın yetkilendirilmelerinde yapılan 
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Derneğimizin 10. Olağan Genel Kurulunun  ARAS seçilmişlerdir. Gündeme göre Başkan 

birinci toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı Meriç ALBAY tarafından 2009-2012 çalışma 

için ikinci toplantı ilan edildiği üzere 24 Kasım dönemi boyunca yapılanlar hakkında yaklaşık 40 

2012 tarihinde Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul dakikalık bir sunum yapılmıştır. Bu sunumun 

Şubesinde yapılmıştır. Genel Kurul açılış ve ardından gündemin diğer maddelerine geçilmiş, 

yoklama ile başlamış ve yeterli çoğunluk denetim ve faaliyet raporları okunmuş, tahmini 

sağlandığı için genel kurula ilân edilen gündem ile bütçe sunulmuş ve tüm bu rapolar ve tahmini bütçe 

devam edilmiştir. Verilen yazılı teklifler üzerine genel kurul tarafından ibra edilmiştir. Gündemin 7. 

divan başkanlığına Kadir DOĞAN, katip Maddesi gereği  Dernek organlarının seçimine 

üyeliklere de Çiğdem Gürsoy Gaygusuz ve İlkay geçilmiş ve aşağıdaki kişiler seçilmiştir. 
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SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 
10. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Prof. Dr. Meriç ALBAY  (Başkan)
1966 yılında Artvin/Şavşat'ta doğdu. İlk, 

Orta ve Lise eğitimini Artvin'de tamamladı. 1988 
yılında İ.Ü Su Ürünleri Y.O. (Fakültesi) mezun 
oldu. Aynı fakültenin İçsular Biyolojisi Anabilim 
Dalı'nda 1989'da Araştırma Görevlisi, 1996'da 
Yardımcı Doçent, 2003'de Doçent ve 2009 
yılında Profesör oldu. Halen SÜMDER Yönetim 
Kurulu Başkanlığı ve İ.Ü SÜFAK Dekanlığı 
görevini yürütmektedir.

Prof. Dr.  Cengiz METİN (Başkan Yrd.)
1965 Yılında İzmir'de doğdu. 1988 yılında 

E.Ü Su Ürünleri Y.O'dan mezun oldu. 1989 yılında 
Araştırma Görevlisi olarak atandığı, E.Ü 
SÜFAK'de 1995-1999 yıllarında Yrd. Doç.Dr., 
1999-2005 yıllarında Doçent ve 2005 yılından bu 
yana Profesör olarak çalışmaktadır. Halen Sualtı 
Araş.ve Uyg.Mer. Müdürlüğü, ve Ege MYO Sualtı 
Tek.Prog. Koor. ve Urla Den.Meslek Yüksek 
Okulu Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. 

Mehmet ÖZGEN (Başkan Yrd.)
1967 yılında Gazipaşa'da doğdu. İlk ve 

Orta öğrenimini Gazipaşa'da, Liseyi ise Bursa 
Ziraat Meslek Lisesinde okudu. 1986-1990 
yılları arasında İ.Ü Su Ürünleri Y.O, 1992-1994 
İ.Ü Fen Bilimleri Enstitisü, 2005-2009 
Anadolu Ünv. Kamu Yönetimi bölümünü 
bitirdi. Halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Su Ürünleri Hali Müdürlüğünde çalışmaktadır.

Adem Çolak (Dernek Sekreteri)
1963 yılında Sinop'ta doğdu.1988 İ.Ü Su 

Ürünleri Y.O'ndan mezun oldu. 1988-1993 yılları 
arasında İ.Ü Su Ürünleri Y.O 'da asistan olarak 
çalıştı. 1992 yılındayüksek lisans ve 2002 yılında 
doktorayısını tamamladı. 1993 'ten sonra çeşitli 
üretim işletmelerinde yönetici olarak çalıştı. 
2007 'den beri Carrefour  Zincir Marketlerin su 
ürünleri satınalma müdürü olarak çalışmaktadır.

Erkan ARAS (Muhasip Üye)
1969 yılındaİstanbul'da doğdu. 1994 

yılında İ.Ü SÜFAK'den, 1996 yılında İ.Ü Fen 
Bilimleri Enstitüsünden Su Ürünleri Yük. 
Müh. olarak mezun oldu. Kendisine ait 
kurmuş olduğu alabalık yetiştiriciliği işinden 
sonra akvaryum balıkları yetiştiriciliği ve 
satışı işine başladı. Halen tekstil sektöründe 
faaliyet kendi işinde faaliyet göstermektedir.

Özcan GAYGUSUZ (Yön.Kur.Üyesi)
1978 Üsküdar'da doğdu.1997-2001 yıları 

arasında T.C. İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi'ni  2006-
2012 yılları arasında da T.C. İ. Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim 
Dalı İçsular Biyolojisi programını bitirdi.  15 
Ekim 2002'de İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi'nde 
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı ve  
halen bu görevine devam etmektedir.

Mustafa YILMAZ (Yön.Kur.Üyesi)
1987 İstanbul/Bakırköy doğumludur. 2010 

yılında İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi'nden mezun 
oldu. 2011 yılında “AB Pazarlama Standart-
larının Uygulanması Yönünde Yerel Adımlar” 
adlı Balıkçılık Projesi ile Sarıyer Belediyesi'nde 
göreve başlamıştır. 2012 yılında İlçe Belediye 
Meclisi kararı ile Su Ürünleri Birimi oluşturulmuş 
ve çalışmalara halen burada çalışmaktadır.

Tuğba  ZENGİNLER (Yön.Kur.Yed.Üye)
1987 yılında Erzincan'da doğdu. İlkokul, 

ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da 
tamamladım. 2009 yılında Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesini, Su Ürünleri Fakültesi'ni bitirdi. 
2011 yılında İBB Su Ürünleri Hali 
Müdürlüğü'nde Su Ürünleri Mühendisi 
çalışmaya başladı ve halen devam  etmektedir.
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Nadir BAŞÇINAR (Denetleme Kurulu)
1970 yılında Perşembe'de doğdu.1991'de 

KTÜ Bal.Tek.Mühendisliği'nden mezun oldu. 
Yüksek Lisans eğitimini 1996, Doktora eğitimini 
2001'de aynı bölümde tamamladı. 2002-2003 
yıllarında Ç.O.M.Ü SÜFAK'de Yrd.Doc, 2003-
2006 yılları arasında GTHB Trabzon Su Ürünleri 
Merkez Araştırma Enstitüsü'nde mühendis 
olarak çalıştı.  Halen K.T.Ü Sürmene 
Den.Bil.Fak.'nde Doçent olarak çalışmaktadır.

Cuma CEMİLOĞLU(Denetleme Kurulu)

'

1967 yılında Konya/Ereğli'de doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladı. 
1990 yılında İ.Ü Su Ürünleri Y.Odan mezun oldu. 
Bir süre reklamcılık yaptı. Daha alabalık 
yetiştiriciliğine başladı. Ortak olarak başladığı 
firmadan ayrılarak yeni projelere yöneldi. Halen 
alabalık yavru üretimi ve sofralık üretim ile ilgili 
olarak yeni proje çalışmaları yapmaktadır.

Ümit ATAK (Denetleme Kurulu)
1983 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta-

öğrenimini İstanbul'da, liseyi Kırklareli'nde 
tamamladı. 2007 yılında E.Ü Su Ürünleri 
Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetten sonra 
sırasıyla Balık Keyfi Su Ürünleri, Kılıç Deniz 
Ürünleri İstanbul Bölge Müdürlüğü, Sagun 
Group'ta çalıştı. Halen Karadeniz Su Ürünlerinde 
Satış Yöneticisi olarak çalışmaktadır. 

İ.Sinan TOPLU (Den. Kur. Yed. Üye)
1974 yılında Muş'ta  doğdu. İlkokul, 

ortaokul ve lise tahsilini Muş'ta tamamladı. 1994   
İ.Ü Su Ürünleri Fakültesinden mezun oldu. 1997 
yılında Yüksel Lisansını tamamladı. 1994-2011  
yılları arasında sırasıyla Hatko A.Ş, Turkuaz 
Marine, Nordzee, Kılıç Aquaculture, ASC 
Aquaculture,'da çalıştı. Halen Agromey Gıda 
Tarım firmasında yönetici olarak çalışmaktadır.

Özcan ALTINTAŞ (Den. Kur. Yed. Üye)
1967 yılında Burdur/Yeşilova'da doğdu. 

İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini burada 
tamamladı. 1986 yılında İ.Ü. Su Ürünleri 
Y.O'na girdi ve 1990 yılında mezun oldu. Uzun 
bir süre dalgıçlık yaptı. Daha sonra birçok 
tedarikçi su ürünleri firmasında su ürünleri 
mühendisi olarak çalıştı. Halen su ürünleri 
tedariki ile ilgili olarak kendi işini yapmaktadır.

V.Zafer ÜNAL (Den. Kur. Yed. Üye)

1969'da  İstanbul'da doğdu. 1986 yılında 
Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu, 1986-
1990 yılında  İ.Ü Su Ürünleri Y.O'da okudu. 
Mezun olduktan sonra iş hayatına uzun yıllar 
yayıncı olarak devam etti. Bir süre alabalık 
yetiştiriciliği yaptı. Halen bir su ürünleri 
firmasına danışmanlık yapmaktdır.

M.Fahrettin BAKİ 

1969 İstanbul/Üsküdar doğdu. İlkokul, 
ortaokul ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 
1989-1994 yılları arasında  İ.Ü Su Ürünleri 
Fakültesi'nde okudu. 1995-1997 yılları 
arasında serbest olarak çalıştı. 1997 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri 
Hali Müdürlüğünde memuriyet hayatına baş-
ladı ve halen aynı göreve devam etmektedir.

(Yön.Kur.Yed.Üye)

Latife KÖKER

1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2002-
2007 yılları arasında İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi, 
2007-2010 yılları arasında da İ.Ü Fen Bilimleri 
Enstitüsü'nde okudu. Halen İstanbul Üni-
versitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Su 
Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İç 
sular Biyolojisi Programı'nda doktora eğiti-
mine devam etmektedir.

(Yön.Kur.Yed.Üye)

Hakan KORKUSUZ (Yön.Kur.Yed.Üye)

1979 yılında Tuzluca'da doğdu. 2004 
yılında İ.Ü SÜFAK'den , 2006 yılında Anadolu 
Üniversitesi İktisat Fak. Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun oldu. Bir süre tekstil 
sektöründe çalıştıktan sonra 2006 yılında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri 
Hali Müdürlüğü'ne Su Ürünleri Mühendisi 
olarak girdi ve halen burada çalışmaktadır.

Cem KADEŞ (Yön.Kur.Yed.Üye)

1974'te  Almanya'da doğdu. İlk ve orta öğre-
nimini Denizli'de, liseyi Adana'da tamamladı. 
1995 yılında E.Ü SÜFAK'den mezun oldu. 6 yıl 
tıbbi mümessillik yaptı. 1998 yılında Aquapena 
Su Ürünleri Bilgi Paylaşım Portalı'nı kurdu. 2010 
yılında da Aquapena Su Ürünleri Mühendislik ve 
Danışmanlık Hizmetlerini kurdu ve bu şirkette 
danışmanlık ve proje işi yapmaktadır. 

Ziya ŞAHİN 

1971 yılında  Zonguldak'ta doğdu. 1979 
yılında baba memleketi olan Ordu'ya yerleşti. 
İlk, Oera ve Lise eğitimini Ordu'da tamamladı. 
1993 yılında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesinden mezun oldu. Halen CarrefourSa 
taze gıda bölümünün su ürünleri satınalma 
kısmında çalışmaktadır.

(Yön.Kur.Yed.Üye)

Halit BAYRAK (Yön.Kur.Yed.Üye)

1980 yılında Ankara'da doğdu.1997-2002  
E.Ü SÜFAK, 2003-2006 E.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü, 2007-2008 South Bohemia 
Üniversitesi'de okudu. 2002-2006 Su Ürünleri 
Yetiştiricilik sektöründe, 2007-2009 SDÜ 
SÜFAK'de Araştırma Görevlisi, 2009-2012 
Aksu M.Süreyya Demiraslan M.Y.O'da 
öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen Su 
Ürünleri Fakültesi'nde görev yapmaktadır.
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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Mühendisleri sektörde hak ettiği yeri almalıdır.
Şubesi ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  - Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi 1982 
ile ortaklaşa, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yılında Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Yüksek 
Su Ürünleri Meslek Dalı Komisyonu sekretarya- Okulu olarak başladığı eğitim serüveninde 31 Yılı 
sında düzenlenen "Su Ürünleri Mühendislerinin tamamlamıştır.
Sektördeki Rolü ve Mesleki Sorunlar" konulu 

- Dünya'da Su Ürünleri yetiştiriciliğinde 70'e 
çalıştay 10 Mayıs 2013 tarihinde Ege Üniversitesi 

yakın farklı tür bulunmaktadır. Ülkemizde de Ziraat Fakültesi Feyzi ÖNDER konferans 
yetiştiriciliği yapılan türlerin sayısı arttırılmalıdır.Salonu'nda, başarıyla tamamlanmıştır. 

- Su Ürünleri Fakültelerinde altyapısı hazırlan-Çalıştaya kamu, özel sektör, üniversite ve 
madan uygulanan isim değişiklikleri farklı müfredat meslek odası temsilcileri katılmıştır. Yapılan 
ve unvanda mezunlar yaratacak bu da sektörde sunum ve tartışmalarla sektörün durumu, su 
mühendislerin rolüne önümüzdeki yıllarda olumsuz ürünleri mühendislerinin sektördeki yeri 
etki yaratacaktır.yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ortaya 

konmuştur. - Su ürünleri yetiştiriciliğinde projeli ve sistemli 
çalışmalardaki eksiklik giderilmelidir.Buna göre,

- Balıkçılık, tarım alanında yapılan bir - Su ürünleri sektörü Türkiye'nin önde gelen ve 
mühendislik hizmetidir. Bu hizmet, Balıkçı geliştirilmesi gereken temel sektörlerindendir. 
gemilerinde Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Ülkemizin protein ihtiyacını karşılamada önemli 
Mühendislerinin istihdam edilmesini önemli bir rolü olan, Avrupaya ihracat yapabildiğimiz sektörün 

sağlıklı gelişmesini sürdürebilmesi için Su Ürünleri zorunluluk haline getirmektedir.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN SEKTÖRDEKİ ROLÜ VE 
MESLEKİ  SORUNLAR  ÇALIŞTAYI  YAPILDI

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   
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- Denizlerimizdeki balık stoklarının tahmin edil- yetkilendirilmelidir.
mesi, avlanabilecek balık miktarının belirlenmesi - Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlü-
için yapılacak çalışmalarda Su Ürünleri Mühendis- ğü'nün görev tanımında olması gereken ancak  
lerinin istihdam edilmesi zorunlu hale getirilmelidir. diğer Genel Müdürlüklere verilmiş birçok yetki 

- Su Ürünleri Kooperatiflerinde, doğru kayıt düzenlemeler ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
sistemini geliştirme adına, sözleşmeli Tarım Müdürlüğü görev tanımına alınmalıdır.
Danışmanı olarak Su Ürünleri Mühendisleri - 17 Aralık 2011 tarihli Resmî Gazete ve 28145 
görevlendirilmelidir. sayılı Canlı Hayvanlar Ve Hayvansal  Ürünlerde 

- Balıkçılık yönetiminde kota uygulamaları, Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının 
kota belirlemeleri ve bunların kayıt ile denetim İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik  
süreçlerinde Su Ürünleri Mühendisleri yetkilen- Madde 4 – (1) c)  bendinde yer alan “su kültürü 
dirilmelidir. hayvanları” ve Bölüm 5 – (1) 'de bahsi edilen 

“Yüzgeçli balık çiftlik ürünleri” ifadeleri hiçbir - Su Ürünleri Nakil Belgesi hazırlanmasında 
terminolojide bulunmamakta olup kabul edilemez.tek yetkili Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi 

Mühendisleri olmalıdır. - 31 Ocak 2012 tarihli Resmî Gazete ve 28190 
sayılı “Su hayvanlarının” Sağlık Koşulları İle - Su Ürünleri Mühendisleri su ürünleri 
Hastalıklarına Karşı Korunma Ve Mücadele yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda tek yetkin 
Yönetmeliğinde geçen  “su hayvanları” diye bir meslek grubu olmasına rağmen Gıda, Tarım ve 
terminoloji bulunmamakta olup kabul edilemez.Hayvancılık Bakanlığı'nca çıkarılan ''5996 Sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem - 8 Ekim 2011tarihli Resmî Gazete ve 28078 
Kanunu '' ve  yönetmeliklerinde  yetkilendirilme- sayılı Ev Ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, 
mişlerdir. Bu durumun yarattığı mağduriyet Barınma Ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik' 
giderilmeli kanun ve yönetmeliklerde Su Ürünleri te Su Ürünleri Mühendislerine yer verilmezken, 
Mühendisleri uzmanlık alanı olan konularda süs balığı yetiştiren işletmelerde sorumlu bir

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   



08

dalıdır.  Bu yönleri ile özellikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı gibi 
Bakanlıklarda yeterli sayıda istihdam edilmeleri 
gerekmektedir.

- Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde 13.Fasıl 
olan Balıkçılık faslı ile ilgili verilen sözler yerine 
getirilmelidir.

- İç Sularda Sportif Balıkçılıkta, göl ve 
göletlerin denetim ve kayıt altına alınması 
bağlamında Su Ürünleri Mühendisleri istihdam 
edilmelidir.

- Ülkemizde alt yapısı tamamlanmadan ve 
yetkin eğitim kadrosunu oluşturmadan açılan Su 
Ürünleri Fakülteleri mezunları sektöre zarar 
verecektir. 

- Özel sektörde Su Ürünleri Mühendisleri 
düşük ücretlerle, esnek mesai saatleriyle, elverişsiz Veteriner Hekim bulundurması istenmektedir. Bu 
çalışma sahalarında, istikrarsız çalışma periyotları yönetmelikteki Su Ürünleri Mühendislerinin 
ile çalışmakta, firma politikaları gereği devamlı mağduriyeti ivedilikle giderilmeli ve Su Ürünleri  
mühendis rotasyonuna gidilmesi nedeni ile işsiz mühendisleri yetkilendirilmelidir.
kalmaktadırlar. Su Ürünleri Mühendisleri Ziraat 

- 19.06.2002 tarihli Resmî Gazete ve 24790 
Mühendisleri Odası tarafından belirlenen asgari 

sayılı Su Ürünleri Toptan Ve Perakende Satış 
ücret tarifesinin uygulanması konusunda oda ile 

Yerleri Yönetmeliği ile Su Ürünleri Mühendisleri 
birlikte hareket etmelidir. 

dışındaki diğer meslek gruplarına verilen yetkilerle 
- Su Ürünleri Mühendisleri örgütlü şekilde Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirdikleri balıkları 

mücadele etmeli TMMOB Ziraat Mühendisleri kontrol edemez duruma getirilmişlerdir. Su 
Odası'na üye olup Su Ürünleri Meslek dalı Ürünleri Mühendislerinin bu alanda da yetkileri 
Komisyonu içerisinde aktif çalışarak hep birlikte verilerek mağduriyetleri giderilmelidir.
mesleki yetkinliklerini kazanma, örgütlülüklerini 

- Kamuda istihdam edilen Su Ürünleri 
geliştirme yönünde mücadele etmelidirler.

Mühendisi sayısı 600-650 kişidir. Kamu 
Kamuoyuna saygılarımızla.kurumlarına yapılan mühendis atamalarında ise 3 

tarafı deniz ile çevrili ve iç su kaynakları yaygın olan 
ülkemizde her atama sürecinde 20 ve 30'lu sayılarda 
mühendis ataması yapılmaktadır.Bu rakam diğer 
meslek örgütleri ile karşılaştırılmayacak kadar 
düşük bir sayıdır ve arttırılmalıdır.

- Su Ürünleri Mühendisleri, eğitimleri süresince 
su ile ilgili konularda (Göl, akarsu, lagün, sulak 
alanlar ) en yoğun şekilde eğitim alan tek meslek 
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G E L E N E K S E L B A L I K Ç I L I K  
KORUNMALIDIR

Kıyısal bölge sığ sularının endüstriyel balıkçı filosunun av 
baskısından arındırılarak hem biyolojik kaynakların sürdürü-
lebilirliğine hem de geleneksel balıkçılığın kalkınmasına 
olanak sağlanmalıdır.  

On yıldır sürekli yakınma içerisinde olan ülkemizin tüm 
balıkçı kesimlerindeki hoşnutsuzluklar son üç yıldır tavan 
yapmış durumda. Büyük balıkçı da küçük balıkçı da av 
verimliliği açısından gelinen noktadan yakınmakta.

Bu neden böyle oldu? Sektörden sorumlu merkezi otoritenin 
Nezih BİLECİK kaynak yönetimini bilimsel ve disiplinli bir sistem üzerine 

Balıkçılık ve deniz bilimcisi olan Nezih oturtamamasını bir kenara bırakıp, avcılıkları gerçekleştiren 
Bilecik 18 Aralık 1941'de Manisa Akhisar'da 

balıkçıların temel oluşumları açısından konuyu masaya yatırmak doğdu. Eğitim yaşamı boyunca çeşitli okullarda 
okudu. Vefa Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversi- ve bir analize tabi tutmak gerekli. Balıkçı, sucul ortamda bulunan 
tesi Fen Fakültesi Zooloji-Jeoloji Bölümü'nden her türlü canlıyı çeşitli yöntemlerle avlayan bireylere verilen 
mezun oldu. 1969 yılında E.B.K.'nın Beşiktaş-

sıfattır. Balıkçılar konumlarına, sahip oldukları alt yapı taki Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğü'nde 
araştırmacı olarak göreve başladı. Özellikle donanımına göre amatör balıkçılar, küçük ölçekli balıkçılar ve 
Karadeniz kıta sahanlığında yaşayan canlı endüstriyel balıkçılar olarak yorumlanırlar.
kaynakların ekonomik yönden işletilmesi ve 
değerlendirilmesi amacına yönelik olarak,  Amatör balıkçılık, ticari amacı olmadan tamamen dinlenmek 
dönemin tek araştırma gemisi olan “Arar” la ve boş zamanı değerlendirmek gayesiyle yapılan balık avcılığı 
sistemli çalışmalarda bulundu. Bunun yanı sıra 

olduğundan ve bunların stoklar üzerinde herhangi bir etkisinin Marmara Denizi'nde uygulamalı balık avcılığı 
faaliyetleri ile deniz bilimi çalışmalarına olmaması nedeniyle dikkate alınma konumları söz konusu 
katıldı. Ayrıca 1973 yılında Ege Denizi trol değildir.
sahalarındaki araştırmaları gerçekleştirdi.

Ülkemizde ticari anlamda balıkçılık kıyı ve kıyı ötesi avcılık-Balıkçılık Müessesesi'nin araştırma faali-
yetlerine son verilmesi üzerine Tarım ve larıyla gerçekleştirilir. Kıyı balıkçılığı iki ayrı özellikli balıkçı 
Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki Su Ürünleri kesimince yapılır. Bunlar küçük ölçekli balıkçılar ile endüstriyel 
Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Su Ürünleri 

balıkçılardır. Küçük ölçekli balıkçılar sadece kıyısal bölgede, Bölge Müdürlüğü'nde 1976 yılında uzman 
olarak çalışmaya başladı. Akabinde Bölge endüstriyel balıkçılar ise hem kıyısal hem de kıyı ötesi bölgelerde 
Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.  avcılık yaparlar. 

1985 yılında Tarım Bakanlığı'ndaki yeni 
BALIKÇILIK UYGULAMA MODELLERİ VE ALT yapılanmadan sonra 1987 yılında doğrudan 

bakanlığa bağlı olarak kurulan; Marmara YAPILARI
Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den sorumlu olan 

Küçük ölçekli balıkçılık diğer tanımlamayla geleneksel veya Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'ne 
müdür olarak atandı.   Bu enstitü bünyesinde mesleki balıkçılık kıyıdan fazla uzaklaşmadan günü birlik mesafe 
araştırma, eğitim, üretim ve yayım ağırlıklı 14 içindeki av bölgesinde avlanıp limana dönülme biçiminde yapılır. 
yıl etkinlikten sonra Ekim 2000'de emekli oldu. 

Bu avcılık modelinin en karakteristik özellikleri tek başına veya 2003 yılında Türk Deniz Araştırmaları Vakfının 
“Sularda İz Bırakanlar” ödülünü aldı. Yaşantısı- 2-3 birey taşıyabilen 6-12 metre boylarında ve 10-40 HP gücünde 
nı Bodrum Yalıkavak'da sürdüren Nezih teknelerle yapılmasıdır. Balık avcılığında geleneksel ağ takımları 
Bilecik'in 7'si uluslararası olmak üzere 80'i aşkın 

egemendir. Bunlar yemli olta (parakete), yemsiz çapari, zoka,yayını bulunmaktadır. 
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sade ağ, fanyalı dip ağları, yüzey ağlarıdır. Küçük Gırgır balıkçılığı ile yüzey ve orta su balıkları 
ölçekli olarak gerçekleştirilen bu balık avcılığı avcılığı gerçekleştirilir.  Bu grupta yaklaşık 952 
düşük teknoloji, az sayıdaki personel nedeniyle tekneden oluşan filonun yapısını; ana tekne, peş 
“geçimlik” olarak da yorumlanan bir balıkçılık kayığı, taşıma teknesi, Ege ve Akdeniz'de ise 
uygulamasıdır. En belirgin dominant karakteri ise bunlara ek olarak ışık tekneleri oluşturur. Bir gırgır 
buradaki sınıflamaya giren tekne sayısı ile balıkçı takımı ortalama 200 GRT ve 1275 HP veya 937.5 
sayısının fazlalığıdır. Denizlerimizde mesleki kW'a sahiptir. Ortalama insan gücü 13-15 bin 
balıkçılık yapan tekne sayısı 15 bini aşkın olup dolayındadır. Gırgır tekneleri büyüklüğüne, 
balıkçı sayısı ise 35 bin dolayındadır. Her ne kadar donanım özelliklerine ve gereksinimlere göre günü 
yapılan balık avcılığının verimliliği “geçimlik” birlik av yapabilecekleri gibi, haftalık veya daha 
hüviyetinde ise de istihdam ettiği balıkçı sayısı uzun süreçli olarak av mahallerinde de 
yoğundur. Bu özelliği onu sosyal açıdan son derece faaliyetlerini sürdürebilirler. Filonun avladığı 
önemli kılar. Geleneksel balıkçılıkta kullanılan ortalama ürün miktarı ise yıllık 330-350 bin tondur.
tekneler ortalama 3.6 GRT ve 15 HP veya 11 kW'a Diğer yandan 670 dolayındaki ve dip balıkları 
sahiptir. Toplam denizel üretimin yaklaşık % 10'u avcılığının yapıldığı trol teknelerindeki ortalama 
geleneksel balıkçılıkla yapılmakta ve ortalama groston ise 60 GRT ve 335 HP veya 246 kW'a 

(*)
üretim ise yıllık 45 bin ton dolaylarındadır  . eşittir. İnsan gücü ise 3500 kişiye yakındır. 

Denizde kalma süreleri de günü birlik olabileceği Buna karşın avcılık yoluyla yapılan toplam 
gibi teknenin lojistik donanımına bağlı olarak denizel üretimin % 90'ı endüstriyel balıkçılıkla 
haftalık da olabilir. Trol tekneleri ile yapılan sağlanır. Endüstriyel balıkçılığın da ana ağırlığını 
ortalama yıllık üretim ise 70 bin ton dolayların-pelajik balıklar açısından gırgır, demersal (dip) 
dadır.balıkları açısından ise trol avcılığı oluşturur.

Fotoğraf: Mehmet Özgen
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AV BÖLGELERİ İTİBARİYLE GENEL faaliyeti konumuna düşürmektedir. Nasıl mı, bir de 
DEĞERLENDİRME ona bakalım!

