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     2006 yılında yeni bir SÜMDER dergisi ile 

size merhaba demek istiyoruz…

    Bu sayımızda da su ürünleri sektörü, üniver-

sitelerde yapılan akademik çalışmalar, Su Ürün-

leri Mühendisliği Eğitimi alan öğrencilerin fakül-

telerine bakışları ve sektörü yakından ilgilendiren 

haberlerle karşınızdayız.

    Büyük bir mutlulukla belirtmeliyim ki özellikle 

özel teşebbüsün kendi çabaları ile dünya birinci 

ligine çıkardığı Su Ürünleri Sektörümüz yüzakı-
mız olmaya devam ediyor. Zaman zaman basında 
çıkan yanlış ve yönlendirmeye yönelik haberlere 
rağmen Su Ürünleri Mühendisleri hem kara da 
hem deniz de kurulu tesislerde mucize yaratmaya 
devam ediyorlar. Geçmişi sadece ve sadece yirmi 
yılı geçmeyen fakat gelişimi ile Avrupa ülkeleri 
arasında kendine saygın bir yer edinen Su Ürün-
leri Sektörü bu genç arkadaşlarımızın ellerinde 
daha büyük hedeflere de ulaşacaktır. Daha 

şimdiden kafeslerimizdeki çipura, levrek, orkinos, 

mercan ve kara tesislerimizdeki alabalık, sazan ve 

tilapya gibi balıkların yanına en az on yeni 

alternatif türün konması çok yakındır. Şu anda 

birçok firmamızın bu çabalarını sonuçlandırmak 

üzere olduklarını biliyorum. Üniversitelerin de 

önüne geçerek bu başarıyı sağlayan meslektaşla-

rımıza candan teşekkür ederim. Kuşkusuz bu 

olumlu gelişmeleri saymakla bitiremeyiz. Sektörde 
her meslektaşımın bir başarı öyküsü olduğunu 
biliyorum (Bunu önümüzdeki sayılarımızda “Ba-
şarı öyküleri” diye birer birer tanıtacağız). 

Su Ürünleri Sektöründe görülen olumlu gelişme-

lerin yanında ne yazık ki teşkilatlanma anla-

mında çok olumsuz bir tablo ile karşı karşıyayız. 

Şimdiye kadar hemen her toplantıda ülkemiz ba-

lıkçılığına gönül veren birçok üreticinin, koope-

ratif temsilcilerinin, sanayicilerinin isteği olan 

Balıkçılık Bakanlığı'nın kurulması fikri ne yazık 

ki başka bir bahar kalacak gibi gözüküyor! Şöyle 

ki; Avrupa Birliği ile Tarım ve Köy İşleri Bakan-
lığı'nın tarım ile ilgili konularda yaptığı görüş-
melerde alınan “Su Ürünleri Genel Müdürlü-
ğü”nün kurulması ile ilgili ortak karar değiştiri-
lerek içerisine kara hayvanlarını da içine alacak 
şekilde genişletilmiş ve “Hayvancılık ve Su Ürün-
leri Genel Müdürlüğü” olarak benimsenmiştir. 
Sektörü, üniversiteleri ve ilgili bütün kurumları 
çok üzen bu teklifin biran önce düzeltilmesini ve 
ülkemiz için büyük önem arz eden balıkçılı-

ğımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nünde öte-

sinde önce müsteşarlık daha sonra da bakanlık 

düzeyinde temsil edilmesini ummaktayız.

    Gelecek sayıda buluşmak umudu ile saygılarımı 

sunuyorum,

  
                  Doç. Dr.  Meriç Albay 

                    Su Ürünleri Mühendisleri
                Derneği Başkanı
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çalışanları ve meslektaşlarım...
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Derneğimiz geçen sayıdan sonra başlıca 
şu aktivitelerde bulunmuştur.

1. Avrasya Fuarcılık tarafından, 21/23 
Temmuz 2005 tarihleri arasında, İstanbul 

Lütfi Kırdar Kongre & Sergi Sarayı Rumeli 
Sa lonu'nda ,  Future  F ish  EURASIA 
Uluslararası Su Ürünleri İşleme, Akuakültür 
ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarında derne-
ğimiz de stand açmış ve faaliyetleri hakkında 
tanıtımlarda bulunmuştur.

Fuar sırasındaki Su Ürünleri Mühendisleri 
Derneği aktiviteleri görülmektedir.

1. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği olarak 
web sayfamız hizmete girmiştir 

www.suurunleri.org.tr),

2.Su Ürünleri Mühendisleri Derneği olarak 
http://groups.google.com/group/sumder 
grup mailimizi kurmuş ve bu adresten dernek 

üyelerine, meslektaşlarımıza ve ilgilenenlere 
ulaşmaktayız.

3. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)' nın 9. 
Kalkınma Planı Balıkçılık Komisyonu toplan-
tısında Dernek Başkanımız Doç. Dr. Meriç 
ALBAY, çevre ve su kirliliği alanında, Yönetim 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Taçnur  BAYGAR, Su 
Ürünleri İşleme Teknolojisi ve Pazarlanması 
alanında, Dernek Başkan Yardımcımız Su 
Ürünleri  Yüksek Mühendisi  Mehmet 
ÖZGEN'de balık satış yerleri ve balık hal-
lerinin durumu hakkında katkılarda bulun-
muşlardır. 

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ KÖŞESİ
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Balıkçılık
Balıkçılıkla ilgili müktesebat, ulusal ka-

nunlarda büyük değişikliklere gitmeksizin 
yapılan düzenlemelerden oluşmaktadır. An-
cak bu düzenlemeler, yönetimi ve kullanıcıları 
pazar politikası, kaynak ve filo yönetimi, tef-
tiş ve denetim, yapısal faaliyetler ve devlet 
yardımının denetimini kapsayan alanlarda 
ortak bir balıkçılık politikasına katılıma ha-
zırlamak için alınacak önlemlerin takdimini 
gerektirir. Bazı durumlarda, üçüncü ülkelerle 
veya uluslar arası organizasyonlarla varolan 
balıkçılık anlaşmaları ve konvansiyonlarının 
adapte edilmesi gerekebilir. Buna karşın, 
Türkiye Balıkçılık alanındaki müktesebata 
kanunlarını uyarlamak için yeterli girişimde 
bulunmamıştır. Kaynak ve filo yönetimi ile 
teftiş ve denetimle ilgili olarak yeterli adım 
atılmamış ve müktesebatın uygulanmasına he-
nüz başlanmamıştır.

Türkiye balıkçılık sektöründeki idari yapılar, 
bal ıkçı l ık  a lanındaki  yetkinin farkl ı 
bakanlıklara dağılmış olmasına bağlı olarak 
yetersizdir. Tarım ve Köyişleri bakanlığının, 
Balıkçılık ürünleri için merkezi bir Genel 
Müdürlük kurulması düşünülerek planlanan 
yeniden yapılandırılması, genel Kamu 
Yönetimi Çerçeve Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesinin askıya alınması nedeniyle gerçek-
leşmemiştir. Türkiye kaynak yönetimi ve ge-
rekli teftiş ve denetim kapasitelerinin

oluşturulmasında daha çok çaba göster-
melidir. Balıkçılık ve akuakültür faali-
yetlerinin ruhsatlandırılması ve kayıt altına 
alınması daha iyi düzenlenmelidir. Balıkçılık 
teknelerinin tescillenmesi, veri toplanması ve 
istatistikler ile ilgili olarak varolan sistem, 
Avrupa Birliği standartlarına uyması için 
yeniden gözden geçirilmeli ve takviye 
edilmelidir. Avlama, yük boşaltma ve 
balıkçılık faaliyetlerinin izlenmesi ve rapor 

edilmesinde önemli ölçüde düzenlemeye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Balıkçılık uzmanları 
balık hallerinde yerleşmiş değildir ve 
bölünmüş kurumsal yapılar ve sorumluluk 
paylaşımı etkin yönetimi engellemektedir. 
Uygulama gözetimi, teftiş ve denetim 
aktiviteleri hem Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığına hem de İçişleri Bakanlığı altında 
Sahil Güvenlik'e emanet edilmiş durum-

Avrupa Birliği Sayfası
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Bu kurumların etkin olarak 

faaliyet göstermelerine, 

yetersiz yasal düzenleme-

lerin yanı sıra personel ve 

teknik altyapı yetersizliği 

engel olmaktadır. Ayrıca, 

yeterli bilimsel çalışma ol-

maması ve veri toplanama-

masının yanında, önemli tür-

lerin stok tespiti de yapıl-

mamıştır.

Yapısal faaliyetlerle 

ilgili hiçbir ilerleme gerçek-

leştirilmemiştir. Ayrıca, 

müktesebatın uygulanma-

sına da henüz başlanma-

mıştır. Pazar politikası ile ilgili olarak, teda-

rik, fiyatlar ve pazardan ürün çekilmesinin 

kontrolünde hükümetin sınırlı müdahalesi 

vardır. Fiyat destek rejimi müktesebat ile 

uyumsuzdur. Üretici organizasyonlarının 

kurulması ile ilgili olarak yeni düzenleme 

Ocak 2005 te yayınlanmıştır. Bu düzen-

leme, üretici organizasyonlarının ve bazı 

ürün ve ürün gruplarının kabulü için belirli 

üretim seviyelerini belirler. Türkiye balık 

ve balıkçılık ürünleri için tüm pazarlama 

sistemini iyileştirmeye ihtiyaç duymak-

tadır. Devlet yardımı açısından bakılırsa, 

balıkçılık sektöründe devlet yardımı 

mevzuatı ile ilgili olarak herhangi bir geliş-

me bildirilmemiştir. Türkiye üretimi direkt 

desteklemeye dayalı olan fiyat destekleme 

politikasına sahiptir ve bu durum mükte-

sebatla aynı çizgide olmayıp gözden geçiril-

mesi gerekmektedir.

Türkiye, balıkçılık alanında yeni ulus-

lararası antlaşmaları henüz sonuçlandır-

mamıştır. Orkinos balığı ile ilgili yetersiz 

sevk ve idare, ICCAT (Uluslararası Orki-

nos balığı Koruma Komisyonu) gibi kuruluşlar 

tarafından getirilen orkinos balığının çok 

taraflı sözleşmelere dayalı olarak korunması 

ile ilgili önlemleri zayıflatmaktadır.

 Sonuç,

Türkiye balıkçılık sektörü ile ilgili önemli bir 

gelişme göstermemiştir. Bu aşamada Türk ba-

lıkçılık mevzuatı müktesebata uyumlu değildir 

ve idari yapılar Ortak Balıkçılık Politikasının 

gereksinimlerinin karşılamamaktadır. Türkiye 

gerekli uyum mevzuatını adapte etmelidir ve 

balık stoklarının korunması, kaynak yönetimi, 

üretimin modernizasyonu ve pazarlama yapısı 

ile ilgili çabalarını arttırmalıdır. Türkiye önce-

likli olarak idari yapısını iyileştirmeli ve gerekli 

denetim ve kontrol kapasitelerini oluştur-

malıdır.

Çeviri: Dr. Reyhan Akçaalan Albay

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi
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Su Ürünleri Denizcilik Medikal
Tarım İthalat İhracat İmalat
Teknik Hizmetler

Tel    : +90 312 448 09 71
       : +90 312 448 10 41
Faks : +90 312 448 07 81
w w w. a k u a m a k s . c o m
�n fo@akuamaks .com

AKUA
MAKS

Adres: Rabat Sokak No: 22 / 6   
           06700  G.O.P / ANKARA



    Türkiye'de çok sayıda sulak alan ve lagünler 

bulunmasına rağmen; son yıllarda, turistik te-

sislerin hızla artması, lagünlerin bilinçsiz ve 

kontrolsüz kullanımı, endüstriyel ve zirai atık-

ların bu alanlara deşarjı ve yanlış arazi kulla-

nımı, siltasyon vb. faktörler nedeniyle dalyan-

ların önemli bir bölümü günümüzde yok olmuş, 

birçoğu da kullanılamaz hale gelmiştir. Dalyan-

larda yürütülen en önemli faaliyet geleneksel 

balıkçılıktır. Koruma altındaki dalyanları ger-

çek anlamda yaşatmak için bilinçli olarak 

işletmek gerekir. Yaşayan bir ekosistem olan 

dalyanların denizle 

bağlantısını sağlayan 

boğazlar kapanmakta 

ve dalyan işletici ta-

rafından açılmak-

tadır. Koruma gerek-

çesiyle, dalyanlar iyi 

işletilmediği takdir-

de, denizle bağlantıyı 

sağlayan kanalların 

açılması mümkün ol-

mayacak ve çok kısa 

bir  süre iç inde yok olmaya mahkum 

edilecektir. Balıkların doğal beslen-me ve 

gelişme sahası olarak kabul edilen dalyanlar, 

denizle bağlantısı olan lagüner delta 

yapısındadır. Burada suyun fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri diğer kesimlerden fark-

lıdır. Üremek amacı ile denize göç eden balık 

türleri Lagünlerin hemen hepsi Devlet Hazine-

sine ait olup, İl Özel İdaresince TKB'nin belirle-

diği muhammen kira bedeli üzerinden ihale 

yoluyla kooperatiflere ya da özel şirketlere, 

kısa süreli olarak 5 yıl, projeli yatırımlarda 

uzun süreli olarak 15 yıla kadar kiraya veril-

mektedir (Deniz, 2004). Köyceğiz Lagün Hav-

zası hem su ürünleri hem de turizm açısından 

duyarlı bir yöredir. Bunun yanında havzanın 

1989 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) 

ilan edilmiş olması havzanın önemini daha da 

artırmaktadır. Turizmin şekillenmesini sağla-

yan tatlı su ve deniz iç içedir. Turizme girdi 

sağlayan çeşitli tarım ve su ürünleri bu yörede 

yetişmekte ve anında sektöre ulaşmaktadır. 

Köyceğiz Gölü ve bununla bağlantısı olan Dal-

yan Türkiye'nin turizmden önemli ölçüde pay 

alan bir yerleşim yöresidir. Türkiye' nin aktif 26 

dalyanından birisi olan 

Köyceğiz Dalyanı Muğla 

İli sınırları içerisinde 

bulunan ve 5500 ha 

yüzey alanına sahip 

Köyceğ iz  Gö lü '  nü 

denize bağla-yan 8 km 

uzunluğunda-ki kanal 

üzerinde kurul-muştur. 

B u  a ç ı d a n  d i ğ e r 

dalyanlardan ayrılmak-

tadır. Lagüner alan is-

mini verdiği Dalyan Beldesine 1 km, Köyce-ğiz 

İlçesine 29 km uzak-lıktadır. Köyceğiz La-gün 

Havzası balıkçılığı da Türkiye'nin çok or-taklı 

bir kooperatifi olan DALKO (Dalyan Su Ürünler� 

Kooperat�f�) tarafından bell� süreler �ç�nde resm� 

yoldan k�ralanıp �şlet�lmekted�r.  
    DALKO Dalyan' da mevcut balıkçılığı 

yönlen-d�rmek ve balıkçıları örgütlemek amacı 

�le 1971 yılında kurulmuştur. Kooperat�f 

den�zden tatlı suya ve tatlı sudan den�ze bel�rl� 

dönemlerde göç eden balıkları yakalamaktadır. 

Genel ola-rak avcılık kefal türler� üzer�nde 

yoğunlaşmıştır. Dalyan'ın den�z suyu �le tatlı 

suyun değ�ş�m�n� sağlayan kanalın üzer�nde 

bulunması, katad-rom balıkları buraya 

çekmekted�r. Den�zdek� gel-g�t hareketler�nde 
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dalyanda değ�ş�m olur. Su akıntıları �le dalyana 

taze bes�n tuzları gel�r, ayrıca su sıcaklığı 

değ�ş�r. Bu değ�ş�m sonucu balıklar buraya 

hücum ederek bolca avlanırlar. Kış aylarında su 

sıcaklığı ortalama 16 °C, yaz ve sonbaharda �se 

daha yüksekt�r. Dalyanın 5 adet dış kapısı olup, 

�k� tanes� büyük d�ğerler� küçüktür. Kış 

başlangıcında su soğumaya başladığında L�za 

ramada türü üremek �ç�n den�ze geçerken bu 

kap ı la rdan �çer �ye  a l ınmak sure t � y le 

yakalanmaktadır (Buhan, 1996). Köyceğ�z 

Gölü' ne ve den�ze akışı olan çay ve derelere 

beslenmek �ç�n yılan balıkları g�rmek-ted�r. Her 

mevs�mde bu balıkları avlamak müm-kündür. 

Bunun yanı sıra kooperat�f ekonom�k değer� 

olan ç�pura levrek üret�m�n� artırmak �ç�n 

Sülüngür Gölü'nde kontrollü olarak ağ kafes 

yet�şt�r�c�l�ğ�n� yaparak kooperat�fe öneml� b�r 

gel�r sağlanmaktadır. Yaklaşık 20-25 g ağırlık-

tak� yavru balıklar, 1-1,5 yılda pors�yon büyüklü-

ğüne (200-300 gr.) gelmekte ve satışa sunul-

maktadır. Kooperat�f�n yaklaşık 20-30 ton/yıl 

ç�pura levrek üret�m kapas�tes� vardır. Yörede 

çok sayıda bulunan tur�st�k oteller�n balık �ht�ya-

cının b�r kısmını Köyceğ�z, Ortaca ve Dalaman 

�lçeler�n�n günlük taze balık �ht�yacını kooperat�f 

sağlamaktadır (Özdem�r, 1998). Kooperat�f  

faal�yete geçt�kten sonra harabeler mevk��nde 

yaptırılan dalyan daha ver�ml� b�r şek�lde 

çalışmaya başlamıştır. Ağaç kazıkların arasına 

teller ger�lerek modern kuzuluk s�stem� 

yapılmıştır. Uzunluğu 50 m ve gen�şl�ğ� 60 m 

2olan 3000 m ' lık alanda tuzakların kurulu 

olduğu kısmında der�nl�k 1.5-2 m'y� bul-

maktadır. 

1983 yılında Dalyan �şletmec�l�ğ�n�n gel�şt�r�l-

mes� çerçeves�nde b�r proje hazırlanıp, bu proje 

�le Dalyan s�stemler�n�n modern�zasyonu, vall�-

kültür s�stem�, kuluçkahane ve balık yet�şt�rme 

kafesler�, havuz s�stemler� ve �şleme tes�sler�n� 

�ç�ne alan entegre b�r uygulama öngörülmüş �se 

de anılan proje yaşama geç�r�lemem�şt�r. Yöre-

n�n “Özel Çevre Koruma Bölges�” olarak �lan 

ed�lmes�n� �zleyen dönemde yasal nedenle 

proje yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca DALKO 

�le ÖÇKB Köyceğ�z-Dalyan ÖÇKB'nde 

çevren�n korunması, çevre b�l�nc�n�n yaygınlaş-

tırılması ve ekotur�zm�n uygulanab�lmes� �ç�n, 

Köyceğ�z Gölü'nde sport�f faal�yetler�n destek-

lenmes� ve Köyceğ�z Gölü' nün yören�n su spor-

ları merkez� olmasını amaçlayan b�r protokol 

�mzalamışlardır.
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        ÖZET

    Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde en çok kul-
lanılan malzemelerden b�r� olan betonun, 
ortam şartlarının k�myasal ve b�yoloj�k etk�-
ler�ne karşı dayanıklı olması “serv�s ömrü” 
olarak da tanımladığımız dayanıklılık özel-
l�ğ�n� artırması bakımından öneml�d�r. Bu ma-
kalede, bu etk�ler�n neler olduğu �ncelenm�ş 
ve alınması gerekl� önlemler bel�rt�lm�şt�r.

   Anahtar kel�meler: Su ürünler� yet�ş-
t�r�c�l�ğ�, beton, k�myasal ve b�yoloj�k etk�ler

        ABSTRACT

       The res�stance of concrete, wh�ch �s the 
most used mater�al �n aquaculture, to 
chem�cal and b�olog�cal �mpact of amb�ence 
cond�t�ons �s �mportant for �ncreas�ng the 
res�stance qual�ty that �s also known as 
“serv�ce durat�on”. In th�s paper, what these 
effects were �nvest�gated and the measures 
wh�ch should be taken were def�ned.

  Key words: Aquaculture, concrete, 
chem�cal and b�olog�cal effects 
     
       GİRİŞ

       Den�z ve tatlı sudak� doğal hayat, gerek 
aşırı avlanma ve gerekse k�rl�l�k neden�yle, 
başta balıklar olmak üzere d�ğer sucul orga-
n�zmaların hayatını tehd�t etmekted�r. Bütün 
dünyada olduğu g�b�, üç tarafı den�zlerle çev-
r�l� olan ülkem�zde de �nsan kontrolünde yet�ş-
t�r�c�l�k yan� kültür balıkçılığı son yıllarda gel�ş-
me gösterm�şt�r. Balık yet�şt�r�c�l�ğ� gerek de-
n�zlerde ve göllerde kafes s�stemler�yle, ge-
rekse karada üret�m tes�sler� kurularak yapıl-
maktadır. Öneml� olan noktalardan b�r�, üret�m 
yapmak �ç�n kullandığımız malzemeler�n, su-
yun k�myasal ve b�yoloj�k etk�ler�ne karşı da-
yanıklı olmasıdır. Karada yapılan üret�m tes�s-
ler�nde kullanılan en öneml� malzemelerden 

b�r� betondur. Günümüzde, betonun çok değ�ş�k 
ortamlarda kullanılması neden�yle betondan bek-
len�len özell�kler de artmıştır. Bu nedenle, beto-
nun kullanıldığı ortamda karşılaştığı k�myasal 
etk�ler göz önüne alındığında, betonun daya-
nıklılık (durab�l�ty) özell�ğ� olarak tanımlanan “ser-
v�s ömrü” oldukça önem kazanmaktadır. Betonun 
serv�s ömrü; bulunduğu ortamın etk�s�nde �lk 
şekl�n�, n�tel�kler�n� ve h�zmet görme özell�ğ�n� 
uzun süre kaybetmeden devam ett�reb�lme yete-
neğ� olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, beto-
nun tekn�k ve ekonom�k tasarımı sonucu ortaya 
çıkmıştır (Akman, 1989).
    Betonun dayanıklılığı, kullanıldığı yapının 
emn�yet ve ekonom�s� üzer�nde öneml� b�r etk�ye 
sah�pt�r. Yapılar etüt, proje  ve yapımı esnasında, 
serv�s ömrü boyunca karşılaşacağı k�myasal et-
k�lere karşı dayanab�leceğ� b�r şek�lde �nşa ed�l-
mel�d�r. Doğadak� her şey g�b� yapı malzemeler� 
de kusursuz değ�ld�r. Bununla b�rl�kte yapılan 
hata ve eks�kl�kler, malzemede hasara yol açan 
etkenler�n etk�s�n�n g�derek artmasına ve beto-
nun h�zmet görme yeteneğ�n� uzun süre devam 
ett�rememes�ne sebep olab�lmekted�r. Bu türlü b�r 
beton yapının kullanımı, güvenl� ve ekonom�k 
olmaktan çıkmaktadır. Yan� bozulan betonun gü-
venl�k ger�lmes�, serv�s ger�lmes�n�n altına düşer 
ya da onarım ve bakım masrafları yen�den yapım 
mal�yet�n�n üstüne çıkar. Klas�k mühend�sl�k yapı-
larında dah� dayanıklılık problemler�n�n henüz 
çözümlenemem�ş olması neden�yle, gel�şm�ş ül-
kelerde b�le �nşaat yatırımlarının % 40' ı bakım ve 
onarıma ayrılmaktadır (Metha, 1986). Dolayı-
sıyla yapı yapılırken, ortam şartları göz önüne 
alınarak, en ekonom�k ve güvenl� b�r şek�lde çalı-
şab�lmes� �ç�n, uygun malzemeler�n seç�lmes� bü-
yük önem taşımaktadır.