Türkiye'de temel olarak hüküm süren avcılık KIYIYA YAKIN BÖLGELERİN ÖZEL 
kıyı balıkçılığı özelliğindedir. İstisnai olarak kıyı KONUMU
ötesi avcılıklar da söz konusudur. Geçmişte Denizlerin her bölgesi, her derinliği, her 
kuzeybatı Karadeniz'de yoğun olarak yapılan noktasının yaşamsal bir önemi vardır. Fakat kıyısal 
kalkan balığı avcılığı ile günümüzde Akdeniz'de bölgelerin ayrıcalıklı olarak özellikle ilk 50 metre 
yapılan orkinos avcılıkları örnek olarak verilebilir. derinliği kapsayan ortamın “özellikli yoğunluk” 

Gerek endüstriyel balıkçı gerekse geleneksel gösteren yapısı bulunmaktadır. Doğal olarak 
balıkçı kıyı bölgesini ortaklaşa olarak kullanırlar. kıyıya yakın bölgeler denizlerin en verimli 
Konuyu netleştirmek için ayrıntılara girmek bölgesini teşkil eder. Bu bölge denizlerde yaşayan 
gerekli. Kıyısal bölgeden kastedilen nedir? omurgasız hayvanlar ile bitkilerinin asli yaşam 
Yazanın kişisel görüsü Marmara Denizi ortamıdır. Omurgalılardan olan balıkların da 
haricindeki kendi ulusal sularımız yani 6 deniz mili özellikle dip balıklarının üreme göçü yaparak 
açığa kadar olan bölgedir.  İstisnai durum ise Ege yumurta döktükleri ve nesillerini devam ettirdiği 
Denizi'nde Yunan adalarından dolayı orta hatta diğer bir tanımlama ile adeta bir doğumhane 
kadar olan kısımdır. Özetle ulusal sularımız ana ortamıdır. Beri taraftan yavru balıkların ergin hale 
kara ile açık denize doğru olan yaklaşık 11 km gelene kadar kaldıkları ve besin deposu olarak 
eninde olan alandır. Bu bölgenin ilk yarısı yani 3 kullandıkları yerdir. Deniz bilimi açısından 
millik, diğer yaklaşımla yaklaşık 5.5 km'lik incelendiğinde tüm artı değerlerin bu ortamda 
bölümü trol avcılığına karşı korumaya alınan yoğunlaştığı dikkati çeker. Ne yazık ki insan-doğa 
bölgedir. Doğal olarak üç milin dışında her balıkçı ilişkileri çerçevesinde insanoğlu avcılık yoluyla bu 
kesimi rahatlıkla av yapabilir.  ortamı hoyratça kullanmaktadır. Onun bu tutumu 

denizlerin biyolojik yönden en zengin kesimi için Üzerinde durulması gereken husus kıyısal 
ileri düzeyde bir tehlike yaratmaktadır. bölgenin ana kara ile açığa doğru olan üç millik 

yani 5.5 kilometrelik bölümüdür. Bu bölüm Kıyısal bölge zenginliğinin sürdürülebilir 
derinlik itibariyle karmaşık bir yapı gösterir. konumda olmasını temin için endüstriyel 
Bunun temel nedeni ülkesel çerçevede kıta balıkçılığın asli özelliğini teşkil eden gırgır av 
sahanlığımızın genelde olumsuz konumundan ileri filosunu kontrol altına almak kaçınılmazdır. Bunun 
gelmektedir. Bu nedenle bazı sığ derinliklere için hiç bir şekilde 3 mil ile ana kara arasında kalan 
(banklara) kıyıdan uzaklarda rastlanabileceği gibi özellikle 50 metre ve daha sığ sularda deniz 
bazen de ana karaya yakın mesafelerde çukurlara tabanına temas eden derinlikteki gırgır ağlarının 
(löngözlere) rastlanılmaktadır.  kullanılmaması gerekir. Çünkü sığ sularda derin 

Denizlerimiz kıta sahanlığının homojen sulara uygun olan gırgır ağlarının kullanılması 
olmayan konumu üç millik mesafe içerisindeki deniz tabanında yaşayan tüm hayvansal ve bitkisel 
alanda gırgırla yapılan avcılıkları da tartışma organizmalar topluluğunu yıpratmaktadır. Ayrıca 
konusu içerisine taşımaktadır.  Özellikle sığ sığ sularda aşırı avcılık yapılarak stokların denge-
sularda yapılan avcılıklara ağın derinliğinin sini altüst edecek seviyede avlanma yapılmaktadır. 
denizin derinliğinden çok daha fazla olması başlı 50 metre ve daha sığ sularda gırgır teknelerinin av 
başına bir sorun olarak karşımıza çıkar. Sığ sularda yapmasına merkezi otorite tarafından mutlaka bir 
gırgır ağları ile yapılan avcılıklar onu zararlı av kısıtlama getirilmelidir.  İlk 50 metre derinliği
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kapsayan bölge sadece mesleki-geleneksel endüstriyel balıkçı filosunun yoğun av baskısı ve 
balıkçılık yapan kesime tahsis edilmelidir. Bunun buna bağlı olarak avcılıklarda da görülen düşüşler 
temel nedenini şu şekilde belirtmek olasıdır. Her dikkat çekicidir. Özellikle lüfer avcılığında sergi-
ne kadar mesleki balıkçılık yapan tekne sayısı ile lenen tablo dramatikliğin de ötesindedir. Atlantik 
mesleki balıkçılık yapanların sayısal yoğunluğuna kökenli balıklarda avlanma verimliliği ile bunun 
karşın bu grubun stoklar üzerinde oluşturduğu av devamlılığını sağlamak açısından Çanakkale 
baskısı son derece kısıtlıdır. Haliyle onun bu Boğazı ile İstanbul Boğazı; ayrıca her iki boğazın 
özelliğinin balıkçılığın sürdürülebilirliği üzerinde giriş ve çıkış ağızlarının belirlenmiş bir açıklığına 
en küçük bir olumsuzluğu söz konusu değildir. kadar olan ortamları salt endüstriyel gırgır filosu-

nun avcılığına tamamen kapatılmalı ve bu Türkiye balıkçılığının kurtuluşu endüstriyel 
ortamlar “balıkçılık koruma bölgesi” ilan edilme-balıkçılığın disiplin altına alınmasında yatmak-
lidir.  Bunun haricinde ise tüm kıyılarımızda gırgır tadır. Trol avcılığı kanunda öngörülen hususlar 
avcılığına 50 metre derinlik tahdidi konularak kıyı çerçevesinde yapılmalı ve bu sağlanmalıdır. 
bölgesinin biyolojik zenginliği ve onun Gırgır avcılığında ise merkezi otorite iki hususu 
devamlılığı güvenceye alınmalıdır.önemle dikkate almalıdır.  Türkiye balıkçılığını 

ayakta tutan en önemli özellik Atlantik kökenli Gerek kıyısal bölgenin ve gerekse geleneksel 
balıkların sularımıza giriş ve çıkışlarındaki yoğun yani küçük ölçekli balıkçılık yapanların esenliğini 
av verişleridir. Bunun nedeni ise palamut ve lüfer sağlamak için AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası 
gibi balıkların Akdeniz'den Karadeniz'e yaptıkları çerçevesinde konuya çeki düzen vermek merkezi 
üreme ve beslenme içerikli göçleridir. Ne var ki otoritenin görevidir.

Fotoğraf: Mehmet Özgen
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ONUR KIRICI YAPTIRIMLAR balıkçılarının derinlik sınırlaması yapmadan, derin 
sular için kullanılması gereken çevirme ağları ile Türkiye insan kaynakları açısından zengindir. 
hem hedefledikleri pelajik balıkları avlamanın yanı Ama ne yazık ki ülke bilimcilerinin, bürokratlarının 
sıra küçük ölçekli balıkçıların kullandıkları ve konu ilgilisi bireylerin görüşlerini, önerilerini 
sahalardaki her çeşit balık türü üzerinde av ülke yönetimleri olarak dikkate almama 
baskısını yoğunlaştırmalarıdır. Endüstriyel hastalığımız bulunmakta. Oysa benzer konular AB 
balıkçıların yüksek teknoloji, kıyı balıkçılarının ise tarafından önümüze konulduğunda ülke olarak 
düşük teknoloji kullanmaları sonucu, tüm bunları gözü kapalı uygulamaya koymak rencide 
olumsuzluklar tamamen mesleki balıkçılıkla edici olmuyor mu? Bunun örneklerini balıkçılıkta 
yaşamını sürdüren bireylere olmaktadır. yoğun bir şekilde yaşıyoruz. En son ki somut 

örneklerinden biri dayatma ile Balıkçılık ve Su Tüm balıkçılık kesimleri açısından konuyu şu 
Ürünleri Genel Müdürlüğünün kurulmasıdır.  şekilde toparlamak olasıdır. Amatör balık avcılığı 
Aslında AB'ye gereksinim duyulmayacak kadar da bir ruhsata bağlanmalı ve bununla ilgili olarak 
önemli olan bu konuda böyle bir yapılanmayı ülke devlete sembolik bir bedel ödeme konumunda 
olarak geçmişte göz ardı etmemiz hiç bir şekilde olmalıdırlar. Trol avcılığı yasada öngörülen şekilde 
mazur görülemez. Ama bu dayatmaların bazen uygulanmalıdır. Marmara Denizi ve boğazlarında 
faydası da olmuyor değil. Gönül arzu ediyor ki trol teknelerinde kati olarak av takımlarının 
AB'nin Ortak Balıkçılık Politikasının temel bulunmaması sağlanmalı ve bu konuda gerekli 
özellikleri de benimsenir ve kaynakların yönetimi düzenlemeler yapılmalıdır. Denizlerimizde stoklar 
açısından ülke olarak düzlüğe çıkılır. üzerinde yoğun av baskısı yaratan gırgır avcılığı 

kesin olarak 50 metreden sığ sularda yapılmama-Nasıl mı, şimdi de bir ona bakalım. Ortak 
lıdır. Gırgır tekneleri, ağ derinliklerinin en az 3/4'ü Balıkçılık Politikasının içerisinde yer alan bazı 
derinlik ve daha derin sulara ağ dökebilirler olmalı. temel hususlar şu şekildedir. “Stoklarla balıkçılık 
Ege ve Akdeniz'de 50 metreye kadar olan sularda,  arasında bir denge kurulmasını sağlamak; 
ışığa yönelme durumunda olan tüm canlı organiz-balıkçıların geçim kaynağını garanti altına almak; 
maların varlığına ve yoğunluğuna olumsuzluk balık stoklarını koruyacak şekilde sürdürülebilir 
yaratmaması açısından, 60 metre derinden daha sığ balıkçılığı sağlamak için kapasite sınırlandırıl-
sularda gırgır teknelerinin ışıkla balık avcılığı  masına yönelmek ve bunun içinde kapasite fazlası 
yapmaları söz konusu olmamalıdır. Ayrıca olan endüstriyel balıkçı tekne sayısını devlet 
Marmara Denizi boğazlarının giriş-çıkış ağızlarını yardımı ile sınırlandırmak ve yeniden yerine 
kapsayan ortamların güven verici bir mesafesi konulmasını yasaklamak; balık neslinin korunması 
gırgır balıkçılığına kapatılmalıdır. için zarar verici avlanma şekillerini yasaklamak; 

balıkçıların geleceğini garanti edebilmek için Sonuç itibariyle, kıyısal bölge sığ sularının 
endüstri içindeki balıkçılık filolarının balık tutma endüstriyel balıkçı filosunun av baskısından 
kapasitelerinin eldeki balık stoklarına uygun bir arındırılmasıyla hem biyolojik kaynakların 
düzeye indirilmesini sağlamak; küçük ölçekli sürdürülebilirliğine hem de geleneksel balıkçılığın 
balıkçılığı korumak ve geleceklerini güvenceye kalkınmasına olanak sağlanmalıdır.  
almak” şeklinde özetlenebilir. (*): Üretim ile ilgili olarak verilen rakamlar  TÜİK'in Su 

Ürünleri İstatistikleri (Fishery Statistics) 2010 yılı Ülke balıkçılığındaki uygulamalarda en 
verilerinden derlenmiştir.

belirgin sorun yakın kıyı sularında gırgır 
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Üniversitelerimizden araştırıcılar, öncelikli içsularında yaşayan balık faunasının güncel 
olarak bulundukları bölgenin ve daha sonra da durumunun belirlenmesi kapsamında yapılacak 
Türkiye'nin içsu balık faunasını belirlemek için olan çalışmaydı. Artık ince detaylarında kontrol 
çalışmalar yapıyorlar. Türkiye'de 236 tatlısu edilmesiyle 11 Eylül 2012 günü başlayacak olan ve 
balığının varlığı bilinmekte (Kuru, 2004), gelişen yol, hava, saha şartlarına göre 20 Eylül'de bitirmeyi 
genetik metotlar, son sistematik çalışmalar ile elde hedeflediğimiz Türkiye içsu balıklarının belirlen-
edilen bilgiler bize bu sayının artacağını işaret mesi kapsamında çıkacağımız Doğu Anadolu'daki 
ediyor. Zaman bilim insanlarını, bilim insanları ise saha çalışmamız için hazırdım. 
zamanı kovalıyor. Bu çalışma tam da bu durumu 11 Eylül Salı sabahı saat 08:30'da Ümraniye 
niteliyor. Bazı özel günlerin tekrarlanmasının Tepeüstü'nde İ.Ü. Biyoloji Bölümü'nden Müfit Hoca 
mümkün olmadığı hayatta, böyle günleri kaçır- ve doktora öğrencisi Emre YEMİŞKEN'le buluştum. 
mamak gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşımın 8 Önce rotamızı gözden geçirdik. Birinci gün için 
Eylül 2012 tarihinde Muğla'daki nikâh törenine hedefimiz Ordu veya Giresun'a ulaşmaktı, bu 
katıldıktan sonra İstanbul'a henüz dönmüştüm ve hedef için sırasıyla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 
hazırlıklarına aylar öncesinden başladığımız saha Ankara, Çankırı, Kastamonu, Çorum ve Samsun'u 
çalışması için son kontrollerimi yapmaya 1 günüm geçmemiz gerekiyordu. Acele etmeden birkaç
kalmıştı. Eylül'ün 7'sinde arazi çalışması için 
gerekli olan eşyaların hepsi çalışmanın 
başlangıç noktası olan Doç. Dr. Müfit 
ÖZULUĞ Hoca'nın odasında hazırdı. Ben 
ise saha çalışması için arazi ekipmanlarımı 
hazırlamalıydım. Olmazsa olmaz arazi kıya-
fetlerim, doğa harikalarını ölümsüzleştir-
mek ve bilimsel amaçla kullanacağım balık 
görüntülerini elde etmek için fotoğraf maki-
nem, şarjlı pillerim ve yarı yolda kalmamak 
için pil şarj cihazım hazırdı. Arazi koşul-
larını da göz ardı etmemek gerekiyordu. 
2008'deki saha çalışmasında edindiğim 
dizanteri tecrübemden dolayı yoğurdu 
üfleyerek yemek zorundaydım, ilaçlarım 
çantamdaydı. Bu kadar hazırlığın nedeni 
neydi diye soracak olursanız, Türkiye 

BİZ NEYİN PEŞİNDEYİZ!
Dr. Özcan GAYGUSUZ

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
ozcangaygusuz@gmail.com

Çalışma ekibi (Müfit Özuluğ, Emre Yemişken, Özcan Gaygusuz).
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mola ile akşam 8 civarında yol yorgunluğumuz sırt etüt ile araştırmalarda Bakanlıktan elektrikle 
çantalarımızda Ordu'ya ulaştık ve geceyi Ordu avcılık izninin alınması zorunludur.  Bizde 
Öğretmenevi'nde geçirmeye karar verdik. Hava yasalara uyarak, saha çalışması yapacağımız 
çok güzeldi ve Ordu'lular ya sahil boyunda dolaş- alanları Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'na 
makta ya da teleferikle Boztepe'ye çıkmaktaydı. bildirmiş ve gerekli izinleri almıştık. Artık 
Aracımızı yakın bir otoparka bıraktıktan sonra Ardahan'a doğru yola çıkabilirdik. Rize ve Artvin 
öğretmenevine yerleştik. İkinci günün sabahı üzerinden Ardahan'a ulaşacaktık, rotamız üzerinde 
öğretmenevinin kahvaltı salonunda bizim gibi Dünya'nın en hızlı akan nehirlerinden biri olan 
birkaç erkenci misafir vardı, hızlıca kahvaltımızı Çoruh Nehri vardı. Daha önce Doğu Karadeniz'e 
yapıp saat 8'de yola çıktık, bu gün için hedefimiz birkaç defa geldiğimden, buralarda karşılaştığım 
Rize İkizdere'de Ponticola genusuna ait bir dağ manzaraları, akarsular, yeşilin her tonu bana 
kayabalığı türünü yakalamak ve hava kararmadan yabancı gelmemişti. Evet, artık Çoruh Havzasına 
Ardahan İl merkezine ulaşmaktı. Kısa bir doğru yaklaşıyorduk. Hopa'dan Borçka'ya doğru 
yolculuktan sonra İkizdere'deki istasyonumuza dağı tırmanmaya başladık, bir an Karadeniz'in 
ulaşmış ve hemen derede çalışmaya başlamıştık. lacivert rengi ile dağlardaki yeşilin her tonu iç içe 
Elektroşok cihazımızla yaklaşık 1 saatlik çalış- geçer gibi oldu. Virajları dönerken sislerin 
manın sonunda aradığımız balığı ve başka balık arasından bazen Karadeniz bazen de dağlar 
türlerini de elde etmiştik, bu çalışmanın ilk görünüyordu, geçidi aştıktan sonra artık Borçka'ya 
istasyonunda biraz vakit kaybetmiştik ama sonuç doğru iniyorduk, sağımızda kalan dere üzerinde 
oldukça iyiydi. Neden elektrikle avcılık yaptığı- 2010 yılında yapıldığını gördüğüm Nehir Tipi 
mızı açıklamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hidroelektrik Santrali (NTHES) inşaatı devam 
Saha çalışmalarımızda zamanı çok iyi değerlen- ediyordu. Bu manzarayı görünce bakalım bu dere 
*dirmek zorundayız. Birden fazla istasyonun için can suyu adı altında “canı çıksın” suyu ne 
olduğu ve geniş bir coğrafyaya yayılan bu tarz kadar olacak, doğal yaşam burada nasıl değişecek 
çalışmalarda ise elektroşok cihazı en hızlı ve pratik gibi soruların cevabını ancak zamanın 
olan av aracı olarak öne çıkmaktadır. Elektroşokla göstereceğini düşünmeden edemedim. Artvin şehir 
avcılık kolay ve zahmetsizdir. Kısa sürede merkezine doğru giden yol boyunca devam ettik, 
ihtiyacınız kadar balığı yakalamanızı sağlar. sağımızda hemen Borçka Barajı'nı gördük, yol
Elektroşok cihazı ile yapılan avcılıkta kullandı-
ğımız güç balıkları saklandıkları yerlerden çıkarır 
ve kepçeye doğru çeker. Bu işlem sırasında balıklar 
ölmez ancak istemsiz olarak kepçeye doğru yüzer. 
Suya verilen akım kesildiğinde balıklar tekrar 
normal hallerine dönerler ve hızla ortamı terk 
ederler. Tabii buradan şunun belirtilmesi 
gerekmekte; 3/2 numaralı Amatör Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'de tüm 
sularımızda elektrikle balık avcılığı yasak olduğu 
bildirilmektedir. Bunun yanında 3/1 numaralı 
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğ'e göre ise bilimsel ve teknik 

Akmaya çalışan Çoruh Nehri.
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 boyunca barajın kuyruk suyu konumuna düşmüş beslenme ve üreme göçleri ne olacak?”, “Balıklar 
Çoruh Nehri karşıladı bizi çamurların arasından üremek için akarsuyun kaynak kısmına 
akmaya çalışarak. Dünyanın en hızlı akan nehri mi yapacakları göç sırasında bu barajları nasıl 
bu akmaya çalışan su kütlesi? Baraj gölü tabanı aşacaklar?” gibi sorular geliyor. Fakat ne yazık ki 
alüvyonla dolmaya başlamış. Maalesef görüntü hiç ne bir balık merdiveni ne de balık asansörü var bu 
iç acıcı değildi. baraj gövdelerinde. Kaldı ki Deriner Barajı gibi bir 

gövde yüksekliğine sahip baraja hangi uzunlukta Baraj gölü tabanında biriken bu alüvyonların 
bir balık merdiveni yeterli olurdu ki zaten? Belki normalde nehrin denize döküldüğü yerlere hayat 
de barajın yanına bir yapay Çoruh Nehri daha taşıması gerekti ve bu sayede de Karadeniz'in aşın-
kurmak gerekecek kim bilir!  dırdığı kıyı şeridini aşınmaya karşı koruyacaktı. 

Hava kararmadan Ardahan'a varmak istiyorduk Ancak, Çoruh Havzası üzerinde tamamlanan, 
ama yol yapım çalışmaları bizi yavaşlatmıştı, tüm yapımı devam eden veya yapımı planlanan 27 adet 
Çoruh Havzası inşaat şantiyesi gibiydi. Erzurum-baraj projesi (Anonim, 2008) tamamlandığında 
Artvin arasındaki ulaşım için dağlarda yeni yollar dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri akma-
açılmış. Bu yolar açılırken çıkan hafriyat yacak, göller zinciri olarak yaşamaya çalışacak. 
yamaçlardan Çoruh Nehri'ne doğru dökülmüş. Çoruh üzerinde bulunan, Türkiye'nin gövde 
Belkide Borçka Barajı'nın tabanında gördüğümüz yüksekliği olarak en yüksek Dünya'nın da 6. 
çamurların bir kısmıda buralardan gelmekte. yüksek barajı (249 m) olan Deriner Barajı'nda 2012 
Akşam saat 7 sularında Yalnız Çam Ormanları'nı yılının ilk aylarında su tutulmaya başlandı. Çoruh 
aşarak Ardahan'a ulaştık. Ardahan'da, Milli Eğitim Nehri üzerinde tamamlanmış olan ve mansaptan 
Bakanlığı'nın yakın zamanda yapmış olduğu membaya doğru gittiğimizde Muratlı, Borçka ve 
öğretmen atamaları etkisini göstermiş, oteller ve Deriner barajları ile nehrin Karadeniz'e dökülme-
misafirhaneler yeni atanan öğretmenler ve aileleri den önceki dizginlenmesi tamamlandı. Bir Doğa 
tarafından tutulmuştu. Ardahan'da hava sıcaklığı düşkünü olan insanın aklına hemen “Nehirdeki 
akşam 12 °C dereceydi, gece 8 °C'ye kadar düştü. canlı yaşamı nasıl etkilenecek?”, “Balıkların 

Sokakta kalmamak için bir 
umut Emniyet Müdürlüğü 
önünde nöbet tutan bir polis 
memuruna, İstanbul Üniversi-
tesi'nden araştırma için geldi-
ğimizi söyleyince bizi Kredi 
Yurtlar Kurumu yurtlarına 
yönlendirdi. Buradan ismini 
bilmediğim bu polis memuru-
na tekrar teşekkür ediyorum, 
yardımları ile geceyi sokakta 
geçirmekten kurtulmuştuk. 
Odamıza yerleştikten sonra 
yeni günü planladık. Ertesi 
gün müstakbel meslektaşım, 
fakültem öğrencisi ve mes-Akçakale Köyü (Çözüm Can Kılıç, Özcan Gaygusuz)
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mesleğe gönül vereceği gözündeki ışıltıda can atılan ağlarını toplayan balıkçılar yavaş yavaş 
bulan Çözüm Can KILIÇ ve ailesinin Çıldır Gölü dönüyorlardı köylerine, ağlardan çıkan balıklara 
kıyısında yer alan Akçakale Köyü'ne gitmek için bakıyoruz, maalesef burada da Gümüşi Havuz 
sabah erkenden yola çıktık. Yol boyunca yırtıcı Balığı-Carassius gibelio ile karşılaşıyoruz ve 
kuşlar vardı, tam göç zamanına denk gelmiştik, ağlardan en çok çıkan balık olmuş balıkçıların 
kuşları avlanırken izlemek büyük bir zevkti. Çıldır anlattığına göre. Gümüşi Havuz Balığı doğal 
ilçe merkezini geçtikten kısa bir süre sonra birden türümüz değil, istilacı bir tür, insan eliyle neredey-
karşımıza Çıldır Gölü çıktı, gölde yıkanan güneş se tüm Türkiye içsularına girmiş durumda. Doğal 
ışınları ile göl ışıl ışıldı. Köye ulaştığımızda saat türlerimize zarar veren, onların neslini tehlikeye 
sabah 9'du, Can bizi evlerinin girişinde karşıladı ve düşüren bir balık türü Carassius gibelio. Ülke 
aile üyeleriyle tanıştırdı. genelinde bu balık türü ve diğer istilacı türlerle 

ilgili olarak acilen önlem alınması gerekiyor. Gayet sıcak bir buluşma ve zengin bir sofra bizi 
Ağdan çıkan diğer balıklara baktığımızda Sazan-bekliyordu. İstanbul'un kirli havasından sonra 
Cyprinus carpio, Tatlı Su Kefali-Squalius sp., kurt buranın temiz havası iştahımızı açmıştı. Akçakale 
balığı veya akbalık-Aspius aspius ile mursa-Köyü sakinlerinin çoğunun geçimlerini Çıldır 
Barbus mursa balıklarını; diğer bir balıkçının Gölü'nde balıkçılık yaparak sağladığını, son 
ağlarından ise gölalasını-Salmo sp. buluyoruz. zamanlarda kerevit avcılığının önemli bir gelir 
Kendimiz yakalamaya çalışsak bulamayacağımız kapısı olduğunu öğreniyoruz. Bölgenin bilinçli 
balıklara kolaylıkla ulaşmıştık. Göl kıyısında kısa balıkçıları avcılığın kontrollü yapılmasında fayda 
süreli bir elektroşok uygulaması ile Alburnoides olduğunu biliyor. Bu nedenle Merkezi Akçakale 
sp., Oxynemacheilus sp. ve Barbus sp. genuslarına köyünde olan S.S. Çıldır Su Ürünleri Tarımsal 
ait bireylerden yakaladık. Kalkınma Kooperatifi sayesinde avcılık çalış-

maları kontrol altında. Önceki akşamdan göle Şimdi hedefimiz Doğruyol Köyü içinden geçen

Akçakale Köyü'nden Çıldır Gölü.
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deredeki balıklardan elde etmekti. Derenin göle ışığını kaybetmeden balıkları canlı iken akvaryum 
yakın noktalarında Balitoridae familyası içinde fotoğraflamamız gerekiyordu. 
üyelerinden yeterli miktarda elde ettik. Dere 
boyunca daha yukarılara çıktığımızda ise kırmızı 
benekli alabalık-Salmo sp. stokları ya oldukça iyi 
durumdaydı ya da biz çok şanslıydık. Kısa bir 
mesafede on dakika avcılık süresinde 10 adet 
alabalık yakalamıştık. Maalesef ülkemizde kırmızı 
benekli alabalık stokları av baskısı ve yapılan 
NTHES gibi nedenlerle tükenme noktasına gelmiş 
durumda.

Günümüz iyi geçiyordu, öğle yemeğimizi de 
Kılıç ailesi ile birlikte yedikten sonra artık Çıldır 
Gölü'nden ayrılmanın vakti gelmişti, vedalaşarak 
Ardahan'a doğru yola çıktık, yol üzerinde Tepelerde halen güneş ışığı etkisini kaybetme-
Hanak–Ardahan yol ayrımındaki derede istasyon mişti, toparlanıp üst kısımlara doğru yola çıktık. 
yaparak günü tamamlamış olduk. Dördüncü günün Digor'un girişinde bulunan benzin istasyonu 
sabahı Ardahan çevresinde 3 istasyon daha yaparak fotoğraf çekmek için uygun gibi görünmüştü 
Kars'a doğru yola çıktık, akşam Kars'ın Digor bize.Hemen hazırlıklara başladık, her zamanki gibi 
ilçesinin içinden geçen çayda aradığımız meraklı bakışlar üzerimizdeydi. İnsanlar merak 
Oxynoemacheilus sp. türünden yakaladık, gün duygularını yenemedi ve sorular yağmur gibi

Doğruyol Köyü'nden Çıldır Gölü.

Kırmızı Benekli Alabalık-Salmo sp.

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   

BİZ NEYİN PEŞİNDEYİZ!



21

eklenmişti bile. Beşinci günün sabahı İstanbul'a 
dönmek zorunda olan Emre ile vedalaştık ve 
Sarıkamış'ta kırmızı benekli alabalık yakalamak 
üzere Müfit Hoca ile yola çıktık. Sarıkamış'ta kısa 
süre içerisinde istasyona ulaştık. Kırmızı benekli 
alabalık-Salmo sp., Alburnoides sp., Squalius sp., 
Capoeta sp. ve Oxynoemacheilus sp. türlerinden 
elde ettikten sonra yola çıktık. Horasan-Ağrı 
arasında sağımızda çok güzel bir dere akmaya 
başladı. Deredeki balıkları merak edip son bir 
örnekleme yapmaya karar verdik. Derede miktar 
olarak oldukça iyi durumda balıklar Capoeta sp., 
Alburnoides sp., Alburnus sp. ve Barbus sp. 

gelmeye başladı, kimdik biz, ne yapıyorduk cinslerine aitti. Bizi selamlayan 50 cm'lik 
burada, nerden gelmiştik. Zamanımız kısıtlıydı Capoeta'yı koyacak yerimiz olmadığı için 
ama her soruya birer birer cevap verdik. İlgisini incitmeden dereye geri bıraktık. Yeni hedefimiz 
kaybedenler yanımızdan ayrılıyorlardı, biz de Ağrı'ya hava kararmadan ulaştık. Öğretmenevi 
rahat bir nefes alarak işimize yoğunlaştık, birden dolu olduğu için, bulduğumuz otele yerleştik. 
bir ses bizi daldığımız işimizden uyandırdı -Neyin Haritamız yine önümüzdeydi ve altıncı gün için 
peşindesiniz siz?- Sorunun geldiği yere döndük, rotamızı da belirlemiştik. Önceliğimiz Fırat 
benzinlik çalışanı bir hışımla bize doğru geliyordu, Nehri'nin üst kısmını oluşturan Murat Nehri'ydi. 
kendimizi tanıttık sakince. Balıkları görünce durdu Sabah Murat Nehri üzerindeki, Taşlıçay 
ve başladı bize balıkları anlatmaya. Bu kısa yakınlarında Ballıbostan köyü girişinde istasyon 
sohbetle rahatlamışken imdadımıza benzin almak yaptık, sonuç oldukça başarılıydı, aradığımız 
için yanaşan bir araba yetişti. Görevli, arabanın Oxynoemacheilus erdali türünü elde ettik. Nehir 
şoförüne de aynı sertlikte sordu -Neyin peşindesin üzerinde çocuklar ve gençler olta, serpme ve tırıvırı 
sen?- anladık ki çevresiyle bu şekilde iletişim ile balık tutuyorlardı. Artık sıra Doğubayazıt, 
kuruyordu. Bu soru tüm yolculuk boyunca aslında Çaldıran ve Muradiye üzerinden Van şehir 
benimde kendime sorduğum bir soruydu bu, merkezindeydi. Doğubayazıt'a yaklaşırken birden 
“neyin peşindeydik biz?”. Ben bu sorunun cevabını Türkiye'nin en yüksek noktası bizi selamladı, 
biliyordum elbette fakat Türkiye'nin birçok arkasından da küçük kardeşi. Kitaplarda okudu-
yerinde arazi çalışması yaptığım halde, neyin ğumuz Ağrı Dağı tüm heybetiyle karşımızdaydı, 
peşinde olduğumu, çalışırken çevremize toplanan muhteşem bir manzaraydı. Zirvede salınan bir 
kişilere anlatmakta zorlanıyordum, onlara bu işler duvak gibi bulutlar ve bir şapka gibi doruğa 
boş işler gibi geliyordu. Toparlanıp geceyi Kars'ta oturmuş buzullar vardı.
geçirmek üzere yola çıktık. Kars'ta geçirdiğimiz Doğubayazıt'a girmeden Çaldıran'a doğru 
çok kısa süre içinde gördüğümüz Kars kalesi kente döndük, yolumuzun üzerinde Tendürek Dağı ve 
bir kartal yuvası gibi hâkim bir noktadaydı ve çok onun lav akıntıları vardı. Görülmeye değer bir 
güzel görünüyordu. Ayrıca Rus işgali döneminden manzara, geçmişte etrafına felaket saçmış bu lav 
kalan binalarda dikkat çekiciydi. Burası akıntıları günümüzde peyzaja ayrı bir güzellik 

katıyordu.önümüzdeki dönemler için gezi planlarım arasına 

Kars Digor'dan çocuklar.
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Çaldıran'a yaklaşırken yolun solunda ve zamanda dünyanın da en büyük sodalı gölüdür. İnci 
sağında geniş düzlüklerde ıslak çayırlar, küçük kefalinin (Alburnus tarichi) anavatanı olan bu 
dereler ve sığ göller görmeye başladık. Kim bilir sodalı gölün içinde başka bir balık türü yaşamıyor. 
buralarda hangi canlılar yaşıyordu? Çaldıran'da Göle dökülen derelere ilkbaharda üreme göçü 
kısa bir mola vedikten sonra yola devam ettik. Yol yapan bu balık seyrine doyulmaz görüntüler 
üstünde Bendimahi Çayı üzerinde yer alan oluşturuyor. Bu göçün en güzel izlenebildiği 
Muradiye Şelalesi'ne uğradık. Kış mevsiminde Deliçay'da izleme terasları yapılmış, her sene 
donduğunda basının ilgi odağı olan bu doğa üreme göçü başladığında festival düzenleniyor 
harikası, mevsim şartları nedeniyle az da olsa Van'da. Yüzlerce insan bu doğa harikası göçü 
çağıldıyordu. Bendimahi Çayı üzerindeki şelalenin izlemek için buraya akın ediyor? Bölgede sevilerek 
öncesinde ve sonrasında 2 tane nehir tipi NTHES tüketiliyor inci kefali. 
bulunmakta. Göle dökülen derelerde yaşayan başka balık 

türleri mevcut ama göle girmiyorlar. Bu türlerden 
birisi yine bir Alburnus türü, diğerleri ise Capoeta 
ve Oxynoemacheilus cinslerine ait türler. Akşam 
Van Gölü'ne akan Karasu Çayı'nda balık 
yakalamaya gittik. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Mahmut ELP, 
Doç. Dr. Fazıl ŞEN ve Yard. Doç. Dr. Ertuğrul 
KANKAYA bize eşlik ettiler. Güneş batmadan 
balıklarımızı yakalarken sivrisineklerin saldırısına 
maruz kaldık.Umudumuz akşam kampüs içinde 
kalacağımız deprem konteynırlarında sivrisinek 
olmamasıydı, umduğumuz gibi de oldu. Üniversite 
ve şehir Ekim ve Kasım 2011'de meydana gelen 
depremin yaralarını sarmaya çalışıyordu. Günlük Bu kısa ziyaretten sonra Van'a doğru devam 
yaşam normale dönmüş gibiydi. Kampüste tüm ettik. Erciş Van ayrımında sola döndük ve 
binalarda güçlendirme çalışmaları 24 saat devam sağımızda engin mavi sularıyla Van Denizi yer 
ediyordu nerdeyse. Herkes Ekim ayı sonunda almaktaydı. Yanlış yazdığımı düşündünüz değil 
başlayacak eğitim-öğretim için yoğun bir hazırlık mi? Deniz diyor yöre halkı Van Gölü'ne. 
içindeydi.Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü aynı 

Ağrı Dağı. Tendürek Yanardağı'nın lav akıntıları

Van Muradiye Şelalesi
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görüntü oluşturuyordu. Baraj gölü içinde yaklaşık 
50 tane alabalık kafesi bulunduğunu gördüm. 
İstasyona ulaştığımızda, Sırlı Köyü'nün girişin-
den yaklaşık 1,5 km aşağıda bulunan köprünün 
altında çalışmaya başladık büyük bir tedirginlikle, 
çalışmamızın sonlarına doğru kimse ile bir 
gerginlik yaşamak istemiyorduk.

Yaklaşık 15 dakika süren elektroşok uygula-
ması sonucunda Barbus sp. ve 1 adet Salmo sp. 
elde ettik. Aradığımız balığı yakaladığımız için 
elektroşok uygulamasına son verip dereden Akşam şehirde kısa bir gezintiden sonra güzel bir 

çıkıp, arabayla köyden biraz daha uzak bir noktaya akşam yemeğine davet edildik, tüm yorgun-
gittik. Burada balıkları fotoğraflayıp, geceyi luğumuzu aldı bu yemek. Sabah için hazırlanan 
geçirmek üzere Erzincan'a doğru yola devam ettik. sürpriz ise meşhur Van kahvaltısıydı. Eh buralara 
Erzincan'a ulaştığımızda güneşin son ışınları Keşiş kadar gelmişken ufak bir kahvaltı kaçamağı, çalış-
Dağı'nın üzerine düşmekteydi ve kısa bir süre mayı 1 gün kadar uzatmış ama değmişti doğrusu. 
sonra hava kararmaya başlamıştı. Erzincan öğret-Kahvaltı sonrası Zilan Çayı'na gittik, bu istasyon-
menevinde yer baktık, çalışmamızın Erzincan'a daki çalışmamızı tamamladıktan sonra Van'a 
kadar olan kısmında Ordu öğretmenevi hariç öğret-döndük. Sekizinci günün sabahı artık dönüş için 
men evleri gibi burada da yer yoktu, mecburen bir hazırlıklarımızı yapıp yola çıktık. Hedefimizde 
otel bulduk. Sabah erkenden yola çıktık. Çaldıran ve Doğubayazıt üzerinden Ağrı'ya ulaş-
Hedefimiz Sivas'ta Fırat'ın üst kollarından Garra mak oradan da Erzurum'da çalışmamız gereken 2 
rufa ve Cyprinion macrostomum nam-ı diğer istasyona gitmek vardı. İki sene önce yaptığımız 
doktor balıklardan elde etmekti. Bunun için arazi çalışmasında bulamadığımız Oxynoemacheilus 
Erzincan'dan Sivas yolu üzerinde Refahiye, sp. türünü elde etmek istiyorduk. Literatür bilgilerine 
İmranlı ve Zara'dan geçerek Çetinkaya ve Kangal'a bakarak balığın olabileceği yerleri tahmin etmeye 
ulaşmayı hedefliyorduk. Önce Çetinkaya'ya çalıştık, hedeflediğimiz yere ulaştığımızda kısa bir 
gelmeden Kavakçevliği köprüsünün altındaki sürede aradığımız balığı bol miktarda bulduk ve 
çayda şansımızı denedik, aradığımız 2 tür hariç bol ihtiyacımız kadar olanı aldık, şanslıydık, vakit 
miktarda Barbus sp., Squalius sp., Capoeta sp. ve kaybetmeden diğer istasyona kırmızı benekli 
Oxyneomacheilus sp. yakaladık. Çayın daha üst alabalık yakalamaya gidebilirdik. Müfit Hoca daha 
noktalarına bakmak için Çetinkaya'nın girişindeki önce bu yerde çalışma yapmış olan Doç. Dr. Davut 
tren yolu köprüsüne gittik. Köprünün altında tekrar Turan'ı arayıp arazi ve istasyon hakkında bilgi aldı. 
denedik ama maalesef aradığımız türleri yine Davut Hoca telefonda oradaki köylülerin sorun 
bulamadık. Umutsuzluğa kapılmadık, aradığımız çıkarabileceğini, balık avlanmasına izin vermedik-
balıklar Kangal balıklı kaplıcada vardı, buradan lerini söyleyerek bizi biraz tedirgin etmişti. Elimizde 
elde etmeyi en son ihtimal olarak düşünmüştük avlanma iznimiz olmasına rağmen, bu çekinme 
ama keşke ilk ihtimal olarak düşünseydik. Navi-duygusu ile istasyona doğru gitmeye başladık, önce 
gasyon cihazımızın azizliğine de uğradık bu arada, elektrik üretimi için yapılmış olan Kuzgun Barajı'nın 
cihaz bizi iki köy arasındaki toprak yollara hatta yanındaki dik toprak dağ yollarından geçmemiz 
tarlaların içine doğru yönlendirdi, biraz vakitgerekiyordu, uçurumlar gerçekten ürkütücü bir 

 

 

İnci Kefali'nin üreme göçü yaptığı Deliçay.
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kaybettik, geri döndük, yolu biraz uzatmıştık ama İstanbul il sınırından girdik, bazı arazi malzeme-
kaplıcaya sonunda ulaştık. Kaplıca girişinde lerinin evime bırakılması lazımdı, bu işi hallettik-
İstanbul Üniversitesi'nden geldiğimizi ve bu ten sonra çalışmanın ilk hareket noktası olan İ.Ü. 
bölgenin balıklarını araştırdığımızı, yetkili biriyle Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'ne doğru hareket 
görüşmek ve kaplıcadan balık almak istediğimiz ettik, Müfit Hoca ile İstanbul'un bize acıdığını 
belirttik. Telefonla kaplıcanın yöneticisi ile düşünmeye başlamıştık, trafiğe takılmadan 
görüştük, kendisi ile yaptığımız görüşmede iki Veznecilere ulaştık. Arkadaşlarımız tarafından 
türden de yaklaşık 10'ar tane almak istediğimizi karşılanmıştık. Yakaladığımız balıkların olduğu 
belirttik, kendisi çok yardımcı oldu ve çalışanların şişeleri ve diğer malzemeleri laboratuvara taşıdık. 
bize yardımcı olacağını söyledi. Dolu dolu geçen 10 günlük bir seferin ardından 

Müfit Hoca ile vedalaşıp ertesi gün Keşan'daki Yetkili kişi ile yapılan görüşmelerden sonra, 
arazi çalışması için hazırlık yapmak üzere görevlilerin nezaretinde aradığımız balıkları 
fakülteme yürümeye başladım. Aslında başlangıç kaplıcanın çıkış suyundan elde ettik. Balıklarımızı 
noktam da varış noktam da doğaya olan sevgim, aldıktan sonra kaplıcada bize yardımcı olan 
mezunu ve üyesi olduğum fakültemdi.görevliye teşekkür edip yola çıktık, güzergâhımız 

Sivas, Yozgat ve akşam konaklama için Teşekkür: Katıldığım bu saha çalışmasına beni 
Kırıkkale'ydi. Akşam 9 civarında Kırıkkale'ye kabul eden sayın Doç. Dr. Müfit ÖZULUĞ'a, yol 
ulaştık ve bu sefer öğretmenevinde yer bulduk, arkadaşlığı için sayın Emre YEMİŞGEN'e, yazının 
gürültüden önce yanlış duyduğumu düşündüm, hazırlanması sırasındaki katkılarından dolayı sayın 
öğretmenevinde düğün var ve her yer davetlilerle Doç.Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY'a, Doç.Dr. 
dolu, resepsiyondaki görevli yer var mı dedi acaba? Ali Serhan TARKAN'a, Doç.Dr. Müfit  
Tekrar sordum, yer olduğunu duyunca arabada ÖZULUĞ'a, Yard.Doç.Dr. Çiğdem GÜRSOY 
bekleyen Müfit Hoca'ya haber verdim, Hoca GAYGUSUZ'a ve Dr. Zeynep DORAK'a 
arabayı park edip geldiğinde kayıt işlemlerimiz teşekkürlerimi sunarım. 
tamamlanmıştı. Sanırım öğretmen atamaları Kaynak
Kırıkkale'ye pek uğramamıştı. Odamıza henüz 

Anonim, 2008. Sucu, S. ve Dinç, T. Çoruh Havzası 
yerleşmiştik ki, öğretmenevinin yanındaki çay 

Proje le r i .  TMMOB 2.SU POLİTİKALARI 
bahçesinden büyük bir gürültü koptu. Gürültünün, KONGRESİ, 20-22 Mart 2008, Ankara. http://www.e-
Manchester United ve Galatasaray arasında kutuphane.imo.org.tr/pdf/10912.pdf , WEB Sayfası 
oynanan maçta, ev sahibi takımın gölüne Ziyaret Tarihi: 25.09.2012.
sevinenlerden geldiğini televizyonu açıp skoru Kuru, M. 2004. Türkiye İçsu Balıklarının Son 
gördükten sonra anladım. Sabah erken yola çıktık, Sistematik Durumu. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 
artık hedefimiz İstanbul'du. Öğlen saatlerinde 24(3): 1-21.

Sivas- Kangal'daki balıklı kaplıca.Sırlı Köyü içinden geçen dere (Erzurum).
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AKUAMAKS, Su Ürünleri Sektöründe  Avrupa ve Akdeniz ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatını 
arttırırken , ürün yelpazesine eklediği Kapalıdevre Araştırma Sistemleri ile araştırmacılara ve bilim 
camiasına  alt yapı hizmeti sunmaya devam ediyor. 

Proje özelliğine göre tasarlanan ve imal edilen araştırma sistemleri hem deniz hem de tatlı su çalışmaları 
için araştırmacıların tüm ihtiyacını karşılıyor. Bu sistemler, AKUAMAKS tarafından Türkiye'de 
tasarlanıp üretilmesi sebebi ile yurtdışındaki rakiplerine oranla çok daha düşük maliyetli. Nakliye, montaj 
ve satış sonrası teknik destek avantajı da sektörümüz açısından önemli bir adım.

SEKTÖRDE ÖNCÜ FİRMA
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ARAŞTIRMA TANKLARI: Akrilik malze- TAŞIYICI RAF SİSTEMİ: Proje özelliğine 
meden , istenilen her hacim ve ebatta , şeffaf veya göre paslanmaz çelik, kompozit, akrilik malze-
istenilen renkte, lazer kesim ve kaynak teknolojisi meden üretilen tek ve/veya çok katlı , yatay / dikey , 
ile üretilen, uzun ömürlü, kimyasallara, korozyona korozyona dayanıklı , uzun ömürlü taşıyıcı raf 
ve darbeye dayanıklı özel tanklar. sistemleri.

Özel Olarak Tasarlanmış Tanklar Sayesinde 
Gerçekleşen Tank İçi Su Hareketi 

Akrilik Raf Sistemi

Paslanmaz Raf Sistemi
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KOROZYONA DAYANIKLI GÖVDE VE 
TANK TİPLERİ

DENİZ SUYU UYGULAMALARI İÇİN 
ÖZEL DONANIMLAR 
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. 

Proje Özelliğine Göre Standart ve Sogutma Ünitesi
Opsiyonel Sistem Donanımları Uv Sterilizasyon Grubu
Taşıyıcı Paslanmaz Çelik Ya da Akrilik Aydınlatma
Sistem Akrilik Tanklar Oksijen Jeneratörü
Herbir Tank İçin Vana Bağlantılı Su Hava Motoru
Tesisatı Protein Skımmer
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the three types of gill nets. According to our results, ÖZET:
a total weight of 265 individuals were determined Bu çalışma İstanbul Boğazı Salacak-Üsküdar 
as 34159.27 g (34.16 kg) consisting of mevkiinde 16 Mart 2012 ile 19 Mayıs 2012 
Chondrichthyes, Osteichthyes, Arthropoda and tarihleri arasında ticari avcılık yapan teknelerle 
Mollusca  in the net groups. Technical avcılığa açık balıkçılık sahasında yürütülmüştür. 
characteristics of these nets were also reported.32, 55 ve 40 mm tor ağ göz genişliğine sahip PA 

Keywords: Bosphorus, Sea of Marmara, catch multifilament fanyalı kefal, dil ve iskorpit ağlarıyla 
composition, trammel nets, gillnets.yapılan örnekleme çalışmaları sonucunda ele 

geçen toplam 17 türün 14 adedi balık ve 3 adedi 
1. GİRİŞomurgasız türler olarak belirlenmiştir. Ağ 
Uzatma ağları, deniz ve tatlı su ortamında uzun gruplarında kıkırdaklı balık (Chondrichthyes), 

veya kısa bir hat boyunca veya hafif zigzag bir hat kemikli balık (Osteichthyes) ve omurgasız türler 
şeklinde çeşitli biçimlerde bırakılarak ağın suya (Arthropoda ve Mollusca) olmak üzere yakalanan 
serilmesi şeklinde kullanıldığından; bu genel toplam 265 adet bireyin toplam ağırlığı 34159,27 g 
uygulama biçimine istinaden uzatma ağları olarak (34,16 kg) olarak tespit edilerek, ağların teknik 
adlandırılırlar. Bu ağ grubu içinde yer alan sade özellikleri belirlenmiştir.
ağlar genellikle “solungaç” ya da “galsama ağı” Anahtar kelimeler: İstanbul Boğazı, Marmara 
olarak isimlendirilirler (Göktürk, 2012) ve fanyalı Denizi, av kompozisyonu, fanyalı ağlar, uzatma 
ağlarda uzatma ağları grubu içerisinde yer ağı.
almaktadır. Uzatma ağları, her ne kadar pasif av 
araçları grubuna girse de  (Von Brandt, 1984; 

ABSTRACT: Hoşsucu, 2002) balık popülasyonlarının avcılığı 
This study was carried out between 16 March üzerinde oldukça etkilidir. Aktif avcılık yapan 

and 19 May 2012 in the field of Bosphorus around diğer av araçlarına göre, stoktan daha seçici bir 
Salacak, Üskudar by commercial fishing vessels. biçimde yararlanırlar ve av araçları içinde en seçici 
Samplings were performed by the PA multifilament olanlarıdır (Hamley, 1975; Özekinci ve diğ, 2003). 
trammel nets, having three different mesh sizes (32, Sade dizayn ve donatımları ile en basit balıkçılık 
55 and 40 mm). There are totally 17 species ekipmanları arasında sayılabilirler. Uzunluğu 
including14 fish and 3 invertebrates identified in birkaç metre olan küçük teknelerden, oldukça
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UZATMA AĞLARININ AV KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

1 1 2 2Didem GÖKTÜRK *, Tomris DENİZ , H. Barış URAZ , Y. İlhan TOSUN
1İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Ordu Cad. No: 200 Laleli, 34470 İstanbul

2Su Ürünleri Mühendisi, Ordu Cad. No: 200 Laleli, 34470 İstanbul
*didemgokturk@gmail.com

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   



31

öneme sahip olmayan ve hedef türün ekonomik 
boyda olmayan boylarını da içine alan “ıskarta 
türler” (discard) şeklinde değerlendirilmektedir 
(Cook, 2001).

Bu çalışmada, İstanbul Boğazı Üsküdar 
Salacak mevkiinde balık avcılığında kullanılan 
fanyalı kefal, fanyalı dil ve fanyalı iskorpit uzatma 
ağlarının teknik özelliklerinin belirlenerek, av 
kompozisyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Daha önce bu bölgede kullanılan uzatma ağlarının 
av kompozisyonu ile ilgili bir araştırma 
bulunmamakla birlikte bu çalışma bir ön araştırma 
niteliğindedir.

mekanize açık deniz gemilerine kadar dünyanın 
her bölgesinde kullanılırlar ve bu ağlar ile avcılığın 2. MATERYAL ve YÖNTEM
tarihi, 3000 yıl öncesine Mısır mozolelerinde Bu çalışma İstanbul Boğazı Salacak-Üsküdar 
izlerine rastlanan ağ yapımı kadar eskidir. Avcılık mevkiinde 16 mart 2012 ile 19 mayıs 2012 tarihleri 
sahasına, yasalara ve balıkçılık tipine bağlı olarak arasında ticari avcılık yapan teknelerle avcılığa 
uzatma ağlarına markalar, pingerler, sardon, açık balıkçılık sahasında yürütülmüştür. Balıkçılık 
fırdöndüler, radar reflektörleri (flaşör) ve akustik operasyonları İstanbul Boğazı'nda Salacak balıkçı 
ağ bulma vericilerinin eklenmesi gerekebilir (He barınağının 1 mil açığında Kız Kulesi mevkiinde 
ve Pol, 2010). yapılmıştır. Balıkçılık denemelerinde balıkçılar 

Denizlerde yapılan balıkçılık; kıyı balıkçılığı, tarafından kullanılan 32, 55 ve 40 mm tor göz 
sahil balıkçılığı ve açık deniz balıkçılığı olarak üç açıklığına sahip fanyalı kefal, fanyalı dil ve fanyalı 
grupta incelenmektedir. Kıyı balıkçılığı, 5-12 m iskorpit ağları kullanılmıştır. Tor ve fanya ağlar PA 
boylarında, 10-50 HP motor gücüne sahip multifilament yapıda olup, kefal ve iskorpit ağların 
teknelerle günübirlik yapılan balıkçılıktır. Bu tip fanya göz açıklığı 160 mm, dil ağının fanya göz 
balıkçı teknelerinde kullanılan av araçları çapari, açıklığı ise 280 mm'dir (Tablo 1). 
paragat, ve uzatma ağlarıdır (Hoşsucu 2000). 
Türkiye'de içsularda ve denizlerdeki ekonomik 
türlerin avcılığında uzatma ağları yoğun olarak 
kullanılmakta olup (Balık ve Çubuk, 2001a ve b), 
kıyı balıkçılığı yapan teknelerin sayısı oldukça 
fazladır ve tüm balıkçı teknelerinin yaklaşık % 
88,9'unu oluşturmaktadırlar (Tuik, 2010).  

Av araçlarıyla avlanan ürünün kompozisyonu 
iki bileşen halinde değerlendirilir: “Toplam av = 
Hedef tür + Hedef dışı türler” (Cook, 2001). Hedef 
dışı türlerde iki bileşenden oluşmaktadır Ticari 
öneme sahip olan, tamamen rastlantı sonucu 
avlanan “tesadüfi türler” (by-catch) ile ticari 

İskorpit balığının uzatma ağına dolanarak yakalanması.

İstanbul Boğazı'nda fanyalı ağlarla avcılık.
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Ağlar, akşamüzeri bırakılıp sabah toplanmak hassasiyetli dijital terazi ile ölçülmüştür.  
suretiyle, birer sefer farklı tarihlerde ve aynı 

3. BULGULARmevkide kullanılarak her ağ ile 3'er kez avcılık 
yapılmıştır. Donam faktörü (uzunluk boyunca pot Salacak Üsküdar'da 32, 55 ve 40 mm tor ağ göz 
oranı) 0,50'dir. genişliğine sahip PA multifilament fanyalı kefal, 

Balıkçılık denemeleri sonucunda elde edilen dil ve iskorpit ağlarıyla yapılan örnekleme 
türler, yakalandıkları ağlara ve türlere göre tasnif çalışmaları sonucunda 14 adet balık (kıkırdaklı ve 
edilerek, laboratuara getirilmek üzere kilitli kemikli) 3 adet omurgasız olmak üzere toplam 17 
poşetlerde muhafaza edilmişlerdir. Elde edilen tür yakalanmıştır. Ağ gruplarında yakalanan 
türler klasis, familya ve tür seviyelerine göre kıkırdaklı balık (Chondrichthyes), kemikli balık 
ayrılmış, her türün toplam adet ve ağırlıkları (Osteichthyes) ve omurgasız türler (Arthropoda ve 
kaydedilmiştir. Balık türlerinin teşhisinde Mollusca) olmak üzere toplam 265 adet bireyin 
Whitehead ve diğ., (1986)'den, omurgasız türlerin toplam ağırlığı 34159,27 g (34,16 kg)'dır. 
tayininde ise Ingle (1997) ve Fischer ve diğ., Yakalanan taksonomik grupların toplam av 
(1987)'den yaralanılmıştır. Balıkların boyları 1 mm içindeki sayıca ve ağırlıkça yüzde dağılımları Şekil 
hassasiyetli ölçüm tahtası ile, ağırlıklar ise 0,01 g (1) ve (2)'de verilmiştir.