     Betonun Tanımı: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�-
ğ�nde, en çok kullanılan taşıyıcı ve depolayıcı 
elemanlardan b�r� betondur. Beton; ç�mento, su, 
agrega (kum ve çakıl) ve gerekt�ğ�nde katkı 
maddeler�n�n homojen karışımı olan boşluklu 
yapıya sah�p b�r kütle olarak tanımlanab�l�r (Ona-
ran,1985). Bu malzemeler bel�rl� oranlarda karış-
tırıldığında, kalıplarda �sten�len b�ç�m� alab�lecek, 
plast�k b�r malzeme elde ed�l�r. Betonu üstün kılan 
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en öneml� özelliklerinden biri, bu plastik 
kıvamıdır (Ersoy,1987).  
  
    Betonun Boşluklu Yapısı: Betonun boş-
luklu yapısı, bu boşlukların beton içerisindeki 
dağılımı, miktar ve büyüklükleri betonun 
tahribatına yol açan kimyasal etkenler üze-
rinde birinci dereceden rol oynar. Yapı mal-
zemelerinin birçoğu katı madde olmalarına 
rağmen, iç yapılarında gözle görülen veya 
görülemeyen boşluklar bulunur. Boşlukların 
büyük ve sürekli olanları, malzeme içerisinde 
sıvı ve gazların geçmesine imkan sağlar. Be-
ton içerisindeki boşluk sistemlerinin bazı-
larını, iyi agrega seçimi, agrega büyüklük-
lerinin düzenlenmesi, çimento dozajının 

 3 arttırılması (dozaj 1 m betona konacak 
çimentonun kg cinsinden miktarıdır), be-
tonun iyi yerleştirilmesi gibi işlemler sonu-
cunda önlemek mümkündür.

  Betonda Geçirgenlik: Yapı malzeme-
lerindeki dayanıklılık problemlerini inceler-
ken, dikkate alınması gerekli en önemli unsur 
malzemenin geçirgenliğidir. Özellikle su 
yapılarında betonun dayanıklılığını birinci 
dereceden etkileyen betonun geçirgenliği, 
beton içerisindeki boşluklar ile agrega 
yüzeyindeki çatlakların bir fonksiyonudur 
(Uğurlu,1990). Betonda dayanıklılık prob-
lemleri betonun geçirgenliği ile başlar. Be-
tonun geçirimsiz olması durumunda, birçok 
dayanıklılık problemine yol açan su ve zararlı 
sıvılar beton içerisine nüfuz edemez. Dola-
yısıyla geçirimsiz ya da geçirimliliği az olan 
betonlarda, don olayı veya betonu kimyasal 
olarak parçalayan reaksiyonlar görülmez. 
Özellikle betonda tahribata yol açan kimya-
sal reaksiyonların, zararlı sıvıların beton 
içerisine sızması ya da beton tarafından 
emilmesi sonucu meydana geldiği düşünü-
lecek olursa, beton dayanıklılığında geçir-
genliğin önemi anlaşılmış olur.

     Betonda Kimyasal Hasar Etkenleri: Be-
ton bileşenleri maruz kaldıkları çevre koşul-
ları ile, özellikle sulu ortamlarda, çeşitli et-
kileşimlere girerler. Bu etkileşme sonucu, 
malzemede çoğu zaman istenmeyen deği-
şiklikler ortaya çıkar. Bu değişim sonucunda, 
beton yapı işlevini yerine getirebilmesi için 
gerekli olan özelliklerinin bir kısmını kaybe-
debilir. Kimyasal etkilerin sonucunda beton-

da iç yapı bozulur, mukavemet azalır, boşluk 
oranı büyür, büyük yerel şekil değiştirmeler 
sonucunda betonda kabarmalar ve çatlamalar 
görülür. Kısacası beton korozyona uğrar. Değişik 
kimyasal maddelerin betona olan etkisi Tablo 
1'de verilmiştir. Tabloya göre farklı kimyasal 
maddelerin betonu farklı şekillerde tahrip ettiği 
görülecektir (ACI,1983).

  
    Çok karşılaşılan kimyasal hasar tipleri açı-
sından, betona etki ederek tahribatına yol 
açan zararlı kimyasal etkileri Sülfat Etkisi, 
Asitlerin Etkisi, Magnezyum ve Amonyum Tuz-
larının Etkisi olarak sınıflamak mümkündür.

Betona Sülfat Etkisi: Betonda sülfat koroz-
yonunun şiddeti, sülfat iyonunun konsantras-
yonuna, çimento içindeki bileşenlere, sülfat 
iyonunun oluşturacağı bileşimin cinsine ve 
miktarına, betonla temas süresi ve şekline 
bağlıdır. Sodyum ve kalsiyum sülfatla korozyo-
na uğrayan beton yumuşamakta, magnezyum 
sülfat ile ise beton yüzeyinde sert bir kabuk olu-
şarak parçacıklar şeklinde bozulma olmaktadır 
(Onüçyıldız,1991). Beton karma suyu için, kir-
lilik derecesini gösteren geliştirilmiş sınır değer-
ler olmamasına karşın, karma suyunda aşındırıcı 
karbonik asit, mangan bileşikleri, amonyum tuz-
ları, serbest klor, silt, yağ, evsel ve endüstriyel 
atıklar bulunmamalıdır. Karma suyunda sülfat 
miktarı %o 5 ile %o 1 arasında ise zararsız kabul 
edilir, fakat bu miktar bile dayanımda % 4 ile %10 
arasında kayba neden olmaktadır. Suyun pH' ı ise 
7' den küçük olmamalıdır (TS 1247). Doğadaki 
suların zararlı etkinlik dereceleri, incelenen 
özellik ve madde bakımından TS 3440' da verilen 
(Tablo 2) sınır değerler göz önüne alınarak tayin 
edilir. Bu değerler durgun veya yavaş akan, 
doğrudan doğruya beton ile temas eden sular 
için geçerlidir (TS 3440).
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Tablo 2. Doğadaki Suların Zararlı Etkinlik 
Dereceleri İçin Sınır Değerler (Durgun veya 
yavaş akan ve betonla doğrudan doğruya 
temas halinde olan sular için)

a) Sülfatın Betona Etki Mekanizması: 
Sülfat korozyonu, reaksiyon ortamında su 
bulunduğu zaman mümkündür. Betonla te-
mas halinde bulunan sülfat iyonu, çimen-
tonun bileşenleri ile reaksiyona girerek 
candlot tuzu olarak isimlendirilen bir tuz olu-
şumuna neden olur. Bu tuzun oluşumu sı-
rasında çok büyük bir hacim artışı (~ %227) 
meydana gelir. Hacim genleşmesi sırasında, 
beton dokularında meydana gelen içsel geril-
meler betonu zayıflatarak çatlatır, bazen de 
tamamen parçalanmasına yol açar.

Tablo 3. Sülfat etkisindeki beton için 
ye r i ne  ge t i r i lmes i  ge rek l i  ş a r t l a r 
(Neville,1977).

b) Betona Asitlerin Etkisi: Hemen 
hemen bütün asitler kireç, çimento, harç ve 
beton üzerine değişik şekillerde etki ederler. 
Asitler pH' ları 7' den küçük olmaları ile ta-
nınan sıvılardır. 6-6.5 pH değerinden iti-
baren asitler betonu etkiler, bu değerin azal-
masıyla etki şiddeti daha da artar. pH değe-
rinin 6' dan küçük olması durumunda, hiçbir 
çimento cinsi asit etkisini önlemek için çö-
züm olamaz. Ayrıca kuvvetli asitlerin betona 

etki etme mekanizmasının karmaşık ve hızlı 
olması nedeniyle, bu konuda kesin çözümler 
üretilememiştir.

   c) Magnezyum ve Amonyum Tuzlarının 
Etkisi: Magnezyum sülfat ve magnezyum klorür 
gibi magnezyum tuzları, çimentodaki bileşenler 
ile reaksiyona girerek, Candlot tuzunu oluşturur. 
Tuz oluşumu, sülfatın zararlı etkisine benzer 
şekilde, büyük bir hacim oluşturarak betonu 
zamanla parçalar. Bu tuzlardan betonu korumak 
için alınması gerekli önlemler, sülfat etkisindeki 
zararlı etkilerden korunma yöntemleriyle ben-
zerdir (Neville,1977).

Su Taşıyıcı Elemanlarda Biyolojik Kirlenme: 
Suyun taşınmasında iki yöntem kullanılmaktadır. 
Bunlar açık kanallar ve boruyla sevk sistem-
leridir. Açık kanallarda, hem uzunluğa hem de 
suyun taşınma yüksekliğine dikkat edilmesi 
gerekmektedir. Açık kanallarda oluşacak sürtün-
me kayıpları, borulara kıyasla daha az olmak-
tadır. Maliyet açısından dezavantajlı olmasına 
rağmen, biyolojik kirlenmenin kontrolü ve te-
mizlenmesi bakımından, açık kanallar daha 
avantajlıdır. Bir deniz suyu sisteminin perfor-
mansını etkileyebilecek en önemli faktör, biyo-
lojik kirlenmedir. Biyolojik kirlenme, deniz suyu 
sistemlerinin bakımı ve işletilmesi ile birlikte 
düşünülmesi gereken, en önemli faktörlerden 
birisidir. Sorunların büyüklüğü, bulunulan yöre-
ye ve mevsime göre değişmektedir. Boruların 
yüzeyi biyolojik kirlenme sonucu pürüzlenmek-
tedir. Bu şekilde işletilmesi, boruların dolmasına 
sebep olabilmektedir. 12-16 aylık zaman içeri-
sinde midyelerin artan büyüklüğü, 8 inç'lik bir 
boruyu doldurarak, 3 inç'lik bir boru durumuna 
getirebilir. Biyolojik kirlenme, su taşıyan boru-
larda akımı belirgin bir şekilde azaltacak kadar 
tıkanmasına yol açmışsa, sorunu çözmek için 
aylarca sistemin kapatılması bile söz konusu 
olabilir. Özelikle, ciddi bir şekilde içleri dolan 
boruların temizlenmeye çalışılması durumun-
da, borulara zarar verilmesi de mümkündür. Ba-
zı durumlarda, boruların ve teçhizatın söküp 
atılmasının daha hızlı ve daha ekonomik olduğu 
belirtilmektedir. Bir başka yöntem ise, deniz 
suyu sistemlerinde birbirine paralel iki komple 
boru sistemi kullanımıdır. Bu şekilde, borunun 
biri sistem dışı kalıp biriken organizmaları yok 
ederken, diğer borular görevine devam etmek-
tedir. Bu sistem çok güvenilir olup, iyi sonuç 
vermektedir. Fakat doğal olarak, maliyet iki 
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katına çıkmaktadır. Başka bir yaklaşım da, 
kirlenmeye engel olmak için, borulardaki su 
hızını belli bir değerin altına düşürme-
mektir. Yaklaşık olarak, minimum 3 m/sn'lik 
bir hızın ideal olduğu belirtilmektedir. Eğer 
su hızı 4 m/sn ve daha yüksek değerlerde 
olursa, kum gibi aşındırıcı parçacıkların boru 
üzerinde yapacağı erozyonun dikkate alın-
ması gerekir. Biyolojik kirlenmenin gide-
rilmesi için kullanılan yöntemlerden birisi 
de, mekanik yöntemler ile yapılan temiz-
leme işlemidir. Kirlilik çok büyük boyutlara 
ulaşmışsa bu yöntemler çok işe yaramak-
tadır. Kısa borularda “Snakes” ' ler, uzun 
borularda ise poliüretan “Pigs” ' ler (do-
muzcuk) oldukça etkili açma araçlarıdır. Bu 
pigs' ler, mermi şeklinde olup esnek ve ka-
sılabilir özelliktedirler. Bunlar, basınçla 
borulara itilerek ilerleyip, sürtünme yoluyla 
önlerinde bulunan atıkları temizlemek-
tedirler. Bu temizleme işlemi sadece birkaç 
dakika sürer. Bunların üzerinde toplanan 
materyaller kolaylıkla temizlenebilir. Bu 
yüzden ekonomik, pratik ve yeterince gü-
venlidirler. Bir başka yöntem ise, biyolojik 
kirlenmeye karşı yüzeylerin klorlanmasıdır. 
Her 2-4 haftada bir, 1-2 gün süre ile, 1-1.5 
mg/l klor uygulanacak olursa, borularda 
biyolojik kirlenmenin önlenebileceği 
belirtilmektedir (Huguenin ve Colt,1989). 

       SONUÇ
        Betonun bozulmasına yol açan kimyasal 

etkiler incelendiğinde, düşük su/çimento 

oranının, iyi seçilmiş çimento cinsinin, düşük 

su emme ve geçirgenliğin, yüksek oranda 

doluluk ve iyi sıkışmanın, bozulmayı azaltan 

faktörler olduğu görülmektedir. Eksik kalite 

kontrol, suyun basınç altında veya yüksek 

dozda etkilemesi, yetersiz kür, aralıklı ıs-

lanma-kuruma, donatıların paslanması gibi 

değişik faktörler de bozulmayı arttırmak-

tadır. Beton yapılar inşa edilmeden önce, 

etüt safhasında betonun karşı karşıya kala-

cağı kimyasal etki ve bu etkinin hangi ortam-

dan kaynaklandığı bilinmelidir. Projelen-

dirme sürecinde ise seçilecek doğru kriter-

lerin ve yapım sırasında alınacak tedbirlerin, 

bu etkinin yapacağı tahribatları önlemesi büyük 

ölçüde olasıdır. Betonun zararlı etkiye maruz 

kalacağı ortamda, zararlı etkinlik derecesinin 

altında kimyasalların olması durumunda bile, bu 

olgu önemle değerlendirilmelidir. Bu değerlen-

dirme içerisinde betonun bileşenleri, yapısal 

durumu, çimento dozajı ve cinsi, agrega cinsi ve 

granülometrisi, su/çimento oranı, geçirgenliği, 

kimyasal reaksiyonun kinetiği ve oluşum biçimi 

gibi özellikler göz önüne alınarak, yapı inşa edil-

meden önce gerekli önlemler alınmalıdır. Yine 

özellikle deniz suyu sistemlerindeki taşıyıcı ele-

manlar üzerinde büyük derecede bir problem 

olan biyolojik kirliliğin, tamamen önlenmesi 

imkansızdır. Ancak bazı yöntemlerle, bu kirliliğin 

azaltılması ve tesisin normal işlevini yerine 

getirmesi mümkün olmaktadır. 
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Bir sempozyum daha sona erdi. 1991 
yılında ilki gerçekleştirilen ve iki yılda bir 
yinelenerek gelenekselleşen Su Ürünleri 
Sempozyumunun on üçüncüsünü Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Su Ürünleri Fa-
kültesi düzenlemiştir. Su Ürünleri Fakült-
elerinin, sektörle buluşması ve dayanış-
masının gerçekleştiği bu sempozyumlar ger-
çekten iki taraf için de çok anlamlıdır. Tatlı 
bir heyecanla nasıl başlayacak nasıl geçecek 
derken bitti bile… 

Her sempozyumda olduğu 
gibi, XIII. Su Ürünleri Sempozyu-
mu'nda da içten, konuksever, öz-
verili bir ekip çalışması vardı. Buna 
karşın elbette konukların hoşgörü-
süyle atlatılan küçük aksaklıklar, 
mükemmeliyetçilik duygusuyla 
keşke şöyle olsaydı denilen anlar 
oldu. Sempozyum genel olarak 
olumlu ve keyifli geçti. Bu sempoz-
yumda yaşananlar ve deneyimler 
bir sonraki çalışmalara ışık tuta-
cak; böylece hep daha iyiye doğru 
bir gelişme olacaktı. 1- 4 Eylül 2005 
tarihleri arasında gerçekleştirilen 
sem-pozyum bilimsel toplantılara 
eşlik eden atölye çalışmaları ve sosyal 
etkinliklerle oldukça yoğundu. Katılım umu-
lanın oldukça üzerindeydi ve bu durum heye-
canı bir kat daha arttırdı. Ağırlıklı olarak su 
ürünlerinin farklı tatlarının sunulduğu açılış 
kokteyli, yemekler ve gezi organizasyonla-
rında konuklara mahçup olmamak, onları en 
iyi şekilde ağırlayabilme sorumluluğu; dü-
zenlemeden sorumlu olanların uykularını ka-
çırdı. Fakat konukların bir sonraki sempoz-
yumu da Çanakkale'de yapalım önerisi bizleri 
onur-landıran hoş bir anı olarak kaldı.     

1 Eylül 2005 tarihinde Üniversitemiz 
Terzioğlu Kampusü'nde yer alan Troia Kültür 
Merkezi Sevim Buluç Oditoryumu'nda 

Sempozyumun açılışı gerçekleştirildi. İlk ko-
nuşma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran CİRİK 
tarafından yapıldı. Kendisi konuşmasında su 
ürünleri kaynakları, kirlilik ve tüketim alışkan-
lıkları ile ilgili bilgi verdikten sonra; avlanma ve 
yetiştiricilikle ilgili sayısal bilgiler verdi. Balığın 
besin değerinin yüksek olmasına karşın eko-
nomik bir gıda olduğunun ve dünyada beslenme 
sorununun öne çıktığı bugünlerde işleme tek-
nolojisi kullanılarak  balık  tüketilmesinin so-

runu  gidermede öne çıktığını vurguladı. Bu 
alanda sorumlu bilim insanlarını ağırlamaktan 
onur duyduklarını belirtti. Rektör Prof. Dr. 
Ramazan AYDIN da Su Ürünleri sektörünün ulusal 
ekonomide giderek önem kazanan konumu 
hakkında bir konuşma yaptı. Ege Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Atilla ALPBAZ'ın 
sektörün Türkiye ve dünyadaki durumunu genel 
bakışla ortaya koyan konuşmasının ardından 
Ülkemiz de Su Ürünlerine dayalı sanayide önemli 
yeri olan Dardanel Su Ürünleri AŞ'nin Yönetim 
Kurulu Bşk. Niyazi Önen firmanın gelişimi, sorun-
ları ve eğitime katkılarını kapsayan konuşmasını 

 Nerm�n BERİK*
* Onsek�z Mart Ün�vers�tes� 

Su Ürünler� Fakültes�

Fotoğraf 1. Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

 Şükran CİRİK açılış konuşmasını yaparken

  XIII. SU ÜRÜNLERİ 
SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN
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yaptı. Su altının tanıtımında büyük katkıları 
olan sualtı fotoğrafçısı, film yönetmeni, 
belgesel ustası sayın Haluk Cecan açılışta 
bizleri yalnız bırakmadı ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Ramazan Aydın tarafından kendilerine şilt 
verildi.

 Sempozyumda 140 bildiri ve 160 poster 
sunumu ile toplam 300 adet bilimsel çalışma 
takdimi gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda 
bildiri sunumları akademik bölümleşmeye 
paralel biçimde, Avlama ve İşleme Tek-
nolojisi, Yetiştiricilik, Su Ürünleri Temel 
Bilimler seksiyonları şeklinde ayrılan 
salonlarda yapılmıştır. Bu bağlamda Avlama 
ve İşleme Teknolojisi Seksiyonunda 50, 
Yetiştiricilik Seksiyonunda 45 ve Su Ürünleri 
Temel Bilimler seksiyonlarında 44 bildiri 
sunumu gerçekleşmiştir. Ayrıca Yetiştiricilik 
seksiyonunda 68, Avlama ve İşleme 
Teknolojisi seksiyonunda 43, Su Ürünleri 
Temel Bilimler seksiyonunda 46 adet çalış-
ma, poster olarak Sunulmuştur.  

 Üçüncü gün öğleden sonra düzenlenen 
panelde, Prof. Dr. Ahmet KOCATAŞ, Prof. Dr. 
Haşmet ÇAĞIRGAN, Prof. Dr. İbrahim 
OKUMUŞ, Akuakültür Dern. Bşk. Yrd. Nihat 
KURTULUŞ ve Küçük Balıkçı Koop. Bşk. Nihat 
KURTULUŞ gibi su ürünlerine önemli katkıları 
olan değerli isimler panelist olarak katıl-
mıştır. Panelin ardından sona eren sempoz-
yumda, Dekan Yardımcısı ve Yetiştiricilik 

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Adem Tekinay tarafından 
yapılan sempozyum değerlendirilmesinde aşa-
ğıdaki konulara değinilmiştir. Su ürünlerinin gıda 
ve farmakolojik olarak üretimi ve tüketimi 
desteklenmeli, standartların gelişmiş ülkeler-
deki gibi olması sağlanmalıdır. Bilinçli su ürünleri 

üreticileri ve tüketicileri 
sektörü canlandıra-
caktır. Halk sağlığı bu ça-
lışmalarla korunacak, 
kaliteli işlenmiş su ürün-
leri ile zamansız avlanm-
alar önlenebilecek, do-
layısıyla balık stokları 
korunacaktır. İşleme 
teknolojisi alanında yön-
temlerin geliştirilmesi 
ve bu yönde araştırma-
ların özendirilmesi ge-
reklidir. İşleme tekno-
lojisi özelinde ve diğer 
dallarda sektörün istem-
lerine uygun bilimsel 
nitelikli ve uygulamaya 
yönelik ders içerik-

lerinin genişletilmesi ve geliştirilmesi vurgu-
lanmıştır. Özellikle genç akademisyenlerin 
sempozyum ve benzeri toplantılara ilgilerini 
arttırmak üzere, hakemlik sistemi işletilerek 
ulusal bir derginin özel sayısında yayımlanması 
talep edilmektedir. Çeşitli üniversiteler 
bünyesinde bulunan Su Ürünleri Fakülteleri aka-
demisyenleri araştırma, bilgi alışverişi bilimsel 
dayanışma ve işbirliğinin daha etkin bir biçimde 
geliştirilmesinin hedeflenmesi belirtilmiştir. 
Türkiye de tarım ve gıda sektörünün diğer alan-
larından çok daha hızlı bir ivme ile gelişen su 
ürünleri yetiştiriciliğinde, sektörel çatışmaları 
önlemek için, özellikle denizel yetiştiriciliğin 
yapılacağı coğrafya net bir biçimde belirlen-
meli, ayrıca su ürünleri avcılığı ile uyumlu bir 
faaliyet şeklinde sürdürülmelidir. Bu bağlamda, 
kıyı avcılığı ile, ağ-kafes kültür faaliyetlerinin 
birbirine zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi 
önemlidir. İşletmede hijyen koşullarının 
duyarlılıkla korunması ve hastalıkların fakü-
ltelerdeki araştırmalara paralel tedavisi ve bu 
çerçevedeki zararların önlenmesi vurgu-
lanmıştır. Ayrıca balık hastalıklarına yönelik 
araştırma ve araştırıcıların desteklenmesi 
istenmiştir. Uygulamalı bilimler temel oluşturan 

Fotoğraf 2. Sualtı fotoğraf ve belgesel ustası

 Haluk Cecan ile Rektör Prof. Dr. Ramazan Aydın 
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temel bilimlerde, su ürünlerine ortam teşkil 
eden deniz ve içsularda besin zincirini teşkil 
edecek türlere yönelik araştırmaların 
geliştiği belirtilebilir. Ayrıca işletmelerin 
kirlilik yönündeki spekülasyonları önleyici 
ÇED çalışmalarının duyarlılıkla yapılması 
önemle belirtilmiştir. Üç gün süreyle bilimsel 
toplantıların heyecanına Haluk Cecan su altı 
belgesel fi lmleri; Dr. G. TORZILLO; 
“Biological and Technological Constraints in 
Algal Biotechnology” konulu Atölye 
çalışmas; Tahsin Ceylan “Su Altı Fotoğraf 
Tekniği” konulu çalışması ile sempozyuma 
önemli katkı sağlamışlardır. Ayrıca çalış-
manın devamı olarak Bilim 1 Araştırma Ge-
misi ile Dardanos Yerleşkesinden hareketle 
her biri alanlarında uzman olan dalış grubu 
ile tüplü dalış gerçekleştirilmiştir.   