Tablo 1: Örneklemede kullanılan ağların teknik özellikleri.

Ağ Kefal Ağı Dil Ağı İskorpit Ağı

Ağın uzunluğu (1 posta) 125 m 125 m 100 m

Kullanılan posta adedi 2 1 2

Göz açıklığı (mm) 32 55 40

Materyal PA Multifilament PA Multifilament PA Multifilament

İp kalınlığı 210d/4 no 210d/2-3 no 210d/3 no

Derinliği 50 göz 50 göz 50 göz

Göz açıklığı (mm) 160 280 160

Materyal PA Multifilament PA Multifilament PA Multifilament

İp kalınlığı 210d/9 no 210d/9 no 210d/4 no

Derinliği 9 göz 4 göz 9 göz

Mantar yaka halatı (tek) 8 numara PP 3-4 mm PP 3 mm PP

Mantar (PL) (No/Adet) 3/200 3/110 3/200

Donam faktörü E=0,50 E=0,50 E=0,50

Kurşun yaka halatı (çift) 5-6 numara PP 3-4 mm PP 4 mm PP

Kurşun (Ağırlık (g)/Adet) 50/200 50/300 40/200

Donam faktörü E=0,49 E=0,49 E=0,49

Tor ağının öze llikleri

Fanya ağının öze llikleri

Mantar yaka

Kurşun yaka

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   

SALACAK ÜSKÜDAR KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI UZATMA AĞLARININ AV KOMPOZİSYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA



Sayı: 51-54 Mayıs 2013   

33

Balıkçılık operasyonları sonucunda ele geçen 

11'i Osteichthyes, 1'i Chondrichthyes, 2'si 

Arthropoda ve 1'i Mollusca olmak üzere avlanan 

toplam 25 tür; toplam adet ve ağırlıkları ile birlikte 

yakalandıkları ağ gruplarına göre alfabetik sırayla 

Tablo (2)'de verilmiştir.

32 mm fanyalı kefal ağı ve 40 mm fanyalı 

iskorpit ağı ile yakalanan avda, ekonomik değeri 

olmayan ve ekonomik fakat ticari boya 

ulaşamamış olan ıskarta türlerin toplam ağırlıkları 

sırasıyla; 5907,96 g (5,907 kg) ve 602,00 g (0,6 kg) 

olarak bulunmuştur. 55 mm fanyalı dil ağında ise 

ıskarta tür yakalanmamasına karşılık 40 mm 

fanyalı iskorpit ağında yakalanan av sadece 

ıskartadan oluşmaktadır. Tablo (3)'te ağlara göre 

ele geçen ticari ve ıskarta türlerin adet ve toplam 

ağırlıkları verilmiştir.
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     Şekil 1: Yakalanan taksonomik grupların toplam av
içerisindeki sayıca oranı.
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     Şekil 2: Yakalanan taksonomik grupların toplam av 
içerisindeki ağırlıkça oranı.

Tablo 2: Avlanan türlerin ağ gözlerine göre dağılımı (T: Ticari tür, I: Iskarta tür, N: Adet, W: Toplam ağırlık).

B a l ık la r

O s te ic h th y e s N W N W N W

M e r la n g iu s  m e r la n g u s  

e u x in u s
T 1 1 3 8 ,0 0

M u g i l id a e  s p p . T 3 6 9 8 9 4 ,0 3

P la t ic h th y s  f l e s u s T 5 2 5 8 2

P o m a to m u s  s a l ta t r ix T 5 1 6 2 1 ,1 6

S c ia e n a  u m b r a T 1 1 4 9 ,3 0

S c o r p a e n a  p o r c u s T 1 6 2 4 0 8 ,5 6 4 2 0 3 8 2 5 7 0

S o le a  s o le a T 4 3 5 8 ,2 7 1 4 4 0

S y m p h o d u s  r o i s s a l i I 1 3 2

T r a c h u r u s  m e d i te r r a n e u s T 7 2 3 3 ,7 1

E u tr ig la  g u r n a r d u s T 6 4 7 4 ,9 3

U m b r in a  c i r r o s a T 1 9 6 0

C h o n d r ic h th y e s

R a j a  a s te r ia s I 1 4 1 2 0 ,0 0

O m u r g a s ız la r

A r th r o p o d a

C a r c in u s  s p . I 1 1 3 5 2 9 7 ,1 5 4 5 2 1 0 9

L io c a r c in u s  s p . I 1 0 1 4 3 ,1 6

M o llu s c a

R a p a n a  v e n o s a 6 5 9 0

T o p la m T : 1 0 /I : 4  2 0 0 2 4 8 3 8 , 2 7 1 1 6 0 2 0 5 4 3 3 0 1

T ü r le r ( T /I )

3 2  m m 5 5  m m 4 0  m m

T o r  a ğ  g ö z le r in e  g ö r e  a d e t  v e  t o p la m  a ğ ır l ık  ( g )
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50,19, iskorpit balığınınki % 33,85 ve minakop 4. TARTIŞMA ve SONUÇ
balığınınki (Umbrina cirrosa) % 15,94'tür. 32 mm Çalışmada elde edilen veriler sonucunda 32 mm 
fanyalı kefal ağının hedef türü olan kefal balıklarının fanyalı kefal ağının ıskarta av oranı toplam avın 
(Mugilidae spp.) ticari avdaki ağırlıkça oranı % ağırlıkça % 45,68'ini oluştururken, 55 mm fanyalı 
69,16 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak İstanbul dil ağının tamamı ticari türlerden, 40 mm fanyalı 
Boğazı Salacak-Üsküdar mevkiinde yürütülen bu iskorpit ağının tamamı ise ıskarta türlerden 
çalışmada bölgede kullanılan PA multifilament oluşmaktadır. 32 mm fanyalı kefal ağının ıskarta av 
fanyalı kefal, dil ve iskorpit ağlarının teknik oranının ağırlıkça % 36,30'unu kıkırdaklı 
özellikleriyle birlikte, av kompozisyonları ve bu balıklardan vatoz (Raja asterias), % 47,93'ünü 
ağlar ile avlanan türlerin av miktarları belirlenmiştir.yengeçler (Carcinus sp. ve Liocarcinus sp.) 

Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen oluştururken, % 15,75'ini ekonomik boya ulaşama-
tebliğ'e göre (Anonim, 2012); İstanbul Boğazı'nda mış ticari balıklar (Mugilidae spp., Pomatomus 
su ürünleri avcılığı için Haliç bölgesi dışında saltatrix, Sciaena umbra, Scorpaena porcus, Solea 
[Madde 6 – (1) f] belirtilen yer yasağı bulunmamak-solea, Trachurus mediterraneus, Eutrigla 
tadır. Bununla birlikte; İstanbul Boğazı'nda her türlü gurnardus) oluşturmaktadır. 40 mm fanyalı iskorpit 
trol avcılığı [Madde 9 – (1)] ve tebliğde belirtilen ağının ağırlıkça ıskarta av oranı ise % 63,88 yengeç 
alanlarda [Madde 12 – (3) a, ç ve d] gırgır ağları ile (Carcinus sp.), % 17,87 deniz salyangozu (Rapana 
avcılık yasaklanmış olup, uzatma ağları ile ilgili bir venosa), % 17,26 ekonomik boya ulaşmamış 
yer sınırlaması mevcut değildir. Bilindiği üzere iskorpit balıkları (S. porcus) ve % 0,96 çırçır balığı 
İstanbul Boğazı ekonomik öneme sahip bazı pelajik (Symphodus roissali) olarak belirlenmiştir. Tamamı 
balık türlerinin göç yolu üzerinde bulunmaktadır. ticari türlerden 55 mm fanyalı dil ağının hedef türü 
Boğazı göç yolu olarak kullanan bu ekonomik olan dil balıklarının (Platichthys flesus ve Solea 
balıklar arasında en önemlisi olarak gösterilen lüfer solea) toplam av içerisindeki ağırlıkça oranı % 

Tablo 3: Ticari ve ıskarta türlerin ağ gözlerine göre adet ve toplam ağırlıkları (N: Adet, W: Toplam ağırlık/g).

B a l ı k l a r

O s te i c h th y e s N W N W N W N W N W N W

M e r l a n g i u s  m e r l a n g u s  

e u x i n u s
1 1 3 8

M u g i l i d a e  s p p . 3 3 9 3 3 0 3 5 6 4 ,0 3

P l a t i c h t h y s  f l e s u s 5 2 5 8 2

P o m a t o m u s  s a l t a t r i x 3 1 4 5 6 2 1 6 5 ,1 6

S c i a e n a  u m b r a 1 1 4 9 ,3

S c o r p a e n a  p o r c u s 1 4 2 2 7 4 2 1 3 4 ,5 6 4 2 0 3 8 2 5 7 0

S o l e a  s o l e a 1 1 1 0 3 2 4 8 ,2 7 1 4 4 0

S y m p h o d u s  r o i s s a l i 1 3 2

T r a c h u r u s  m e d i t e r r a n e u s 7 2 3 3 ,7 1

E u t r i g l a  g u r n a r d u s 2 1 8 2 4 2 9 2 ,9 3

U m b r i n a  c i r r o s a 1 9 6 0

C h o n dr i c h th y e s

R a j a  a s t e r i a s 1 4 1 2 0

O m u r g a s ı z l a r

A r th r o po da

C a r c i n u s  s p . 1 1 3 5 2 9 7 ,1 5 4 5 2 1 0 9

L i o c a r c i n u s  s p . 1 0 1 4 3 ,1 6

M o l l u s c a

R a p a n a  v e n o s a 6 5 9 0

T o pl a m 5 4 1 3 4 9 0 1 4 6 1 1 3 4 8 1 1 6 0 2 0 0 0 0 0 5 4 3 3 0 1

T i c a r i Is k a r ta T i c a r i Is k a r ta T i c a r i Is k a r ta

T ü r l e r
3 2  m m  fa n y a l ı  

k e fa l  a ğ ı

5 5  m m  fa n y a l ı  

di l  a ğ ı

4 0  m m  fa n y a l ı  

i s k o r pi t  a ğ ı
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deux organisations, Rome, FAO.

biri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte avcılık 
Göktürk, D., (2012), Batı Karadeniz'de Kullanılan 

yapılan bölgenin özellikleri, avcılık zamanı ve ağın Monofilament Ve Multifilament   Galsama Ağlarında 
Seçicilik. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü donanım özellikleri bu ağların seçiciliklerine etki 
Doktora Tezi, İstanbul.etmektedir. Dolayısıyla bu faktörlere de bağlı 

Hamley, J. M. 1975, Review of gillnet selectivity, Journal olarak bu ağların ıskarta ve hedef tür oranları 
of fisheries research board of Canada, 32 (11), 1943–1969.

değişebilmektedir. Tüm kıyı şeridimizde birçok He, P. and Pol, M., (2010), Fish bahavior near gillnets: 
farklı ekonomik türün avcılığında yoğun olarak Capture processes and ınfluencing factors, In: He, P. (ed), 

Behavior of marine fishes: Capture processes and kullanılan uzatma ağlarının av kompozisyonları, 
conservation challenges, Wiley-Blackwell Publising, balıkçılık gücü ve av miktarları tam olarak 
Singapore, pp. 183–203, 978-0-8138-1536-7.

bilinmemekle birlikte herhangi bir kontrol Hoşsucu, H. (2000), Balıkçılık III. Avlama yöntemleri, 
mekanizması da bulunmamaktadır. Bu ağlarının av Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:59, Ders 

Kitabu Dizini No:27, İzmir, 975-483-427-X.kompozisyonunun hedef ve ıskarta türler 
Hoşsucu, H., (2002), Balıkçılık I: Avlama araçları ve bakımından incelenmesi ve buna ek olarak 

teknolojisi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yay. 
seçicilik özelliklerinin belirlenmesi üzerine No:55. Ders Kit. diz.:24, Bornova, İzmir, 975-483-377-X.
yapılacak çalışmalar; sürdürülebilir balıkçılığın Ingle, R., 1997, Crayfishes, lobsters and crabs of Europe: 

An illustrated guide to common and traded species, Springer, devamı ve sağlıklı balıkçılık yönetim stratejilerinin 
London, 978-0412710605.oluşturulmasında faydalı olacaktır. Ayrıca 

Özekinci, U., Beğburs, C. B. ve Tenekecioğlu, E., (2003), 
çalışmamız sırasında yapmış olduğumuz literatür Keban Baraj Gölü'nde Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) 
taramaları sonucunda bu bölgede konuyla ilgili ve Capoeta trutta (Heckel, 1843) (Siraz Balığı) avcılığında 

kullanılan galsama ağlarının seçiciliklerinin araştırılması, Ege daha önce yapılmış herhangi bir araştırmaya 
Üniversitesi su ürünleri dergisi 20, (3–4), 473–479.rastlanmamıştır. Bu nedenle ön çalışma 

Tuik, (2010), Su Ürünleri İstatistikleri, Türkiye İstatistik 
niteliğindeki bu araştırma ile ele geçen verilerin Kurumu Matbaası, Ankara. ISBN 978-975-19-5200-4.
ışığında gelecekte konuyla ilgili daha kapsamlı bir Von Brandt, A., (1984), Fish Catching Methods of the World, 

rd3  ed., Fishing News Books Ltd., Warwickshire, Great Britain, çalışma yapılması planlanmaktadır. 
0-85238-125-5.

Whitehead, P. J. P, Bauchot, M. L., Hureau, J. C., Nielsen, 5. KAYNAKLAR
J. and Tortonese, E., (1986), Fishes of the North-eastern Anonim, (2012), 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri 
Atlantic and the Mediterranean. Vol. I./II./III. UNESCO, Avcılığını Düzenleyen Tebliğ, Tebliğ No: 2012/65. 
Paris.
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SÜMDER: Alper Tunga Sarıhan bize kendini başladım. Akuadan firmasının balık sağlığı 
tanıtır mısınız ve sektörü tercih sebebiniz nedir? kısmındaydım.  1 sene Muğla Milas'ta, 1 senede

Ben 1983 yılında İzmir'de doğdum. Dede ve 
Baba mesleği olan balıkçılıkla daha doğar doğmaz 
tanıştım. Gırgır teknemiz ve 9 m küçük teknemiz 
vardı.  Kış aylarında hafta sonları, yaz tatillerinde 
ise sürekli dedem ve babamla denize balık tutmaya 
giderdik. Evimizden balık hiç eksik olmazdı. 
Sürekli denizde olmam, balıkçılıkla ilgilenmem 
beni bu işin tutkunu haline getirdi ve lise bittikten 
sonra üniversite puanımla hiç gözümü kırpmadan 
tek bir tercih yaptım o da Ege Üniversitesi su 
ürünleri fakültesiydi. Daha çok kendimi okulda 
avcılık konusunda ve kaptanlık konusunda 
geliştirmeyi düşünüyordum, ta ki staj yapana kadar. 
Stajımı 100 tonluk bir balık çiftliğinde yaptım fakat 
bana orada yapılan operasyonlar çok eğlenceli 
geldi. Gelişmeye müsait bir sektördü yeni şeyler 
öğrenebilirdim. Stajdan sonra kararım değişti. Ve 
yetiştiricilik alanında çalışmaya karar verdim. 
Bundan dolayı fakültenin son yılında yetiştiricilik 
bölümünü seçtim. 2007 yılında okuldan mezun 
oldum. İlk Akuadan firmasıyla çalışmaya 

Poyrazdan Su ürünleri Haziran 2009'da 2'si de Su Ürünleri Mühendisi olan DÜRDANE GÖKÇE ve 
ALPER TUNGA SARIHAN tarafından kurulmuş olup yaklaşık 4 yıldır su ürünleri sektörümüze balık 
sağlığı danışmanlığı ve işçilik hizmeti veren bir firmadır. Firmanın kurulduğu yer İzmir'in Urla ilçesi olup 
genellikle İzmir ili çevresinde bulunan balık çiftliklerine hizmet vermektedir. Son İki yıldan beride Aydın ve 
Muğla çevresindeki alabalık çiftliklerine hizmet verilmektedir. Poyrazdan su ürünleri firmasını daha iyi 
tanımak için, firma sahipleri olan Su Ürünleri Mühendisi DÜRDANE GÖKÇE ve ALPER TUNGA 
SARIHAN ile yaptığımız soru-cevap şeklindeki söyleşimizi sizinle paylaşmak istedik.

POYRAZDAN SU ÜRÜNLERİ
Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. No:75/B Urla/İZMİR

Gsm: 0 533 323 82 24         Fax: 0 232 765 70 80

poyrazdan_danismanlik@hotmail.com
www.poyrazdan.com.tr

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ 

POYRAZDAN SU ÜRÜNLERİ
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İzmir'in urla ilçesinde çalıştıktan sonra yine aynı açımız, değerlerimiz, beklentilerimiz, hedeflerimiz 
firmada çalışan Dürdane Hanım ile tanıştım. aynıydı. İsteğimiz, Okulunu okuduğumuz bu 
Dürdane Hanım ile sektöre bakış açımız, mesleği yapmaktı. Aynı zamanda mezun olan 
vizyonumuz ve isteklerimiz aynıydı. Sektöre insanlarında bu meslekte bir yerlere gelmelerini 
faydalı işler yapmak istiyorduk. Bu sebeple 2009 görev edindik. İzmir bölgesindeki uygulamalar 
yılında ikimiz birlikte Akuadan firmasından ayrılıp konusunda eksiklikler vardı. Bu eksikliklerinin 
Ailemizden de maddi ve manevi destek alarak olması, ailelerimizin de desteğiyle Poyrazdan Su 
POYRAZDAN firmasını kurduk. Hem benim hem Ürünleri'ni kurmamıza neden oldu.
de Dürdane' nin inancı, POYRAZDAN' en üst SÜMDER: Dürdane Hanım, Poyrazdan 
seviyedeydi. Yaklaşık 4 yıldır Poyrazdan firmasının faaliyet alanlarınızı bizimle paylaşır 
firmasında saha organizasyonu ve teknik işlerden mısınız?
sorumlu olarak görev yapıyorum Memnuniyetle. Poyrazdan firması 2009 

SÜMDER: Dürdane Hanım, bize kendinizi yılından beri İzmir çevresindeki balık çiftliklerine, 
tanıtır mısınız? Su Ürünleri sektörünü tercih son iki yıldan beri Aydın ve Muğla çevresindeki 
sebebiniz nedir? alabalık çiftliklerine balık sağlığı danışmanlığı ve 

10 Şubat 1985 yılında Dikili'de doğdum. İlk- işçilik hizmeti vermektedir. Firmanın faaliyet 
öğretimimi Dikili'de tamamladıktan sonra Aliağa alanlarını açacak olursak; balıkların aşılanması, 
Anadolu Lisesi'ne devam ettim. Ardından Ege boylanması, hasat işlemi sonrası paketlenmesi ve 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden 2009 kuluçkahanede deforme balıkları ayırma gibi 
yılında mezun oldum. Ailem Dikili'de tarım ve uygulamalardan oluşmaktadır. Ayrıca balık aşısı, 
hayvancılık yaptıkları için ben de çocukluğumdan ilaçlar, vitaminler ve yem katkıları gibi balık 
beri bu işlerde çalıştım. Dikili 'nin sahil kasabası sağlığı ile ilgili ürünleri sektörümüzün hizmetine 
olmasından ailemin yaptığı işten, lise yıllarında o sunmaktayız. Tabi yaptığımız bu uygulamalar 
bölgede yetiştiricilik çiftliklerinin açılmasından ve ekipler halinde yapılmaktadır.
biyolojiye olan ilgimden dolayı Su 
Ürünleri Fakültesi ilk tercihlerim-
dendi. Zaten hepsinin birleşmesi, 
benim için Su Ürünleri Mühendisliği-
nin ideal meslek olduğunu gösteriyor-
du. Üniversite hayatım devam ederken 
Akuadan Su Ürünleri İzmir bölge 
sorumlusu olarak çalışan Bürke 
Ertubay ile tanıştım. Stajımı yanında 
tamamladım. Okuldan zaman ayırıp, 
yanında gönüllü olarak sürekli çalış-
tım. Sektörü tanımamda, çözümle-
memde, kişisel gelişimimde büyük 
emekleri oldu. Daha sonra, Bürke 
Ertubay sayesinde tanıştığım, ortağım 
Alper Bey ile POYRAZDAN' otur-
duk, konuştuk, planladık. Hayata bakış 
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SÜMDER: Alper Bey firmanızda kaç kişi stajyerlerde su ürünleri mühendisi ve teknikeri 
çalışmaktadır, vasıfları nedir ve ekipler kaç adayları arkadaşlardır. Ayrıca bize stajyer olarak 
kişiden oluşmaktadır? gelen iyi çalışan, istekli ve hevesli arkadaşları gerek 

kendi bünyemize katarak gerekse de onlara referans Firmamızda sürekli yaz kış en az 40 kişi çalış-
olarak sektörümüzün başka birimlerine maktadır. Yazın uygulamaların yoğunluğu sebebiyle 
yönlendirmekteyiz. Bu anlamda da sektöre faydalı sayımız stajyerlerinde eklenmesiyle yaklaşık 100 
olmak bize mutluluk vermektedir. kişiye çıkmaktadır. Tüm personelimiz sigortalıdır.

Yaptığımız uygulamaları ekipler halinde Bilindiği gibi balık üretimin yoğunlaşmasıyla 
yapmaktayız. Bir ekip firmanın isteği doğrultusunda birlikte hastalık sayısı arttı ve bu nedenle balık 
10-30 kişiden oluşabilmektedir. Balıkları aşılama sağlığı uygulamaları balık çiftlikleri için önemli 
uygulaması için balık adedine bağlı olarak 15-30 hale geldi. Hastalıktan dolayı oluşan kayıplar, 
kişi çalıştırmaktayız. Günlük balık aşılama büyük maddi kayıpları beraberinde getirdi. Bu 
adedimiz, tek bir ekip olarak 150-250 bin arasında nedenle balık çiftlikleri uygulamalar için oluş-
olmaktadır.  Boylama için ise 10-20 kişilik ekipler turulan ekiplerde kalite aramaya başladılar. Bizde 
oluşturmaktayız ve yaptığımız balık adedi günlük bunun bilincinde olarak ekibimizin çoğunu teknik 
250- 350 bin arasında olmaktadır. Paketleme anlamda yetiştirdiğimiz su ürünleri mühendisi ve 
çalışması için ise 10 kişilik bir ekip ayırmaktayız. Ve tekniker arkadaşlardan oluşturduk. Çalışan 40 
günlük ortalama 7 ton balık paketlemekteyiz.  kişiden 15 tanesi su ürünleri mühendisi, 20 tanesi su 
Deforme ayırma işlemi için ise 5-8 kişilik ekip ürünleri teknikeri kalan 5 kişide şoförlerden ve büro 
ayırmaktayız. Ve günlük ayırdığımız balık sayısı 50-elemanlarından oluşmaktadır. Çalışanlarımız hepsi 
100 bin arasındadır.kendi bünyemizde yetişmiş kişilerdir. Yazın gelen 
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SÜMDER: Dürdane Hanım firma çalışanla- Stajyerlerimiz genellikle yarıyıl tatilinde ve yaz 
rına ve stajyerlere sunduğunuz imkânlar nelerdir? tatilinde geldikleri için onlar için de şirket evleri 

tahsis ettik.  Ayrıca stajyer arkadaşlara günlük Bilindiği gibi sektörümüzün yoğun olarak 
çalışma performanslarına göre 30-50TL arasında bulunduğu yerler şehir merkezinden uzakta olan 
para vermekteyiz. Tüm çalışanlarımıza, gerek yerlerdir. Ve çalışma ortamı çoğunlukla deniz 
kadrolu gerekse de stajyer olsun iş için kılık kıyafet üstünde olduğu için çalışanlarımız için yorucu 
tahsis ediyoruz. Ayrıca çalışacağımız her yere olmaktadır.  Bu da kişilerin sosyal hayattan kopuk 
şirketin kendine ait veya kiraladığı servislerle olmasına neden olmaktadır. Bizde bunun bilincinde 
gidilmektedir.olup Balık çiftliklerine en yakın, çalışanlarımız işten 

geldikten sonra rahat edebilecekleri bir ev ortamı SÜMDER: Alper Bey Temsilcisi olduğunuz 
sağlamak amacıyla şirketin kendi kiraladığı full firma var mı, varsa firmanın ürünleri ve sektöre 
eşyalı evleri tahsis etmekteyiz. Ve bunun için hiçbir faydaları konusunda bilgi verir misiniz?
ücret talep etmemekteyiz. Ayrıca kış aylarında Balık aşısı, ilaç ve yem katkı maddeleri gibi 
çalışanlarımıza yakacak ve erzak konusunda balık sağlığı ürünlerinde HIPRA firmasının 
yardımcı olmaktayız. Amaç sosyal hayatlarına daha temsilcisiyiz. 3 yıl önce HIPRA ile tanıştık ve 
çok vakit ayırsınlar. Kişilerin sosyal hayatı aramızda iyi bir sinerji oluştu. HIPRA Firması 
olmayınca işinde bıkkınlık getireceğini biliyorduk İspanya'da kurulmuş olup balık sağlığı anlamında 
çünkü bizde onların yolundan geçmiştik. Ayrıca her dünyanın önde gelen firmalarındandır. Biyolojik 
ay ayın en iyi çalışanı adı altında çalışanlarımıza ürünlerde öncü bir firma olan HIPRA'nın kuruluşu 
küçük hediyeler vererek onları işe karşı motive yaklaşık yarım asır öncesine dayanmaktadır 
etmeye çalışıyoruz. 

HIPRA İSPANYA
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SÜMDER: Dürdane Hanım yaptığınız uygula- Çünkü canlı bir organizmayla çalışıyorsunuz.
malarda makine ve ekipmana hiç değinmediniz. SÜMDER: Son olarak sektörden istedik-
Sebebi nedir? Acaba mekanizasyona karşı mısınız? leriniz nelerdir?

Gelişen ve çok hızlı büyüyen su ürünleri sektö- Sektörden istediklerimiz bizim gibi firmalara 
rümüzün temel ihtiyacının makine ve ekipman destek olmaları ve yardımcı olmalarıdır. Çünkü biz 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Fakat mekanizasyon sektöre balık sağlığı anlamında yetişmiş eleman 
girdikçe insan sayısı azalmakta ve ülkemizde su girişi sağlıyoruz. Bizde çalışan kişiler kısa sürede 
ürünlerinden mezun olan arkadaşların iş bulma tüm çiftlikleri, kuluçkahaneleri ve paketleme 
şansı azalmaktadır. Çünkü insanların yaptığı işi tesislerini görmüş oluyor. Bizde çalışmış ve şuana 
makineler yapacaktır. Hele bizim gibi firmalarda kadar sektöre kazandırdığımız kişi sayısı 50'ye 
sektörü tanımak adına çalışan ve bizi sektöre ulaşmıştır. Bu kişileri bir kısmı balık çiftliklerinde, 
girmek adına basamak olarak kullanan mühendis bir kısmı paketleme tesislerinde ve bir kısmı da 
ve tekniker arkadaşların önü kapanacaktır. Örneğin kuluçkahanelerde sorumlu olarak çalışmaktadırlar. 
bizim çalıştığımız firmaların çoğunda kendine ait Bilindiği gibi öğrenci yetersizliğinden dolayı çoğu 
boylama makineleri var ve biz ekip olarak 5 kişi fakülte meslek yüksek okulu kapanma durumunda, 
yolluyoruz. Eğer makine olmasaydı bu sayı 15 kişi hatta kapanmıştır. Balık üretim kapasitemiz tam 
olacaktı. Buradan farkı anlayabilirsiniz. Biz daha tersine artış göstermektedir. Bu da ileriki yıllarda 
çok insanlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Ve hiçbir sektörümüzün, çalışacak mühendise veya 
makine, insanın yerini tutamaz, çünkü makinelerin teknikere ihtiyacı olacağını göstermektedir. Bu 
inisiyatif kullanma imkanları yoktur. Ancak su sebeple gelecek olan mühendislerimize veya 
ürünleri sektöründe inisiyatif çok önemlidir. teknikerlerimize sahip çıkalım.
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Değerli meslektaşlarımız, AquaTNET, Avru- kullanımı, öğrenci hareketliliği gibi konular 
pa'daki Su Ürünleri eğitimi veren kuruluşların, özel tartışılmakta ve Avrupa'daki su ürünleri eğitiminin 
sektörün, araştırma merkezlerinin birbirleri ile bir kalitesi yükseltilmeye çalışılmaktadır. Ülkemizden 
ağ oluşturmasını sağlayan, Avrupa'daki Su Ürünleri de Ankara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ege 
eğitiminin ortak kurumlar arasında akreditasyonu- Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Üniver-
nu sağlayan bir Avrupa Birliği Projesi olarak 2005 sitesi, Ordu Üniversitesi, Trabzon Merkez Araştır-
yılında çalışmalarına başladı. Avrupa'dan yaklaşık ma Enstitüsü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 
30 ülkede bulunan ve su ürünleri eğitimi veren partner olduğu bu proje ile özellikle lisans üstü 
kurumların, araştırma enstitülerinin, öğrenci eğitim alan öğrenciler için Avrupa ülkelerinde 
birliklerinin, özel sektörün ve su ürünleri ile ilgili açılan yüksek lisans ve doktora dersleri, doktora ve 
diğer birlikte ve derneklerin üyesi olduğu oluşumda yüksek lisans tezlerini sisteme kaydedip tüm 
3. Aşamasına gelinen projede Genel yetenek geliş- araştırmacıların erişimine sunumu, Erasmus eğitim 
tirme, hayatboyu öğrenme, doktora programlarının ve staj hareketliliği için partner kurum bulmak gibi 
ortak kullanımı, doktora tez havuzu, yüksek lisans konularda fayda sağlamaktadır. 
ortak dersleri, eğitimde yeni teknolojilerin 

AQUATNET-3 PROJESİ 2013 YILI TOPLANTISI 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI
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Her yıl farklı bir partner ülkede yıllık toplantısı destek veren proje, e-posta grubuna üye olan kişiler 
gerçekleştirilen ve yukarıda izah ettiğim konularda aylık su ürünleri toplantıları, kurs duyuruları, proje 
çalışma paketlerinin yıllık toplantılarının genel çağrıları, konferanslar hakkında bilgi postası 
değerlendirilmesi yapılan, bu değerlendirmelerin göndermektedir.
paydaş kurumlar (öğrenci birlikleri, özel sektör ve Bu yıl İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
sivil toplum kuruluşları) tarafından farklı görüşler tesinin ev sahipliğinde düzenlenen proje yıllık 
ile kuvvetlendirilen proje çıktıları AB Eğitim toplantısına Avrupa'nın birçok ülkesinden Su 
komisyonuna sunulmakta ve üye kurumlar arasın- ürünleri eğitimi konusunda uzman 60 civarında 
da paylaşılmaktadır. üye katılmıştır. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay'ın hoş 
geldiniz konuşması ile başlayan ve 2 gün süren 
toplantı da açılış konuşmasını e-öğrenme (elekt-
ronik öğrenme) uzmanı Anthony Camilleri 
tarafında yapılmıştır. “Ütopik Yüksek Öğrenimin 
Geleceğine Doğru Yolumuzu Geliştirmek” konulu 
sunumunda Anthony, özellikle geleneksel eğitim 
yöntemlerinden ziyade uzaktan öğrenimin hayat 
boyu öğrenme üzerine ve özel sektördeki gereksi-
nimleri karışlamaya etkisi ile ilgili konuşmalar 
yapmıştır. 

Projedeki çalışma paketlerinin ve paydaşların 
özel oturumlarda yaptıkları toplantıların sonuçlarını 
sundukları yıllık toplantı diğer Avrupa birliği 
projeleri, Avrupa'daki kurslar, Erasmus hareketliliği 

Proje kapsamında Avrupa'daki eğitim kurum-
konularında Aquatnet partnerleri bilgilendirilmiştir.

larının faaliyetleri bilgileri, adresleri ve iletişim 
İstanbul Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi'nin kişisi bulabileceğiniz Google Harita tabanlı bir ağ 

harikulade ev sahipliğinde geçen toplantıda proje haritası oluşturulmuş, bu haritaya ilerleyen 
akşam yemeği tüm misafirlerin hayran kaldığı zamanda Avrupa'da belli bir tonajın üzerinde 
Boğaz Turu ve Türk Gecesi ile sonlanmıştır. Ayrıca üretim yapan Su Ürünleri Yetiştiriciliği firmaların 
toplantı süresince Mimari Yapılar ve Eğitim teması bilgilerine de ulaşmanız mümkün olacaktır 
altında bir yarışma düzenlenmiş. Proje partner-(http://aquatnet.djangofoo.com/). 
lerinin İstanbul'da kaldıkları sürece çevrede 

Ayrıca Lisansüstü öğrencilerin Avrupa'daki 
gördükleri mimari yapıların fotoğraflarını 

üniversitelerde hazırlanan doktora tezlerine 
http://aquatnet2013.posterous.com/ sayfasında 

ulaşması, varsa doktora savunmalarının videosunu 
paylaşmaları istenmiş ve proje sonunda yapılan 

seyretmesi, savunma sunumuna erişim için 
oylama ile birinci seçilmiştir. 

Doktora Tez portalına girmeleri ve anahtar kelime 
Daha fazla bilgi için lütfen www.aquatnet.com ile arama yapmaları yeterlidir. 

adresini ziyaret ediniz.  Projenin diğer sosyal ağ 
Mezun olan öğrenciler ile özel sektör arasında 

sayfaları;
iş bulma konusunda bağlantı sağlayan ve özel 

Facebook sayfası:  www.facebook.com/groups/aquatnet/ sektörün eğitimli iş gücüne destek olan 
Linked-in:  www.linkedin.com/groups?gid=4447985 www.piscesttjobs.com iş bulma platformuna 
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İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDEN YAKALANAN ADİ KALAMAR   [Illex 
coindetii (Verany, 1839)]'IN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Önder DUYSAK, Kübra AZDURAL, Alper YANAR

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, İskenderun, Hatay.       

e-posta:  onderduysak@gmail.com

respectively. The relationships between body ÖZET
weight and mantle weight, mantle length and upper Bu çalışmada İskenderun Körfezi'nde dağılım 
and lower beak lengths were calculated as linear, gösteren adi kalamar (Illex coindetii Verany, 
the relationships between mantle length and body 1839)'ın morfometrik ve bazı biyolojik özellikleri 
weight, body weight and lower beak length, body belirlenmiştir. Kasım 2010 tarihinde ticari balıkçı 
weight and upper beak length were calculated as teknesiyle trol çekimleri yapılmış ve 109 dişi, 95 
exponential. Furthermore, it was determined that erkek olmak üzere toplam 204 birey örneklenmiştir. 
most of male and female individuals were observed Erkek ve dişi bireylerde, sırasıyla ortalama manto 
almost mature (IV. stage) for the terms of sexual boyu 14,804±0,155 ve 17,85±0,149 cm bulunmuş-
maturity.tur. Vücut ağırlığı ile manto ağırlığı, manto boyu ile 

Key Words: Broadtail shortfin squid, Illex alt gaga ve üst gaga uzunlukları arasında doğrusal,
coindetii, İskenderun Bay, Morphometric aspects.manto boyu ile vücut ağırlığı, vücut ağırlığı ile alt 

gaga uzunluğu ve üst gaga uzunluğu arasında üssel 
1.GİRİŞ

ilişki olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca çoğu dişi ve 
Illex coindetii Verany, 1839 Cephalopoda sınıfı, erkek bireyin cinsel olgunluk aşaması açısından 

Decapoda takımı, Ommastrephidae ailesi, Illex ergin (IV. aşama) oldukları saptanmıştır.
cinsine ait olup, Türkiye denizlerinde rastlanan 

Anahtar Kelimeler: Adi kalamar, Illex 
Ommastrephidae ailesinin 4 türünden biridir 

coindetii, İskenderun Körfezi, Morfometrik 
(Salman ve ark., 1998). Mangold ve Boletzky 

Özellikler. 
(1987)'e göre, pelajik ve semi-demersal oseanik bir 

ABSTRACT tür olan I. coindetii yüzey ile 600 m arasında 
dağılım gösterir ve Akdeniz'de 60 ila 400 metreler In this study, morphometric and some 
arasında önemli vertikal göçler yaparlar. Bu tür batı biological aspects of broadtail shortfin squid (Illex 
ve doğu Atlantik Okyanusu'nun belli bölgelerinde coindetii, Verany, 1839) from İskenderun Bay was 
ve tüm Akdeniz'de bulunmakla birlikte, ayrıca determined. 109 female, 95 male, totally 204 
Karadeniz'de de dağılım gösteren tek kafadan-specimens collected with trawl surveys from 
bacaklı türü olduğu bilinmektedir (Roper ve ark., commercial vessel in November 2010. The mean 
1984; Salman ve ark., 1998). mantle lengths of male and female individuals 

were 14.804±0.155 and 17.85±0.149 cm, Türkiye'de Illex coindetii türünün morfolojisi
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ile ilgili çalışmalar oldukça az olmakla birlikte 

(Degner, 1925; Adam, 1967; Salman ve ark., 1998) 

özellikle bu çalışmanın yapıldığı İskenderun 

Körfezi'nde ise sadece Duysak ve arkadaşları 

(2008)'nın  yaptıkları bir morfolojik çalışma dışında 

çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayısıyla bu çalışma 

ile Türkiye'nin Kuzeydoğu Akdeniz sahillerinin 

balıkçılık açısından önemli bir parçası olan 
(UHL), Alt gaga boyu (LHL)  ve ağırlıkları 

İskenderun Körfezi'nde dağılım gösteren adi 
(BW) ile yenilebilir et ağırlığı (manto ağırlığı-

kalamarların bazı biyolojik özelliklerinin incelen-
MW) Şekil 2'deki şekilde gerçekleştirilmiştir. 

mesi amaçlanmıştır. Böylece balıkçılık faaliyetleri 
Metrik karakterlerin ölçümleri dijital milimetrik 

açısından İskenderun Körfezi'ndeki adi kalamar 
kumpas yardımıyla, ağırlıklar ise 0,01 g hassasi-

populasyonundan maksimum fayda sağlanabileceği yetindeki terazi ile alınmıştır. Metrik ölçümleri 
düşünülmektedir. gerçekleşen bireyler disekte edilerek cinsiyetleri 

ve cinsel olgunluk aşamaları Lipinski (1979)'ye 2. MATERYAL VE YÖNTEM
göre belirlenmiştir. 

Çalışma alanı olarak İskenderun Körfezi 

Samandağ-Arsuz arasındaki balıkçılık alanı 

seçilmiştir (Şekil 1). Çalışma, Akdeniz tipi dip trol 

ağı (44 mm göz açıklığı) kullanılarak gerçek-

leştirilmiştir. İskenderun Körfezi Arsuz-Samandağ 

açıklarında (Başlangıç: 36º 29´ 27,42´´ N, 35º 49´ 

18,08´´ E; Bitiş: 36º 21´ 40´´ N, 35º 41´ 31´´ E) 70-

100 m derinlik aralığında ve 3 saat süreli toplam 21 

trol çekimi yapılmıştır. Kasım ayında avlanan 

bireyler buzla kaplı strafor kutular ile laboratuara 

taşınmıştır. Örneklerin metrik karakterleri bir 

kumpas yardımıyla dorsalden ölçülmüş; bireysel 

ağırlıkları ±0,1 hassasiyette dijital bir teraziyle 

alınmıştır. 
Elde edilen ölçümlerden total boy/manto boyu-

bBireyler, manto boyu (ML), Üst gaga boyu ağırlık ilişkileri Y=aX  üssel; manto boyu-alt

Laboratuvara getirilen bireylerin ölçüm ve tartım işlemine hazırlanması.

Sekil 1. Çalısma sahası.

Adi kalamar bireyinin diseksiyonu.
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gaga/üst gaga ilişkileri ise, Y=a+bX doğrusal 18,32 cm arasında değişim gösterdiği tespit 
regresyon modellerinden elde edilmişlerdir (Pauly, edilmiştir. Dişi bireylere ait ortalama manto boyu 
1980). Ortalamalar %95 güven aralığında 17,85±0,149, erkeklere ait ortalama manto boyu 
verilmiştir. Alınan ölçümler arasındaki ilişkilerin ise 14,804±0,155 cm olarak hesaplanmıştır. 
tahmini için istatistiksel analizler SAS paket Yapılan istatistiksel analizler neticesinde dişi ve 
programı ve ilgili grafik çizimleri ise Microsoft erkek bireylerin manto boyları arasındaki farkın 
Office 2007 Excel programı kullanılarak önemli olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 
yapılmıştır. 

Tablo 1. I. coindetii bireylerinden hesaplanan 
regresyon sabitleri.

Adi kalamar bireylerinin vücut ağırlıkları erkek 
ve dişi bireylerde 19,3 g ile 282,6 g, dişi bireylerde 
55,4-282,6 g, erkek bireylerde 19,3-149,4 g 
arasında değişmektedir. Ortalama ağırlıklar dişi 

Şekil 2. I.  coindetii bireylerinden alınan diagnostik bireylerde 145,589±3,926, erkek bireylerde ise 
ölçümler (2.a. ML - Manto boyu; 2.b. UHL-Üst gaga 

80,608±2,772 g hesaplanmıştır. Yapılan test 
boyu, LHL - Alt gaga boyu) (Anonim, 2012). 

sonucunda erkek ve dişi bireyler arasında vücut 
ağırlıkları bakımından istatistiksel olarak fark 3. BULGULAR
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu araştırma, Kasım 2010 tarihinde gerçekleşmiş 

İskenderun Körfezi'nde yakalanan 204 adet olup, trol çekimlerinden toplam 204 adet adi kalamar 
kalamar bireyinin linear regresyon analizi sonucu yakalanmıştır. Bu bireylerin 109'u dişi, 95'i ise erkek 
Manto boyu-Vücut ağırlığı ilişkisi, üstel olarak bireylerden oluşmaktadır. Elde edilen ölçümler 
toplam bireyler için ve bu ilişkiye ait katsayı ve sonucu, total boy/manto boyu-ağırlık ilişkileri; 
denklem Tablo 1 de ve Şekil 3 te verilmiştir. Belir-manto boyu-alt gaga/üst gaga ilişkileri ile regresyon 
lenen b değeri 3'den büyük olduğundan pozitif modelleri Tablo 1 ve Şekil 3, 4, 5, 6, 7 ve 8'deki gibi 
allometrik büyüme söz konusudur. Boy ile ağırlık bulunmuştur. 
arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu görülmüştür İskenderun Körfezi'nde yakalanan adi kalamar 

2(R =0,882). bireylerinin manto boyu uzunlukları 8,4 cm ile 
İskenderun Körfezi'nde yakalanan adi kalamar 22,63 cm arasında değişmektedir. Dişi bireylerde 

bireylerinin alt gaga uzunlukları 3,87 mm ile 4,668 manto boyları 13,08 cm ile 22,63 cm arasında 
mm arasında değişmektedir. Dişi bireylerde altdeğişim gösterirken, erkek bireylerde 8,4 cm ile 

Şekil 2.a.                        Şekil 2.b.
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12,326±0,074 mm olarak hesaplanmış ve 
istatistiksel olarak bu iki cinsiyet grubu arasındaki gagalar 3,87 mm ile 4,668 mm arasında değişim 
farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Üst gösterirken, erkek bireylerde 3,408 mm ile 4,27 mm 
gaga uzunluğu ile vücut ağırlığı arasındaki ilişkinin arasında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 
üssel olduğu tespit edilmiştir. I. coindetii Hesaplanan ortalama alt gaga uzunlukları dişi 
populasyonundan elde edilen örneklerden ölçülen bireylerde 4,22±0,016 erkek bireylerde ise   
üst gaga uzunluğu ile vücut ağırlığı değerlerine 3,95±0,017 mm dir. Erkek ve dişi bireylerden hesap-
dayanarak toplam bireyler için boy-ağarlık lanan alt gaga boyları arasında istatistiksel olarak 
arasındaki ilişkiyi ifade eden eşitlikten (BW=1E-fark olduğu anlaşılmıştır (p<0,05). Şekil (4)'de 

6,1810,5UHL ) populasyonda allometrik bir büyüme görüldüğü üzere, alt gaga boyu ile vücut ağırlığı 
2 olduğu gözlenmiştir. Boy ağarlık ilişkisindeki arasında üssel ve kuvvetli (R =0,878) bir ilişkinin 

korelasyon katsayısı 0,887 bulunmuş olup, olduğu açıktır. Ayrıca vücut ağırlığı ile alt gaga 
7,609 aralarında kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir uzunluğu arasındaki denklem ise BW=0,002UHL  

(Şekil 5). olarak hesaplanmıştır. Belirlenen b değeri 3'den 
büyük olduğundan pozitif büyüme söz konusudur. 

Örneklemesi yapılan bireylerin üst gaga boyları 
Çalışmada örneklenen erkek ve dişi bireylerin 10,14 ile 15 mm arasında değişmiş olup, ortalama 

manto ağırlıklarına bakıldığında, dişi bireylerin üst gaga boyları 12,88±0,062 mm olarak 
ortalama manto ağırlıklarının (47,795±0,878) erkek bulunmuştur. Dişi bireylerin ortalama üst gaga 
bireylerden (36,005±0,607) daha yüksek olduğu veuzunlukları 13,378±0,068, erkek bireylerinki ise 

Sekil 3. Manto boyu ile vücut agırlıgı iliskisi.

Şekil 4. Vücut ağırlığı ile alt gaga uzunluğu ilişkisi.
Şekil 5. Vücut ağırlığı ile üst gaga uzunluğu ilişkisi. 
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dolayısı ile et verimi açısından, dişi bireylerin daha hesaplanmıştır. Ayrıca üst gaga boyu ile manto 
verimli oldukları ortaya çıkmaktadır. Yapılan boyu arasındaki ilişki ML=0,377UHL+6,694 
istatistiksel analizler, dişi ile erkek bireylerin olarak hesap edilmiştir. İlişki grafiği Şekil (8)'de 
ortalama manto ağırlıkları arasındaki bu farkın verilmiştir. 
önemli olduğunu doğrulamaktadır (p<0,05). Vücut 
ağırlığı ile kalamarların tüketilen kısmı yani manto 
ağırlığı arasında doğrusal ve kuvvetli bir ilişki olduğu 

2tespit edilmiştir (R =0,844). Vücut ağırlığı ile manto 
ağırlığı arasındaki ilişki ise; MW=0,187BW+20,725 
olarak hesaplanmıştır (Şekil 6). 

Kasım ayı itibarı ile yakalanan adi kalamar 
popülasyonuna ait bireylerin cinsel olgunluk 
aşamaları incelenmiş ve 109 dişi bireyin 102 sinin 
IV., 6 sının III. ve 1 bireyin ise II. aşamada olduğu 
belirlenmiştir. İncelenen 95 erkek bireyden sadece 

Alt gaga uzunluğu ile manto boyu arasındaki 1 bireyin III. , diğerlerinin ise IV. cinsel olgunluk 
ilişkinin tespiti için yapılan regresyon analizi aşamasında olduğu tespit edilmiştir. 
sonucunda, aralarında doğrusal bir ilişki olduğu 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ2
bulunmuş ve korelasyon katsayısı R =0,848 olarak 

İskenderun Körfezi Samandağ-Arsuz arasındaki hesaplanmıştır. Ayrıca alt gaga uzunluğu ile manto 
balıkçılık alanında Kasım 2010 tarihinde ticari boyu arasındaki ilişki ML=0,093LHL+2,568 
balıkçı teknesiyle av yapılarak elde edilen 204 adet olarak hesap edilmiştir. İlişki grafiği Şekil (7)'de 
adi kalamar (Illex coindetii) bireyi değerlendirilmiş verilmiştir. 
ve bazı biyolojik özellikleri incelenmiştir. 

Değerlendirmeye alınan 204 adet adi kalamarın 
maksimum ve minimum manto boyu değerleri, 
boy ağarlık ilişkisi saptanmıştır. Çalışmada, 
minimum manto boyu 8,4 cm, maksimum manto 
boyu ise 22,63 cm olarak tespit edilmiştir. Türün 
minimum vücut ağırlığı 19,3 g iken maksimum 
ağırlığı 282,6 g tartılmıştır. Adi kalamarların boy-
ağarlık ilişkisine bakıldığında pozitif allometrik bir 
büyüme gözlenmiştir. Üst gaga uzunluğu ile manto boyu arasındaki 

ilişkinin tespiti için yapılan regresyon analizi Belcari (1996), Kuzey Tiran Denizi'nde ilkbahar 
sonucunda, aralarında doğrusal bir ilişki olduğu ve yaz mevsimlerinde yaptığı çalışmada 909 erkek 

2
bulunmuş ve korelasyon katsayısı R = 0,841 olarak bireyde ortalama manto boyunu 11,45±0,04 cm,

Şekil 6. Vücut ağırlığı ile manto ağırlığı ilişkisi. 

Şekil 7. Manto boyu ile alt gaga uzunluğu ilişkisi. 

Şekil 8. Üst gaga uzunluğu ile manto boyu ilişkisi. 
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883 dişi bireyde ise 12,74±0,08 cm olarak bildir- 99 birey örneklemiş ve bu bireylere ait minimum 
miştir. Çalışmamızda ise 95 erkek bireyde ortalama ve maksimum manto boylarını 9 ve 17,7 cm, 
manto boyunu 14,804±0,155 ve 109 dişi bireyde ise ortalama manto boyunu ise 10,93±0,28 cm 
17,85±0,149 cm olarak hesap edilmiştir. Bu duru- hesaplamışlardır. Araştırıcılar maksimum boya 
mun coğrafi bölge farklılığı ve iki farklı mevsimde sahip bireyin dişi, minimum boya sahip bireyin ise 
örnekleme yapılmasından kaynaklandığı  erkek olduğunu bildirmişlerdir. Mevcut 
düşünülmektedir.  çalışmamızda, Duysak ve arkadaşları (2008)'nın 

çalışmasına paralel olarak, en büyük manto boyuna Salman ve arkadaşları (1997) Ege Denizi'nde 
sahip bireyin dişi ve en küçük manto boyuna sahip yaptıkları çalışmada, 292 trol çekimi gerçek-
bireyin ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Sonuç leştirilmiş ve bu türe ait toplam 713 birey 
olarak her iki çalışmada elde edilen veriler örneklemişlerdir. Yakalanan bireylerin ortalama 
birbirine paralellik göstermektedir.manto boyunu 10,971±3,529 cm, minimum manto 

boyunu 2,2 cm, maksimum manto boyunu 23,3 cm İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirilen bu 
olarak hesaplamışlardır. Salman ve arkadaşları çalışmada I. coindetii türüne ait bireylerden 
(1997)'nın, Ege denizinde yaptıkları çalışma ile morfometrik ölçümler alınmış ve Kasım 2010 
İskenderun Körfezi'nde yaptığımız çalışmada tarihi itibariyle populasyonun mevcut durumu 
hesaplanan manto boyları arasında önemli tespit edilmiştir. Ayrıca, adi kalamar bireylerinden 
farklılıklar bulunmamaktadır. ölçülen alt ve üst gaga gibi sert vücut unsurları 

kullanılarak denklemler oluşturularak boy ve  Duysak ve arkadaşları (2008), İskenderun 
ağırlık tahmini yapılabilmesi mümkün kılınmıştır. Körfezi'nde yaptıkları diğer bir çalışmada toplam 

Laboratuvar ortamina getirilen adi kalamar bireyleri.
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Gonzalez ve ark., 1996 İspanya'nın Glacian maksimum faydanın sağlanabilmesi açısından 
büyük bir öneme sahiptir.bölgesinde yaşayan bireyleri ML-BW ilişkisini 

olgun olmayan erkek bireyler için pozitif allometrik, 5. KAYNAKLAR
dişi bireyler içinse negatif allometrik olarak Akyol, O. ve Metin, G. (2001). İzmir Körfezi'nde (Ege 

Denizi) Kafadanbacaklı (Cephalopoda) Türlerin Bazı Morfolojik hesaplamıştır. Arvanitidis ve ark., (2002) ise 
Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. E.Ü. Su Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz'in doğusunda 
Ürünleri Dergisi. 18 (3-4): 357 – 365.

yaptıkları araştırmada erkek bireylerin pozitif Arvanitidis, C.,  Koutsoubas, D., Robin, J.P., Pereira, J., 
allometrik büyüme gösterirken, dişi bireylerin Moreno, A., Cunha, M.M., Valavanis, V. ve  Eleftheriou, A. 

(2002). A Comparison Of The Fishery Biology Of Three Illex negatif allometrik büyüme gösterdiğini tespit 
Coindeii Vérany, 1839 (Cephalopoda: Ommastrephidae) 

etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen b Populations From The European Atlantic And Mediterranean 
Waters. Bullettin Of Marine Science, 71(1): 129-146.değeri türün cinsiyet ayrımı olmaksızın toplam 

Belcarı, P. (1996). Length-weight relationships in relation to bireylerde pozitif allometrik büyüme gösterdiğini 
sexual maturation of Illex coindetii (Cephalopoda: 

ortaya koymuştur. Elde edilen α parametresi ise, Ommastrephidae) in the northern Tyrrhenian Sea (Western 
türlerin vücut yüksekliği ile boyları arasındaki Mediterranean). Scientia Marina. 60 (2-3):379-384.

Degner, E. (1925). Cephalopoda. In: Report of the Danish ilişkiyi göstermekle birlikte, aynı türün farklı 
Oceanographic Expedition to the Mediterranean and Adjacent koşullarda yaşamını sürdüren bireyleri arasındaki 
Waters 1908-1910. Vol 2(1), 94pp.

beslenme farklılığını ortaya koymaktadır. Duysak, Ö. (2007). Karataşaçiklari (Kuzeydoğu Akdeniz) 
Kafadan Bacaklilarinin (Mollusca:Cephalopoda) Bazi Biyolojik Türün boyu ile ağırlığı arasındaki ilişki üzerine 
Özellikleri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

daha önceden çalışmış araştırıcıların bildirdiği Doktora Tezi p.
değerler ile bu çalışmanın sonucunda elde edilen Duysak, Ö., Sendao, J., Borges, T. Ve Türeli, C. (2008). 

Cephalopod distribution in İskenderun Bay (Eastern değerler arasında paralellik bulunmakla birlikte, 
Mediterranean-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com. çalışmaların yürütüldüğü yer ve zaman koşullarına 2(2):118-125.

bağlı farklılıklar dikkati çekmektedir. González, A.F., Castro, B.G., Guerra, A. (1996). Age and 
growth of the short-finned squid llex coindetii in Galician Çalışmamızda 109 dişi ve 95 erkek birey 
waters (NW Spain) based on statolith analysis. ICES Journal of 

yakalanmış olup, cinsel olgunluk aşamalarına Marine Science. 53: 802–810. 

bakıldığında, erkek bireylerde spermatoforik Lipinski, M.R. (1979). Universal maturity scale for the 
commercially important squids (Cephalopoda: Teuthoidea). The kompleksin, testiste spermatofor paketlerinin ve 
results of maturity classification of Illex illecebrosus (LE SUEUR, 

ayrica needham bezinin varlığı, bireylerin cinsel 1821) populations for the years 1973-1977. ICNAF Research 
olgunluğun son aşamasına yaklaştığını (IV) Documents. 79/II/38, Serial No.5364, ICNAF, 40 pp.  