4 Eylül 2005 günü konuklarımızla 
Gelibolu Tarihi Milli Parkı ziyareti gerçek-
leştirilmiştir.  Bugün  bu topraklarda özgürce 
yaşamamızı borçlu olduğumuz Çanakkale 
şehitlerimiz bu vesileyle bir kez daha saygı 
ve şükranla anılmışlardır.

Not: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü 
Sayın Prof. Dr. Bülent Cihangir'e fotoğraf 
katkıları için teşekkür ederiz. 

 

Fotoğraf 3:  Xlll.  Su Ürünler� Sempozyumu Kapanış Fotoğrafı

19

SÜMDERSÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



Tu
r

 
b

o
t

a
n

İm
a

la
t 

S
a

n
a

y
i 
Ti

ca
re

t 
Lt

d
. 

Ş
ti

.

H
D

P
E
 B

O
T

Z
I
P
H
I
U
S

R

T
u

rb
o

ts
a
n

 İ
m

a
la

t 
S

a
n

a
y
i 

L
im

it
e

d
 Ş

ir
k

e
ti

A
y
d

ın
lı

 K
ö

y
ü

 M
a
h

a
ll

e
s
i 

E
v
re

n
p

a
ş
a
 C

u
m

h
u

ri
y
e

t 
C

a
d

d
e

s
i 

N
o

: 
6

7
 T

u
z
la

 -
 İ

s
ta

n
b

u
l

T
e

l:
 0

 2
1

6
 3

9
3

 5
5

 6
2

  
 F

a
k

s
: 

0
 2

1
6

 3
9

3
 5

5
 7

9
  

w
w

w
.t

u
rb

o
ts

a
n

.c
o

m

B
a
k

ım
 g

e
re

k
ti

rm
e

y
e

n
 y

a
p

ıs
ı,

 y
ü

k
s
e

k
 y

ü
k

 k
a
p

a
s
it

e
s
i,

 h
e

r 
tü

rl
ü

 h
a
v
a
 k

o
ş
u

lu
n

d
a
 k

u
ll

a
n

ıl
a
b

il
ir

li
ğ

i 
il

e

T
ü

rk
 d

e
n

iz
le

ri
n

d
e

 y
e

n
i 
b

ir
 k

o
n

s
e

p
t

S
il

a
h

lı
 k

u
v
v
e

tl
e

r 
v
e

 g
ü

v
e

n
li

k
 b

ir
im

le
ri

, 
s
a
ğ

lı
k

 v
e

 k
u

rt
a
rm

a
 b

ir
im

le
ri

, 
te

rs
a
n

e
le

r,
 g

e
m

i 
a
c
e

n
ta

la
rı

, 
d

a
lı

ş
 o

k
u

ll
a
rı

, 
b

a
lı

k
 ç

if
tl

ik
le

ri
, 

tu
ri

s
ti

k
 t

e
s
is

le
r 

v
e

 s
p

o
r 

a
k

ti
v
it

e
le

ri
 d

ış
ın

d
a
 ş

im
d

i 
a
rt

ık
 h

o
b

i 
a
m

a
ç
lı

 k
u

ll
a
n

ım
,

m
a
ri

n
a
 h

iz
m

e
t 

te
k

n
e

s
i 

v
e

y
a
 a

m
a
tö

r 
b

a
lı

k
ç
ıl

ık
 i

ç
in

 d
e

 g
e

li
ş
ti

rd
iğ

im
iz

 m
o

d
e

ll
e

ri
m

iz
le

 h
iz

m
e

ti
n

iz
d

e
y
iz

.

K
Q

T
S

E
-I

S
O

-E
N

9
0

0
0

C
E

TÜ
R

K
 K

A
R

A
S
U

LA
R

IN
D

A
 S

İY
A

H
 B

A
Lİ

N
A

 
TÜ

R
K

 K
A

R
A

S
U

LA
R

IN
D

A
 S

İY
A

H
 B

A
Lİ

N
A

 



1- Su Ürünler� Mühend�sler� Derneğ� Derg�s�, Su 

Ürünler�  Mühend�sler�  Derneğ� yayın organı olup 4 ay-

da b�r yayımlanır.

2- Derg�de, su ürünler�n� �lg�lend�ren, tamamı veya b�r 

kısmı başka yerde yayımlanmamış özgün b�l�msel 

araştırmalar, gözlemler, derlemeler, çev�r�ler, b�l�msel 

araştırma özetler� ve haberler yayımlanır. Derleme 

n�tel�ğ�ndek� yazılar özgün olmaları, yen�l�k �çermeler� 

ve klas�k b�lg�ler�n tekrarı olmamaları durumunda kabul 

ed�l�r. Çev�r�ler konusunda �se özgün makalen�n de 

çev�r�yle b�rl�kte gönder�lmes� zorunludur.

3- Derg�de yayımlanmak üzere gönder�len maka-leler 

b�ç�m, açıklık ve özgünlük açısından Yayın Kurulunca 

değerlend�r�lerek konu �le �lg�l� hakemlere gönder�l�r. 

Hakemler�n görüşü alındıktan sonra öner�len değ�ş�kl�k 

ve düzeltmeler�n yapılması �ç�n makale yazara/baş 

yazarına ger� gönder�l�r; düzeltmeler yapıldıktan sonra 

yayımlanır. Hakemler�n öner�ler� dışında makalelerde 

sonradan ekleme ve çıkartma yapılamaz. Yayımlan-

ması uygun bulunmayan makaleler�n b�r kopyası yaza-

rına/baş yazarına �ade ed�l�r.

4- Eserler, Türkçe veya İng�l�zce d�ller�nden b�r�nde A4 

(21.0 x 29.7 cm) boyutlarındak� beyaz kağıda, 

kenarlarında üstten ve soldan 3 cm, alttan ve yandan 

2,5 cm. boşluk kalacak şek�lde �k� satır aralığında 12 

punto büyüklüğünde M�crosoft Word 98 veya daha üst 

sürümler�nde, Ar�al yazı t�p�nde yazılmalı, 10 sayfayı 

geçmemel�, sayfa numaraları sayfanın altında ve 

ortasında yer almalıdır. Makale, Doç. Dr. Taçnur 

BAYGAR (baygar@mu.edu.tr) elektron�k posta 

adres�ne üst yazılı gönder�lmel�d�r. Yayına kes�n   

kabulden sonra lazer yazıcıdan alınmış b�r adet çıktısı 

ve b�r d�sket yada cd �le üst yazılı olarak  Doç. Dr. 

Taçnur BAYGAR, Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� 

Fakültes�,  48140 Kötekl� /MUĞLA  adres�ne 

yollanmalıdır. 

5- Derg�, eserler�n tekn�k �çer�kler�nden ve basım hata-

larından sorumlu değ�ld�r. Basılmış olan eserlere tel�f 

ücret� ödenmez.

6- Eserler Türk D�l Kurumu Yazım Kurallarına uygun 

olarak yazılmalıdır.

7- Makalen�n başlığı, yazıldığı d�lde büyük harflerle 

yazılmalıdır. Başlık kısa ve konu �le �lg�l�, b�lg�lend�r�c� 

olmalıdır. Eser Türkçe yazılmış �se başlığın altında 

yabancı d�lde, yabancı d�lde yazılmış �se Türkçe başlık 

da eklenecekt�r.

8- Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı küçük harflerle 

unvan bel�rt�lmeden makale başlığının altına yazılmalı, 

yazar adresler� d�pnot olarak �lk sayfanın altında bel�r-

t�lmel�d�r.

9- Özgün çalışmalarda Özet, G�r�ş, Materyal ve 

Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç �le Kaynaklar 

kısımları bulunmalı, anılan bölüm başlıkları sola dayalı 

b�ç�mde büyük harflerle ve kalın yazı karakter� �le 

yazılmalıdır. 

10- Özet, makalen�n öneml� noktalarını �çerecek şek�l-

de kısa ve öz olmalı, Eser Türkçe yazılmış �se yabancı 

d�lde başlık ve özet yazılacak, eser yabancı d�lde 

yazılmış �se Türkçe başlık ve özet yazılmalıdır.

  Özet: Eser�n yazıldığı d�lde, çalışmanın amacını, 

sonuçlarını ve yorumunu �çermel�, 200 kel�mey� geç-

memel�d�r.

 Derg�de yayınlanacak eserler, or�j�nal araştırma 

makales� veya sektöre b�l�msel anlamda katkı sağla-

yacak ve yen�l�k get�recek n�tel�kte derleme olab�l�r. 

Ancak derlemelerde d�kkat ed�lecek konu, derlemey� 

yapan yazarın, kaynaklar kısmında konu �le �lg�l� en az 

�k� eser�n�n bel�rt�lmes� zorunluluğudur. 

   Anahtar kel�meler: Yabancı d�lde ve Türkçe özet-

ler�n altında 5'er adet anahtar kel�me ver�lmel�d�r.

   Met�n: G�r�ş, Malzeme ve Yöntem, Bulgular, Tartış-

ma ve Sonuç, Kaynaklar başlıkları altında oluşturul-

malıdır.

   Tablo ve şek�ller: Her türlü ç�z�m ve fotoğraf şek�l 

olarak adlandırılır. Şek�ller�n altında nolarıyla b�rl�kte, 

tablo başlıkları tablo üzer�nde tablo numarası �le b�rl�kte 

yazıldığı d�lde yer almalıdır. 

   Kaynaklar: Met�n �ç�nde �lk ver�lenden başlayarak 

b�rb�r�n� �zleyen numaraları alır ve met�n �ç�nde kay-

nağın atıf yapıldığı yerde �lg�l� kaynağın numarası 

parantez �çer�s�nde ver�l�r,ya da eser tek veya �k� �s�ml� 

�se yazarlardan sonra tar�h (Sunlu & Çev�k,(2005)); 

eser üç veya daha fazla k�ş� tarafından yapılmış �se 

(Baygar vd.(2005)) olarak bel�rt�lmel�d�r. Kaynaklar 

met�n �ç�nde aldığı numara sırasına göre kaynak 

l�stes�nde yer almalıdır. Kaynağı yazma şekl� �se 

a)yazar soyadı �le adının �lk harf�, b) Makalen�n yayım 

tar�h�, c) Makalen�n adı, d) Derg�n�n adı, uluslar arası 

yayınlarda kullanılan kısaltılmış şekl� �le adı, e) C�lt 

sayısı, f) Sayfa numarası.

   Örnek: BAYGAR.T.; ŞENTÜRK, A. (2003): Ön 

P�ş�rme ve Ster�l�zasyon İşlem�n�n, Yellowf�n Ton  Balığı 

Et� Kal�tes� Üzer�ne Etk�s�. Turk. J. Vet. & An�m. Sc�. 

27(4), 943-947.

    Kaynak, k�tap �se, a) Bölüm yazarının soyadı ve 

adının �lk harf�, b) Yayın tar�h� c) Bölümün adı, c) 

Bölümün alındığı k�tabın adı, d) Yayınlandığı yer, e) 

Yayınlayan, f) Sayfa noları, g) varsa ISSN nosu. 
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      Özet
      Karaden�z'�n S�nop İç L�man 
bölges�nden toplanan zooplankton ve bazı 
t�car� balık-larda sek�z ağır metal (bakır, 
koba l t ,  kurşun,  ç �nko ,  kadm�yum, 
manganez, n�kel ve dem�r) m�ktarları 
ölçülmüştür. Genel olarak ağır metal 
düzey le r �  Türk �ye  ve  u lus la ra ras ı 
standartların verm�ş olduğu değerler�n 
altın-da bulunmuştur. Bu ver�ler gelecek 
ça l ı ş -ma la r  � ç �n  ya ra r l ı  b � r  ö rnek 
sağlamaktadır.
     Anahtar Kel�meler: Zooplankton, ağır 
metal, balık

Heavy Metal Amounts �n Zooplankton 
and Some Commerc�al Teleost F�sh 
from Inner Harbour of S�nop, Black Sea

        ABSTRACT
   The amounts of e�ght heavy metals 
(copper, cobalt, lead, z�nc, cadm�um, 
manganese, n�ckel and �ron) have been 
measured �n zooplankton and some of 
commerc�al f�sh collected from �nner 
harbour of S�nop, Black Sea.  In general, �t 
was found that the levels of heavy metals 
stud�ed were lower than the max�mum 
perm�ss�ble l�m�t of the food regulat�ons of 
Turkey and �nternat�onal standards.  These 
data have prov�ded a useful basel�ne for 
future reference.
       Key Words: Zooplankton, heavy metal, 
f�sh 

        GİRİŞ
   Çağımızda doğal dengey�, �nsan ve 
hayvan sağlığını tehd�t eden en öneml� 
tehl�keler�n basında çevre sorunları 
gelmekted�r. Hızla artan dünya nüfusunun 
beslenmes�, gel�şen endüstr�ler�n ve daha 
uygar yaşama düzey� sağlama amacı �le 
sürdürülen çabaların �sten�lmeyen b�r so-
nucu olarak ortaya çıkan bu konu günü-
müzde de g�derek artan boyutlarda önem�n� 

korumaktadır. Çevre k�rl�l�ğ� �nsanoğlunun 
varoluşuyla ortaya çıkmış, kentsel büyüme ve 
endüstr�yel gel�şmeye paralel olarak da 
artmıştır. Sonuçta ekos�stem�n büyük b�r bölü-
münü oluşturan su ortamı, en�nde sonunda 
atıklar �ç�n alıcıortam olarak kullanılmıştır. Doğal 
dengey� bozan bu k�rlet�c�ler; organ�k maddeler, 
endüstr�yel atıklar, petrol ve türevler�, yapay 
tarımsal gübreler, deterjanlar, radyoakt�f mad-
deler, pest�s�dler, �norgan�k tuzlar, yapay organ�k 
k�myasal maddeler ve atık ısı olarak gruplandırı-
lab�l�rler. Ağır metaller bu gruplandırmaya göre, 
endüstr�yel atıklar �ç�nde yer alıp ekos�stem� 
tehd�t etmekted�r (1,2,3).

      Batı Karaden�z Bölges�'nde yer alan S�nop, 
�k� fabr�kanın dışında endüstr�yel gel�ş�m�n olma-
dığı, balıkçılık ve tur�zm�n öne çıktığı b�r yerleş�m 
b�r�m�d�r. Bu nedenle doğal b�r l�man olan S�nop 
kıyılarında genel etk�lenmen�n dışında, sadece 
yaz aylarında gözlenen, artan nüfustan kaynak-
lanan b�r evsel k�rl�l�k söz konusudur (4-14). Bu 
çalışmamızda S�nop �l� sah�ller�nden toplanan 
zooplankton ve bazı ekonom�k balık türler�nde 
ağır metal konsantrasyonlarının tesp�t ed�lmes�, 
ayrıca daha önce bu yörelerde yapılan çalış-
malarla karşılaştırmalar yapılması amaçlan-
mıştır.

      MATERYAL VE METOT 
     Özell�kle S�nop bölges�nde araştırma alanı 
olarak, k�rlet�c� kaynaklar göz önünde 
bulundurularak S�nop �l� İç L�man bölges� ele 
alınmıştır (Şek�l 1). İç l�man yerleş�m bölges� 
olup, yerleş�m�n g�derek artması, özell�kle yaz 
aylarında tur�zm akt�v�tes� sonucunda faz-
ladan oluşan evsel atık maddeler, kontrolsüz 
deşarj s�stem� hatta İç L�man'da sürekl� olarak 
bulunan tekne, kayık ve gem�ler�n s�nt�ne su-
ları denizel ortamın kirlenmesine neden olmak-
tadır. Ayrıca teknelerin onarımı ve boyama son-
rasında atılan boya ve benzeri atıklar limanın iç 
kesimlerinde zaman zaman değişik görüntülere 
neden olmaktadır. Bu bölgede zemin çamurla 

SİNOP İLİ İÇ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ZOOPLANKTON VE 
BAZI EKONOMİK BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

*,1  1 1Levent BAT  Ayşe GÜNDOĞDU    Öztek�n YARDIM
1Tuncer ZORAL    San�ye ÇULHA

 O.M.Ü. S�nop Su Ürünler� Fakültes�, 57000 SİNOP   E-posta: leventb@omu.edu.tr
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kaplı olup yer yer kayalıklar bulunmaktadır.
      Araştırma Eylül 2001-Eylül 2002 arasında 
gerçekleştirilmiştir. Sinop Yarımadası'nda ya-
kalanan bazı ekonomik balık türlerinde ve 
balıkların besinini oluşturan zooplanktonda 
ağır metal ölçümleri yapılmıştır. Balık örnek-
leri özellikle avlama sezonunun açıldığı 1 
Eylül'den itibaren toplanmıştır. Sonuçlar or-
talama değerler olarak verilmiştir. Böylece 
Orta Karadeniz'deki besin zincirinde, mevcut 
kirleticilerin en önemlilerinden biri olan ağır 
metallerin düzeyleri tespit edilmiştir.

    
ÖRNEKLERİN ANALİZE HAZIRLANIŞ 

YÖNTEMİ
Zooplankton gruplarının örneklemesi 

için 112 mikron ağ gözü olan 50 cm ağız çaplı 

Standard Net (ağ) kullanılmıştır. Ağ dikey 

olarak sığ istasyonlarda tabandan yüzeye, 

derin istasyonlarda ise 180 m den (H S taba-2

kasının başladığı derinlik) yüzeye doğru san-

iyede 1 m hızla çekilmiştir. Ağın kovasında 

biriken zooplankton 2 mm lik bir elekten 

süzülerek jelimsi türler ile balık yumurta ve 

larvaları ayrılmıştır. Örnekler daha sonra 

süzülmüş ve yıkandıktan sonra kurutulmuş ve 

toplam ağırlıkları alınmıştır. Zooplankton 

örneklerinin ağırlığı ağır metal analizi için az 

olduğundan, tüm örnekler 2001 ve 2002 yılı 

itibariyle, balık örneklerindeki gibi, ancak 

toplu yakılmıştır. Balık örnekleri önce çeşme 

suyu daha sonra bidistile su ile yıkanarak,  

temizlenmiştir. Daha sonra pens ve bisturi 

ya-rdımıyla diseksiyonu yapılarak balıkların kas 

ve karaciğer dokusu veya iç organların-dan 

yaklaşık 25 g alınarak darası alınmış 250 ml lik 

erlenmayerler içerisine konmuş ve 105 ºC ye 

ayarlı etüvde 24 saat bekletilmiştir. Etüvden 

çıkarılan örnekler tekrar tartılıp kuru ağırlıkları 

saptanmışt ı r.  Tart ımı  a l ınan örnekler 

HNO :HC10 (5:1)  karışımı ile asitlendirilerek 24 3 4 

saat süre bekletilmiştir. Daha sonra örnekler ısısı 

ayarlanabilen hotplate üzerinde ve çeker ocakta 

ısıtılarak iyice buharlaştırılmış ve yanmayacak 

şekilde kurutulmuştur. Soğumaya bırakılan 

örnekler üzerine 2 ml  HCl ilave edilmiş ve 

bidistile su ile 50 ml ye tamamlanmıştır. 12,5 cm 

çapında ve 45 µm lik göz açıklığına sahip filtre 

kağıdından süzülen örnekler polietilen şişelerde 

analize kadar saklanmışlardır (1,4,5).
Analize hazır hale getirilen örneklerin ana-

lizleri ATI Unicam 929 Atomic Absorption Flame 

Spektrophotometer ile hava-asetilen kullanı-

larak yapılmıştır. 
     Ölçülmesi istenen ağır metallerin önce farklı 

konsantrasyonlarda standartları hazırlanarak 

AAS'de ölçülmüş, elde edilen değerlerden kalib-

rasyon eğrisi çizilmiştir. Daha sonra örneklerden 

elde edilen değerler standartlardan elde edilen 

eğri ile karşılaştırılarak örneklerdeki ağır metal 

miktarlarının hem yaş hem de kuru ağırlık mik-

tarları hesaplanmıştır (1,4).

     BULGULAR TARTIŞMA ve SONUÇ 

      Genel anlamda çevre kirlenmesi su, hava ve 
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Şek�l 1. Araştırmanın Yürütüldüğü İstasyonlar.
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t o p r a k  k i r l e n m e s i  ş e k l i n d e 

sınıflandırıldığında bunların hepsinin ortak 

nedeninin gelişen tekno-loji, sanayinin hızla 

arttığı bölgelerde dene-timsiz, plansız ve 

hızlı yerleşme ve aşırı nüfus artışının olduğu 

bilinmektedir. Kirlen-menin en yoğun olduğu 

deniz ortamı, insan-lığın gelecekteki besin 

d e p o s u  o l m a  ö z e l - l i ğ i n i  h ı z l a 

k a y b e t m e k t e d i r.  G ü n ü m ü z d e  h i ç 

bitmeyeceğini sandığımız su canlıları yavaş 

yavaş tükenmekte ve kendilerini doğal yol-

dan yenileyebilme kapasiteleri gittikçe 

azalmaktadır. Kirlilik besin zinciri boyunca 

devam etmekte ve insan dahil bütün canlı-

lara zarar vermektedir. Özellikle denizle-

rimizde yaşayan su canlıları (balıklar, kabuk-

lular, memeliler) bu kirliliğin etkisi altında-

dır. Değişik yollarla denizlere gelen ağır 

metallerin birikiminin akuatik organizma-

ların dağılımını etkilediği ve mekanizma-

larını değiştirdiği bilinmektedir. Organizma-

lar beslenme ve yaşam özellikleri gereği aynı 

metali farklı şekilde biriktirirler. Buna bağlı 

olarak, denizlerin ağır metallerle kirlenmesi 

probleminde sediment canlı organizma ve 

sudaki konsantrasyonu arasında önemli iliş-

kilerin olduğu ortaya konmuştur. Ağır metal-ler 

su ortamının en ilkel ve bol canlıları olan 

plankton ile organik materyalde birikerek besin 

zincirine girmektedirler. Plankton ile beslenen 

çeşitli kurtçuklar, midyeler, balık larvaları ve 

d i ğ e r  c a n l ı l a r d a k i  m e t a l  d ü z e y l e r i 

yükselmektedir (1,2,6,8,10,11,12). 

    Özetle Sinop ve yakın çevresi lokal bir iki 

nokta dışında oldukça temizdir. Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi'nde 

yaklaşık 15 yıldır yapılan çalışmalarda, bu yöre-

nin balığıyla yosunuyla ve deniz suyuyla temiz 

olduğu açıkça görülebilir (Tablo 2). Sinop Su 

Ürünleri Fakültesi'nde yürütülen çalışmalarda, 

özellikle Karadeniz'in Sinop yarımadasından 

örneklenen organizmalarda bakır, çinko, 

kadmiyum, kurşun, demir, mangan ve nikel gibi 

tespit edilen ağır metal düzeyleri diğer çalış-

malarla ve uluslararası kuruluşlarca belirlenen 

değerlerle karşılaştırılmıştır. Tespit edilen ağır 

metal düzeyleri diğer denizlerimizde yapılan 

çalışmalarla ve uluslararası kuruluşların (15) 

vermiş olduğu değerlerle karşılaştırıldığında 

SİNOP İLİ İÇ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ZOOPLANKTON VE BAZI EKONOMİK BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

24

SÜMDERSÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



SİNOP İLİ İÇ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ZOOPLANKTON VE BAZI EKONOMİK BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

25

SÜMDERSÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



T
a
b
lo

 2
’n

�n
 d

e
v
a
m

ı

SİNOP İLİ İÇ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ZOOPLANKTON VE BAZI EKONOMİK BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

26

SÜMDERSÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



KAYNAKLAR

1. Bat, L.; ÖZtÜRk, M.; ÖZtÜRk, M. (1998): Heavy metal 

concentrat�ons �n some f�sh and common crab from the Black 

Sea coast, Turkey. II. Sp�l Fen B�l�mler� Ser�s� (B�yoloj�), 23-

25 Ek�m 1997, (1), 148-155, Celal Bayar Ün�vers�tes� Fen-Ed. 

Fak. Derg�s� Man�sa, ISSN No. 1301-2428. 
2. Bat, L.; ÖZtÜRk, M.; ÖZtÜRk, M. (1998): Patella 

caerula as a B�omon�tor of Coastal Metal Pollut�on. II. Sp�l 

Fen B�l�mler� Ser�s� (B�yoloj�), 23-25 Ek�m 1997, (1), 142-

147. Celal Bayar Ün�vers�tes� Fen-Ed. Fak. Derg�s� Man�sa, 

ISSN No. 1301-2428.  
3. Bat,  L.;ÇUlha,M.;Akbulut,M.;GÜNDOĞDU, 

A.;Sezg�n, M. (1998): Tox�c�ty of z�nc and copper to the 

herm�t crab D�ogenes pug�lator (Roux): Turk�sh J. Mar. Sc�. 

(4), 39-48.
4. Bat, L.; ÖZtÜRk, M; ÖZtÜRk, M. (1996): Heavy 

metal amounts �n some commerc�al teleost f�sh from the 

Black Sea. O.M.Ü. Fen Derg�s�. 7 (1), 117-135.
5. ÖZtÜRk, M.; Bat, L. (1994): Karaden�z'�n S�nop 

kıyılarında bazı yen�leb�l�r organ�zmalardak� �z element 

düzeyler�. E.Ü. Fen Fakültes� Derg�s� Ser� B. 16 (1), 177-186.
6. ÖZtÜRk, M.; Bat, L.; ÖZtÜRk, M. (1996): Karaden�z'�n 

S�nop kıyılarından örneklenen b�r kar�des türünde (Palaemon 

Elegans Rathke 1837) bazı ağır metaller�n b�r�k�m düzeyler�. 

Tarım ve Çevre İl�şk�ler� Sempozyumu, 13-15 Mayıs, T.C. 

Mers�n Ün�vers�tes� Müh. Fak., Mers�n, s. 366-373.
7. ÖZtÜRk, M.; Bat, L.; ÖZtÜRk, M. (1994): S�nop'un koy 

ve l�manlarından örneklenen bazı b�yo�nd�katör türlerdek� ağır 

metal düzeyler�. Trakya Ü. Fen-Ed. Fak. B�y. Böl., XII. Ulusal 

B�y. Kongr. Ed�rne, Bot. Sek. (2), 20-25.
8. Bat, L; ÖZtÜRk, M. (1997): Heavy metal levels �n some 

organ�sms from S�nop Pen�nsula of the Black Sea. Tr. J. Eng�n. & 

Env�ron. Sc�. (21), 29-33.
9. ÖZtÜRk, M. (1991): S�nop �l� �ç ve dış l�manlarında yayılım 

gösteren �k� omurgasız ve �k� alg türünde bazı ağır metaller�n 

b�r�k�m düzeyler� üzer�ne b�r araştırma.O.M.Ü. Fen B�l�mler� 

Enst�tüsü, Doktora Tez�, 85 sayfa.
10. Bat, L.; GÜNDOĞDU, A.; ÖZTÜRK, M.; ÖZTÜRK, M. 

(1999): Copper, z�nc, lead and cadm�um concentrat�ons �n the 

Med�terranean mussel Myt�lus galloprov�nc�al�s Lamarck 1819 

from S�nop coast of the Black Sea. Tr. J. Zoology. (23), 321-326.
11. ÖZTÜRK, M.; ÖZTÜRK, M (1994): Karaden�z'�n S�nop 

kıyılarından toplanan den�z salyangozlarında (Rapana venosa 

Valenc�ennes, 1846) bazı ağır metal düzeyler�. Tr. J. Zoology. (18), 

193-198.
12. ÖZTÜRK, M.  (1994): S�nop'un koy ve l�manlarında yayılım 

gösteren Patella coerulae L. ve Enteremorpha l�nza (L.) J.Ag. 

türler�ndek� ağır metal düzeyler�. Tr. J. B�ology. (18), 195-211.
13. ÖZTÜRK, M.; Bat, L.; ÖZtÜRk, M. (1994): S�nop kıyılarında 

yayılış gösteren Ulva lactuca (L.) Le Jol�s 1863 örnekler�ndek� ağır 

metal düzeyler� üzer�ne b�r araştırma. E.Ü. Fen Fakültes� Derg�s� 

Ser� B.  16 (1), 187-195.
14. ÖZTÜRK, M.; ÖZTÜRK, M.; Bat, L.  (1996): Karaden�z'�n 

S�nop  kıyılarında yayılım gösteren �k� alg türünün, yıkanmış ve 

yıkanmamış örnekler�ndek� bazı ağır metal b�r�k�m düzeyler�n�n 

karşılaştırılması. E.Ü. Su Ürünler� Derg�s�. 13 (3-4), 409-423.
15. The Food Safety Regulat�ons. (1992): (L�ve B�valve Molluscs 

and Other Shellf�sh) Statutory Instrument 3164, HMSO.

SİNOP İLİ İÇ LİMAN BÖLGESİNDEKİ ZOOPLANKTON VE BAZI EKONOMİK BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ

SU ÜRÜNLERİ SİGORTANIZI 

YAPTIRDINIZ MI?

27

Yaptırmadıysanız hemen arayınız...
0 242 512 35 78 - 0 532 354 36 29

SÜMDERSÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



        ÖZET

    Pest�s�tler tatlı sulara, göllere, neh�rlere 
çeş�tl� yollarla bulaşmaktadır. Arzu ed�lmeyen 
sucul faunanın veya sucul böcekler�n bazı 
evreler�n�n kontrol ed�lmes� �ç�n kullanılırken 
sulara bulaşmaktadır. Ayrıca göllere ve neh�r-
lere havadan rüzgarla veya karasal akışlar �le 
de ulaşmaktadır. Canlılar üzer�nde farklı kate-
gor�dek� pest�s�tler�n farklı etk�ler� bulunmak-
tadır, bundan dolayı genelleme yapmak zor-
dur. Pest�s�tler�n su s�stemler�ndek� �k� ana 
mekan�zması; b�yoloj�k konsantrasyon ve b�-
yoloj�k artıştır. B�yoloj�k artış, bes�n z�nc�r�n�n 
b�rb�r�n� �zleyen  her basamağında pest�s�t�n 
b�r�kmes�d�r. B�r pest�s�t suda az m�ktarda 
bulunsa b�le, su b�tk�ler� tarafından tutulup, 
sıra �le böcekler ve daha sonra balıklar tara-
fından yen�lecekt�r.  Sucul s�stemlerdek� be-
s�n z�nc�r�n�n her basamağında pest�s�t kon-
santrasyonu artar. Pest�s�tler, sucul omurga-
sızların sayı ve çeş�tl�l�ğ�n�n azalmasına, DNA 
bozulmalarına, hücrelerde çeş�tl� mutas-
yonlara neden olur. 

     Anahtar kel�meler: Pest�s�t, Su s�stemler�, 

sucul omurgasızlar, b�yoakümülasyon

Effects of Pest�c�des on Aquat�c Invertebrates

         ABSTRACT

      Pest�c�des may reach the fresh waters, 
r�vers, lakes and streams �n a var�ety of ways. 
They may be appl�ed to the water bod�es for 
the control of undes�rable aquat�c fauna or 
aquat�c stages of �nsects of publ�c health 
�mportance. They may also reach lakes and 
r�vers by aer�al dr�ft or by run off from land. 
D�fferent categor�es of pest�c�des have 
d�fferent types of effects on l�v�ng organ�sms, 
therefore general�zat�on �s d�ff�cult. The two 
pr�nc�pal mechan�sms of pest�c�des �n aquat�c 
sys tems  a re  b �oconcen t ra t � on  and 
b�omagn�f�cat�on. B�omagn�f�cat�on �s the 
accumu la t �on  o f  pes t � c �des  a teach 
success�ve level of the food cha�n. �f a 
pest�c�de �s present �n small amounts �n water, 

�t can be absorbed by water plants wh�ch are, �n 
turn, eaten by �nsects and f�sh.  At each step �n 
the food cha�n �n aquat �c systems the 
concentrat�on of pest�c�de �ncreases. Pest�c�des 
cause decreases �n �nd�v�dual numbers and 
d�vers�ty of spec�es, DNA deformat�on and 
var�ous mutat�on �n cells of many of aquat�c 
�nvertebrates.

   Key words: Pest�c�des, Aquat�c systems, 
aquat�c �nvertebrate, b�oacumulat�on

GİRİŞ
Sanay�leşme sürec�n�n başlamasıyla b�rl�kte 

gen�ş kullanım alanı bulan, kolay ayrışab�l�r orga-
n�k maddeler, oks�dasyon zeh�rler�, zeh�rl� gazlar, 
as�tler ve bazlar, ağır metaller (mangan, n�kel, 
krom, ç�nko, kurşun, dem�r, bakır, c�va, n�trat ve 
n�tr�tler, fosfatlar klorür, sülfat ve bor, s�yanürler) 
ve zeh�rl� organ�k b�leş�kler�n (fenoller, pol�klore, 
naftal�nler ve befenl�ler, deterjanlar, pest�s�dler) 
zararlı etk�ler�n�n bel�rlenmes�, bunları �çeren atık 
suların alıcı ortamlarda büyük k�rl�l�k problem-
ler�ne yol açması ve söz konusu maddeler�n canlı 
bünyes�nde b�r�kme özell�ğ�n�n bulunması d�kkat-
ler�n bu maddeler üzer�nde yoğunlaşmasına 
neden olmuştur. Yapay organ�k maddelerden olu-
şan pest�s�tler zararlı böcek, b�tk�, mantar g�b� 
organ�zmalar �le mücadelede kullanılmaktadır. 
Uygulamada genell�kle �nsanlara ve çevreye za-
rarlı olmayacak dozlarda kullanılmalarına rağ-
men, uzun süre maruz kalındığında, zararlı etk�-
ler� görülmekted�r. Pest�s�tler�n bes�n z�nc�r�ne 
g�rmes� ve bu z�nc�rler boyunca b�yoakümülas-
yona uğramaları ekos�stemde öneml� sorunlar 
oluşturmuştur. Bes�n z�nc�r�nde bu t�p maddeler�n 

510  boyutlarına varan artışlar gösterd�ğ� göz-
lenm�şt�r (Uslu ve Türkman, 1987).

  M O D E R N  P E S T İ S İ T L E R İ N 
NİTELİKLERİ

     Pest�s�tler�n çoğu organ�k sentez maddele-
r�d�r. Pest�s�t�n anlamı; yıkan, zarar veren, mah-
veden, kem�ren (İng�l�zce pest)'d�r. B�r başka 
değ�şle pest�s�t, �stenmeyen zararlı organ�z-
maların (böcek, kem�r�c�, mantar, yaban� ot 
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kontrolünde kullanılan madde olarak b�l�n�r. 
Pest�s�tler k�myasal özell�kler�ne, etk� şek�l-
ler�ne ve etk�led�kler� paraz�tlere göre sınıf-
landırılab�l�rler (Akman vd., 1996, 2000). 
Pest�s�tler� k�myasal yapılarına göre de; 
Organ�k fosforlular (Parath�on, Malath�on, 
D�methoat vb.), Organ�k Klorlular (DDT. 
B H C,  A ldr �n ,  D �e ldr �n ,  vb . ) ,  D � th �o-
Karbamatlar, Karbomatlar, as�t b�leş�kler�, 
Organ�k c�va b�leş�kler�, Phenoks� aset�k, 
D�pyr�d�l�um b�le-ş�kler�, Pyretro�tler olarak 
gruplandırmak mümkündür (Şenvar, 1988).  
Geleneksel b�r tarım ülkes� olan Türk�ye'de 
pest�s�tler�n etk�-ler� genel çevre sorunları 
� ç � n d e  ö n e m l �  b � r  y e - r e  s a h � p t � r 
(Anon�m,1991). Türk�ye'de çok faz-la sayıda 
pest�s�t ruhsatlandırılmış durum-dadır. 
Türk�ye ve dünyada gerek ruhsatlı pes-t�s�t 
sayısı, gerekse kullanılan m�ktarları yıl-dan 
yıla artış göstermekted�r (Anon�m, 1991). 

  P E S T İ S İ T L E R İ N  S U C U L 
ORTAMLARA TAŞINMA YOLLARI

     Pest�s�tler zararlılara karşı uygulandıktan 
sonra su ortamlarına taşınmaktadır. Yeraltı 
sularına doğrudan veya dolaylı olarak g�re-
b�lmekted�r. Doğrudan k�rlenme �y� b�r şek�lde 
�zolasyonu yapılmamış kuyularda ya da pes-
t�s�tler�n uygun olmayan koşullarda depolan-
ması sonucu ortaya çıkar. Dolaylı k�rlenme 
pest�s�tler�n topraktan suya geç�ş� �le olur. Bu 
durum pest�s�tler�n uygulandığı bölgelerde 
ortaya çıkar. B�r bölgedek� suyun pest�s�tle 
k�rlenme oranı, pest�s�t�n uygulanma metodu-
na, sıklığına, uygulanan m�ktara, toprak özel-
l�kler�ne ve pest�s�t�n türüne bağlıdır. Bazı 
pest�-s�tler sıkı b�r şek�lde toprak tarafından 
absorblan-makta ve topraktan yağışlarla 
yıkanarak yüzey sularına geçmekted�r. Tablo 
1'de sucul ortamların pest�s�tler tarafından 
k�rlet�lmes�nde etk�l� olan olayların bağıl 
olarak önem� özetlenm�şt�r (N�cholson, 1969).

Sucul ortamlara çeş�tl� yollarla taşınan pest�s� 
ortamların değ�ş�k kes�mler�nde farklı dağılım 
yüzdeler� göster�r ler (Tablo 2) (Ege-
men,1999).

  
  
    P E S T İ S İ T L E R İ N  S U C U L 
ORGANİZMALARA ETKİLERİ 

     Pest�s�t�n net kalış süres�nde alt düzeyler-
dek� pest�s�t konsantrasyonuna, üyeler�n 
tüket�m hızlarına ve atılan pest�s�t m�ktarına 
bağlıdır. Genell�kle ekos�stemde b�r beslenme 
düzey�nden b�r üste çıkıldığında, ortalama ömür 
artmakta ve beslenme düzey�ndek� b�yomas 
azalmaktadır. Dolayısıyla yüksek beslenme 
düzey�nde pest�s�t konsantrasyonu artmaktadır. 
Herhang� b�r organ�zmada pest�s�t konsantras-
yonu

    1. Üyeler�n ortalama ömrü �le doğrudan orantılı,
   2. Beslenme düzey�ndek� toplam b�yomas �le 
ters orantılı, 
    3. Pest�s�d�n organ�zmadak� net kalışı �le doğru 
orantılıdır (Türkman, 1993).
Pest�s�tler�n sucul organ�zmalara olan toks�k 
etk�ler� pH ve su sertl�ğ� g�b� suyun f�z�ko k�myasal 
özell�kler�ne bağlıdır. Örneğ�n yumuşakçaları 
öldüren b�r �laç olan Bayluc�de'�n balık ve salyan-
gozlara toks�k etk�s�n�n yumuşak sularda sert 
sulardak�ne göre daha etk�n olduğu görülmüştür. 
D�pterex'le yapılan çalışmalarda sert suda ve pH 
8.2'de daha fazla toks�k ekk�ye sah�p olduğu 
görülmüştür. Sıcaklığın artması �le b�rl�kte tok-
s�t�te de artış gözlenm�şt�r. Dursban, Tr�flural�n ve 
D�eldr�n'�n zeh�rl�l�k durumunun sıcaklıkla arttığı 
gözlenm�şt�r (Sharp ve Eskanaz�, 1986).

    Pest�s�tler�n Aquat�k Omurgasız-
lara Etk�s�

     a)  DDT ve Klorürlü H�drokarbon 
Insekt�s�tler�

Klorlu h�drokarbonların canlılar üzer�ndek� 
tes�rler� kes�n olarak anlaşılamamış olmakla 
beraber, bunların ayrım yapmaksızın bütün 
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hayvanlar �ç�n zeh�rl� olduğu b�l�nmekted�r. 
Canlı bünyes�ne g�ren bu tür pest�s�tler tab� 
yolla dışarı atılamazlar. Klorlu h�drokar-
bonlar özell�kler�nden dolayı yavaş ayrışırlar 
ve pek çoğunun yarı ömrü 10-15 sene c�va-
rındadır. Şayet çok az b�r m�ktar canlı bünye-
s�ne g�rerse bunlar vücudun yağlı kısımların-
da b�r�k�r ve kanla kolayca tem�zlenemez. 
Böylece canlı vücudundak� pest�s�t kon-
santrasyonu yavaş yavaş artar. Özell�kle 
plankton�k organ�zmalar su �ç�nde kalab�lmek 
�ç�n vücutlarında ve yumurtalarında  yağ 
depo ederler. Bu da pest�s�tler�n zooplank-
ton�k organ�zmaların bünyes�nde daha fazla 
b�r�kmes�ne neden olur. 

Bataklık �laçlamasında kullanılan b�r 
pest�s�t olan “toxaphene” bataklık çamurunda 
ve küçük ot y�yen böcekler�n bünyes�nde 0.2 
ppm �ken bazı zooplankton türler�nde 2-4 
ppm, bunlarla beslenen balıkların kaslarında 
8 ppm, balık y�yen kuşların kaslarında �se 650 
ppm değer�ne ulaştığı tesp�t ed�lm�şt�r 
(Karpuzcu, 1991). Bazı pest�s�tler�n sudak� 
çözünülürlükler� (ppm) ve tüm balıkta 
maks�mum b�r�k�m� de değ�ş�kl�k göster�r 
(Tablo 3).

Tablo 3. Pest�s�tler�n Sudak� Çözünülürlükler� �le 

Balıklardak� B�r�k�m� Arasında Görülen Ters İl�şk� 

(Egemen, 1999).

   Organ�k klorlu pest�s�tler organ�k fosforlu 
pest�s�tlere göre daha yüksek b�r toks�t�teye 
sah�pt�r. Bu pest�s�tler�n gıda z�nc�r�n�n �lk 
halka-larını meydana get�ren f � to ve 
zooplanktonda öneml� etk�ler� vardır.  Organ�k 
klorlu pest�s�tler�n 1 ppm'l�k der�ş�mler�n�n 
f�toplankton ver�m� üze-r�ne etk�ler� değ�ş�kt�r 
(Tablo 4).

Tablo 4.  1 ppm Organ�k Klorlu Pestes�t�n F-�toplankton 

Ver�m� üzer�ne Etk�s� (Peres, 1976).  

  Organ�k klorlu pest�s�tler�n zooplankton 
yumurtaları, larvaları ve erg�nler� üzer�ne de 
öneml� etk�ler� vardır. Bu konudak� çeş�tl� 
çalışmalar da suda bulunan pest�s�t m�ktarı 
arttıkça yumurta gel�ş�m� ve larvaların gel�-
ş�m� ve larvaların yaşam şanslarını azalttığı 
görülmüştür  (Tablo 5) .    

Tablo 5. Organ�k Klorlu Pest�s�tler�n Bazı Zooplankton 

Yumurta ve Larvaları Üzer�ne Etk�ler� (Dav�s ve H�do, 1969).

İnsekt�s�tler�n sucul omurgasızlar üzer�ne etk�s� 
B�rleş�k Devletler ve Kanada' da yapılan 
çalışmalar sonucu ortaya konulmuştur. Bu 
ülkelerde 1950'l� yıllarda yaygın olarak kullanılan 
DDT'n�n etk�ler� araştırılmıştır. DDT püskürtme 
yolu �le (450 gr/dönüm) bel�rl� b�r alana 
uygulandıktan sonra 4 yıl süre �le bu alan gözet�m 
altına alınmıştır. Bölgede bulunan neh�rler 
uygulamadan 8 gün ve 6 ay sonra �ncelenm�şt�r. 
Araştırmalar da DDT uygulamasından hemen 
sonra bütün türler�n sayısında öneml� b�r azalma 
kayded�lm�şt�r. Özell�kle sucul Ephemeroptera, 
Tr�coptera ve Plecoptera n�ymfler�n�n etk�lend�ğ� 
ortaya çıkmıştır. İlaçlamadan önce ortamda bol 
m�ktarda bulunan Tr�coptera'ya �laçlamadan son-
rak� 4 yıl boyunca rastlanmamıştır. Ephemerop-
tera ve Tr�coptera sayısı 3 yılda normal düzey�ne 
ulaşmıştır (Mu�rhead-Thomson, 1971).  Benzer 
b�r çalışmada da  ormanlık b�r alvea ağaç güve-
ler�ne karşı DDT kullanılmıştır. Uygulamadan b�r 
hafta önce ve sonra neh�rden örnekler alınmıştır. 
Çalışma sonucunda DDT'n�n etk�s�n�n neh�rden 
neh�re göre farklılık gösterd�ğ� saptanmıştır. Ge-
nel olarak b�rçok aquat�k böceğ�n ortamdan el�-
m�ne ed�ld�ğ� ortaya çıkmıştır.  Araştırmada Ephe-
meroptera grubuna a�t organ�zmaların sayısının 
değ�şmes�ne rağmen, Plecoptera türler�nden  
karn�vor olanlarında (Isoperla, Acroneur�a), kar-
n�vor olmayan türlere göre (Nemoura, Pelt�perla) 
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daha fazla ölüm kayded�lm�şt�r (H�tchcock, 
1960).
  Uzun yıllardır tatarcık ve s�vr�s�nek 
mücadeleler� �ç�n çeş�tl� k�myasallar kullanıl-
maktadır. Bu amaçla DDT, organoklor�nler, 
karbomatlar ve d�ğer k�myasallar kullanılır. 
B�rçok organofosforlu b�leş�kler�n s�vr�s�nek 
mücadeles�nde kullanılan letal dozu çok 
düşük olmakla b�rl�kte, bunun akuat�k formlar 
�ç�n aynı etk�ye sah�p olmayacağı düşünül-
mekted�r (Mu�rhead - Thomson 1971).

   b) Organofosfor Pest�s�tler�n 
Etk�ler�

      Organofosfor b�leş�kler�nden b�r� olan Me-
t�l parat�on �lk olarak 1962 yılında Kal�for-
n�ya'da Clear Gölü'nde  s�vr�s�nek ve tatarcık 
mücadeles� �ç�n kullanılmıştır. Bu amaçla 3 
ppb Met�l parath�on 3 ay süre �le 3 kez suya 
uygulanmıştır. Daha önce aynı ortamda 
yapılan çalışmalarda zooplankton �ç�nde  
Copepod (Cyclops spp, D�aptomus spp.) ve 
Cladocera (Daphn�a spp.) türler�n�n dom�nant 
olduğu, bentozda �se Ol�gochaete ve Chroro-
nom�d larvalarının bolca bulunduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Uygulamanın yapıldığı �lk yılda 
zoop-lankton m�ktarında an� b�r azalma 
kayded�l�rken, sonrak� yıllarda m�ktarda artış 
kayded�lmem�şt�r (Cook ve Conners, 1963).
      Flor�da'da s�vr�s�nek ve tatarcıkların sucul 
larva-ları �le mücadeleler� �ç�n organofosfor 
b�leş�kler�nden b�r� olan Baytex'�n granular formu 
0.025 ppm m�kta-rında kullanılmıştır. Bu doz 
Ch�ronom�d larvaları (Glyptotend�pes par�pes 
ve Ch�ronomus fulv�p�lus) ve Cladocera üyeler� 
�ç�n öldürücü olurken, Copepod, Ostracod, 
Hydra, Annel�da üyeler� ve salyangozlar �ç�n 
zeh�r etk�s� göstermem�şt�r (Patterson ve 
W�ndeguth, 1964). New Jersey' de s�vr�s�nek 
mücadeles� �ç�n kullanılan Baytex'�n etk�-ler� 
araştırılmıştır. Baytex'�n Cladocera �ç�n Letal 
dozu 0.00065 ppm olurken Ostracod ve 
Copepod �ç�n 0.5 ppm üstündek� m�ktarının 
zeh�rl� etk�ye sah�p olduğu tesp�t ed�lm�şt�r 
(Ruber, 1967).
     Ekonom�k su ürünler�nden olan m�dyeler  de 
pest�s�tler�n olumsuz etk�ler�ne maruz kalab�l-
mekted�rler. Bu organ�zmalar b�r saat �ç�nde 
kend� ağırlığının 20 000 katı kadar suyu f�ltre 
edeb�lmekted�r. Bundan dolayı ağır metal ve 
çeş�tl� pest�s�tler�n bu organ�zmalar üzer�ne olan 
etk�ler� daha fazladır. Pest�s�tler�n bu organ�z-
malarda DNA bozulmalarına ve hücrelerde 

çeş�tl� mutasyonlara neden olab�leceğ� b�l�nme-
kted�r (Mu�rhead-Thomson, 1971). Pest�s�tler�n 
suda uzun süre parça-lanmadan kaldıkları d�kkate 
alındığında suyun pr�mer prodükt�v�tes�n�n hemen 
hemen yok olacağı sonucuna varılab�l�r. Bunlarla 
beslenen zooplankton ve balıklar �se pr�mer prodük-
t�v�ten�n azalması sonucu yok olmaya mahkum 
olacaklardır (Egemen, 1999).