Mangold, K. ve Boletzky, S.V. (1987). Cephalopodes. In göstermektedir. Benzer şekilde, dişi bireylerin 
Fisher W., Bauchot M.L. ve schneller M. eds. Fiches FAO ovaryumlarında bulunan yumurtaların çoğunlukla 
d'identifications des especes pour les besoins de la pêche. 

olgun tipte olduğu, nidamental bezin geliştiği, (Revision 1). Mediteranée et mer Noire. Zone de pêche Végétaux 
et Invertébrés. 37(1): 633-714. böylece dişlerin de son cinsel olgunluk aşamasına 

Roper, C.F.E. ve Sweeney, M.J., Nauen, C. (1984). girdiklerini (IV) göstermektedir. 
Cephalopods of the world, Vol 3,. An annotated and illustrated 
catalogue of species of interest to fisheries. FAO Fisheries Elde edilen veriler, İskenderun Körfezi'nde adi 
Synopsis No. 125. Rome.kalamarların Kasım ayını takip eden aylarda üreme 

Salman, A., Katagan, T. ve Benli, H. A. (1997). Bottom trawl faaliyetine başlayacaklarını ispatlamaktadır. 
teuthofauna of the Aegean Sea. 

Dolayısı ile yaşamları boyunca bir defa üreme .; 45(2): 183- 196.

faaliyeti gösterip, ardından doğal olarak ölen dişi Salman, A., Katagan, T. ve Benli, A.H. (1998). Türkiye 
Kafadanbacaklıları (Classis: Cephalopoda) ve Kafadanbacaklı bireylerin, popülasyonu devam ettirebilmesi için 
Yetiştiriciliği Cephalopods of Türkiye and Cephalopod Culture. 

Kasım ayından itibaren avcılığının yasaklanması T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma 
gerekmektedir. Bu durum popülasyonun korunması, Enstitüsü Müdürlüğü Bodrum A 12(144): 55-59.

sürdürülebilir avcılığın devamı ve popülasyondan 
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was determined as 202,330 tons/year. The most ÖZET
important economic income of the region is Bu çalışma 1 Ocak- 31 Aralık 2012 tarihleri 
provided by Leuciscus cephalus oriantalis and arasında Atatürk Barajı'nda, Şanlıurfa iline bağlı 4 
Acanthobrama marmid so these species are avlak sahasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, 
determined the most important species for t he avlak sahalarında avlanan balık türleri, miktarları, 
economy of the province.toplam satış tutarları, tekne ve balıkçı sayıları 

belirlenerek, yöre avcılığının bugünkü durumunun Key Words: Atatürk Reservoir, GAP 
ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma (Southeastern Anatolia Project), Şanlıurfa, Island 
sonucunda 2012 yılı sonucu itibariyle, avlak Fisheries
sahalarındaki toplam av miktarının 202,33 ton/yıl 

GİRİŞolduğu tespit edilmiştir. Bölgede ekonomik açıdan 
Ülkemizin iç sularında önemli bir üretim en büyük getirinin inci balığı (Leuciscus cephalus 

oriantalis) ve tahta balığı (Acanthobrama marmid potansiyeline sahip olan Atatürk Baraj Gölü, 
)' ndan sağlandığı belirlenmiştir. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli 

kısımlarından biridir. 180 km uzunluğu, 48.7 Anahtar Kelimeler: Atatürk Baraj Gölü, GAP, 
3 2

km 'lük göl hacmi ve 817 km ' lik göl alanı ile Şanlıurfa, İç Su Balığı
ülkemizin en büyük, dünyanın ise sayılı baraj 

Current Status of  Fisheries in Şanlıurfa göllerinden biridir. Şanlıurfa ilinin yaklaşık 62 km 
Province kuzey batısında ve Adıyaman il merkezinin 35 km 

güneyinde, Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiştir ABSTRACT
(Can ve İğne, 2005; Bulut ve ark., 2006). 

This study was carried out between 1 January Güneydoğu Anadolu bölgesinde böyle büyük bir 
and 31 December 2012 in 4 fishing areas located in su potansiyelinden içme suyu ve tarımsal sulamada 
Atatürk Reservoir (Şanlıurfa). The aim of this faydalanmanın yanında, balıkçılık faaliyetleri ve 
study is to determine the number and abundance of bu faaliyetlerin bir program dahilinde geliştirilerek 
the fish species, their total selling prices and the ekonomiye kazandırılması son derece önem arz 
number of fisherman and fishing boats to display etmektedir. Nitekim Atatürk Baraj Gölü'nde su 
the situation of the current local fısheries. At the tutulmaya başlandığı 1990 yılından itibaren 
end of the study, as the end of 2012, the total balıkçılık, toprağı su altında kalan insanlar için 
quantity of local fish catches of the fishing areas bölgede bir sektör haline gelmeye başlamıştır 

ŞANLIURFA İLİ BALIK AVCILIĞININ MEVCUT DURUMU
1 1 1 2 Hakan AKGÜN  Özkan ÖZBAY  Tacettin YILDIRIM    Erdinç VESKE

1Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, ELAZIĞ
2Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , TAGEM, ANKARA
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Atatürk Baraj Gölü'nün çevresinde 3 il, 10 ilçe ve MATERYAL ve METOD
156 köy mevcuttur. Baraj Gölü'nde 1990 yılında su Çalışmanın yapıldığı Şanlıurfa ili (441160 D 
tutulmaya başlaması ile yöre halkı yavaş yavaş 4148719 K/ 483265 D 4165685 K), Atatürk Barajı 
balıkçılık yapmaya başlamıştır. Bu bakımdan göl göl alanında bulunan ve kiralaması su ürünleri 
alanı 1993 yılında devlet tarafından 9 bölgeye ve kooperatiflerince yapılmış 4 avlak sahasını 
21 adet avlak sahasına bölünmüştür ( Duman ve içermektedir (Çizelge 1).
Çelik, 2001).

Çizelge 1. Şanlıurfa İli Avlak Sahaları
Bu çalışmada Atatürk Baraj Gölü'nün % 34 lük 

kısmının bulunduğu Şanlıurfa İli'nin (GAP, 2007) 
avlak sahalarından avlanan balık türleri ve bu 
türlerin avlanma miktarları ile satış değerleri, 
balıkçı ve tekne sayıları tespit edilerek, avlanan 
balık türlerinin bilimsel ve yerel isimlerinin 
tanımlanması amaçlanmıştır. Söz konusu çalışma, 
bölgenin diğer illerindeki ekonomik balık 
türlerinin belirlenmesi, ayrıca Atatürk Baraj 
Gölü'nün balıkçılık potansiyelini ortaya koymak Araştırmanın materyalini aşağıda bildirilen 1, 
adına, örnek olması bakımından önem taşımak- 2, 3 ve 4. avlak sahalarında faaliyet gösteren 
tadır. Bölgede halen balıklandırma çalışmaları kooperatiflerden toplanan veriler ve balıkçılık 
devam etmekle birlikte, Devlet Su İşleri Genel yapan balıkçıların avladıkları balıklar ile bu 
Müdürlüğü'nün ileriki dönemlerde Atatürk Baraj balıkların avlanma miktarları oluşturmuştur. 
Gölü'nde yapacağı balıklandırma çalışmaları Çalışma 1 Ocak ile 31 Aralık 2012 tarihleri 

arasında yürütülmüştür.açısından da önemli olacağı düşünülmektedir. 

Avlanma Sahaları İlçe

1 ve 2 Numaralı Avlak Sahaları Bozova

3 Numaralı Avlak Sahası Şanlıurfa Merkez

4 ve 5 Numaralı Avlak Sahaları Hilvan

6 ve 7 Numaralı Avlak Sahaları Siverek

Atatürk Baraj Gölü›nün uydudan görünümü
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T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (SUBİS) ten 96 ve 55 olarak belirlenmiştir 
Şanlıurfa İl Müdürlüğünden ve T.C. Orman ve Su (Çizelge 2).
İşleri Bakanlığı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Çizelge 2. Şanlıurfa ilinde 2011 ve 2012 yılları tekne 
XV. Bölge 152. Şube Müdürlüğünden alınan ön ve balıkçı saylarının kiralaması yapılmış avlak 

sahalarına göre dağılımıbilgiler doğrultusunda avlak sahalarına gidilerek, 
sahaları kullanan kooperatif yetkililerine ve 
balıkçılara başvurularak, yakaladıkları balık 
türleri, yöresel isimleri, hangi aylarda avlama 
yaptıkları, aylara göre ne kadar balık yakaladıkları, 
balığın kilogramını kaç liraya verdikleri gibi 
sorularla  anketler anketler yapılarak bilgiler ve 
kayıtlar temin edilmiştir. Avlanan balıkların tür 
teşhisleri, Türkiye Tatlı su Balıkları Ders kitabın-

Şanlıurfa ilinde avcılığı yapılan ve ekonomik dan  (Geldiay ve Balık, 1996) yararlanılarak 
öneme sahip balık türleri ile ayalara göre toplam av yapılmıştır.
miktarları ve satış değerleri Çizelge 3'te verilmiştir. Elde edilen bilgiler MS Excel programına 

aktarılarak, avcılık yapılan ekonomik türlerin 
toplam miktarları ile toplam av miktarının oransal 
dağılım ve satış değerleri hesaplanmıştır.

A R A Ş T I R M A B U L G U L A R I  v e  
TARTIŞMA 

Şanlıurfa ili kiralaması yapılmış avlak 
sahalarında faaliyet gösteren ve kayıt altında olan 
balıkçı ve tekne sayıları Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü Su Ürünleri Bilgi Sistemi 

Çizelge 3. Ekonomik öneme sahip balık türleri ve aylara göre av miktarları (kg) ile toplam satış tutarları(TL) 
(Çizelgede verilen değerler 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasındaki avcılık  miktarlarını kapsamamaktadır).

Balık Türü Türkçe Adı Yöresel Adı Ocak Şubat Mart
Nisan- 

Ağustos
Eylül Ekim Kasım Aralık

Toplam 

(kg)

Kg Fiyatı 

(TL)

Toplam Satış 

Değerleri (TL)

Capoeta sp. Siraz Karaca 3400 3150 5400 6300 7200 3600 2950 32000 1,5 48000

Cyprinus carpio  Sazan
Aynalı-Melez 

Sazan 
305 510 2875 3150 3040 3500 3400 16780 3 50340

Carasobarbus luteus Bizir
Kızıl Kuyruk 

Pullu
1020 1470 1610 2410 2620 2320 2050 13500 1 13500

Silurus triostegus
Mezopotamya 

Yayını
Yayın 300 456 804 720 610 840 770 4500 4 18000

Leuciscus cephalus orientalis  

Acanthobrama marmid 

İnci Balığı  

Tahta Balığı
Kefal-Tahtalı 18000 19750 10500 21000 20450 19800 18500 128000 0,5 64000

Barbus grypus Şabut Sore 700 820 1400 720 770 640 700 5750 4,5 25875

Aspius vorax Büyük Ağız Turna 300 90 380 300 320 340 370 1800 3,5 6300

Toplam Miktarlar 202330 226015
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Şekil 1. Atatürk Baraj Gölü'nde uzatma agi ile balik avciligi
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Yapılan çalışma sonucunda 2012 yılı itibariyle 
Şanlıurfa ilinde toplam av miktarının 202.330 kg 
ve bu miktarın parasal değerinin 226.015 TL 
olduğu tespit edilmiştir. Toplam av miktarının 
türlere göre oransal dağılımı ise Şekil 2'de 
verilmiştir.

Şekil 2. 2012 yılı toplam av miktarının oransal 
dağılımı.

bildirmiştir. Aradan geçen süre içerisinde avlanan Yapılan bu çalışmada Şekil 2'de görüldüğü gibi 
toplam balık miktarında % 86,6 lık bir artışın toplam av miktarı içerisinde % 63,2'lük oransal 
yaşandığı görülmektedir. Yine Şanlıurfa Gıda, dağılımı ile incibalığı (kefal) (Leuciscus cephalus 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hayvan orientalis) ve tahta balığı (Acanthobrama marmid) 
Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi'nden 64.000 liralık getiri ile büyük dilimi oluşturmuştur. 
alınan verilerinde tekne ve balıkçı sayılarında da Buna karşın % 8,29'luk oransal dağılımı ile üçüncü 
bir artışın olduğu görülmüştür.sırada yer alan sazan (Cyprinus carpio), 50.340 

liralık getiri ile ikinci büyük getiriye sahip Bölgede avlanan sazanın Cyprinus carpio 
olmuştur. Ekonomik açıdan yüksek fiyata satılan olduğu, Karaca'nın ise Capoetta trutta ve Capoeta 
şabut (Barbus grypus) balığı %2,8'lik av verimi ile capoeta umbla olduğu tespit edilmiş ve hepsinin 
beşinci sırada yer alırken 25.875 liralık getiri ile aynı ekonomik değere sahip olduğundan balıkçılık 
dördüncü sırada yer almaktadır. faaliyetinde tümünün değerlendirildiği görülmüş-

Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl tür. Bölgede avcılığı yapılan balık türleri, Şevik ve 
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su ark.,( 1998) ile Duman ve Çelik (2001)'in Atatürk 
Ürünleri Şubesi, kiralaması yapılan avlak Baraj Gölü Bozova bölgesinde avlanılan balıklar 
sahalarında 2009 yılı sonunda avcılığı yapılan üzerine yaptığı araştırmaların sonuçlarıyla 
toplam tatlı su balığı miktarını 108.415 kg olarak benzerlik göstermektedir.

Acanthobrama marmid

Cyprinus carpio

Tor grypus

Aspius vorax
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marmid'in özellikle balık yemi fabrikaları tarafın-

dan bir protein kaynağı olarak düşünülmesi kültür 

balıkçılığında balık yemi yatırım giderlerini 

düşürebilir. Özellikle her iki balığın balık yemi 

sanayinde kullanılması Şanlıurfa'da balık yemi 

fabrikasının kurulması anlamında bir etken olabilir. 

İstihdamın artırılmasında da faydalar sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

Bulut, H., Yeşilata, B., Yeşilnacar, M.İ. 2006. Atatürk 

Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin 
Şekil 3. Metal yapimli balikçi teknesi Trend Analizi ile Tespiti. GAP V. Mühendislik 

Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 79-86.
Kayıtlı tekne sayısının 2011 yılı avcılık 

Can, M.F. ve İğne, K.D. 2005. Atatürk Baraj Gölü'nde 
sezonunda 45 adet 2012 yılı su ürünleri avcılık 

Kullanılan Aynı Donanım Faktörüne Sahip Dört  
sezonunda ise 55 olduğu; su ürünleri ruhsat 

Farklı Göz Açıklığındaki Sade Uzatma Dip 
tezkeresine sahip ve teknelerde çalışan toplam Ağlarının Yakaladıkları Türlerin Kompozisyonu, 
balıkçı sayısı ise 2011 da 82 kişi, 2012 yılında 106 Avlama Etkinlikleri ve Ekonomik Analizleri Ege 
balıkçı olduğu tespit edilmiştir. Balıkçılığın yöre Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt 22, Sayı 
insanı için bir istihdam olduğu, özellikle dar gelirli (1–2): 143–147.

köylüler için bir gelir kapısı olduğu görülmüştür. Çelik, A. ve Duman E. 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova 

Bölgesinde Kullanılan Balık Yakalama Aletlerinin Bölgede yayın balığı (Silurus triostegus) ve 
Yapısı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi büyük ağız balığı (Aspius vorax) kilogramları 4-
Dergisi, Vol.18 sayı 3–4, 407–419.4,5 liradan satılırken av ve ekonomik verimlilik 

Duman E. ve Çelik, A. 2001. Atatürk Baraj Gölü Bozova açısından sonlarda yer aldığı görülmektedir. 
Bölgesinde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri. Ege Böylelikle gelecekte yapılacak olan balıklandır-
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 

ma çalışmalarında dikkate alınması gerektiği 
18(1–2) 65–69

önerilmektedir. Yine aynı türlerin gelecekte 
GAP, 2007. Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

değerlendirmek ve potansiyelini artırmak ama-
Güneydoğu Anadolu Projesinde Son Durum Gap 

cıyla yetiştiricilik çalışmalarının araştırılması 
İdaresinin Faaliyetleri.

gereken türler olduğu görülmektedir. 
 http://www.gap.gov.tr/Turkish/Genel/sdurum.pdf

Ekonomik değeri fazla olmayan Leuciscus Geldiay, R., Balık, S. 1996. Türkiye Tatlısu Balıkları. 
cephalus orientalis - Acanthobrama marmid ba- Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 
lıklarının özellikle dar gelirli aileler için bir 46 (II. Baskı) İzmir 532.
beslenme kaynağı olması, bölge halkının balık Şevik R, Hartavi Ş., Yüksel, M., Kılıç Ö.S. 1998.Atatürk 
tüketim alışkanlığını da artırmıştır. Temizlemesinin Baraj Gölü Bozova Avlak Sahası B a l ı k  
ve pişirilmesinin kolay olmasından dolayı inci Türlerinin Bazı Ekolojik Özellikleri Üzerine 

Araştırmalar. Doğu Anadolu Bölgesi 3.Su Ürünleri kefali-kefal (Leuciscus cephalus orientalis) balık-
Sempozyumu. 10–12 Haziran, Erzurum589–596.çılar tarafından hamsi diye de adlandırılmaktadır. 

Leuciscus cephalus orientalis - Acanthobrama 
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Gerçekten de bir balık için işte bütün mesele bu başladığımızda öncelikle akla gelenler onun 
mu? Bu sorunun cevabı hiç tartışmasız, evet! Diğer beslenmesi, büyümesi, üremesi ve habitat seçimleri 
bütün canlılarda da olduğu gibi, açık ara en geniş oluyor. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz habitat adı 
omurgalı grubunu oluşturan balıklar için de bütün verilen ve balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri 
mesele hayatta kalmak aslında. Hayatta kalarak için gerekli olan beslenme, büyüme ve üreme faa-
neslini devam ettirebilmek tek hedef olduğunda tabii liyetlerini gerçekleştirdikleri bölgelerin bulunabilir-
ki üreyerek genlerini aktarabilmek de zorunlu bir hal liği ve sağlığıdır. Bu yüzden balıkların habitatlarında 
alıyor. Bunun da başlıca yolu, iyi beslenerek daha meydana gelen olumsuzluklar herhangi bir tür için 
dirençli bir hale gelmek, böylelikle çevresel ölümcül düzeylerde risk taşıyabilir ve bu olumsuz 
koşulların değişimlerine en iyi şekilde uyum şartların süreklilik göstermesi o türün neslinin tehlike 
gösterip, hemcinslerine üstünlük sağlayarak üremek altına girmesi anlamına gelir. Bu durum, özellikle 
için eş bulabilmekten geçiyor. İşte bu yüzden belki de dağılım alanları oldukça dar olan hassas türler için 
bir canlının hayat hikâyesi ile ilgili konuşmaya çok daha ciddi sonuçlara yol açabilir. 

YOK OLMAK YA DA YOK OLMAMAK: İNSANOĞLU EGEMEN 
DÜNYADA BİR BALIĞIN KADERİ  

Ali Serhan TARKAN

Son sözü doğa söyler
Sheila O'Hara, 1989

Şekil 1. Tersakan (Muğla) Deresi'nin yatak ıslahı çalışması. İş makinasının çalıştığı bölgede önemli bir türün  (Capoeta bergamae) 
yumurtaları ve yaşam alanları ciddi şekilde tahrip ediliyor.
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Pek ilgi çekmese de, benim de tamamen meydana gelmiş iklimsel dengesizliklerin bile 
hemfikir olduğum, dünyadaki en önemli bilim memeliler üzerindeki yıkıcı etkisinin aslında 
dallarından biri türlerin yok oluşları üzerine dolaylı olarak iklimin insan göçü için daha elverişli 
olanıdır. Nitekim dinozorların yok olmaları ile ilgili hale gelmesi sayesinde olduğu, yok oluş zamanları 
ortaya atılan meteor çarpması savı ile popülerliği ile insanın Kuzey Amerika'ya gelme zamanlarının 
artan bu çalışma alanı son yıllarda çok kapsamlı ve örtüşmesi ile de bu savın doğrulandığı düşünül-
ayrıntılı bir biçimde çalışılmaya başlanmıştır. Basit mektedir. Günümüzde insanın etkin baskısının ve 
bir haliyle açıklamak gerekirse, çok yüksek sayıda tüketim çılgınlığının nelere yol açabileceğini 
tür ve cins kayıplarıyla ortaya çıkan kitlesel yok gördüğümde bu savlarla hemfikir olmaktan başka 
oluşları inceleyen bu alan bugüne kadar 5 büyük bir alternatif bulamıyorum.   
yok oluşun meydana geldiğini iddia etmektedir. Bu Günümüzde meydana gelen tür yok oluşlarını 
yok oluşların büyüklükleri ve zamanları yaklaşık irdelemek bu anlatılanlar ışığında çok daha anlaşılır 
olarak ifade edilmeye çalışılsa bile, bu olayları olacaktır. Keza türlerin ortadan kalkmasının en 
anlamanın tek yolunun fosil kayıtlarının çeşitli büyük sebepleri günümüzde de çevresel koşulların 
yöntemler kullanarak ne kadar yaşta olduklarını değişimlerinin etkisinden kat be kat fazla olacak 
bilmekle mümkün olduğu gerçeği dikkate şekilde insan kaynaklıdır. İnsanın bu konuda etkisi 
alındığında, bu yok oluşların boyutları hakkında en fazla aşırı avcılık, kirlilik, yabancı türlerin yeni 
bazı tartışmaların yaşanması kaçınılmaz hale gelir. ortamlara taşınması, su kaynaklarının yanlış 
Ancak, yapılan araştırmalar bazı gerçekleri net bir kullanımıyla körüklenen habitat bozulmaları ile baş 
şekilde ortaya koymaktadır; bunların en önemlileri göstermektedir. Bu konuyu çok daha iyi anla-
büyük kitlesel yok oluşların rastgele olmadığı, bazı tabilmek için bu yazıda size nesli tehlike altında 
önemli faktörlerin etkisi altında belirli bazı grupları, olan tatlı su balığı türlerinden örnekler vererek 
çoğunlukla nispeten büyük boyutlu canlıları daha ilerleyeceğim. Ne yazık ki tür kayıplarından en 
fazla etkilediğidir. Fakat burada anlatmaya olumsuz etkilenen grupların başında tatlı su balık-
çalıştığım konuyu en fazla ilgilendiren kısmı ise ları gelmektedir ve en kapsamlı gelecek senaryoları
insanoğlunun büyük yok oluşlara olan etkisidir. Bu 
yok oluşlarla ilgili birçok görüş ortaya atılmış 
olmasına rağmen, belli dönemlerde ortaya çıkan 
sürekli ve baskın bir etkinin yok oluşlardan sorumlu 
olabileceği fikri ağır basmaktadır. Bu durumda, 
insanoğlunun avı durumuna gelmiş ve uzun süreler 
boyunca bu baskıya maruz kalmış bazı hayvan 
gruplarının ortadan kalkmış olmasında, iklimsel 
değişimlerin ya da göktaşı gibi bazı olağandışı 
olayların etkisinden daha olası gözükmektedir. Bu 
konuda yapılan gelişmiş istatistiki analizlerle 
desteklenen hipotezlerin çoğu insanoğlunun sadece 
yırtıcılık özelliği ile bir türün tamamen ortadan 
kalkmasına neden olacak tek tür olduğunu ortaya 
koymuştur. İnsanoğlunun kitlesel etkilerinin 
ayyuka çıktığı Pleistosen yok oluşu esnasında 

Şekil 2. Tersakan Deresi'ndeki (Muğla) ıslah çalışmalarından
sonrasında bir görüntü. Balıklar için yaşam alanları hemen hemen
tamamen ortadan kalkmış vaziyette. 
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oluşturması, ülkemizin neden bu kadar fazla 
endemik türe sahip olduğunu da açıklıyor. 
Türkiye, zaten endemik türler açısından 
dünyadaki diğer bölgelere nazaran çok daha 
zengin bir biotaya sahip olan Akdeniz ülkeleri 
içerisinde bile endemik tür sayısı bakımından 
üst sıradadır. Öyle ki ülkemiz, Avrupa'nın 
toplamından daha fazla sayıda endemik türle 
temsil edilmektedir. Fakat Akdeniz iklimine 
sahip bölgeler aynı zamanda en fazla işgal 
edilen ve insan tarafından rahatsız edilen 
bölgeleri oluşturmakta ve bu da tehlike 
altında, hatta nesli tükenmek üzere olan 
türlerin olduğu bölgeleri de içine almaktadır. 
Bu bağlamda, Türkiye de üzerine düşen payı

       ne yazık ki fazlasıyla almakta ve 73 türle en 
fazla endemik tatlı su balığı türüne sahip olsa da, bu bile tatlı su balıklarının önümüzdeki 30 sene içinde 
türlerin %27'sinin kritik olarak yok olma tehlikesi bilinen türlerinin 3'te birini kaybedeceğini 
altında, % 32'sinin ise tehlike altında olduğu ifade öngörmektedir. Peki, neden bu kadar ciddi bir kayıp 
edilmektedir. Bilindiği gibi dünya üzerinde tehlike söz konusu ve neden tatlı su balıkları? Açıkçası bu 
altında olan bütün türlerin sınıflandırmasını yapan sorunun cevabı, tatlı su balıklarının yaşadığı 
ve bu türlerle ilgili bütün temel bilgileri sağlayan ortamların oldukça sınırlı, izole alanlar olması ve 
IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) türlerin herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalma 
nesillerinin tehlike durumlarını az endişe edilecek şanslarının bu etkilerden kaçınmalarının neredeyse 
olanlardan tükenme noktasına kadar 7 farklı imkânsız olması nedeniyle oldukça yüksek 
kategori kullanarak sınıflandırmaktadır. Türkiye'de-olmasıyla açıklanabilir. Bu yalıtım mekanizması 
ki tatlı su balıkları için ifade edilen sınıflandırmalar aynı zamanda tatlı su balıklarının neden bu kadar 
ise maalesef çoğunlukla bu kategorilerde tükenme-çeşitli olduklarını da açıklayan çok güzel bir olgudur 
ye en yakın olanlardır.aslında. Zaman içerisinde birbirilerinden fiziksel 

olarak ayrılarak izole olan aynı türün bireyleri, uzun "Neden türlerimiz bu kadar tehdit altında?" 
bir süre (ki burada süreden kasıt binlerce belki de sorusunun cevabı yukarıda da açıklamaya çalıştığım 
milyonlarca yılı ifade ediyor) çok farklı çevresel gibi sadece doğal olarak meydana gelmekte olan 
seçilim baskılarının etkisi altında verdikleri hayatta olaylarla açıklanamayacak kadar karmaşık. En 
kalma mücadelesi esnasında birbirlerinden o kadar büyük etki tamamen tartışmasız biçimde insanın ve 
farklılaşırlar ki sonunda artık birbirleriyle çoğunlukla olayın önemini kavramayarak yapılan 
çiftleştiklerinde verimli döller veremeyen bambaşka dikkatsiz uygulamaların neden olduğu olumsuzluk-
türler haline gelebilirler. Bu da tabi ki farklı türlerin larla ortaya çıkıyor. Bu konuda spesifik olarak 
oluşması, dolayısıyla türleşmenin tanımını oluş- vermek istediğim örnekler ise çalışma konumun 
turuyor. Coğrafik açıdan eşsiz bir konuma sahip hedefinde olan Türkiye'nin batı bölgelerine endemik 
olan ülkemizin sahip olduğu yüksek dağ sıralarının bazı tatlı su balığı türleri. Ege Bölgesi, içerdiği çok 
bu anlatılan izolasyon mekanizmalarını fazlasıyla sayıda kendine özgü tür ile oldukça zengin bir tür