       SONUÇ
      Pest�s�tler�n b�l�nçs�zce kullanımı doğal dengey� 
bozduğu g�b� pest�s�dler karada ve sularda yaşayan 
b�rçok organ�zma üzer�nde olumsuz etk�lere 
sah�pt�r. Pest�s�t kullanmadan önce şu hususlara 
d�kkat etmek gerek�r. 

        1. Eğ�t�m b�lg�lend�rme ve yönlend�rmeye önem 
ver�lerek, rastgele ve lüzumsuz yere pest�s�t kulla-
nımı önlenmel�d�r.

    2. Havadan uygulama yöntem�nden kaçınıl-
malıdır

        3. Kalıcı pest�s�tler yer�ne b�tk�lerde ve çevrede 
çabuk parçalanab�len ve daha az toks�k etk�l� pest�-
s�tler kullanılmalıdır. Kalıntı saptama çalışmaları 
düzenl� olarak yapılmalıdır.

      4. İlaç hazırlamasında �laç atıkları �le aletler�n 
tem�zlenmes�nde kullanılan sular h�çb�r zaman su 
çukurlarına, derelere, neh�r, göl ve den�zlere dökül-
memel�d�r.

     5. İlaçların zararlı etk�s�nden korunmak �ç�n 

b�yoloj�k mücadeleye ağırlık ver�lmel�d�r.

     6. İlaç uygulamaları sırasında s�s, sıvı veya 

toz bulutlarını �nsanlara, hayvanlara, c�var bah-

çelere, çayır ve otlara zarar vermes�nden kaçınıl-

malı, bu g�b� durumlarda sah�pler�ne haber ver�l-

mel�d�r.

      7. B�tk� koruma �laçlarının balıklarda ve sucul 

organ�zmalarda meydana geleb�lecek tehl�kele-

r�n� azaltmak �ç�n bu organ�zmalara daha az zarar 

veren kalıcı olmayan �laçlar kullanılmalıdır.

     8. Pest�s�tler uygun dozlarda ve zamanlarda 

kullanılmalıdır.

    9. Kullanılan pest�s�t�n ortama zararlı etk�s� 

kes�n olarak görülmüşse yer�ne mutlaka daha az 

zararlı başka b�r pest�s�t kullanılmalıdır.

35
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      Özet 
   Avcılık bakımından büyük öneme sah�p 
Karaden�z'de yet�şt�r�c�l�k çalışmaları 1988 
yılında özel sektör tarafından salmon balığı 
(Salmo salar) �le başlamış, daha sonra 
gökkuşağı alabalığı (O. myk�ss) ve levrek balığı 
(D�centrarchus labrax) �le sürmüştür. Tüm 
uğ raş ı l a ra  rağmen  Ka raden � z ' de  ağ 
kafeslerden elde ed�len üret�m m�ktarı 2004 
yılında 2163 ton olarak gerçekleşm�şt�r. 
Karaden�z'de yet�şt�r�c�l�ğe uygun olan balık 
türler� arasında ekonom�k değer� yüksek olan 
ve öncel�kle ele alınması gereken alternat�f 
türlerden kalkan, mers�n ve Karaden�z 
alabalığının (Salmo trutta labrax) da devreye 
g�rmes�yle bu üret�m değerler� artarak hak ett�ğ� 
sev�yeye ulaşacaktır. Özell�kle kış dönem�ndek� 
den�z koşulları ve salmon�d türler �ç�n yaz 
dönem�ndek� su sıcaklığı, yet�şt�r �c� l �ğ� 
engelleyen unsurlardandır. Den�z kıyısında 
kurulacak kara tes�sler� ve batırılab�len yüzer ağ 
kafesler g�b� yen� teknoloj�k çözümler�n 
uygulanmaya başlamasıyla bu zorlukların 
aşılab�leceğ� �nancındayız.

Anahtar Kel�meler: Karaden�z, ağ kafeslerde 
yet�şt�r�c�l�k, Salmo trutta labrax, kalkan balığı.

Abstract

In the Black Sea reg�on, an �mportant f�sh�ng 
area for Turkey, f�sh farm�ng has started w�th 
salmon culture �n 1988 and cont�nued w�th trout 
(O. Myk�ss) and sea bass (D�centrarchus 
labrax). Total product�on from sea cages was 
2163 tons �n 2004. Together w�th start�ng to 
culture of some other econom�cal spec�es, 
such as turbot, sturgeon and Blacksea trout 
(Salmo trutta labrax), an �ncrease �n product�on 
�s expected. The water cond�t�ons �n w�nter and 
water temperature �n summer months  are two 
�mportant factor wh�ch �s �mped�ng salmon�d 

culture. To our op�n�on, new technolog�cal 
solut�ons, such as land fac�l�t�es near to shore 
and submerged sea cages cou ld  be 
�mplemented to overcome th�s k�nd of 
d�ff�cult�es �n cultur�ng new spec�es.

Keywords: Black Sea, cage farm�ng, Salmo 
trutta labrax, turbot.

      G�r�ş
     Türk�ye toplam 8400 km'l�k b�r kıyı şer�d�ne 
sah�p olup, bunun 1695 km'l�k kısmını 
Karaden�z kıyıları oluşturmaktadır (Svennev�g 
ve ark., 1996). Yet�şt�r�c�l�k yoluyla Karaden�z'� 
çevreleyen kıyılardan ne kadar yararlana-
b�ld�ğ�m�z� görmek �ç�n Tablo 1 ve Tablo 2'dek� 
değerlere göz atmak yararlı olacaktır. 
Tablolardak� 2004 yılı değerler� �rdelend�ğ�nde 
toplam 644 492 ton olan genel üret�m�n 94010 
tonu (yaklaşık %14) yet�şt�r�c�l�k (�çsu + den�z) 
yoluyla elde ed�lm�şt�r. Bu üret�m�n yaklaşık 11 
424 tonu Karaden�z Bölges�'ne a�t olup bunun 9 
211 tonu �çsularda gökkuşağı alabalığı, 50 tonu 
da sazan balığı üret�m�nden oluşmaktadır. 
Ger�ye kalan 1650 tonu den�zlerde ağ 
kafeslerde yet�şt�r�len gökkuşağı alabalığı, 513 
tonu da levrek (D�centrarchus labrax) balığıdır. 
Resm� kayıtlara göre levrek yalnızca Ordu �l� �le 
sınırlı kalmıştır (Anon�m, 2000-2001; Anon�m 
2002; Anon�m, 2005b). 

KARADENİZ'DE AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN GELİŞİMİ 
VE SORUNLARI

DEVELOPMENT OF FISH FARMING IN SEA CAGES AND PROBLEMS
 IN THE BLACK SEA

1 2 2Murat YİĞİT        Erdoğan GÜVEN        S�bel ÖZESEN ÇOLAK
1 Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fakültes�, Çanakkale

2 İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, İstanbul

Tablo 1. 1990-2004 yılları arasında Türk�ye'de 
su ürünler� üret�m� (Anon�m, 2005a; Anon�m, 2005b).
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Ülkem�z balık üret�m�, hızla artan ülke 
nüfusunun �ht�yacını karşılayamamaktadır. 
Dengel� b�r beslenme �ç�n yet�şk�n b�r �nsanın 
günlük hayvansal prote�n gereks�n�m� 35-40 gr. 
olarak b�ld�r�lmekted�r (Özbey, 1982). Balık 
tüket�m�n�n en fazla olduğu ülkeler arasında 
bulunan Japonya'da k�ş� başına düşen günlük 
den�z ürünler� tüket�m�n�n ortalama 190 gr. 
olduğu b�ld�r�lmekted�r (Matsuoka, 1996). 
Ülkem�zde �se, k�ş� başına yıllık balık tüke-
t�m�n�n ortalama 7.5 kg. olduğu (Svennev�g ve 
ark., 1996; Anon�m, 1997) ve bu m�ktarın da 
ülke genel�nde eş�t dağılım göstermed�ğ� göz 
önüne alınırsa, Türk�ye'de balık üret�m� kadar, 
tüket�m�n de yeters�z olduğu söyleneb�l�r. Ayrıca 
8 400 km'l�k kıyı şer�d� �le ver�ml� akarsu ve 
göllere sah�p ülkem�zde, mevcut potans�yel�n 
ver�ml� kullanılması hal�nde balıkçılıkta gel�şm�ş 
ülkeler düzey�ne ulaşılması �ç�n b�r engel 
görülmemekted�r.

    Karaden�z'�n Coğraf�k ve H�dro-
loj�k Değerlend�r�lmes�

      Karaden�z 40-46°N enlemler ve 27-41°W 
2boylamlar arasında yer alan, 445 000 km  

yüzölçümlü b�r �çden�z konumundadır. 
Güney�nde İstanbul ve Çanakkale Boğazı �le 
Akden�z'e, kuzey�nde �se Kerç Boğazı �le 37 

2600  km  yüzö lçümlü  Azak  Den �z � ' ne 
bağlantılıdır. Ortalama der�nl�ğ� 1 271 m. 
ölçülmüş, en der�n yer� S�nop'un kuzey�nde 
2245 m. olarak bel�rlenm�şt�r. Karaden�z'�n en 
sığ yer� �se, kuzey-batı bölümündek� Odesa 
Koyu (Ukrayna)'dur (Svennev�g ve ark., 1996).
Su Sıcaklığı: Karaden�z'de su sıcaklığı, bazı 
yıllar değ�ş�kl�k göstermekle beraber, genell�kle 
7-25.5 °C'ler arasında değ�şmekted�r. Doğu ve 
batı arasında su sıcaklığı farkı sadece 0.5 °C 
kadardır. Yaz dönem�nde haz�ran ayından 

�t�baren yüzey su sıcaklığı hızlı b�r şek�lde 
yükselmekte ve eylülden �t�baren tekrar düşüşe 
geçmekted�r (Svennev�g ve ark., 1996). Yaz 
aylarında 10-20 m. arasında termokl�n tabakası 
vardır. Yüzeyden 10-20 m'l�k su tabakası yaz 
dönem�nde ısınırken, daha der�nlerde düşük ve 
sab�t sıcaklıkta (8-10 °C) su tabakası bulu-
nab�lmekted�r. Yaz dönem�nde bazen rüzgarın 
etk�s�yle yüzey su akıntılarının açığa sürüklen-
mes� ve alt tabakadak� soğuk su kütles�n�n 
yüzeye taşınması sonucunda daha yukarı 
tabakalarda soğuk su kütles�ne rastlamak 
mümkündür.

Tuzluluk: Karaden�z'�n b�r �çden�z olması ve bol 
m�ktarda tatlısu g�rd�s� neden�yle tuzluluk oranı 
düşüktür. Karaden�z'de tuzluluk %o 17-20 
arasında değ�ş�rken, Azak Den�z�'nde %o 10 
dolayında bulunmaktadır. Romanya kıyılarının 
büyük bölümünde tuzluluk, Tuna Deltası'ndan 
do layı  %o 8-15 'e  kadar  düşmekted � r 
(Svennev�g ve ark., 1996).

Oks�jen: Çözünmüş oks�jen bakımından 
oldukça zeng�n olan Karaden�z'de yapılan 
ölçümlerde yıllık konsantrasyonun 6-8 ml/l 
arasında değ�şt�ğ� gözlenm�şt�r. Ancak 
yüzeydek� bu zeng�nl�k 50 m. der�nl�ğ� geçmez 
ve 100-150 m. der�nl�kten sonra an�den ortadan 
kalkar ve oks�jen�n yer�n� h�drojensülfür alır 
(Svennev�g ve ark., 1996).

D�ğer Coğraf�k Özell�kler: Karaden�z'de 
rüzgarlara ve sert dalgalara kapalı olan koru-
naklı yerler�n sayısı sınırlı olup, mevcut doğal 
koylar �se genell�kle sığdır. Sığ olan bu koylar, 
yaz aylarında yüzey su sıcaklığının aşırı yük-
selmes�nden dolayı salmon ve alabalık yet�ş-
t�r�c�l�ğ� �ç�n uygun değ�ld�r. Karaden�z'�n ülkem�z 
kıyılarında görülen hak�m rüzgarları Yıldız 
(000° 00' N), Karayel (315° 00' NW) ve Gün-
doğusu (090° 00' E) rüzgarlarıdır (Svennev�g 
ve ark., 1996). 
   Karaden�z'de dalga frekansı ve per�yodu, 
düşük tuzluluktan dolayı oldukça fazladır 
(Svennev�g ve ark., 1996). Özell�kle Kuzey Av-
rupa ülkeler�nde c�dd� mühend�sl�k hesap-
lamaları �le üret�len büyük ve dayanıklı kafesler 
(Farmocean, Tens�on Leg Cage-TLG, vb.) 
kuzey den�zler�nde salmon üret�m�nde başa-
rıyla kullanılırken, bu kafes s�stemler�nden 
bazıları Karaden�z'de kış koşullarına yen�k 
düşmüştür. Ülkem�zde bu sektörün eks�kl�ğ� 
uzun süre h�ssed�lm�ş olsa da, son yıllarda 
kafes s�stemler� ve donanımlarını başarıyla 
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Tablo 2. 2004 yılı ver�ler�ne göre Karaden�z bölges�nde �llere göre den�z 
ve �çsulardak� yet�şt�r�c�l�k m�ktarları (ton) (Tarım ve Köy�şler� Bakanlığı 
2005 kayıtları).
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üreten yerl� f�rmalar bulunmaktadır. 
     Karaden�z kıyılarının bazı kısımlarında, yaz 
aylarında ısınan yüzey su sıcaklığını n�speten 
azaltan akıntı anomal�ler� ve bazı coğraf�k 
özell�kler vardır. Örneğ�n Perşembe açıklarında 
der�ndek� soğuk su tabakasının yüzey sularıyla 
karışmasını sağlayan büyük akıntıların olduğu 
b�ld�r�lmekted�r. Ayrıca bazı bölgelerde, kıyı 
boyunca uzanan dağlardan yansıyan soğuk 
hava akımlarının da yüzey sularını soğuttuğu 
tesp�t ed�lm�şt�r (Svennev�g ve ark., 1996). Bu 
durum özell�kle Trabzon'un doğusunda kalan 
kıyı şer�d�nde h�ssed�lmekted�r. Y�ne, Doğu 
Karaden�z kıyılarında yüksek dağlardan akan 
dereler, den�ze döküldükler� yerlerde yüzey 
sularını soğutucu etk� göstermekted�r.

      Karaden�z'de Ağ Kafeslerde Balık 
Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Başlaması
 
     Dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de su ürün-
ler� yet�şt�r�c�l�ğ�, önce tatlısularda yapılan balık 
üret�m� �le başlamıştır. Tatlısulardan yet�şt�r�c�l�k 
yoluyla elde ed�len üret�m�n �ht�yacı karşıla-
yamaması ve den�zlerden avlanan su ürün-
ler�n�n g�derek azalması, den�z balıklarının da 
yet�şt�r�c�l�k yoluyla elde ed�lmes� zorunluluğunu 
ortaya koymuştur. Türk�ye'de Ege Den�z�'nde 
ağ kafeslerde balık yet�şt�r�c�l�ğ�, 1970'l� yılların 
sonlarında önce pol�kültür olarak daha sonra da 
ç�pura ve levrek yet�şt�r�c�l�ğ� �le başlamıştır. Ege 
ve Akden�z'dek� den�z balıkları üret�m�, bugün 
tamamen entegre s�steme dönüşmüş olup, 
ç�pura ve levrek üret�m� yılda ortalama 200 
m�lyon yavrunun üzer�ne çıkmıştır (Güven ve 
ark., 2004). Karaden�z'de ağ kafeslerde balık 
yet�şt�r�c�l�ğ� �se, 1988 yılında �lk kez Atlant�k 
salmon yumurtalarının Norveç'ten get�r�lmes� 
ve elde ed�len yavruların 1989 yılında Kefken 
Adası'nda (Sakarya) l�man �ç�ne yerleşt�r�len ağ 
kafeslerde stoklanması �le başlamıştır. O 
dönemde Türk�ye'de en büyük yatırımı yerl� b�r 
f�rma olan “Alarko” ve Norveçl� g�r�ş�mc�lerle 
ortaklık oluşturan “B�o-Akva İntern. AŞ” 
gerçekleşt�rm�şt�r. Y�ne aynı yıllarda (1993) 
Kırklarel� (Kıyıköy)'de Istranca Alabalık 
adındak� özel ş�rket, benzer şek�lde Norveç'ten 
get�rtt�ğ� gözlenm�ş salmon (Salmo salar) 
yumurtalarını kend�s�ne a�t Balkaya Köyündek� 
(Kırklarel�-Kıyıköy) alabalık kuluçkahanes�nde 
�nkübe ett�kten ve smolt hale get�rd�kten sonra 
Kıyıköy L�manına yerleşt�rd�ğ� ağ kafeslerde 
büyütmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır. 
Salmon yet�şt�r�c�l�ğ� konusunda sektörde 
öncülük yapan bu f�rmalar günümüzde faal�yet 

göstermemekted�r. Bununla b�r l �kte ağ 
kafeslerde gökkuşağı alabalığı yet�şt�r�c�l�ğ� su 
sıcaklığının uygun olduğu aylarda Karade-
n�z'de başarılı b�r şek�lde sürdürülmekted�r.

    Karaden�z'de Balık Yet�şt�r�c�l�ğ� 
ve Alternat�f Türler
 
   Ülkem�z su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n çok 
zeng�n b�r potans�yele ve uygun koşullara sah�p 
olmasına rağmen bu potans�yelden yeter�nce 
yararlanılamamaktadır. Söz konusu kaynak-
ların ver�ml� kullanılması hal�nde yet�şt�r�c�l�k 
yolu �le ekonom�m�ze öneml� katkılar sağlanmış 
olunacaktır. 
     Den�zde ağ kafeslerde salmon üret�m m�k-
tarı 1990 yılında, 300 ton olarak kayded�lm�ş 
�ken, b�r yıl �çer�s�nde üret�m beş kat artarak 
1991 yılında 1 500 tona ulaşmış, ancak hemen 
sonrasında 1992 yılında 680 tona ger�leyerek 
yıldan yıla düşüşe geçm�şt�r (Atay, 1997). 
Karaden�z'de ön etüt çalışmaları yapmadan 
salmon üret�m�ne başlayan b�rçok �şletme 
başlangıçta hedeflenen üret�m m�ktarlarına 
ulaşamamış, üret�m düzen�n� Karaden�z koşul-
larına uyarlayamayan �şletmeler de faal�yetle-
r�ne son vermek durumunda kalmıştır. B�r baş-
ka dey�şle Karaden�z'de salmon yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapmak üzere kurulan ağ kafesler, yaz döne-
m�nde den�z suyu sıcaklığının salmonlar �ç�n 
letal (öldürücü) sınırlar olan 22-23,5°C'ler�n 
(Barton, 1996) üzer�ne yükselmes� ve salmon-
ların yaşatılmasında karşılaşılan zorluklar ne-
den�yle, daha kısa sürede üret�leb�len ve yaz 
başlangıcında pazara sunulab�len gökkuşağı 
alabalıklarının yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanılmaya 
başlanmış, böylece büyük üm�tlerle başlayan 
salmon yet�şt�r�c�l�ğ� zamanla yer�n� gökkuşağı 
alabalığına bırakmıştır.
     Türk�ye'de alabalıkların tatlısu ve den�z su-
yundak� büyüme farklılığını ortaya koymaya 
yönel�k olarak yapılan b�r çalışmada Y�ğ�t ve 
Aral (1999), Karaden�z'de kış koşullarında 
den�zde ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığının 
tatlısuya göre % 46 oranında (1,46 kat) daha �y� 
gel�şt�ğ�n� b�ld�rm�şlerd�r. Bu çalışmadan daha 
önce Güven (1991), İstanbul Boğazında gök-
kuşağı alabalığının ağ kafeslerde yet�şt�r�c�l�ğ� 
üzer�ne b�r çalışma yapmıştır. Yapılan çalış-
maya göre İstanbul Boğazı koşullarında gök-
kuşağı alabalığı (O. myk�ss) yavrularının yu-
murtadan çıkışını tak�p eden �lk sonbahar mev-
s�m�nde den�z suyu sıcaklığının 15 °C ve altına 
düştüğü dönemden başlayarak herhang� b�r ön 
alıştırmaya gerek duyulmaksızın doğrudan 
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den�zdek� ağ kafeslere konularak �lkbahar so-
nuna kadar pazarlanab�l�r (pors�yonluk) ağır-
lığa kadar büyütülmes�n�n olanaklı olduğu bel�r-
t�lm�şt�r.
    Balık yet�şt�r�c�l�ğ�nde den�z suyunun tatlı-
suya oranla üstün yönler� olmakla beraber, zor 
ve olumsuz yönler� de bulunmaktadır. Tes�s�n 
kurulmasından kaynaklanan hatalar, sert hava 
koşullarının kafes s�stemler�ne zarar vermes�, 
m�dye ve yosun g�b� ses�l canlıların ağlara tutu-
narak ağ gözler�n� kapamaları (foul�ng) g�b� 
olumsuzlukların yanısıra, den�zde ağ kafes-
lerde balık yet�şt�r�c�l�ğ�nde karşılaşılan öneml� 
sorunlardan bazıları da den�zde rastgele yüzen 
dal parçaları vb. yabancı c�s�mler�n ağlara zarar 
vermeler� ve balıkçıl kuşların su altında ağ 
dışından balıklara saldırarak gagalarıyla balık 
vücudunda öldürücü yaralar açmalarıdır. Hatta 
bazen bu saldırı sırasında ağların da hasar 
gördüğü gözlenm�şt�r (Y�ğ�t ve Aral, 1999).
     Yukarıdak� olumsuzluklardan başka, Kara-
den�z'de ağ kafeslerde balık yet�şt�r�c�l�ğ�ndek� 
en büyük sorunlar, uygun koy ve körfezler�n 
olmayışı neden�yle kış aylarındak� sert den�z 
koşulları ve su sıcaklığının yaz aylarında aşırı 
yükselmes�n�n etk�ler�d�r. Sıcaklıkla �lg�l� olarak, 
Güven (1991)'�n yaz ve kış-bahar dönem� ol-
mak üzere �k� farklı dönemde yaptığı çalış-
mada, yaz dönem�nde % 37'ye ulaşan ölümler 
görülmüştür. Kış-bahar dönem� süres�nce %o 
3,5 olan ölüm oranı temmuza kadar bırakılan 
kafeslerde % 3,5'a kadar çıkmıştır. Bu �k� ana 
sorundan dolayı Karaden�z'de gökkuşağı ala-
balığı yet�şt�r�c�l�ğ� olumsuz yönde etk�lenmek-
ted�r. Ancak, ülkem�zde salmon üret�m�n�n baş-
ladığı �lk yıllarda üret�m m�ktarlarında görülen 
büyük dalgalanmalar ve �st�krarsızlıklar den�z-
de gökkuşağı alabalığı yet�şt�r�c�l�ğ�nde görül-
mem�şt�r. İstat�st�klerde o yıllara a�t den�z ve 
tatlısularda gökkuşağı alabalığı üret�m m�k-
tarları ayrı ayrı ver�lmem�ş olmakla beraber, 
1992 yılında toplam değer (�çsular + den�z) 6 
271 ton olarak b�ld�r�l�rken, 1993 yılı üret�m 
m�ktarı 6 848 ton ve 1994 yılında 6 977 ton 
olarak kayded�lm�şt�r. 1992 yılından �t�baren 
salmon üret�m�ndek� azalmaya ters orantılı 
olarak den�zde alabalık üret�m�nde artış 
gözlenmekted�r. N�tek�m 1998 yılında salmon 
üret�m� 40 tonda kalırken den�zde ve �çsularda 
gökkuşağı alabalığı üret�m� sırasıyla 2 290 ton 
ve 32 340 ton olmuş, 2001 yılı �stat�st�kler�ne 
göre �se salmonla �lg�l� herhang� b�r değere 
rastlanılmamıştır. Gökkuşağı alabalığının 
den�z ve �çsularda yapılan üret�m rakamları 
sırasıyla 1 240 ve 36 827 ton olarak gerçek-

leşm�şt�r (Atay, 1997; Anon�m, 1989-1998, 
2000 ve 2001). En son ver�lere göre bu değerler 
�çsularda 43432 ton ve den�zde de 1650 ton/yıl 
olarak gerçekleşm�şt�r (Anon�m, 2005b).
      Türk�ye'de yıllara göre gökkuşağı alabalığı 
ve salmon üret�m m�ktarları �ncelend�ğ�nde 
(Tablo 3), gökkuşağı alabalığının �çsulardak� 
üret�m� artış göster�rken den�zdek� üret�m�n�n 
hemen hemen aynı kaldığı göze çarpmaktadır. 