Şekil 3. Endemik bir tür olan Ladigosocypris ghigii'nin oldukça sınırlı yaşam 
alanlarından bir görüntü (Balıklı Deresi, Muğla).
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çeşitliliğine sahip. Muğla Bölgesi'nde çalışmaya üreme ve beslenme alanlarının tahrip olması ki, 
başladığım 2008 yılından bu yana 8 endemik tür ile daha öncede belirttiğim gibi bir türün neslini 
tanışma fırsatım oldu. Ancak bu türlerin önemli bir tehlikeye atmak maalesef başlıca onun üreme 
çoğunluğu, başlıca bölgedeki yerel halkın ve yollarının önünü kesmekle mümkün oluyor. Bu 
yönetimlerin oluşturduğu birçok kötü şartla açıdan baktığımızda akarsularda hiçbir önlem 
boğuşmak zorunda kalıyor ve şunu söylemekte alınmaksızın yapılan düzenlemeler veya arıtma 
hiçbir sakınca görmüyorum ki bu pek adil bir işleminden geçirilmeden bu ortamlara bırakılan 
kavga değil! Öncelikle, bölgedeki tarımsal kirleticiler özellikle de üreme aylarını kapsayan 
faaliyetler için gereken suyun bu hassas balıkların ilkbahar aylarında yapıldığında balıkların 
yaşam alanlarından sürekli ve yoğun bir biçimde yuvalarına ve yumurtalarını tahrip etmek suretiyle 
alınması en büyük sorunlardan biri. Bunun bu balıkların populasyonlarına inanılmaz derecede 
akabinde, yine başlıca sulama ve elektrik üretimi zarar verebiliyor. Tabi, bu tip endemik türlerin 
amaçlı kurulan baraj gölleri de hemen hemen bahsi bazılarının sadece birkaç akarsu havzasında çok 
geçen bütün türlerin en önemli habitatları olan kısıtlı bir çevrede yaşadıkları düşünüldüğünde 
akarsular üzerine yapılıyor ki bu barajlar için tehlikenin boyutları türün neslini tehlikeye atacak 
istendiğinde balıklarla beraber türlü çeşitteki şekilde daha da artıyor. Çalışmalarım esnasında 
canlıya ev sahipliği yapan akarsuların suyu şahit olduğum gibi sadece bir iş makinası bile 
tamamen çekilebilmekte, suyun fazla gelme herhangi bir akarsu üzerinde bir saatlik faaliyeti ile 
durumunda ise şuursuzca çok fazla miktarda su oldukça geniş bir alanda bütün balık yumurtalarını 
akarsulara tekrar geri bırakılabilmektedir. Aşırı ve yaşam alanlarını sürekli ve tutarlı olarak tahrip 
derecede dengesiz bir su rejimi ile karşılaşan edebilir. Sürekli izlediğimiz bu ortamlardaki balık 
balıklarımızın da bu şartlarda dayanmaları tabi ki sayılarında zamana bağlı dikkate değer azalışlar da 
beklenemez. En büyük tehlike ise bu balıkların bize bu uygulamaların ne kadar olumsuz etkilere

Şekil 6. Yatağan İlçesi (Muğla) sınırlarındaki Kamış Dere'den bir görüntü. Aynı zamanda kamyonların transit geçiş noktası.
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sahip olabileceğini açık bir şekilde gösteriyor. Ne destek sağlayıcı konumdakiler de çok farklı 
yazık ki barajların ve yanlış politikaların sonuçları düşünmemektedirler. İstilacı türlerin etkileri 
sadece bu olumsuzluklarla da sınırlı kalmıyor. çalışma konum olduğu için bu etkilerin en çok 
Yabancı türlerin insan eliyle taşınması da yerel ve hedeflediği grubu endemik tatlı su türleri 
endemik türlerin en büyük sorunlarından birini oluşturuyor. Bu bağlamda bende çalışmalarıma 
oluşturuyor. Baraj göllerinin balıklandırma destek alabilmek için çok kapı aşındırıyorum ve 
çalışmaları da yabancı türlerin yeni ortamlara genel anlayışı ve yaklaşımı görme şansını fazlasıyla 
tanıştırılmasını çok kolaylaştıran bir uygulama. bulabiliyorum. Özetle söyleyebilirim ki her 
Belki de tamamen başka bir yazının içeriğini seviyede biyoçeşitlilik ile ilgili endişelerin tavan 
oluşturabilecek kadar geniş bir konu olmasına yaptığı günümüzde, ülkemizin bunca zengin bir 
rağmen (bu benim çalışma konumu oluşturduğu konumda bulunmasına rağmen aklın alamayacağı 
için de çok objektif olamayabileceğimi de belirt- kadar zayıf bir ilgi var bu konuya. Bu durum 
meliyim), bugüne kadar yapılan araştırmalarda, Türkiye'de biyoçeşitlilik ile ilgili yapılan çalışma-
özellikle yayılımcı yabancı türlerin istila ettikleri lara verilen desteklerde zaten çok rahat bir şekilde 
ortamlarda temel olarak yerel balık faunası başta görülebiliyor ama kendi kişisel tecrübelerim de 
olmak üzere, ekosistemin yapısı ile işleyişine ve genel durumu gayet iyi bir şekilde destekliyor. En 
bölgenin sosyo-ekonomik ilişkilerine verdikleri acısı da sizi destekleyebilecek güce sahip kurum-
zararlar kanıtlanmıştır. ların karşısında yapmak istediklerinizi ve bunların 

önemini anlatmaya çalışırken düştüğünüz aciz Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de (çok 
durumlar. Çünkü maalesef sizi değerlendirdikleri daha fazla olacak şekilde) canlı kaynaklar tama-
noktalar, "15 dakikalık sunum süresine tam olarak men ekonomik kaygılarla değerlendirilmektedir. 
uymadınız", "bu kadar şeyi yapamazsın zaten", ya Bu türlerin, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin çok 
da "bu anlattıkların benim kurumuma para olarak önemli bir parçası olduğu gerçeği göz ardı 
nasıl dönecek?" gibi ifadelere sıkıştırılınca insanın edilmektedir. Üzülerek ifade etme ihtiyacı 
şevkinin kaçmaması ve ümitsizliğe kapılmaması duymaktayım ki bu durumun bilincinde en çok 
mümkün olmuyor. Belki de bu noktada en olması gerektiğini düşündüğümüz karar verici ya da kötüsü, 

Şekil 4. Can çekişen bir değer; Luciobarbus kottelatii. Henüz Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin listesine girmemiş olsa da
sınırlı yaşam alanlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
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bilimselliğin kişiselleştirilmesi ve isminize, yaşını- bazı şeylerin değişmesi gerçekten gerekiyor. Bütün 
za, görüşünüze veya ünvanınıza göre yaptığınız dünya da kabul gören bir araştırıcının bilimsel 
çalışmaların değerlendirilerek yargılanmasıdır. etkinliğinin en büyük göstergesi olan H indeks gibi 
Örneğin yaptığınız bilimsel çalışmalara ve kıstasların daha ne olduğunu bile bilmeyen ya da 
projelere göre değil de insanların hakkınızda olur uzun sayılabilecek bir kariyerin sonunda bile hala 
olmaz dolduruşlarıyla değerlendirilmek hiç bu konuda çok gerilerde yer alan, bazı akademik 
kuskusuz bunların en kötüsü. Ülkemizde bilimin ünvanları edindikten sonra bilimsel aktivitelerden 
geldiği bu noktada elbet hepimizin payı var, ancak tamamen uzaklaşmış, senelerce hiçbir bilimsel 
bilinçli bir şekilde bu anlatılan sıkıntılarla iyi bir üretimleri olmayan, makaleleri atıf bile almayan, 
şekilde mücadele etmek istiyorsak bir gün bir yerde yeni gelişmeleri takip etmeyerek değerlendirme 

yetilerini kaybetmiş kişiler maalesef genellikle 
ülkemizde karar verici makamlara layık görülüyor-
lar. Böyle bir mantıkla da bu yazının konusunu 
oluşturan yerel türlerimizin ortadan kalkması gibi 
konularda bilinçsiz olmak ve tepkisiz kalmak pek 
de şaşırılmaması gereken bir şey olsa gerek.

Son Söz

Türlerin ortadan kalkması, gezegenimizdeki en 
eski ve süregelen bir olgu aslında. Bugüne kadar 
yaşayan türlerin % 99,9'u ortadan kalmış durumda. 
Günümüze dek beş ilâ elli milyar tür yaşamış ancak 
bugün dünyada sadece 40 milyon türün yaşadığı var 
sayılıyor. Türlerin yok olmalarının sorumlusu kötü 
genlerimiz mi yoksa kötü şansımız mı sorusu hala 
tartışıla dursun (ben bugüne kadar yapılan 
çalışmalar ve edinilen bilgiler ışığında bunun ortaya 
çıkan olumsuz koşulların kötü şansları nedeniyle 
rastgele belirli gruplar üzerine etkili olduğu fikrine 
daha yakınım) türlerin hayatta kalmalarında çok 
büyük bir başarısızlık oranının olduğu gayet açık. 
Yerleşik bir türün tamamen doğal nedenlerden 
dolayı neslinin tükenmesi, insanların zaman 
anlayışında oldukça nadir olarak karşılanabilecek 
bir durumdur. Fosil kayıtları, türlerin ortalama 
ömürlerinin yaklaşık 4 milyon yıl olduğunu 
göstermektedir.  Her ne kadar yerleşik türleri 
ortadan kaldırmak hiç kolay değil gibi gözükse de 
coğrafik dağılım alanları azalan ve yaşam alanları 
da tahrip edilen bir türün ortadan tamamen kalk-
ması beklentilerin çok ötesinde, kolaylıkla gerçek-
leşebilir. İnsanoğlunun faaliyetleri de bu silsiledeki 

Şekil 5. Mahşerin üç atlısı! Türkiye iç sularında en yaygın olarak görülen
ve olumsuz etkileri tespit edilen yabancı türler. Muğla Bölgesi'ndeki iç sularda 
da sayıları ve istilaları artarak sürmekte.
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en büyük ve öncül darbeyi türlerin dağılım türün bulunduğu komünite içerisindeki üstlendiği 

alanlarını daraltarak yapar. Bu etki insan rol ve konumu, milyonlarca yıllık adaptasyon ve 

tarafından düzenli bir biçimde yapılmaya devam diğer türlerle girdikleri evrim yarışı sayesinde 

ederken, doğa bu öncül etkileri milyonlarca yıllık kazanılmıştır. Dolayısıyla, bu birbirine sımsıkı 

sürelerde ancak gerçekleştirebilir. Dolayısıyla şu bağlı karmaşık ağın bir parçasını bile yerinden 

bir gerçek ki türlerin yok oluşları insan etkisiyle oynatmak, başta diğer parçalar olmak üzere, bütün 

çok aşırı derecede hızlanıyor ve olması gereken- sistemde geri dönüşü olmayacak yıkımlara, hatta 

den çok daha yüksek sayılarda tür yok oluşu bütün sistemin yıkımına dahi yol açabilir.  

meydana geliyor. Açıkça ifade etmek gerekirse, Sonunda hep vermekten hoşlandığım bir örnektir 

insanların başının altından çıkmayan bir tür yok ama biz de bu gezegende sadece “bir” türün 

oluşu son derece seyrek olarak karşımıza çıkar. üyeleriyiz. Kendi refahımız ve rahatımız için 

Türlerin yaşam menzilleri iyice daraldığında, verdiğimiz kararlar ve izleyen süreçteki uygula-

yaşam alanı tahribatı o türün ortadan kalkmasına malar bizimle aynı ortamları paylaşan canlıları çok 

hızlıca sebep olacaktır. Popülasyon boyutu zora sokmaktadır. Bu durumun en azından ilk 

küçüldüğü zaman, eş bulma sıkıntıları ile baş etapta farkına varmak ve önemini kavramak çok 

gösteren üreme sıkıntıları başta olmak üzere büyük önem kazanmaktadır. İnanıyorum ki bunun 

yavruların hayatta kalması için gerekli besinlerin da ilk adımı, bizimde bu büyük evrende sadece bir 

temin edilememesi, genetik çeşitlilikte meydana figüran olduğumuzu ve genellikle evrimsel 

gelen düşüşler gibi sorunlar özellikle dış kaynaklı anlayışta düşülen en büyük yanılgılardan biri olan 

bölgesel olarak etkili olabilen faktörlerin “ileri” ya da “gelişmiş” bir tür olmadığımızı idrak 

etkinliğini de arttırarak, söz konusu popülasyonun ederek, çevremize gereken saygıyı göstermektir.

kolaylıkla ortadan kalkmasına sebep olabilir. Teşekkür
Yüksek doğum oranları ile bir noktaya kadar Bu makalenin oluşturulması ve yazımı 
dengelenebilecek olmasına karşın, türden türe esnasında yapıcı eleştirilerini ve katkılarını benden 
değişim gösteren bir asgari yaşayabilir popülasyon esirgemeyen Ahmet Nuri Tarkan, Bahadır Önsoy, 
büyüklüğü olgusu vardır ve bu seviyenin altına Deniz İleri ve Özcan Gaygusuz'a teşekkür ederim.
inilmesine yol açan etkiler türlerin ortadan 

Yararlanılan Kaynaklar
kalkmasına yol açar. Kıssadan hisse, popülasyon 

Hermoso, V & Clavero, M. 2011. Threatening büyüklükleri düşük olan türler yok oluş tehlikesini 
processes and conservation Management of endemic 

en fazla hissedenlerdir. Kimsenin ismini bile doğru 
freshwater fish in the Mediterranean basin: a review. 

düzgün bilmediği ya da telaffuz edemediği bir tür 
Marine and Freshwater Research, 62, 244–254.

ortadan kalktığında belki de hayatlarımızda ya da 
Önsoy, B., Filiz, H., Tarkan, A.S., Bilge, G. & 

dünyada o anda çok büyük değişimler olmuyor Tarkan, A. N. 2011. Occurrence of non-native fishes in a 
ama unutmamak gerekir ki yaşadığımız ekosis- small man-made lake (Lake Ula, Muğla): past, present, 
temde taşları birer birer yerinden oynatıyoruz. future perspectives. Turkish Journal of Fisheries and 
Balık topluluklarında, hele ki sınırlı, dar alanlarda Aquatic Sciences 11: 209–215.

yaşamak durumunda olan tatlı su balıkları Raup, D. M. 1991. Extinction: bad genes or bad 

luck. W. W. Norton & Co. 210 pp.        örneğinde olduğu gibi tek bir türün kaybı, 

ötekilerin kaybı ile sonuçlanabilir. Çünkü her bir 
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GÜDÜMLÜ BALIKÇILIK 
ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE 

GEREKLİLİĞİ

1. GİRİŞ.

Dünya üzerinde projesi sonsuz canlı doğal kaynaklardan olan 
sucul canlıların balıkçılık açısından sürdürülebilir avcılığı veya 
üretimi, ekonominin değişmez kuralı olan “ölçülmeyen kaynak 
değerlendirilemez veya sağlıklı yönetilemez” cümlesiyle 
özdeştir. 

Güdümlü balıkçılık araştırması, balık üretiminin gözleme 
dayanan pozitif balıkçılık bilimi ışığında belirli bir hedefe 
yöneltilmesidir. Güdümlü balıkçılık araştırmasının alt yapısı, 

Ömer Faruk KARA karasal ve denizel kurumsal fiziki alt yapı ile bu alt yapıyı sevk ve 
Akustik cihazlarla stok tespiti, deniz biyolojisi, yöneten balıkçılık bilimcilerinden oluşur. 

balıkçılık biyolojisi, balıkçılık tekniği; deniz bilimi 
Böyle kurumsal bir alt yapı, biyolojik açıdan avlanabilir balık konularına egemen olan; ulusal ve uluslararası 

yayınlarının yanı sıra üniversite bünyesinde iki ders miktarını gözleme dayalı tahmin edeceğinden, balıkçılığı da 
kitabının da yazarı olan Ömer Faruk Kara'nın 

rastgele olmaktan arındıracaktır. Haliyle yıllar itibariyle balık özgeçmişi satır başlarıyla şu şekildedir. 

• 1941 yılında Giresun'da doğmuş, avcılığında, üretimin geniş boyutlu iniş çıkışlarına engel 
• İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji- olunacağı ve bunun sonucu olarak balıkçının sosyo-ekonomik Jeoloji bölümünden mezun olmuş, 

yapısında da olumlu gelişmeye katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.• İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyo-
loji Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacısı olarak Güdümlü balıkçılık araştırması sucul canlı kaynakların 
faaliyetlerde bulunmuş.

sürdürülebilir üretimi için, iki hedef kitleyi konu alır. Bunlar, • Karadeniz'de FAO uzmanlarının kontrpartı 
olarak 1972 yılında Türkiye'de yapılan ilk stok ekonomik önemi olan balık stokları ve bu stoklardan üretim 
tespit çalışmalarını gerçekleştiren ekibin 

yapan balıkçı nüfusudur. Güdümlü balıkçılık araştırmasının içerisinde yer almış.

• Uzun yıllar GFCM'de (Akdeniz Balıkçılık çalışma konusu, her iki popülasyonun (balık ve balıkçı) yaşam 
Genel Konseyi) “Kaynakların Kıymet Takdiri ve ortam bilgilerini elde etmek ve bunların analizini güncelliği Komisyonu”nda Türkiye temsilcisi olarak 
görev yapmış. olan bilimsel metodun ışığında değerlendirerek, bu iki 

• FAO bursiyeri olarak Norveç-Bergen Deniz popülasyonun her biri ile ilgili bilgileri balıkçılığın sevk ve 
Araştırmaları Enstitüsünde akustik sörvey, balık 

idaresinde kullanmaktır. Bu işlev ayni zamanda balıkçılık stoklarının ölçümü ve açık deniz balıkçılığı 
konularındaki programda yer almış. yönetim kavramını oluşturur.

• Hindistan/Cocin'de yapılan “FAO/NORAD 
Pratikte balık stokları ve balıkçı kavramına ait bilgiler, nicelik Akustik Yöntemlerle Balıkların İzlenmesi ve 

Miktarlarının Hesaplanması” kursuna iştirak (miktar) olarak matematik, istatistik ve sofistike olan bilgisayar 
etmiş. 

teknolojisi ile sağlanmaktadır. İşletilen sucul canlı kaynakların 
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su 

ürünleri Genel Müdürlüğünde uzman olarak analizinde hedef, en yüksek verim ve en iyi kaliteye yönelmektir. 
çalışmış. Genel olarak balık bilimcilerinin gereksinimini kaynakta ne 

• Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde 
miktarda balık, kabuklu (krustase) veya yumuşakça (mollusk) öğretim görevlisi olarak hizmetini sürdürmüş ve 

oradan emekli olmuş. mevcuttur ve balıkçılığın stoklar üzerine olan etkinliğinin 
• Emekliliğinden sonra Gıda, Tarım ve Hayvan-

boyutları nedir (?) sorusunun yanıtlarıdır.cılık Bakanlığı'nın yaptırdığı Ege Denizi ile 
Akdeniz'in Endüstriyel Balıkçılığı konusundaki Uzun yıllardan beri süregelen balıkçılık araştırma ve 
Dünya Bankası projelerini yürütmüş.           

çalışmalarının ardındaki gizlilik, her balık türü için maksimum
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sürdürülebilir üretim tahminini (maximum öncelikli hedeflerinden biri, her balık stoku için, 
sustainable yield) saptamaktır. Maksimum en yüksek ortalama üretimi veren popülasyon 
sürdürülebilir üretim tahmini, her yıl için büyüklüğü nedir (?) sorusunun cevabıdır.
hesaplanan bir balık stokunun en yüksek av 1970 den beri işletilen canlı sucul kaynaklar 
ortalamasının alınması ve stokun kendini için, kullanılan maksimum sürdürülebilir ürün 
yenileyebilmesi ile bir sonraki yılda, yine ayni indeksi yenilenerek, yıllık üretimin incelenmesinde 
miktar ürünün alınabilmesidir. Şüphesiz bu miktar tahmini olarak optimum üretim indeksi 
değerlendirmede, balıkçılık şiddeti ve ortamın (optimum yield) hesaba alındı. Bu yeni indeks 
değişken olmadığı varsayılmaktadır. Eğer, maksimum üretim dışında diğer faktörleri de 
maksimum sürdürülebilir üründen daha yüksek 

dikkate aldı. Optimum üretim kavramı ile ilgili 
miktarda ürün stoktan çekilirse, hiç şüphesiz 

faktörler, balıkçılığın insani boyutu, ekonomik, 
gelecek yıl üretilecek olan ürün, maksimum 

politik ve sosyal dokuları içermektedir. 
sürdürülebilir üründen az olacaktır. Şayet, 

Optimum üretim kavramı, stoku tahmin olunan 
maksimum sürdürülebilir ürün, birinci sene yeteri 

balıkçılığın o yıl için, total avlanabilir (total kadar üretilemezse, ikinci senede stoktan yeteri 
allowable catch) miktarı yerine kullanıldı.kadar ürün çekilemeyecektir. Çünkü ürünü av 

Optimum üretim tahmin miktarı, genel mevsimi içinde avlayabilecek yeterli av gücü 
olarak maksimum sürdürülebilir üretim oluşamamıştır. Bu koşullar, popülasyonun yapısı 
miktar tahmininden, miktar açısından azdır. veya tabiatı, üreme oranının artışı açısından veya 

kendini yenileyebilme açısından güçlü kılacaktır. Bununla beraber, sürdürülebilir maksimum üretim 
tahmin miktarı vasat bir süre için, optimum 1970 yılına kadar, dünya balık stokları 
sürdürülebilir tahmin miktarından fazla da olsa, üzerine olan avcılığın yeteri kadar olmaması veya 
uzun bir süreçte optimum sürdürülebilir üretim oluşan büyük av kayıpları nedeniyle, maksimum 
miktarı büyük olasılıkla ekonomik açıdan dolayı sürdürülebilir üretim kavramı büyük güç 

kazandı. Balıkçılık idaresinin en önemli veya sürdürülebilir üretimi en üst düzeye taşıyacaktır.  

Resim 1: Marmara Denizi'nde yapılan hamsi avı.
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1976 yılından sonra, ABD balıkçılık kaynak- balıkçılığın sağlıklı yönetiminde kısmen büyük 
larının yönetim ve muhafazası kanununda yapılan önemi vardır. Balıkçılık yöneticileri için, etkin ve 
değişiklikle, resmi yönetim politikası olarak, geçerli çalışma, stokun birim stok mu, yoksa 
maksimum sürdürülebilir üretim av tahmini karışık stok mu olduğu sorusunun yanıtının 
yerine, optimum üretim av tahmin yöntemi doğruluğu üzerinedir.
kullanılmaktadır (Johnson, 1989). Yenilenme (üreme) ile stok birimi muhafaza 

Eğer bir balık nüfusunun büyüklüğü, zaman edilir. Araştırmacı balık stoklarının incelenmesi 
aşımı içinde durgunsa, yani popülasyonun çalışmalarında, fertlerin tek bir popülasyona ait 
kompozisyonu değişmiyorsa, popülasyona giren olup olmadığını, morfolojik karakterlerden, 
veya katılan bireylerle, popülasyondan çıkan farklı büyüme oranlarından, markalama ile göç 
bireyler veya kayıplar eşittir denir. Şekil 1'de hareketlerinden ve biyokimyasal karakterlerin 
kuramsal bir balık nüfusu ve stok içi oluşumlar saptanmasıyla ayırt edilebilir.
(nüfusun artış ve azalışları) gösterilmektedir. Çoğu balık stoklarının yenilenme boyutları, 

Burada bir balık stokunun yenilenmesinde fekonditelerinin incelenmesi ve kritik safhadaki 
en önemli faktör olan üreme yani stoka katılan ölüm oranlarından saptanır. Balık ve kabuklu-
yeni fertlerdir. Stokun yenilenme büyüklüğü ların (krustase) sekse erişen yaşlı fertleri, genç 
fertlerin adedi, hayatta kalabilme, yeteri kadar fertlerden çok fazla fekonditeye sahiptir. Bu 
büyüyebilme ve mevsiminde avlanma ile stoktan nedenle, bazı ekonomik önemi olan yaşlı havyar 
çekilmesi şeklinde özetlenebilir. Yine birçok balıklarının stokları büyük önem taşır. Örneğin; 
bireyler avlanabilir büyüklüğü erişemeden kefal, mersin balıkları gibi. Balık stoklarının 
öleceklerdir. Bu açıklamalar tartışmasız bütün azalmasında ki en önemli ve büyük faktör, 
balık stokları için geçerlidir. İstisnaları ise, düşük bireylerin ölümü veya ölüm oranıdır. Bilim 
fekonditeye (yumurta miktarı) sahip balıklar, deniz insanları sucul canlı kaynaklardaki ölümü doğal 
memelileri (balina, yunus balığı, fok balıkları) ve ölüm ve balıkçılıktan olan ölümler diye ikiye 
canlı doğuran köpek balıklarıdır (mahmuzlu ayırır. Bu gruplama içinde doğal ölüm, yaşlılık, 
camgöz gibi). çevre koşulları, hastalık, türün düşmanları şeklinde 

sıralanabilir. Balıkçılıktan olan ölüm, yalnız 
balığın avcılık yoluyla stoktan çıkarılması 
şeklinde olan ölümdür. Burada balık stoklarının 
ölüm kaynaklarının seçimi, balık stoklarının etkin 
bir şekilde insanlığın yararına kullanılması içindir. 
Burada doğal ve balıkçılıktan dolayı olan ölüm 
(mortalite) arasındaki temel farklılık, balıkçılıktan 
olan ölümlerin balıkçılık veya av gücü tarafından 
kontrol edilebilmesi, buna karşın doğal ölümlerin 
ise kontrolü henüz balıkçılık yöneticileri 
tarafından saptanmış bir konu olarak gözük-
memektedir. Doğal ölümleri azaltabilecek 

Göçle gelen ve göç eden balıkların stok yöntemler, kapalı ve açık sucul havzalar için, 
büyüklüğüne olan giriş ve çıkışları nispeten yırtıcı türleri doğal ortamda azaltmak, sucul 
küçüktür. Göçmen ve göç eden balık stoklarının havzalara kirleticileri arıtmadan vermemektir.

Şekil 1. Temsili bir balık stokunda popülasyon dengesi.
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Şekil 2. Marmara Denizi genel harita ve farklı derinlik konturları.
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Marmara Denizi, Atlantik Okyanusu ve Dalyan balıkçılığı kayda alınmayacak kadar azdır. 
Akdeniz kökenli ekonomik öneme haiz pelajik a) Mesleki Balıkçılık (Küçük balıkçı): Bu 
balıkların Karadeniz'e olan göçü sırasında, onlara balıkçılıkta kullanılan ağlar, fanyalı ve sade 
konaklama ve göç sürecine bağlı olarak (galsama) ağlar olmak üzere iki büyük grupta 
yumurtlamanın yanı sıra beslenme olanağı da toplanır. Bu ağlarla yapılan balıkçılık tamamen 
sağlayan bir denizdir. Palamut, lüfer, orkinos, rastgele bir avcılıktır. Ortalama mekanik güç 18 HP, 
uskumru gibi balıkların Marmara Denizi'ne 2 balıkçı, üretim oldukça düşük 10-15 kg. 
girmeleri ve konaklama sürecinde, bu denizin balık/gündür. Bu avcılık türünde üretim azdır. Fakat 
balıklarının stok miktarı doğal olarak artmaktadır. avı oluşturan türler, aranan, pazar sorunu olmayan 
Şüphesiz, söz konusu balıkların Çanakkale Boğazı ekonomik değeri yüksek türler olduğu için, avcılık 
yoluyla Marmara Denizi'nden ayrılmaları da, ekonomiktir. 2011 TÜİK kayıtlarına göre Marmara 
Marmara Denizi balık stoklarının doğal olarak Denizi'nde 2 326 adet geleneksel balıkçı teknesi 
azalmasına neden olmaktadır. faaliyet göstermektedir.

Bu oluşum, Marmara Denizi stoklarını geçici b) Endüstriyel Balıkçılık (Gırgır): Marmara 
olarak yükselten ve yine geçici olarak azaltan Denizi'ndeki gırgır teknelerinin büyük çoğunluğu-
ekonomik öneme haiz balıkların göç döngüsünü, nun boyları 23–30 m. motor güçleri ise 450–800 
balıkçımız ve Türkiye balıkçılığının lehine HP arasındadır. Bunun yanında, boyları 45 m.'nin 
optimum düzeyde nasıl yönetilmesi gerektiğine üzerinde olan ve beygir güçleri 1400 HP'dan da 
cevap aramayı da zorunlu kılmaktadır. büyük 3–5 adet gırgır teknesi de mevcuttur. 

Marmara Denizi bir iç deniz olduğu için 1380 2.1.  Marmara Balıkçılığının Genel Karakteri
sayılı Su Ürünleri Kanunu gereği trol balıkçılığına Marmara Denizi'nde, yasal olarak endüstriyel 
tüm sene kapalıdır. 2011 TÜİK kayıtlarına göre balıkçılık türlerinden yalnız gırgır ve mesleki 
Marmara Denizi'nde 138 adet gırgır teknesi av balıkçılık türü (zanaatkâr balıkçılık) olmak üzere iki 
yapmaktadır.balıkçılık türüyle balık üretimi gerçekleşmektedir. 

Resim 2: Marmara Denizi'nde avlanan mesleki (küçük balıkçı) ve endüstriyel (gırgır) balıkçı tekneleri
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Marmara Denizi'nde yapılan avlanmalarda Tablo 2. Türkiye denizleri aktif balıkçı tekne 
kullanılan gırgır ağlarının boyları genelde; 6-9 ağ adetleri (TÜİK, 2011).
boyu (1100-1800 m.), derinlikleri ise, 120-150 m. 
arasında değişmektedir. Her gırgır teknesinin en az 
bir adet 30–50 ton balık taşıma kapasiteli aktarma 
teknesi ve avcılık sırasında, av operasyonunda 
görev alan beygir gücü yüksek (250- 350 HP) 
boyca küçük bir yardımcı teknesi (bot) vardır.

3. TÜRKİYE BALIKÇILIĞINDA MARMARA 
DENİZİ'NDEKİ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ Tablo: 3.    2011 yılı itibariyle denizel bölgelere 

Marmara Denizi yüzey alan ve hacim olarak göre balıkçılıkta çalışanların sayısı.
Türkiye denizlerinin küçük bir bölümünü yansıtır 
(Tablo 1). Bununla beraber, balıkçılık ve balık 
üretimi açılarından Türkiye denizlerinde yakın bir 
tarihe kadar ikinci büyük ekonomik deniz olma 
özelliğini korumuştur. Türkiye deniz balıkları 
üretiminde 1988 yılında eriştiği % 11'lik üretimle, 
Türkiye ekonomisine olan katkısı göz ardı 
edilemez.

Tablo 4'de görüldüğü üzere, Marmara Denizi 
Tablo:1.Türkiye denizleri derinliklere göre, dip balık üretiminde seneler itibariyle izlenen 83 000 

balıkları verimlilik alan dağılımları (Kaynak. 
ton balık/yıl (1999) ile 36 433 ton balık/yıl arasın-

JICA. 1993).
daki (2011) üretimi verisi Türkiye deniz balıkçılı-
ğının geneli ile karşılaştırıldığında (yaklaşık 500 
bin ton deniz balığı/yıl) küçümsenmeyecek bir 
üretimdir. 

Ayrıca, Marmara Denizi bir iç deniz olup, 
verimliliğin derinliklere göre dağılımında, önemli 
olan 20-200 m. arasındaki derinlikler Marmara 

2
Denizi'nde 6000 km  olup, Türkiye denizlerinin % 
14'ünü oluşturmaktadır (Tablo 1).  Ayrıca yüzey 

2011 yılı TÜİK kayıtlarına göre, Marmara 
alan açısından da Türkiye denizleri içinde küçük 

Denizi'ndeki balık av gücü, 138 adet gırgır takımı 
bir alanı kapsar.ve 2 632 adet mesleki balıkçı (küçük balıkcı) 

Marmara Denizi ekonomik önemi olan lüfer, teknesinden oluşmaktadır (Tablo 2). Bu av 
palamut-torik, orkinos gibi, okyanuslar arası iyi gücünde istihdam edilen balıkçı sayısı ülkemizdeki 
yüzücü pelajik balıkların Karadeniz'e beslenme toplam 37 747 olan aktif deniz balıkçı sayısının 
göçü için gelişlerinde ve dönüşlerinde Marmara yaklaşık % 22'si olan      8 240 balıkçıdır (Tablo 3). 

Gırgır teknelerinde istihdam edilen toplam balıkçı Denizi'nde yumurtlama ve kışlama molası 
sayısı yaklaşık 3 000, küçük balıkçı teknelerinin vermeleri, Marmara Denizi'nin önemini ekonomik 
toplam balıkçı adedi ise yaklaşık 5 240 balıkçıdır. balıkçılık açısından artırmaktadır.
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Tablo 4. 1998-2002 ve 2007-2011 yıllarında av yasakları ekonomik önemi olan hedef tür balık-
Marmara sahillerinde gerçekleşen pelajik ve ların stok büyüklüğünün bilinmemesi nedeniyle, 
demarsal balık ile omurgasız türlerin üretim sürdürülebilir balıkçılıkta başarılı olamamaktadır.
miktarları.

Diğer taraftan Marmara Denizi balıkçılık 
açısından yalnız Türk balıkçılarının kullandığı ve 
yararlanabildiği bir denizimizdir. Bu deniz diğer 
denizlerimizden farklı sular sistemine sahip olup, 
Karadeniz ve Ege Denizi balık faunasına üreme ve 
konaklama olanağı sunan ekolojik bir habitata 
sahiptir. O nedenle, geniş boyutlu biyolojik çeşit 
zenginliğine sahiptir. Yine Marmara Denizi yüzey 
alan ve kıta sahanlığı açılarından sahip olduğumuz 
diğer denizlerimizden çok küçük olmasına rağmen, 

Marmara Denizi'ndeki balıkçılığı, Türkiye nüfu- verimlilik ve sahip olduğu balık üretim açılarından 
sunun % 20'sini barındıran Marmara Bölgesi'nin ikinci büyük balıkçılık kaynağımızdır.
gereksinimi olan balığın, önemli bir kısmını üreterek Geçmişten günümüze Türkiye denizlerinde 
bölgeye yaptığı katkı, yarattığı istihdam ve buna yapılan stok değerlendirme çalışmaları bazı 
bağlı katma değerler nedeniyle tartışmasız Marmara üniversitelerin ilgili araştırma enstitülerince veya 
Denizi balıkçılığının sürdürülebilir bir sektör olması fakültelerince zaman zaman gerçekleştirilmiştir. 
zorunluluğunun yadsınamaz bir kanıtıdır. Örneğin Son 40 yılda Marmara Denizi'nde kayda 

Bunlara ilave olarak, Marmara Denizi sahil- değer stok araştırma çalışmaları 1971-1973 
lerinin birçok bölgelerinde, bilinen deniz kültürü yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
balık türleri ve midye kültürü için, uygun yerler çerçevesinde (UNDP/FAO) desteği ile “Karadeniz 
bulunmaktadır. ve Marmara Denizi'nin kuzey kesimini içine alan 

Son yıllarda artarak tırmanan deniz kirliliği ile sahalarda akustik yöntemle hamsi ve istavrit 
Marmara Denizi yüzleşmek zorunda kalmıştır. balık stoklarının miktar tespiti”ne yönelik olarak 
Nedenleri ise yoğun deniz trafiği, sanayileşme ve yapılan araştırmalar ile Bodrum Su Ürünleri 
buna bağlı artan nüfus ve yapılaşmadır. Haliyle bu Araştırma Enstitüsü'nün koordinatörlüğünde Dokuz 
oluşumlar sonuç itibariyle bir bütün olarak deniz Eylül Üniversitesi DBTE ve Japon International 
suyu kalitesini bozmuştur. Bunun sonucu olarak Cooperation Agency (JICA) ile birlikte “1991-1993 
sucul canlı kaynakların yaşam alanlarının da yıllarında Marmara Denizi, Ege Denizi ve 
olumsuz yönde etkilendiği kuşkusuzdur. Akdeniz'de demersal balık türleri üzerine stok 

tespit araştırma çalışmaları” ve 1990-1995 yılları 
4. SÜRDÜRÜLEBİLİR MARMARA arasında bir diğer stok araştırması ise yine Bodrum 

DENİZİ BALIKÇILIĞI ÜZERİNE Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ile İstanbul Üniver-
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER sitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü  ile 

ortaklaşa gerçekleştirilen “Marmara Denizi Türkiye sularında sucul canlı kaynakların 
Demersal Balıkları Stok Tespiti Araştırması” dır.stokları üzerine biyolojik açıdan avlanabilir stok 

tahmin ve izleme çalışmaları yapılmadığı için Türkiye'de son 40 yılda Marmara Denizi'nde 
zaman ve boy yasağı dışında bir stok yönetim kayda değer stok araştırma çalışmaları yukarda 
modeli uygulanmamaktadır. Hali hazırda uygulanan zikredilen araştırma çalışmalarıyla sınırlıdır.
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En son 1995 yılında yapılan çalışma dikkate fakültelerindeki araştırmacıların bilimsel merakları 
alındığında Marmara Denizi'yle ilgili balık stok çerçevesinde projelendirilen araştırma çalışmalarıdır. 
çalışmasına yönelik bir çalışmanın on yıllardır Bu gün için sayıları az da olsa, üniversitelerimizde ve 
yapılmadığı görülmektedir. Şüphesiz bu bireysel üniversite dışında Türkiye balıkçılığının gereksinim 
ve güdümlü olmayan stok çalışmaları “ AB Ortak duyduğu stok tahmin ve izleme çalışmalarına ışık 
Balıkçılık Politikası” için zorunlu olan veri tutabilecek projelerin hazırlanması ve yürütülmesin-
toplama raporlarının hazırlanmasına yön verecek “ de danışmanlık yapabilecek, karşılaşılan sorunlara 
Ulusal Balıkçılık Veri Toplama Programı”nın çözüm üretebilecek teorik ve uygulamalı donanıma 
hazırlanması için yeterli olmamıştır. sahip bilimsel bir kadro mevcuttur.

Belirtilen balık stok çalışmalarının devamlılık Bilinen bir gerçek balık stoklarının ölçülmesi 
göstermemesinin ana nedeni Türkiye balıkçılığından ve izlenmesi konularında Türkiye'nin eksikliği 
sorumlu kurum ve kuruluşların sürdürülebilir özellikle AB uyum sürecinde ortaya çıkmıştır. 
balıkçılıkla ilgili bir devlet politikasının olmayışıdır. AB'nin “Balıkçılık İlerleme Raporlarında” 
Balıkçılıktan sorumlu yönetimin özerk bir kurumsal Türkiye'nin balık stoklarının miktar tahmin 
yapıda olmayışı, kaynakların ölçümüne ışık tutacak araştırmalarında bir gelişme kaydetmediği 
projelerin geliştirilebilmesi için, sağlıklı bir bütçe, vurgulanmıştır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 
bilimsel alt yapı ve donanımlı personelden yoksun öncelikle stok değerlendirme çalışmalarına 
olması, balıkçılık kaynaklarının bilimsel başlanılması ve gereklilikleri AB tarafından dile 
değerlendirilebilmesinde günümüzde en önemli getirilmiştir. Bu öneriyi yaşama geçirtecek 
darboğaz olarak görülmektedir. Var olan çalışmalar, parasal kaynak çerçevesinde AB'ce sağlanan iki 
ülkenin ihtiyacına cevap vermekten çok, balıkçılık eşleştirme projesi başlatılmıştır. Birinci miktar- 

Sayı: 51-54 Mayıs 2013   

GÜDÜMLÜ BALIKÇILIK ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ VE GEREKLİLİĞİ



72

ları ve balık biyolojisi v.b. karasal ortamdaki KAYNAKÇA
istatistiki çalışmalar ile balıkçı gemilerinin Alagaraja, K., 1984. Simple methods for 
denizdeki aktif çalışmalarının uydudan takibi estimation of parameters for assessing 
şeklinde olan çalışmalardır. İkinci eşleştirme exploted fish stocks. Indian J.Fish., 31:177-
projesi ise, balıkçılık araştırma gemisiyle akus- 208
tik yöntemlerin yanı sıra alan tarama yöntemi 

Beverton, R.J.H., and S.J.Holt, 1959. A 
ile stokların izlenmesi ve ölçümlerin değerlen-

rewiev of the lifespans and mortality rates of 
dirilmesi projesidir. Ayrıca, bu araştırmaların 

fish in nature, and their relation to growt and yapılabilmesi için, özel maksatlı ve akustik 
other physoilogical characteritics. In CIBA balık ölçüm cihazlarıyla donanımlı balıkçılık 
Foundation, collequa on ageing.Vol.5 The araştırma gemisine gereksinim olduğu 
lifespan of animals, edited by G.E.W. belirtilmiştir. 
Wolstenholme and M.o'conner.London, 

Gerek Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'deki 
Churchill, Vol. 5:142-80

balıkçılık sahalarında stoklarını paylaştığımız 
Holt, S.J., 1962. The application of ülkelerin, balıkçılık konusunda geçen süreçte çok 

comparative population studies to fishery önemli atılımlar yaptığını ve özellikle Yunanis-
biology-an explotation. In the expotation of tan'ın Ege Denizi ile Akdeniz'de bize nazaran canlı 
natural animal populations, British kaynakların araştırılması ve değerlendirilmesi 
Ecolojical Society Symposium Number konularında ülkemizin çok ilerisinde olduğu göz 
Two, edited by E.D. Le Cren and M.W. ardı edilemez.
Holdgate. Oxford, Blackwell Scientific Şüphesiz Bulgaristan ve Romanya'nın AB'ye 
Publications pp:51-69girmesi, ister istemez Karadeniz'in AB'nin ilgi 

alanına girmesinin de nedenini oluşturmuştur. Johnson,F.G., 1989. Analysis of Exploited 
Bilindiği üzere Karadeniz'in de dahil olduğu Populations. P. 205-217 in Fisheries ed. 
Akdeniz Çanağı içinde Akdeniz'in senelik Johnson, F.G., and R.R. Stickney Kendal. 
ortalama 1.8-2.0 milyon ton balık/yıl üretimin Hunt Pulishing Company P.O.Box.539 
Akdeniz'e ve Karadeniz'e kıyısı olan 23 ülke içinde DubuqueLowa 52004-05539 USA.423p
Türkiye ortalama 500 000 ton balık/yıl üretimiyle 

Kara,Ö. F., 1992 Balıkçılık Biyolojisi ve 
Akdeniz'in toplam üretiminin % 23-25'ini tek 

Popülasyon Dinamiği.E.Ü.Su Ürünleri 
başına üretmektedir. Bu noktadan hareketle, 

Fakültesi Kitaplar Serisi No.27 Bornova 
Akdeniz Çanağında sürdürülebilir maksimum 

İZMİR, 168 s.balık avcılığını, bilimsel veriler ışığında sağlıklı ve 
Pauly,D., 1980b: On the Interrelationships başarılı sürdürülebilmek, AB ülkelerinden bilimsel 

between natürel mortality, growth parameters, platformlarda balıkçılığımız ve üretimimiz konu-
and mean environmental temparature in 175 larında gelecek eleştirilere   gerekçeli bilimsel 

yanıtın verilebilmesi, ancak teorik ve uygulamalı fish stocks. J.Cons.CIEM, 39(2): 175-92
akademik donanıma sahip yetişmiş kadro, özel Sparre,P. and S.C. Venema., 1992 Introduction 
maksatlı güncellenmiş akustik stok hesaplama to Tropical Fish Stock Assessment. FAO 
araç-gereçleri ile donanımlı balıkçılık araştırma Fisheries Technical Paper 306/1 Rev.1 
gemileri ve alt yapısı olan özerk yönetime sahip Rome.p376
balıkçılık araştırma enstitüleri ile başarılabilir.
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halkalarından birini oluşturan zooplanktonda yer ÖZET 
alan rotifer, kladoser ve kopepod grupları, ikincil Ladik Gölü'nün zooplankton kompozisyonunun 
üretimin temel ögelerini oluşturmakta ve bu saptanması amacıyla 2011 yılının Eylül ayında 
kapsamda yavru balıkların doğrudan ve bunları toplam 3 istasyonda zooplankton örneklemeleri 
tüketen diğer hayvanların da dolaylı olarak besin yapılmıştır. Bu ön çalışma sonucunda rotiferlerden 
gereksinimlerini sağlamaktadır. Özellikle rotifer 13 tür, kopepodlardan 5 tür ve kladoserlerden 5 tür 
grubunun suyu filtre ederek doğal arıtıma getirdiği olmak üzere toplam 23 tür tespit edilmiştir. Tespit 
katkı, bu gruba zooplanktonda önemli bir ayrıcalık edilen kopepod türlerinden Eudiaptomus gracilis 
sağlamaktadır (Sladecek, 1983; Timur, 1992; Cirik (G.O. Sars 1863),türü daha önce sadece 
ve Gökpınar, 1993; Cirik ve Cirik, 2005).Yeşilırmak, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj 

Türkiye çeşitli doğal göller, baraj gölleri ve Göllerinde kaydedilmiştir. Bu türün ikinci gözlemi 
akarsular bakımından zengin su kaynaklarına Ladik gölünde yapılmıştır. 
sahiptir. Su ürünlerinden gereği kadar yararlanabil-Anahtar Kelimeler: Zooplankton, Eudiaptomus 
mek için, herşeyden önce bu kaynakların biyolojik gracilis, Ladik Gölü
kapasitelerinin, yani doğal olarak barındırdıkları 

ABSTRACT besin stoklarının ve bunların ülke sularındaki 
To identfy zooplankton composition of Ladik dağılımlarının bilinmesi gerekmektedir. Bunun için, 

Lake, zooplankton samplings were made from total Ülkemiz iç sularındaki biyolojik çalışmalar 
3 stations in September 2011. As a result these kapsamında, özellikle zooplanktonik organizmalar 
observation total of 23 species were determineted. üzerine çalışmalar yapılması uygun olacaktır. Bu 
Of them 13 species belong to Rotifera, 5 to sebeple Ladik Gölü zooplankton faunasının 
Cladocera and 5 to Copepoda. Eudiaptomus belirlenmesi amacı ile bir çalışma yapılmıştır. Daha 
gracilis G.O. Sars 1863 önce bu Göl'de herhangi bir zooplankton çalışmasına 

Yeşilırmak, Hasan Uğurlu and rastlanılmamıştır.
Suat Uğurlu Dam Lake

MATERYAL VE METOD

Samsun'a 85 km, Samsun-Çorum şehirler arası Eudiaptomus 
yoluna 24 km mesafede yer alan Ladik Gölü İlçenin gracilis, Ladik Lake
doğusunda Erzincan yolunun yaklaşık 7. Kilometresin-

GİRİŞ de yer almaktadır. Ladik Gölü sulama amaçlı kul-
Su ekosistemindeki besin zincirinin önemli lanılmakta olup, Amasya'nın Suluova İlçesi topraklarını

( ),from Copepoda was 
firstly recorded in 

. The second observation of  
this species was made in Ladik Lake 

Key words: Zooplankton, 
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sulamak için yapılan Yedikır Baraj Gölü'nün yedek 
su deposu görevini görmektedir. Ladik Gölü bu 
nedenle baraj gölü niteliğinde olup göl suyu ile 
yaklaşık 88.000 dekarlık arazi sulanmaktadır. 
Sulama mevsimi öncesinde su düzeyi yükseltil-
mekte ve ihtiyaca göre akan su miktarı regülatör 
vasıtasıyla azaltılıp çoğaltılabilmektedir. Ladik 
Gölü, Akdağ'dan inen akarsularla beslenmektedir 
(URL 1, 2013).

Ladik Gölü zooplankton faunasını tespit etmek 
amacıyla 2011 yılının Eylül ayında bir çalışma 
yapılmıştır. Ladik Gölü'nü en iyi temsil ettiği 
düşünülen 3 istasyondan örnekler kıyıdan 
horizontal çekim yapılarak alınmıştır. İstasyonlara 
ait harita ve görüntüler Şekil 1'de, koordinatlar 
Tablo 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Ladik Gölü örnekleme istasyonları ve 
görünümleri

I. İstasyon                                                          

 

II. İstasyon 

III. istasyon
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Tablo 1. Ladik Gölü'ndeki istasyonların Familia: Euchlanidae Ehrenberg, 1838
koordinatları Genus: Euchlanis Ehrenberg, 1832

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832

Familia: Lecanidae Remane, 1933
Genus: Lecane Nitzch,1827
Lecane luna (O.F. Müler, 1776)

Göz açıklığı 55 µ olan plankton ağıyla numune Genus: Cephalodella Bory de St. Vincent, 1826
alınıp 250 ml'lik kavanozlara koyulmuştur. Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1838)
Örnekler % 4'lük formaldehit ilavesi ile muhafaza Familia: Synchaetidae Hudson & Gosse, 1886
edilmiştir. Su numuneleri Leitz marka inverted Genus: Synchaeta Ehrenberg, 1832
mikroskop altında incelenerek ve rotifer Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831
teşhislerinde Edmondson (1959), Grasse (1965), Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832
Kolisko (1974), Koste (1978 a, b), Dumont ve De Genus: Polyarthra Ehrenberg, 1834
Ridder (1987), kopepod teşhislerinde Einsle Polyarthra dolichoptera (Idelson, 1925)
(1996), kladoser teşhislerinde Negrea (1983)den Familia: Asplanchnidae Eckstein, 1883
faydalanılmıştır. Yüzey su sıcaklığı ve çözünmüş Genus: Asplanchna Gosse, 1850
oksijen Oxi 315i/SET marka oksijenmetre ile, pH Asplanchna priodonta Gosse, 1850
değeri ise Lamotte (pH 5-WC) marka portatif 

Superordo: Gnesiotrocha Kutikova, 1970
dijital pH metre ile ölçülmüştür. Organizmaların 

Ordo: Flosculariacea Harring, 1913
teşhisleri Leitz marka inverted mikroskopta 

Familia: Hexarthridae Bartos, 1959
yapılmıştır.

Genus: Hexarthra Schmarda, 1854
Hexarthra mira (Hudson, 1871)BULGULAR

Ladik Gölü zooplanktonunun incelenmesi Phylum: Arthropoda Latreille, 1829
sonucunda rotiferlerden 13 tür, kopepodlardan 5 Subphylum: Crustacea Brünnich, 1772
tür, kladoserlerden 5 tür olmak üzere toplam 23 tür Subclassis: Phyllopoda Preuss, 1951
tespit edilmiştir. Gruplara ait türlerin sistematiği  Ordo: Diplostraca Gerstaecker, 1866
aşağıda verilmiştir. Subordo: Cladocera Latreille, 1829

Phylum: Rotifera Cuvier, 1817 Genus: Ceriodaphnia Dana, 1853
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)Classis: Euroatoria De Ridder, 1957

Subclassis: Monogononta Plate, 1889 Familia: Bosminidae Baird, 1845
Superordo: Pseudotocha Kutikova, 1970 Genus: Bosmina Baird, 1845

Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)Ordo: Ploimia Hudson & Gosse, 1886
Familia: Brachionidae Ehrenberg, 1838 Familia: Chydoridae Stebbing, 1902

Genus: Chydorus Leach, 1816Genus: Brachionus Pallas, 1766
Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776)Brachionus angularis (Gosse, 1851)

Brachionus urceolaris (O.F.Müller, 1773) Genus: Disparalona Fryer, 1968
Disparalona rostrata (Koch, 1841)Genus: Keratella Bory de St. Vincent, 1822

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) Genus: Pleuroxus Baird 1843
Keratella tecta (Lauterborn, 1900) Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820)
Keratella quadrata (O.F. Müller, 1786)
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Classis: Maxillopoda Dahl, 1956 TARTIŞMA VE SONUÇ
Subclassis: Copepoda H.Milne-Edwaeds, 1840 Türkiye iç sularında yaşayan kladoser, 
Infraclassis: Neocopepoda Huys & Boxshall, 1991 kopepod, rotifer türleri, yapılan pek çok araştırma 
Superordo: Gymnoplea Giebesbrecht, 1882 ile ortaya konulmuş olup, bunlardan Cladocera 
Ordo: Calanoida Sars, 1930 türleri öncelikle Gündüz (1997), tarafından 
Familia: Diaptomidae G.O.Sars, 1903 kapsamlı bir şekilde listelenmiştir. Daha sonra 
Subfamilia: Diaptominae Kiefer, 1932 Ustaoğlu (2004), Türkiye iç sularında yapılmış 
Genus: Acanthodiaptomus Kiefer, 1932 olan zooplankton çalışmalarını bir araya 
Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski, 1887) toplayarak ilk kontrol listesini hazırlamış ve bu 
Genus: Eudiaptomus, Kiefer 1932 listede Cladocera, Copepoda ve Rotifera türlerine 
Eudiaptomus gracilis (G.O. Sars 1863) de yer vermiştir. Bizim bu çalışmamızda bulunan 

türlerden Eudiaptomus gracilis hariç  diğer teşhisi Superordo: Podoplea Giesbrecht, 1882
yapılan türler Ustaoğlu (2004), tarafından yapılan Ordo: Cyclopoida Sars, 1918
çalışmada tespit edilmiş olan türlerdir.Familia: Cyclopoidae G.O. Sars, 1913

Subfamilia: Eucyclopinae Kiefer, 1927 Ustaoğlu ve ark. (2012, tarafından hazırlanan 
Genus: Macrocyclops Claus, 1893 'Türkiye Rotiferleri Kontrol Listesi' incelendiğinde 
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) Ladik Gölü'nde belirlenen rotifer türlerinin tamamı 

Türkiye iç sularında daha önceden yapılan çeşitli Subfamilia: Cyclopinae Kiefer, 1927
araştırmalarda da tespit edilmiş olan türlerdir.Genus: Cyclops O.F. Müller, 1785

Cyclops vicinus Uljanin, 1875 Kopepodlar da tatlı sularda bol olarak bulunurlar. 
Özellikle Cyclopidae, Canthocamptidae, Diaptomidae Ordo: Harpacticoida Sars, 1911
familyalarına ait bireyler her türlü tatlı su ortamlarında Familia: Ameiridae Monard, 1927
yaşamaya uyum sağlamışlardır (Huys ve Boxshall, Genus: Nitokra Boeck, 1864
1991). Ladik Gölü'nde de Cyclopidae, Diaptomidae Nitokra hibernica (Brady, 1880)
familyalarına ait türler kaydedilmiştir. Diaptomidae 

Ladik Gölü'nde kaydedilen sıcaklık, çözünmüş familyasından Eudiaptomus gracilis in gözlenmesi 
oksijen ve pH  değerleri arazide anında ölçülmüş önem taşımaktadır. Bozkurt ve Akın (2012), yaptıkları 
veTablo 2 de verilmiştir. çalışmada Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Yeşilırmak, 

Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu Baraj göllerinde ilk kez Tablo 2. Ladik Gölü'nde kaydedilen sıcaklık, 
Eudiaptomus gracilis türünü Türkiye için yeni kayıt çözünmüş oksijen ve pH değerleri
olarak vermişlerdir. Ladik Gölü'nde ise bu türün 
yurdumuz iç sularında ikinci kez tespit edilmesi önem 
taşımaktadır.

Ladik Gölü ile aynı bölgede bulunan, Çernek 
Gölü'nde Bekleyen ve Taş (2008)'ın yaptığı çalışmada 
en fazla kayıt Brachionidae familyasından (7 tür) 
tespit etmiş olup, bu bulgu bizim çalışmamızla 
benzerlik göstermektedir. Ladik Gölü'nde de 
Brachionidae familyası 5 tür ile en fazla kaydedilen 
familya olmuştur. 
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