  Salmon üret�m�nde hedeflenen pazar ağır-
lığı önceler� 3-4 kg'ın üzer�nde balık �d�. Bu 
hedefe ulaşmak �ç�n balıkların en az b�r yaz 
dönem�nde den�zde kalmaları gerekmekted�r. 
Ancak yaz dönem�nde haz�ran ayı sonlarından 
ve temmuz ayı başlarından �t�baren su sıcak-
lığının yükselmes�, üret�m süres�n� kısaltmakta, 
buna bağlı olarak b�r üret�m sezonunda ancak 
1-2 kg'lık balık elde ed�leb�lmekted�r. Dola-
yısıyla günü-müzde kafes balıkçılığı yapan 
�şletmeler artık 1-2 kg'lık alabalık yet�şt�rmey� 
terc�h etmekted�r. 
      Türk�ye'de su ürünler� üret�m�nde son yıllar-
dak� atılımlara rağmen henüz �sten�len düzeye 
ulaşılmış değ�ld�r. Alabalık, ç�pura ve levrek 
balıklarının yanısıra, ekonom�k değer� yüksek 
alternat�f türler�n üret�m�ne de hızlı b�r şek�lde 
önem ver�lmel�d�r. Karaden�z'de yet�şt�r�c�l�k �ç�n 
uygun balık türler� Tablo 4'te ver�lm�şt�r.
     Karaden�z'de yet�şt�r�c�l�ğe uygun olan ba-
lık türler� arasında ekonom�k değer� yüksek 
olan ve öncel�kl� olarak ele alınması gereken 
türler�n başında, kalkan ve mers�n balığı 
gelmekted�r. Stoklarda meydana gelen 
azalmalar, söz konusu türler�n hem yen�den 
balıklandırmaya hem de sofralık balık 
gereks�n�mler�n� karşılamaya yönel�k olarak 
yet�şt�r�lmeler�n� gündeme get�rmekted�r. 
  Mers�n balığı �le �lg�l� olarak İstanbul 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, 2001 
yılında Gürc�stan'dan get�rt�len Ac�penser 
güldenstaedt� türüne a�t döllenm�ş gözlü yu-
murtaları, mers�n balığı yumurtalarının �nkü-
basyon koşullarına göre mod�f�ye ed�lm�ş Sa-
panca İçsu Ürünler� Üret�m Araştırma ve Uy-
gulama B�r�m�'ndek� Alabalık Kuluçkahane-
s�nde �nkübasyona almıştır. Elde ed�len yavru-
lar 20-25 gr. ağırlığa get�r�ld�kten sonra Kara-
den�z'e kolayca ulaşab�lecekler� Karasu'da 
Sakarya Nehr�'ne bırakılmıştır. 
   Türk�ye'de, den�z balıkları üret�m�n�n % 
70'�n� sağlayan Karaden�z'de 1997 yılı �stat�s-
t�kler�ne göre, kalkan balığı avlanma m�ktarı 
980 ton olarak kayded�lm�şt�r. Karaden�z'de, 
1967-1997 yılları arasında kalkan balığı av 
m�ktarları, 1974-76 yılları arası har�ç, 2.000-
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3.000 tonun üzer�nde kayded�l�rken, 1985'te 
435 ton �le m�n�muma düşmüş, 1994-1996 
yılları arasında tekrar 2 000 tonun üzer�nde b�r 
av m�ktarına ulaşılmışsa da, 1997'de y�ne b�r 
düşme göstererek, 980 ton olarak kayde-
d�lm�ş, bunun da 911 tonluk kısmı Batı Kara-
den�z'den sağlanmıştır. Son ver�lere göre 2 
169 tonu Batı Karaden�z'den olmak üzere 
toplam 2 455 ton kalkan balığı avlanmıştır 
(Anon�m, 1968-1998, Anon�m, 2001). 2003 yılı 
DİE ver�ler�ne göre Türk�ye genel�nde 300 ton 
kalkan balığı avlanmış, bunun 219 tonu (Doğu 
Karaden�z 93 + Batı Karaden�z 126 ton) Kara-
den�z'den �st�hsal ed�lm�şt�r. Tarım ve Köy�şler� 
Bakanlığının kayıtlarına göre 2004 yılı Türk�ye 
üret�m� 376 tona çıkmış, y�ne bunun 274 tonu, 
yan� yaklaşık % 73'ü (116 ton Doğu Karaden�z 
+ 158 ton Batı Karaden�z) Karaden�z'den av-
lanmıştır (Anon�m, 2005b).
Kalkan balığı, dış p�yasada olduğu kadar �ç 
p�yasada da yüksek talep gören b�r balık 
türüdür. 1993 yılı f�yatları �t�barıyla, �ç p�yasada 
levrek ve ç�pura 10-12 USD/kg, salmon 8.2 
USD/kg, alabalık 3.26 USD/kg. ve kalkan ba-
lığı 6-13 USD/kg'dan �şlem görmüştür (Çakır, 
1993). 
   Karaden�z sah�ller�nde kalkan yet�şt�r�-
c�l�ğ�ne elver�şl� çok sayıda yer bulunmaktadır. 
Bayrak (1995)'a göre kalkan yet�şt�r�c�l�ğ� yap-
mak üzere, 1995 yılına kadar 15-300 ton/yıl 

kapas�tel� 2 proje onaylanmıştır. Onaylanmış 
bulunan bu projeler henüz üret�me başlama-
mıştır. Aynı konuyla �lg�l� olarak Tarım ve Köy 
İşler� Bakanlığı �le Japon Uluslararası İşb�rl�ğ� 
Ajansı (JICA) arasında 1996 yılı başlarında, 
Karaden�z'de balık yet�şt�r�c�l�ğ�n�n gel�şt�r�l-
mes�ne yönel�k b�r anlaşma �mzalanmıştır. 16 
N�san 1997 tar�h�nde başlatılan ve 5 yıl süre-
cek olan projen�n başlıca amacı, Karaden�z 
kalkanı (Scophthalmus maeot�cus)'nın 
yumurtadan başlayarak yet�şt�rme tekn�k-
ler�n�n gel�şt�r�lmes� şekl�nde bel�rlenm�şt�r. 
Kalkan balığı üret�m� ve yet�şt�r�c�l�ğ� üzer�ne 
çalışan Hull ve Edwards (1979), Sm�th (1979), 
Person-Le Ruyet ve ark. (1981), Dan�elssen 
ve ark. (1989), Slask� ve West (1992) �s�ml� 
araştırıcıların da bu balık türünün hızlı büyü-
me potans�yel�ne sah�p olduğunu açıklama-
ları, söz konusu projen�n ne kadar gerekl� ol-
duğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Dan�elssen 
ve ark. (1989) ve Çolak (1992) kalkan balığ-
ının, Scophthalmus max�mus, yumurtadan 
�t�baren 2 yıllık b�r sürede, 1 kg. c�varında ha-
sat ağırlığına ulaştırılab�ld�ğ�n� �ler� sürmek-
ted�rler. 
   Dünyada yassı balık yet�şt�r�c�l�ğ� uzun 
yıllardan ber� yapılmaktadır. Ülkem�zde �se sal-
mon, alabalık, ç�pura ve levrek balıkları �le �lg�l� 
çok sayıda araştırma olmakla beraber, üret�m� 
henüz araştırma aşamasında olan yassı balık-
lar �le �lg�l� çalışmalar sınırlıdır (Motek� ve ark. 
2001; Şah�n 2001; Y�ğ�t, 2001; Çolak, 2002; 
Y�ğ�t ve ark. 2003). Kalkan balığı �le �lg�l� çalış-
malar İng�ltere ve Fransa'da 1970'l� yıllarda 
başlamıştır (Person-Le Ruyet ve ark., 1981). 
Japonya'da �se, yassı balıklarla �lg�l� üret�me 
yönel�k çalışmalar 1960'lı yıllara dayanmak-
tadır (Matsuoka, 1996). Ülkem�zde kalkan 
balığı �le �lg�l� en son çalışmaları, Kohno ve ark. 
(2001) “Laboratuarda Yet�şt�r�len Psetta 
max�ma Larvalarının Yüzme ve Beslenme 
Fonks�yonlarının Gel�ş�m�”, Çolak (2002) 
“Kalkan Balığı (Scophthalmus max�mus L.) 
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Tablo 4. Karaden�z'de yet�şt�r�c�l�k �ç�n uygun 
balık türler� (Svennev�g ve ark., 1996).

Tablo 3. Yıllara göre gökkuşağı alabalığı ve salmon üret�m m�ktarları (ton) (Atay, 1997; Anon�m, 1989-1998; 2000; 2001; 2004 ve 2005b).
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Yumurtalarının İnkübasyonu, Embr�yo ve 
Larval Gel�ş�m�”, Hara ve ark. (2002) “Kara-
den�z Kalkanının Damızlık Yet�şt�r�c�l�ğ� ve Yu-
murtlatılması”, Üstündağ ve ark. (2002)        
     “Türk�ye'de Karaden�z Kalkanının Larva ve 
Yavru Yet�şt�r�c�l�ğ�”, Erteken ve Nezak� (2002) 
“Karaden�z Kalkanının Büyümes�nde D�yet 
pH'sı ve Yem cezbed�c� Maddeler�n�n Etk�s�”, 
Şah�n ve Üstündağ (2003) “Kuluçkahanede 
Yet�şt�r�len Karaden�z Kalkanının Yaşam 
Oranında Farklı Büyütme S�stemler�n�n Etk�s�” 
�le Y�ğ�t ve ark. (2003) “Kalkan Balığı Yem-
ler�nde Prote�n Kal�tes�n�n Bel�rlenmes�nde 
Azot Boşaltım Oranlarının İndeks Olarak Kulla-
nılması” üzer�ne yapmışlardır. 
     Karaden�z �ç�n öneml� b�r alternat�f tür ola-
b�lecek Karaden�z alabalığının (Salmo trutta 
labrax) kontrollü yavru üret�m�n�n yapılarak, 
hem doğal stokların zeng�nleşt�r�lmes� hem de 
balık üret�m�n�n artırılmasına katkı sağlanab�l�r. 
Karaden�z'dek� balık yet�şt�r�c�l�ğ� sorunlarını 
ülkem�z�n d�ğer bölgeler�ndek� yet�şt�r�c�l�k so-
runlarından ayrı tutamayız. Bu bakımdan ülke-
m�zdek� yet�şt�r�c�l�ğ�n karşılaştığı başlıca so-
runları �rdelemekte yarar vardır.

   Türk�ye'de Balık Yet�şt�r�c�l�ğ�nde    
Karşılaşılan Sorunlar

    Ülkem�zde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, mevcut 
bazı sorunlara rağmen �y� b�r gel�şme sürec� 
�çer�s�nded�r. Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 
günümüzde bulunduğu noktadan daha �ler� 
düzeylere ulaştırılması �ç�n çözülmes� gereken 
başlıca sorunları şu şek�lde sıralamak olasıdır:
- Yet�şt�r�c�l�k �ç�n uygun alanların tahs�s�nde çok 
sayıda kamu kuruluşunun müdahales� ve �z-
n�ne gerek duyulması neden�yle karşılaşılan 
zorluklar, yatırımcıları olumsuz etk�lemekted�r.
- İlg�l� resm� �şlemler�n daha hızlı �şlemes� ve 
kontrolsüzlüğün ortadan kaldırılması �ç�n su 
ürünler� �le �lg�l�, yetk�ler� artırılmış sorumlu b�-
r�mler�n sayısının en aza �nd�r�lmes� yararlı 
olacaktır. 
- Ülkem�zde sah�l şer�d� boyunca yet�şt�r�c�l�ğe 
elver�şl� ortamlar çok sayıda olmakla beraber, 
bu bölgeler aynı zamanda tur�zm �ç�n de uygun 
bulunmaktadır. Ayrıca bazı bölgeler Kültür Ba-
kanlığı tarafından tab�at koruma alanı, arke-
oloj�k saha ve özel m�mar� yapıların bulunduğu 
koruma alanı olarak bel�rlenm�ş ve koruma 
altına alınmıştır. Örneğ�n, 1. derece tab�at koru-
ma alanlarında veya 1. ve 2. derece koruma 
altında bulunan SİT alanlarında (arkeoloj�k 

sahalar) kuluçkahane kurulması yasaklan-
mıştır. Den�z kafesler� �se, bazı SİT alanları 
har�ç hemen her yerde kurulab�lmekted�r.
- Gerek kuluçkahane, gerekse kafes s�stem-
ler�n�n kurulab�leceğ� uygun alanlar bel�rlenmel� 
ve bel�rlenen bu alanlar çevre düzen� �mar pla-
nında yer almalıdır.
- Günümüzde Karaden�z'de kullanılan kafes 
s�stemler�nde ağ der�nl�kler�n�n artırılarak yaz 
dönem�nde kafestek� balık m�ktarının azaltıl-
ması, yüksek su sıcaklığından kaynaklanan ka-
yıpları azaltacaktır.
- Yet�şt�r�c�l�kte görülen hastalıklar konusunda 
Japonya'da olduğu g�b� çözüm get�recek etk�n 
bölge laboratuvarlarının kurulması öneml� b�r 
eks�ğ� g�derecekt�r.
- Alternat�f türler �ç�n üret�m tekn�kler�n�n araş-
tırılması ve uygulamaya konulmasına yönel�k 
çalışmaları yürüteb�lecek etk�n �nsan gücünün 
olmasına rağmen, ayrılan kaynakların yeter-
s�zl�ğ� de bu konuda yapılan araştırmaları sınır-
layan öneml� etkenlerdend�r.

      Sonuç
    Teknoloj�k ve ekonom�k gel�şmeye paralel 
olarak son yıllarda Türk�ye'de ağ kafeslerde 
balık yet�şt�r�c�l�ğ� artan b�r �vme kazanmıştır. 
Özell�kle yaz aylarında su sıcaklığının öldürücü 
sınırlara ulaşması neden�yle �lk yıllardak� �lg�n�n 
b�raz da olsa azalmasına rağmen, �çsularla kar-
şılaştırıldığında Karaden�z, gökkuşağı alaba-
lığının hızlı gel�ş�m�n� sağlayan ekoloj�k koşull-
ara sah�pt�r. Ayrıca üret�m teknoloj�s� ve pazar 
olanaklarının da gel�şt�r�lmes� �le bu potans�yel, 
ver�ml� b�r şek�lde kullanılab�l�r. 
  Üret�m tekn�ğ� gel�şt�r�len mevcut balık 
türler�n�n dışında alternat�f türlerden kalkan, 
mers�n ve Karaden�z alabalığının (Salmo trutta 
labrax) ağ kafeslerde yet�şt�rme olanaklarının 
araştırılması, doğal kaynaklarımızın ver�ml� kul-
lanımı bakımından son derece öneml�d�r. Bu 
türler�n üret�me katılmasıyla, Karaden�z'dek� 
üret�m değerler� artarak hak ett�ğ� sev�yeye 
ulaşacaktır. Mevcut sorunların g�der�lerek, ül-
kem�zde balıkçılığı gel�şt�rmek amacıyla yatı-
rım olanaklarının bel�rlenmes�, söz konusu kay-
nakların ver�ml� kullanımı �ç�n büyük b�r adım 
olacaktır. Özell�kle kış dönem�ndek� den�z ko-
şulları ve salmon�d türler �ç�n yaz dönem�ndek� 
su sıcaklığı, yet�şt�r�c�l�ğ� engelleyen unsur-
lardandır. Den�z kıyısında kurulacak kara te-
s�sler� ve batırılab�len yüzer ağ kafesler g�b� yen� 
teknoloj�k çözümler�n uygulanmaya başlama-
sıyla bu zorlukların aşılab�leceğ� �nancındayız. 
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Özet
Bu araştırmada haşlanmış balık (Barbus 

esoc�nus) et� kullanılarak hazırlanan balık 
kroketler�n�n soğukta (+4±1 ºC) depolanması 
sırasındak� raf ömrü �ncelenm�şt�r. Örnekler, 
strafor kutular �çer�s�nde streç f�lm �le paket-
lenerek depolanmıştır. Balık kroketler�n�n 
soğuk depolama koşullarındak� duyusal ve 
k�myasal (a , pH, TVB-N, TBA) anal�zler� 3 w

günde b�r yapılmış ve çalışma �k� tekrarlı olarak 
yürütülmüştür. Balık kroketler�n�n +4±1 ºC'de 
raf ömrü 12 gün olarak bel�rlenm�şt�r.

Anahtar Kel�meler: Balık kroket�, raf 
ömrü, k�myasal kal�te, duyusal kal�te, Barbus 
esox�nus

Determ�nat�on of the Shelf-L�fe 
of F�sh Croquettes Dur�ng Cold 
Storage

Abstract
In th�s study, the shelf-l�fe of f�sh croquettes 

prepared us�ng bo�led f�sh was exam�ned 
dur�ng cold storage (+4±1ºC). The samples 
were placed on polystyrene plates, wrapped �n 
stretch f�lm and stored. Sensor�al, chem�cal (a , w

pH, TVB-N, TBA) analyses were carr�ed out 
every 3 days and w�th two repet�t�ons. The 
shelf-l�fe of f�sh croquettes dur�ng cold storage 
(+4±1 ºC) was determ�ned to be 12 days.
   Key words: F�sh croquette, shelf-l�fe, 
chem�cal qual�ty, sensor�al qual�ty, Barbus 
esox�nus

      G�r�ş
       Dengel� ve ekonom�k beslenmen�n önem 
kazandığı günümüzde, hayvansal prote�n 
açığını kapatmada, su ürünler�n�n önem� fark 
ed�lmekte ve bu ürünlere talep g�derek art-
maktadır. Balık et� �nsanların dengel� ve yeterl� 
beslenmes�nde öneml� b�r yere sah�pt�r. Balık, 

�nsanların sadece doyurulması açısından değ�l 
aynı zamanda dengel� b�r şek�lde beslenmes� 
açısından da öneml�d�r. Balığın uygun şek�lde 
�şlenmemes� ve depolanmaması çok kısa za-
manda bozulmasına neden olur. Ürünün tü-
ket�me kadar kal�tes�n� korumak, bozulmasını 
gec�kt�rmek ve üret�m fazlasını değerlend�rmek 
amacıyla gel�şt�r�lm�ş çeş�tl� �şleme tekn�kler� 
sayes�nde sofralarımızdak� ürünlerde çeş�tl�l�k 
kazanmıştır. Yüksek değerl� b�r bes�n olan 
balığın, farklı ve tüket�c�n�n beğen�s�n� sağla-
yacak ürünler elde ed�lmes�n� sağlayacak şek�l-
lerde �şlenerek sunulması balık et�n�n tüket�m�n� 
artıracaktır. Bu çalışmada bıyıklı balık (Barbus 
esoc�nus) et�nden yapılan balık kroketler�n�n 
+4±1 ºC'de depolanması sırasında meydana 
gelen k�myasal ve duyusal değ�ş�mler� �nce-
lenerek ürünün raf ömrünün saptanması amaç-
lanmıştır.

       Materyal ve Metot

    Çalışmamızda materyal olarak Keban Baraj 
Gölü'nden avlanmış Cypr�n�dae (Sazang�ller) 
fam�lyasında yer alan ve halk arasında bıyıklı 
balık (Barbus esoc�nus) olarak b�l�nen balıklar 
kullanılmıştır. İk� tekrarlı olarak yürütülen çalış-
mada kullanılan balıklar yaklaşık 10 kg ağırlı-
ğındak� b�reylerden seç�lm�şt�r.
       Yen� avlanmış balıklar, laboratuara get�r-
�ld�kten hemen sonra h�jyen�k şartlarda 
ayıklanıp, yıkanmış ve suları süzdürülmüştür. 
Bu şek�lde hazırlanan balıklar 100 ºC'de 10 
dak�ka haşlandıktan sonra kıyma hal�ne 
get�r�lm�şt�r. Balık kıyması, çeş�tl� �lavelerden 
sonra yoğrulmuş ve kroket şekl� (1,5x1,5x8 cm 
boyutlarında çubuk b�ç�m�) ver�lerek kroketler 
önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve daha 
sonra galeta ununa bulanmış ve strafor 
kutu lara  yer leş t � r � le rek  s t reç  f � lm � le 
paketlenerek +4±1 ºC'dek� buzdolabında 
muhafazaya alınmıştır. Kıymaya �lave ed�len 
malzemeler ve oranları Tablo 1'de ver�lm�şt�r. 

  BIYIKLI BALIKTAN  YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN 
SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ

(Barbus esoc�nus, Heckel, 1843 )

40

Ayşe GÜREL İNANLI*, Özlem EMİR ÇOBAN*,
 Em�ne ÖZPOLAT*, Mürş�de DARTAY**

*Fırat Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fak. İşleme Teknoloj�s� Anab�l�m Dalı, Elazığ-TÜRKİYE,  gurel�nanl�@hotma�l.com
**Fırat Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fak. Avlama Teknoloj�s� Anab�l�m Dalı, Elazığ-TÜRKİYE

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



Tablo1. Balık kroketler�n�n �çer�ğ� ve oranları.

     
      Balık kroketler�n�n yapım aşamalarının bazı 
görüntüler� Şek�l 1'de göster�lm�şt�r.

Şek�l 1. Balık kroketler�n�n yapım aşamalarından bazı 
görüntüler

   Balık kroketler�n�n raf ömrünü bel�rlemek 
amacıyla depolama süres�nce duyusal ve 
k�myasal anal�zler her üç günde b�r 2 paralell� 
olarak yürütülmüştür. Anal�zler balık �şlen-
meden önce, �şlend�kten sonra ve depolama 
koşullarında olmak üzere üç aşamada 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Balık et�n�n �şlemeden 
önce, �şleme esnasında uygulanan haşlama-
dan sonra ve kroket hal�ne get�r�ld�kten sonra 
kül, yağ ve prote�n m�ktarları bel�rlenm�şt�r. Ayrı-
ca örneklerde, yukarıda bel�rt�len tüm aşama-

larda ve muhafazanın bel�rl� günler�nde (0., 3., 
6., 9., 12., 15., 18. ve 21.) duyusal, su akt�v�tes� 
(aw), pH, Toplam Uçucu Baz�k N�trojen (TVB-
N) ve t�yo-barb�tür�k as�t sayısı (TBA, mg 
malonaldeh�t/1000 g) anal�zler� yapılmıştır. 
Kroket örnekler�, muhafazanın bel�rl� günle-
r�nde duyusal yönden anal�z ed�lm�şt�r. Bu 
amaçla örnekler kızartılmış olarak hazırlanıp ve 
kal�te n�tel�kler�n�n bel�rlenmes�nde 1 �le 5 arası 
puan ver�lm�şt�r. Ürünler, 10 panel�st tarafından 
görünüş, renk, koku, gevrekl�k ve lezzet bakı-
mından n�telend�r�lm�şt�r. Puanlamada;

olarak değerlend�r�lm�şt�r (Kurtcan ve Gönül, 
1987).
      Örnekler�n pH değerler�, pH metre (EDT. 
GP 353) �le saptanmıştır (AOAC, 1990).       
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      Örneklerdek� aw değerler� su akt�v�tes� tay�n 
c�hazı (TESTO-400) �le ölçülmüştür (Doe ve 
ark., 1983). Örneklerdek� kuru madde m�kta-
rının saptanmasında kurutma dolabı usulü, kül 
m�ktarını bel�rlemede yakma yöntem� (Göğüş 
ve Kolsarıcı, 1993), yağ m�ktarının bel�rlen-
mes�nde �se soxhelet metodu kullanılmıştır 
(TSE, 1974). Ürünler�n ham prote�n m�ktarı �se 
Kjeldahl yöntem� uygulanarak bel�rlenm�şt�r 
(AOAC, 1990). Örneklerdek� TVB-N m�ktarının 
bel�rlenmes�nde, Varlık ve ark. (1993)'n�n b�ld�r-
d�ğ� yöntem uygulanmıştır. Örneklerde yağların 
oks�dasyonu �le oluşan malonaldeh�tler�n gla-
c�al aset�k as�tl� ortamda t�yobarb�tür�k as�t �le 
verd�kler� kırmızı reng�n 538 nm'dek� absor-
bansı okunarak 1000 g örnektek� malonaldeh�t 
m�ktarı hesaplanmıştır (Tarladg�s, 1960). 

        Bulgular
     Kroket yapımında kullanılan taze, haşlan-
mış balık et�nde ve krokette bel�rlenen aw, kuru 
madde, kül, yağ, prote�n, pH, TVB-N ve TBA 
değerler� Tablo 2'de ver�lm�şt�r.

   Tablo 2: Kroket yapımında kullanılan taze ette, 
haşlanmış et ve krokette bel�rlenen  anal�z bulguları.

     İk� tekrarlı olarak yürütülen çalışmada haş-
lanmış balık et�nden yapılmış kroketler�n 
+4±1ºC'de depolama süres�nce uygulanan 
duyusal ve k�myasal anal�zler�n bulguları Tablo 
3'de ver�lm�şt�r. 
      Tablo 3. Balık kroketler�n�n soğuk muhafazası (+4±1ºC) 
boyunca elde ed�len anal�z bulguları. 

     Çalışmada üret�len balık kroketler�n�n so-
ğuk muhafazası boyunca yapılan anal�zler so-
nucu elde ed�len ver�lere göre aw, pH, TVB-N 
ve TBA değerler�ndek� değ�ş�mler Şek�l 2, 3, 4 
ve 5'de ver�lm�şt�r.
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Şek�l 2. Balık kroketler�n�n muhafaza boyunca
 a  değerler�ndek� değ�ş�m�w

Şek�l 3. Balık kroketler�n�n muhafaza boyunca 
pH değerler�ndek� değ�ş�m�   

Şek�l 5. Balık kroketler�n�n muhafaza  boyunca 
TBA sayılarındak� değ�ş�m�

Şek�l 4. Balık kroketler�n�n muhafaza boyunca 
TVB-N değerler�ndek� değ�ş�m�   
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       Tartışma 
       Çalışmamızda balık kroketler�n�n yapımında 
kullanılan bıyıklı balığın et�nde ortalama %26,17 
kuru madde, %0.99 kül, %7.75 yağ, %16.14 pro-
te�n, haşlanmış ette %27.33 kuru madde, %2.01 
kül, %7.23 yağ, %13.89 prote�n bel�rlenm�şt�r. Şen 
ve ark. (1996), bıyıklı balık et�nde ortalama 
%23.87 kuru madde, %4.95 yağ ve %17.01 pro-
te�n bel�rlem�şlerd�r. Kök ve Arslan (2003) Barbus 
esoc�nus et�n� kullanarak pastırma yaptıkları b�r 
çalışmada taze ette %27.95-24.68 kuru madde, 
%0.98-1.16 kül, %6.87-8.23 yağ, % 16.45-17.94 
prote�n tesp�t etm�şlerd�r. 
       Gıdaların depolanmasında ürünün kal�tes�n� 
bel�rleyen en öneml� kr�ter�n duyusal anal�z sonuç-
ları olduğu ve duyusal anal�z sonuçları uygun 
olmayan b�r ürünün tüket�lemeyeceğ� b�ld�r�l-
mekted�r. Yapılan d�ğer anal�z sonuçları duyusal 
anal�z sonuçları �le b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r 
(Baygar ve ark., 2002). Çalışmamızda yapılan 
balık kroketler� panel�stler tarafından çok 
beğen�lm�şt�r. Muhafazanın 12. gününe kadar 
kroketler, bel�rt�len tüm duyusal kr�terler yönünden 
değerlend�r�lm�ş ancak 15. günden �t�baren koku 
ve görünüş yönünden bozulma görüldüğünden 
lezzet ve gevrekl�k yönünden �ncelenmem�şt�r. 
Soğukta depolanan balık kroketler�n�n duyusal 
özell�kler� depolama süres�nce değer kaybetm�ş, 
15. günde tüket�leb�l�r özell�kler�n� kaybett�ğ� ve 
tazel�kler�n� 12 gün koruyab�ld�kler� bel�rlenm�şt�r.
     Çalışmamızda f�letoda ortalama 0.98 olarak 
bel�rlenen a değer� haşlandıktan sonra 0.97 w 

olarak bel�rlenm�şt�r. Y�rm�b�r günlük muhafaza 
boyunca balık kroketler�nde su akt�v�tes� 0,96-0.98 
arasında bel�rlenm�şt�r. Kroketler�n yapımında 
kullanılan balık et�n�n pH değer� ortalama 6.57 
olarak bel�rlenm�şt�r Haşlanmış ette �se pH 6.94 
olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Kök ve Arslan (2003) �se 
çalışmalarında taze et�n pH değer�n� b�z�m 
değer�m�ze yakın olarak 6.42-6,53 olarak 
bel�rlem�şlerd�r. Çalışmada depolama süres�nce 
pH değer� 6.85-5.69 arasında değ�şm�ş olup 
Ünlüsayın ve ark. (2002)'nın yaptıkları b�r 
çalışmada +4±1ºC'de 14 gün depolama süres�nce 
Sudak balığı köftes�nde 6.16-6.81, Kad�fe balığı 
köftes�nde �se 6.56-6.93 arasında bel�rled�kler� pH 
değerler�nden, Akkuş ve ark. (2004) hams� 
balığının haşlanmış et�nden yaptıkları köfteler� 
+4±1ºC'de 18 gün muhafazası boyunca 
bel�rled�kler� 6.3-6.7 pH değerler�nden farklı olup 
Taşkaya ve ark. (2003)'nın dondurulmuş 
alabalıktan ürett�kler� balık burgerler�nde muha-
faza boyunca 6,83-5,61 arasında bel�rled�kler� 
pH değerler�ne yakındır. Çalışmamızda bel�r-
lenen pH değerler�n�n bel�rt�len çalışmalarda 
bel�rlenen değerlerle olan farklılığını, materyal 

ve köfte yapımında kullanılan �çer�ğ�n farklı 
olmasına bağlayab�l �r �z. Çalışmamızda 
muhafaza boyunca balık kroketler�n�n pH'sında 
genel b�r düşüş gözlenm�şt�r (Şek�l 1). Yapılan 
b�r çalışmada (Taşkaya ve ark., 2003) 
alabalıktan üret�len balık burgerler�n�n 21 
günlük +4ºC'de muhafazası boyunca pH 
değerler�nde düşme görülmes� b�z�m bulgu-
muzla paralell�k göstermekted�r.
     TVB-N anal�z bulgularına göre; �şlenmem�ş 
ham materyal�n TVB-N değer� ortalama 7,06 
mg/100g, haşlanmış balık et�nde �se 6,08 
mg/100g olarak bel�rlen�rken muhafazanın 
başlangıcında 6,56 mg/100g olarak saptan-
mıştır. Çalışmada �ncelenen balık kroketler�n�n 
TVB-N değerler� depolama süres�ne bağlı 
olarak artış gösterm�ş ve 28.16 mg/100 g 
değer�ne ulaşmıştır. Ünlüsayın ve ark. (2002) 
araştırmalarında depolama boyunca Sudak 
balığı köftes�nde 11.4-39.6 mg/100 g, kad�fe 
balığı köftes�nde �se 11.2-36.2 mg/100 g TVB-N 
bel�rlerken, Akkuş ve ark. (2004), çalışma-
larında haşlanmış balık et�nden yaptıkları 
köftelerde muhafaza süres�nce I. denemede 
21.10-23.64 mg/100 g, II. denemede �se 16.68-
31.51 mg/100 g TVB-N bel�rlem�şlerd�r. Bel�r-
t�len bu çalışmalarda da b�z�m çalışmamızda 
olduğu g�b� muhafaza süres�nce TVB-N değer-
ler�nde b�r artış görülmüştür. Çalışmamızda 
örnekler�n TVB-N değerler� depolama süre-
s�nce tüket�leb�l�r sınır değerler� arasında kal-
mıştır. Bunun neden� �se haşlama esnasında 
uçucu azot b�leş�kler�n�n b�r kısmının uçmasına 
ve kroket �çer�ğ�n�n heps�n�n balık et�nden oluş-
mamasına d�ğer �lavelerle krokettek� balık et� 
m�ktarının düşmes� olab�l�r. Çalışmamızda 
kullanılan ham materyal�n TBA sayısı 0.2 
mg/1000 g malonaldeh�t olarak bel�rlen�rken 
haşlanmış ette 0.30 mg/1000 g malonaldeh�t 
olarak bel�rlenm�şt�r. Muhafazanın başlan-
gıcında 0.70 mg/1000 g malonaldeh�t olarak 
bel�rlenen TBA sayısı muhafazanın sonunda 
3.73 mg/1000 g malonaldeh�t m�ktarına 
ulaşmıştır. Yanar ve Fenerc�oğlu, (1999) sazan 
et�yle yaptıkları balık köftes�nde -20 ºC'de 6 
aylık muhafaza boyunca TBA sayılarında b�z�m 
çalışmamızda olduğu g�b� b�r artış tesp�t etm�ş 
ve 0.6-2.2 mg/1000 g malonaldeh�t olarak 
bel�rlem�şlerd�r. Örneklerde bel�rlenen TBA 
sayıları muhafaza süres�nce tüket�leb�l�r sınır 
değerler� arasında bel�rlenm�şt�r.
       Sonuç
    Sonuç olarak, duyusal ve k�myasal anal�z 
sonuçları b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde haş-
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lanmış balık et�nden yapılan balık kroketler�n�n 
+4±1ºC'de depolanması sırasında 12 günlük 
raf ömrüne sah�p oldukları bel�rlenm�şt�r.
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    ÖĞRENCİ KÖŞESİ

 

Bu sayımızda Çanakkale On Sek�z Mart 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� öğrenc� ve 
muzunlarının meslekler�ne bakış ve bölümler� 
hakkındak� düşünceler�ne yer vermek �sted�k. 
Öğrenc�ler�m�z�n görüşler�n� bel�rtmeler�nde 
yardımcı olan Sayın Yrd. Doç. Dr. Nerm�n 
BERİK'e derg�m�z adına teşekkür eder�z. 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Nerm�n BERİK b�z�mle 
görüşler�n� şu şek�lde paylaşmıştır.

Ne zaman b�r ÖSS adayı terc�hler� 
konusunda görüşümü sorsa, ona şöyle söy-
ler�m:  
     Yalnızca dört yıllık sürec� düşünmey�n, tüm 
yaşamınızı düşünün. Severek, �steyerek yapa-
cağınız b�r �ş, �ş olmaktan çıkar; hob� olur, key�fl� 
b�r yaşam b�ç�m� olur. S�z ona, o s�ze enerj� ve 
güzell�k katarsınız �şte bu da BAŞARIYI get�r�r. 
Lütfen terc�hler�n�z� yaparken, araştırma 
alanını seçerken nelerden mutlu olduğunuzu 
anımsayın… Doğal koşulları göz önüne 
alınırsa ülkem�zde su ürünler� mühend�s� 
olmak çok pırıltılı, saygın ve seçk�n meslek 
sah�b� olmak d�ye düşünüleb�l�r. Ne yazık k� 
den�zlere sırtını dönen, su kaynaklarını hor 
kullanan ve su ürünler�n�n ne kadar değerl� 
olduğunun farkında olmayan b�r toplumda su 
ürünler� mühend�sl�ğ� de yeter�nce tanınmıyor. 
Buradan yola çıkarak her sınıftan öğrenc�lere 
bazı sorular yöneltt�m, neden Su ürünler� 
Mühend�s� olmayı seçm�şlerd�, okuldan ne 
ummuşlardı, ne buldular. Çanakkale'de öğren-
c� olmak nasıl b�r şeyd�? İşte yanıtları.

Ufuk KAYSERİ (2005 Mezunu): Merhaba, 
ben Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Su 
Ürünler� Fakültes� mezunu Ufuk KAYSERİ.  
ÖSS terc�hler�nde Çanakkale üçüncü terc�-
h�md�, ş�md� �y� k� d�ğer terc�hler�m tutmamış 
d�ye düşünüyorum. Okula ve Çanakkale'ye �lk 
geld�ğ�m günlerde kayıt dondurup dönmek 
�stem�şt�m, mutsuzdum. Daha Doğrusu 
okuldan ve bölümden b�r katkı alıp alma-
yacağımdan em�n değ�ld�m.  İlk �k� senede çok 
�y� notları olan b�r öğrenc� de değ�ld�m ama 
okuldak� hocalarımdan aldığım teşv�klerle bu 
okuldan �y� şeyler alab�leceğ�me �nandım ve 
sıkı b�r çalışmaya g�rd�m. Son �k� senem ben�m 

�ç�n b�r dönüm ve yükselme noktasıydı. Bu 
� le r lemem hoca lar ımın  da gözünden 
kaçmamıştı.

 Fakülte kuruluş bakımından yen� olmasına 
karşın yen� b�nasına taşınarak gel�şme ve 
eğ�t�m olanaklarını da arttırmış oldu.  Hem �dar� 
ve akadem�k kadrosuyla hem de araştırma 
teknes� B�l�m 1' le, dersl�kler, yapı ve projelerle 
zeng�n leşen laboratuar lar ıy la  sürek l � 
büyümekted�r.  Eğer �nsanın �ç�nde öğrenme 
�steğ� ve azm� yoksa en �y� okul b�le s�ze h�çb�r 
şey katamaz. Bu anlamda okulumun bana 
yeter �  kadar b� lg �  ve değer kat t ığına 
�nanıyorum. Şu anda Marmara ün�vers�tes� Su 
Ürünler� programında yüksek l�sans yapı-
yorum. Oysa bu sonuç okul dönem�m�n başlan-
gıcında aklımın ucundan b�le geçmezd�.  
Öğrend�kce daha özel konularda uzmanlaş-
mak, aynı zamanda görüş açımı gen�şletmek 
�st�yorum. Bu gel�şmey� de okulun bana kattığı 
çalışma, araştırma ve öğrenme azm�ne 
bağlıyorum. Okul hayatım boyunca tüm 
hocalarımdan çok memnundum heps� çok 
değerl� akadem�syenler ve aynı zamanda çok 
da �y� b�r arkadaştılar. Ufkumu ve yolumu 
açtıkları �ç�n çok teşekkür ed�yorum.
 
Yakup AYHAN (4.Sınıf Öğrenc�s�): Van Erc�ş 
doğumlu ve halen Çanakkale Onsek�z Mart 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� son sınıf 
öğrenc�s�y�m.  2002 yıl ında Fakültey� 
kazandığımda bambaşka b�r hayat ben� 
bekl�yordu. Fakat daha okulun �lk gününde ger� 
dönmek �stem�şt�m. Arkadaşlar ve konuştuğum 
hocaların etk�s�yle kalmaya karar verd�m. 
Okuldan �lk günlerde fazla beklent�m yoktu, 
geleceğ�mle �lg�l� end�şeler�m vardı. Ş�md� 
4.sınıftayım ve �lk günden �t�baren amacım 
yüksek l�sans yaparak, akadem�syen olarak 
çalışmalarımı sürdürmekt�r. Çanakkale ev 
k�ralarını ayrı tutarsak öğrenc� �ç�n �deal b�r yer, 
fakültem�z günümüz şartlarına uygun eğ�t�m 
vermek �ç�n olanaklarını zorlamaktadır. Bence 
olumsuz yanı sadece dersler�n dönemlere 
dağılımının düzens�z olması ve öğrenc�ler�n 
bazen bu yüzden zor durumda kalmalarıdır. Ek 
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olarak stajın önem�ne değ�nmek �st�yorum; yaz 
stajımı m�krob�yoloj� laboratuarında yapmış 
olmam ve de bana okul dönem�nde de aynı 
laboratuarda çalışab�lme olanağının ver�lm�ş 
olması araştırmacı yanımın gel�ş�m�ne öneml� 
katkı sağlamıştır.
 
   Begüm ALKILIÇ (3.sınıf öğrenc�s�):  
FARKLI BİR DÜNYA…….Ö.S.S. sonuçları 
açıklandığında hem çok sev�nçl�yd�m, hem de 
çok heyecanlıydım. Hayatımdak� bu yen� 
dönem�n merak duygusu, ün�vers�teye g�rm�ş 
olmanın verd�ğ� heyecan, ben� bu karmaşık 
duygular �ç�ne g�rm�ş olmama neden oldu. Y�ne 
de kayıt önces� ün�vers�te kampüsünün �ç�ne 
g�rd�ğ�m zaman ayaklarımın yerden kes�ld�ğ�n� 
h�s-sett�m. Öğren�m dönem�n�n başlaması, yen� 
arkadaşlarla tanışmak, ders hocalarımızla 
�let�ş�me geçmek ben� oldukça rahatlattı. Heye-
can ve korkumun yers�z olduğunu düşündüm. 
Ün�vers�teye hazırlanırken hedef�m eczacılıktı; 
ancak �sted�ğ�m puanı alamayınca Su Ürünler� 
Mühend�sl�ğ�n� yazdım. B�r�nc� sınıfa başla-
dıktan b�r �k� ay sonra çok �y� b�r terc�h yaptığımı 
anladım. Çünkü bölümümü çok sevm�şt�m  An-
cak ben� b�rçok arkadaşımdan daha çok rahat-
latan kend� şehr�mde b�r ün�vers�te dünyadan 
farklı b�r dünyanın var olduğunu bu bölüme g�r-
d�kten sonra anladım. Meslek� konuları öğren-
d�kçe su ürünler� bende tutkuya dönüştü.  Su 
ürünler� ben�m �ç�n sadece b�r meslek değ�l artık 
b�r tutku, vazgeç�lmez b�r yaşam tarzı ve yaşa- 
mım boyu vazgeçemeyeceğ�m b�r hob� oldu. 
Umarım �çtenl�kle anlattığım bu duygularım bu 
mesleğe yönelecek �nsanlara b�r kılavuz olur; 
su �ç�ndek� yaşamı merak eden, �lg� duyan 
herkes �ç�n vazgeç�lmez b�r meslek olduğunu 
�fade eder.

      N�l CAN (2.Sınıf Öğrenc�s�): Başlangıçta 
Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Su 
ürünler� mühend�sl�ğ�n�n nasıl b�r bölüm olduğu 
konusunda ve Türk�ye'dek� konumu hakkında 
pek b�lg�m olmadan geld�m. Umduğumdan 
daha fazlasıyla karşılaşmamın neden�, bölü-
mümüz hakkında b�lg�s� olmayanların önyar-
gılarını b�ze b� lg�s�zce aktarmalarıydı. 
Bel�rtmel�y�m k�, bölümüm hakkında önyargılı 
olmamam gelecek yaşantımda b�r dönüm 
noktası olab�l�r ve bunun �nancındayım. Çanak-
kale'de yaşam konusunda �se karşılaştığımız 
b�r çok sorun var. Başlıca sorunumuz, ulaşım 
sorunu, Çanakkale'n�n gel�şm�ş olduğunu 
düşünüyordum ama hala ulaşımda büyük 
aksaklıklar var. B�r d�ğer sorunumuz �se ün�ver-

s�tem�z yanında k� çöplük. Sağlığımızı tehd�t 
etmes� ve görüntü k�rl�l�ğ�ne neden olması 
neden�yle bu sorununu �ved�l�kle çözülmes� 
gerekt�ğ� kanısındayım. Ayrıca bölümümüz �le 
�lg�l� dökümanları bulmakta da çok zorlanı-
yoruz. Başka ün�vers�teler�n kaynaklarından ve 
şeh�r dışındak� b�lg� merkezler�nden yararla-
nıyoruz. Bütün bu olumsuzlukların yanında 
b�ze sağladıkları �mkanlar gün geçt�kçe artıyor. 
Örneğ�n, b�rçok ün�vers�tede bulunmayan balık 
türler�n�n b�z�m ün�vers�tem�zde mevcut olması 
ün�vers�te öğrenc�ler� �ç�n gerçek b�r fırsat. 
Hocalar ımızdan söz etmek gerek � rse 
amaçlarının sadece b�ze ders anlatmak değ�l 
yanında hayata ve b�l�me da�r b�r şeyler 
katmaktır bu konuyu hassas�yetle bel�rtmek 
�ster�m. Ben artık su ürünler� mühend�sl�ğ�n�n 
geleceğ�n meslekler�nden b�r�s� olacağının 
�nancındayım.
                                                                                                                       
   Seher ÖZDEMİR (3.sınıf öğrenc�s�): 
Çanakkale On Sek�z Mart Ün�vers�tes� Su 
Ürünler� Fakültes�nde 2003-2004 yılında 
L�sans eğ�t�m�me başladım. Bu başlangıç ve 
bunun sonrasından da b�raz bahsetmek 
�st�yorum. Açıkça bel�rtmek gerek�rse;Su 
Ürünler� Mühend�sl�ğ� hayatımda belk� de en 
son terc�h edeb�leceğ�m b�r meslekt�. Bu 
sebepten olsa gerek sadece b�r hocamın 
tavs�yes� üzer�ne 9. terc�h�me şuan çok severek 
okuduğum ve �ler�ye yönel�k c�dd� planlar 
kurduğum bu bölümü yazdım. İlk zamanlar 
umutsuz ve geleceğ�n� gayet karanlık düşünen 
b�r su ürünler�  mühend�s� olarak görüyordum 
fakat sonradan fark ett�m k� ben belk� de h�ç 
farkında olmadan gerçekten �sted�ğ�m ve bana 
h�tap eden b�r bölüme gelm�ş�m. Bunu fark 
ed�ş�m sonrası her şey çok değ�şt� yaptıklarımı 
severek ve mutluluk duyarak yapmaya 
başladım. Örneğ�n v�ze ve f�naller ben�n �ç�n 
sınavdan z�yade b�rer k�ş�sel değerlend�rme 
hal�n� aldı ve şu anda kend�m� �ler�ye yönel�k 
�dd�alı planları olan Tokyo Ün�vers�tes�'ne 
g�tmey� �deal ed�nm�ş b�r Su Ürünler� Mühend�s� 
adayı olarak görüyorum. B�rçok arkadaşın 
gayet sıkıcı bulduğu bölüm dersler� h�ç 
abartısız ben�m �ç�n b�rer hob� hal�ne gelm�ş 
durumda. Ayrıca m�krob�yoloj� ve laboratuar 
çalışmaları üzer�ne olan �lg�m�n bu hob�mle 
b�rleşmes� bende bu alanda muhteşem b�r 
çalışma potans�yel� oluşturuyor. Elbette tüm 
bunlarda  üzer�m�zde her zaman çok fazla 
emeğ� olan b�zlere b�rer öğret�c�den çok örnek 
alınab�lecek b�rer �dol hal�ne gelen hocaları-
mızın çok fazla payı var. Sıcaklık ve sam�-
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m�yetler� ve mükemmel üsluplarıyla b�zdek� 
bütün önyargıları yıkan hocalarımızın heps�ne 
çok teşekkür ed�yorum. Son olarak halk ara-
sında 'öğrenc� memleket�' olarak tanımlanan 
Çanakkale'den, buranın öğrenc�ye get�r� ve 
götürüler�nden bahsetmek �st�yorum. Burası 
tar�h� ehemm�yet� neden�yle adını çok duyuran 
b�r şeh�r olmasına rağmen genel �t�bar�yle 
öğrenc�ler�n hareket kattığı sess�z sak�n b�r 
yerleş�m yer�. Sıkça karşılaştığımız koord�-
nasyon eks�kl�ğ�nden kaynaklanan ulaşım 
sorunu har�c�nde göze batan b�r sorunu olma-
yan muhteşem den�z� ve tar�h� güzell�ğ� �le 
yaşanılası b�r şeh�r Çanakkale.  .........................
    
      SON SÖZ; 

  Evet öğrenc�ler�m�z yukarıdak� satırları 
yazmışlar, eller�nden geld�ğ�nce �y�mser olmaya 
çalışmışlar; sabırlı ve kanaatkar k�ş�l�kler serg�l-

em�şler. Okul olanakları şu anda yeterl� olmasa 
da Çanakkale su ürünler� �şletmeler� ve uygu-
lama alanları bakımından fırsatlarla dolu. Eğ�-
t�m ve laboratuar olanakları da projelerle des-
teklenerek hep daha �y�ye g�d�yor, fakülten�n 
yen� b�naya taşınması ve P�r� Re�s Müzes� 
olumlu yanları ama alan yeters�zl�ğ�, bütçe 
azlığı kısıtlayıcı, olumsuz yanları. Burası 
yaşamak �ç�n bence de çok güvenl�, doğası, 
tar�h� değerler� yönünden anlamlı yaşanılası b�r 
kent. Çanakkale'n�n beled�ye uygulamala-
rından kaynaklanan çel�şk�ler� �se oldukça 
fazla. B�naların gel�ş�güzel yapımı şeh�r 
dokusunu oldukça bozuyor, görüntü ve 
güvenl�k bakımından b�nalar tartışmalı 
durumda. Ulaşım �ç�n mesafeler çok yakın 
olmasına rağmen ücretler yüksek. 

(Yard. Doç. Dr. Nerm�n BERİK).

    ÖĞRENCİ KÖŞESİ

 Res�m. On Sek�z Mart Su Ürünler� Fakültes� öğrenc�ler� b�r gez�  esnasında
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Su ürünler� yatırımlarının projelend�r�lmes�
F�z�b�l�te ve ÇED raporlarının hazırlanması
B�l�msel ve teknoloj�k danışmanlık h�zmetler�
Balık Aşıları ve �mmunost�mulantlar 
(Norvart�s An�mal Vacc�nes Ltd. Tems�lc�s�)
Yem ve yem katkılarının tem�n� (RICH S.A Tems�lc�s�)
Her türlü mak�ne ve ek�pman tem�n� ( CATVIS B.V Tems�lc�s�)
Balık sağlığı, aşı ve �laç uygulamaları �le �lg�l� veter�nerl�k h�zmetler�
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TelL: 0216. 417 97 43-44  Fax: ,0216 417 97 48
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      Özet

     Türk�ye'de ork�nos balığı (Thunnus thynnus 
L�nnaeus, 1758) yet�şt�r�c�l�ğ�, 2001 yılında özel 
sektör tarafından başlanmıştır. Balıkçılar 
tarafından avlanan ork�nos balıkları, mayıs-
haz�ran aylarında dondurulmuş r�nga, sardalya, 
uskumru g�b� balıklarla beslen�p yağlandırıl-
dıktan sonra satışa sunulmaktadır. Ülkem�z 
sularında besleme süres�, yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
d�ğer ülkelere benzer şek�lde 4-10 ay 
arasındadır. Yet�şt�r�c�l�kte kullanılan kafesler 
50  m.  çap ında  H D P E  (h �gh  dens � t y 
polyeth�lene) borulardan (500 mm. Ø) 
yapılmıştır. Bu kafeslere 30 m. der�nl�ğ�nde, 80-
110 mm. göz açıklığında ağlar bağlanmaktadır. 
Dünyada ve Türk�ye'de hala gel�şen b�r sektör 
olan ork�nos balığı yet�şt�r�c�l�ğ�; yavru üret�m�, 
ork�nosun �ht�yaçlarına ve yem alma özell�k-
ler�ne göre yapay yem araştırmalarının gel�şt�-
r�lmes� g�b� b�rçok alanda �ler� araştırmalara 
gereks�n�m duymaktadır.

Anahtar Kel�meler: Ork�nos, Thunnus 
thynnus, yet�şt�r�c�l�k.

   
       Abstract

    The culture of Bluef�n tuna (Thunnus 
thynnus L�nnaeus, 1758) �n Turkey has 
started by pr�vate sector �n 2001. The 
catched f�shes are fed by frozen herr�ng, 
sard�na, mackerel between May and June 
and after fattened, they are sold. Total 
feed�ng t�me �n Turkey �s between 4 to 10 
months l�ke other countr�es wh�ch are 
cultur�ng bluef�n tuna. Sea cages used �n 
f�sh farm�ng �s �n 50 m d�ameter and was 
made by H�gh Dens�ty PolyEthylene (HDPE) 
p�pes (500 mm Ø). The nets used �n sea cages 
are 30 m depth and have 80  110 mm mesh 
s�ze. As an develop�ng sector �n Turkey and �n 
the world, bluef�n tuna farm�ng has need to 
further stud�es on larva product�on and feed 
�nvest�gat�ons accord�ng to needs and feed�ng 
behav�our of blue f�n tuna.

Keywords: Thunnus thynnus, bluef�n tuna, 
fatten�ng.

TÜRKİYE'DE ORKİNOS (Thunnus thynnus L�nnaeus, 1758)
 YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

GENERAL VIEW OF FATTENING OF BLUEFIN TUNA
 (Thunnus thynnus L�nnaeus, 1758) IN TURKEY

1 2 1S�bel ÖZESEN ÇOLAK      Adem ÇOLAK       E  rdoğan GÜVEN

1İstanbul Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fakültes�
2 Aktuna Balıkçılık Ltd. Şt�., Antalya
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       G�r�ş

   Mav� yüzgeçl� ork�nos (Thunnus thynnus 
L�nnaeus, 1758), dünyada ekonom�k değer� en 
yüksek olan ork�nos türüdür. Bunun en 
öneml� neden�, geleneksel Japon 
yemeğ� olan ve Japon halkı tarafından 
beğen�lerek yenen “sush�” ve “sash�m�” 
yemek-ler�n�n ork�nos balıklarından 
yapılma-sıdır. Dünyanın tek ork�nos 
pazarı olan Japonya, yaklaşık 600 000 
ton/yıl düzey�nde b�r hacme sah�pt�r. 
Bu pazardak� talep artma eğ�l�m�nded�r 
(IKEDA, 2002). Ekonom�k değer�n�n 
yüksek olması, yet�şt�r�c�l�ğ�n� de gün-
deme get�rm�şt�r. Dünyada başlıca 
yet�şt�r�c�l�k yapan ülkeler Avustralya, 
İspanya, İtalya, ABD, Hırvat�stan, Fas 
ve Malta'dır. Ayrıca üret�m� konusunda 
da deneysel çalışmalar sürmekted�r. 
Türk�ye, akt�f olarak 2002 yılında yet�şt�r�c�l�ğe 
başlayan ork�nos �şletmeler� �le dünyada 
ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� yapan ülkeler arasında 
yer�n� almaya başlamıştır. Ancak yet�şt�rme 
s�stemler�n�n düzenlenmes� ve sezon başında 
avlama aşamasından pazara kadar olan 
yönet�m, öneml� mühend�sl�k b�lg� ve deney�m� 
gerekt�rmekted�r. Yet�şt�rme aşamaları sıra-
sında b�lg� ve deney�m eks�kl�ğ� yada gerekt�ğ� 
g�b� kullanılamaması çok büyük ekonom�k ka-
yıplara neden olacaktır. Bu aşamaların özel-
l�kler� vurgulanıp ülkem�zdek� uygulamalarla 
karşılaştırılarak hataların önüne geçmek müm-
kün olacaktır.

Genel Özell�kler� ve Dünyadak� 
Dağılımı: 
Okyanus aşırı göç eden ve çok hızlı yüzen b�r 

türdür. Genç balıklar sürüler oluşturur. Bazen 
b e n z e r  t ü r l e r l e  k a r ı ş ı k  b u l u n a b � l � r 
(SLASTENENKO, 1955; AKŞIRAY, 1987). 
Yumurta bırakma dönem� dışında oldukça 
predatör b�r beslenme alışkanlığı vardır. Her tür 
balık, krustase ve yumuşakçalarla beslenmek-
ted�rler (ANON., 1987). Olgunlaş-mamış 
b�reyler ılıman bölgelerde bulunurken, erg�n 
b�reyler beslenmek üzere daha soğuk 
b ö l g e l e r d e  d a ğ ı l ı m  g ö s t e r m e k t e d � r 
(SLASTENENKO, 1955; AKŞIRAY, 1987). 
Atlas Okyanusu'nda kuzey enlemler�ne kadar, 
Avrupa ve Amer�ka sah�ller�nde Rusya, Norveç 
kıyıları, Lafonten Adaları ve İzlanda sularında 
bulunmakta, Kuzey Den�z� ve Baltık Den�z�, 
Kuzey Afr�ka kıyılarında Cebel�tarık'tan 
L�bya'ya kadar, İspanya ve Fransa açıkları, 
S�c�lya ve Sardunya Adaları çevres� �le Akden�z, 
Marmara ve Karaden�z'e kadar dağılım 
göstermekted�r (ANON., 1987) (Şek�l 1). 
Ülkem�z sularında kış dönem�nde Karaden�z'-

den Marmara ve Akden�z'e göç ett�ğ� b�ld�r�l-
mekted�r. Ancak 1988 yılından �t�baren 
Marmara Den�z� ve Çanakkale Boğazı açık-
larında çok az görülmüş, 1998-1999 yıllarında 
�se Marmara Den�z�'nde çok az m�ktarda 
ork�nos yakalanmıştır. Ancak yakalanan 
balıkların büyük olduğu, Karaden�z ve Marmara 
Den�z�'nde yavru ork�nos balığına rastlan-
madığı ve yumurtlamanın gerçekleşmed�ğ� 
b�ld�r�lmekted�r (ORAY ve KARAKULAK, 
1997). Bunun neden� muhtemelen den�z k�rl�l�ğ� 
ve den�z traf�ğ�, aşırı avcılık faal�yetler� ve 
beslend�kler� bazı balık türler�ndek� azalmadır 
(ORAY ve ark., 2000). Türk�ye sularında üreme 
dönemler� temmuz-ağustos aylarıdır ve 94.75-
113.51 cm. boyunda, 3-4 yaşında c�nsel 
olgunluğa ulaşmaktadır (KARAKULAK, 1999). 
Mav� yüzgeçl� ork�nosun Japonya'da gerçek-
leşt�r�len üret�m çalışmalarında, üreme döne-
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m�n�n haz�ran-ağustos ayları arasında olduğu, 
4 yaşından �t�baren üremeye başladığı, su 
sıcaklığı 21.6-29.2 °C olduğu sırada yumurta 
bıraktığı tesp�t ed�lm�şt�r (MIYASHITA ve ark. 
2000 a,b). Yumurtaları pelaj�k özell�kted�r ve 
0.1-1.1 mm. çapındadır ve tek yağ damlası �çe-
r�r. Larva uzunluğu 3 mm'd�r (SLASTENENKO, 
1955).  Atlant�k ork�nosu 300 cm. boy ve 650 kg. 
ağırlığa kadar büyür. Yapılan markalama 
çalışmalarından elde ed�len b�lg�lere göre 20 yıl 
yaşamaktadır (ICCAT, 2002). Atlas Okya-
nusu'nun batısında yakalanan balıklar, doğu-
sunda yakalanan balıklara göre daha büyük 
boya ulaşmaktadırlar. Meks�ka Körfez� ve 
Flor�da kıyılarında n�san ortası �le haz�ran ortası 
arasında ürerler. Atlas Okyanusu'nun doğu-
sunda �se, yumurta bırakma alanlarına göre 
değ�şmekle b�rl�kte mayıs sonundan temmuza 
kadar olan dönemde yumurta bırakırlar. 
Akden�z'de en yoğun olarak Baler Adaları, T�ran 
Den�z� ve Orta Akden�z'de su sıcaklığının 
24°C'ye ulaştığı dönemde yumurta bırakırlar 
(ICCAT 2002; www.europas�f�ctuna.com). 
B�rçok okyanus türler� g�b� ork�nos balığının da 
�lk yaşam evreler� hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p 
olunamamıştır (MIYASHITA ve ark., 2001).

Dünyada Ork�nos Yet�şt�r�c�l�ğ�:

    Ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� yapan başlıca ülkeler 
Japonya, Avustralya, İspanya, İtalya, ABD, 
Hırvat�stan, Tunus ve Malta'dır. Ork�nos yet�ş-
t�r�c�l�ğ� yapan ülkelere bakıldığında bu ülkeler�n 
aynı zamanda ork�nos avcılığı yapan ülkeler 
olduğu görülmekted�r. Bunlar Akden�z'de İtalya, 
İspanya, Hırvat�stan, Fransa, Malta, Fas, Tu-
nus, L�bya; Atlas Okyanusu'nda ABD, Meks�ka 
ve Pas�f�k Okyanusu'nda Avustralya g�b� 
ülkelerd�r. Bu ülkeler doğadan avladıkları balık-
ları r�nga, sardalya, uskumru g�b� balıklarla be-
sley�p yağlandırdıktan sonra satışa sunmakta-
dırlar.  Ayrıca ork�nos balığının, başta Japonya 
olmak üzere İspanya, Avustralya, Fas, Hırva-
t�stan g�b� bazı ülkelerde doğal stokların zeng�n-
leşt�r�lmes� ve �ler� düzeyde kültürünü amaçla-
yan öneml� araştırmalar yapılmaktadır. Japon-
ya K�nk� Ün�vers�tes�nden araştırmacılar 1979 
yılında ork�nos balığını yumurtlatmayı başar-
mışlar, 2002 yılında �se �lk kez yapay koşullarda 
üret�len yavruları büyüterek elde ett�kler� 
anaçlardan yumurta almayı başarmışlardır ve 1 
anaçtan m�lyon yumurta elde etm�şlerd�r 
(OTTOLENGHI ve ark., 2004). Böylece gele-
cekte ork�nos balığının tam kontrollü üret�m� �ç�n 

büyük b�r adım atılmıştır.

    Dünyada 2001 yılında 20 000 ton ork�nos 
balığı yet�şt�r�lm�şt�r (OTTOLENGHI ve ark., 
2004). Japonya'da üret�m yapan toplam 18 
�şletme 1998-2000 yıllarında 500 ton, 2001 
yılında �se 300 ton üret�m gerçekleşt�rm�şt�r. Bu 
amaçla temmuz-ağustos aylarında avlanan 
150-500 gr'lık genç balıklar 3-4 yıl süreyle 
beslenerek 30-70 kg. ağırlığa ulaştıklarında 
pazara sunulmaktadır. Bölgedek� tayfunlar 
neden�yle, uzun sürel� beslemede kayıp r�sk� �le 
mal�yetler artmakta ve pazarda yüksek f�yatla 
satışa sunulmaktadır. Bu sebeple kal�tel� 
balıklar üret�lse de f�yat açısından rekabet 
ed�lememekted�r (IKEDA, 2002). İspanya'da 
ork�nosa �lg� 1987 yılında avlanan ork�nosların 
Japonya'ya �hracatıyla başlamıştır. Kafeslerde 
ork�nos bes�c�l�ğ� uygulaması �se 1995 yılında 
başlamıştır (CUNNINGHAM ve BEJARANO, 
2002). İspanya'da 2000 yılında 1 �şletme 
yaklaşık 7 000 ton üret�m yapmış ve 150 m�lyon 
Euro gel�r sağlamıştır. Bu �şletmelerde 500'ün 
üzer�nde personel çalışmaktadır. Avustral-
ya'dak� yet�şt�rme çalışmalarına �se 1991 
yılında Japonlarla b�rl�kte yapılan deneme 
çalışmaları �le başlanmış, balıkçılar 300 km 
uzaklıktan gırgır ağları �le avladıkları balıkları 
yüzer ağ kafeslere alarak tes�slere get�rm�ş ve 
çoğunlukla sardalya, r�nga g�b� balıklarla bes-
leyerek 3-6 ay sonunda satılacak duruma 
get�rm�şlerd�r. Satış f�yatları da 20 ABD dolarını 
bulmuştur. 1992 yılında 140 tonla başlayan 
üret�m 1998'de 4700 tona, 2002'de �se 9 050 
tona ulaşmıştır (ANON., 1999; OTTOLENGHI 
ve ark., 2004). Kafeslerde beslenen ve Japon 
pazarına sunulan balıkların % 85'� dondurul-
muş, % 15'� taze olarak gönder�lmekted�r 
(CUNNINGHAM ve BEJARANO, 2002).

Türk�ye'de Ork�nos Balıkçılığı:      

   Ork�nosun, özell�kle ekonom�k değer� en 
yüksek olan T. thynnus'un, Karaden�z de dah�l 
olmak üzere bütün den�zler�m�zde bulunduğu 
b�l�nmekted�r. Türk�ye'n�n yıllara göre av 
m�ktarları aşağıda ver�lm�şt�r (Şek�l 2) (ICCAT, 
2002). 90 cm'den küçük ork�nos balıklarının 
avlanması yasaktır.
    Şek�l �ncelend�ğ�nde ülkem�z sularında avla-
nan m�ktarın 6 000 ton sev�yes�ne kadar ulaştığı 
görülmekted�r. 2003 yılında 3 300 ton ork�nos 
avlanmıştır. D�ğer yandan ork�nos yet�şt�rme 
projeler�n�n d�ğer yet�şt�r�c�l�k çalışmalarında 
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olduğu g�b� özel sektörün büyük çabaları 
sayes�nde 2000-2001 yıllarında başlatıldığı ve 
�lk üret�m�n 2002 yılında 1400 ton olarak 
gerçekleşt�r�ld�ğ� görülmekted�r. Bu m�ktarın 
artırılması �ç�n gerekl� b�l�msel çalışmaların 
yapılarak ülkem�z sularına g�ren ork�nos m�kta-
rının bel�rlenmes� ve avlanab�l�r en yüksek ork�-
nos m�ktarının ortaya konulması zorunludur. 
Bunu yaparken ork�nos stoklarının korunması 
ve stoğun devamlılığının sağlanab�lmes� en 
öneml� amaç olmalıdır. Stok tesp�t� ve 
özell�kler�n�n b�l�msel çalışmalarla ortaya 
konması, mevcut stokların ekonom�k şek�lde 
�şlet�lmes�ne olanak verecekt�r. Sağlıklı araştır-

malara dayanmayan her görüş 
b�l �msell �kten yoksun kalacak, 
Türk�ye ekonom�s� açısından öneml� 
b�r �hraç ürünü olan bu balığın d�ğer 
ülkeler tarafından avlanmasına 
neden olacaktır. Bu kapsamda, 
öncel�kle d�ğer Akden�z ülkeler� �le 
yapılacak ortak projeler; daha sonra 
da, ver�ler�n Atlas Okyanusu'nda 
kıyısı olan ülkelerle b�rl�kte değerlen-
d�r�lmes� önem taşımaktadır.Su 
Ürünler� Fakülteler�'nde ork�nos 
üret�m�nde gereks�n�m duyulan 
konularda, özell�kle sualtı s�stem-
ler�n�n bakım ve kontrolü, kafes, ağ 
ve bağlantı s�stemler�n�n donatımı ve 
d�zaynı g�b� konulara yönel�k ders-

ler�n konulması gerekmekted�r.

Türk�ye'de Ork�nos Yet�şt�r�c�l�ğ�: 

   Ülkem�zde ork�nos balığı yet�şt�r�c�l�ğ�nde 
proje çalışmalarına özel sektör tarafından 2001 
yılında başlanmış, 2002 yılında Tarım Bakan-
lığı'nca 3 ş�rkete �şletme kurma �zn� ver�lm�şt�r 
(GÜVEN ve ark., 2002). İşletmeler �z�n alır 
almaz faal�yete başlamışlardır. 2002 yılının 
mayıs ve haz�ran aylarında ork�nos balığı 
avlayan gırgır avcılarından gereks�n�mler� olan 
m�ktarda balık satın alan �şletmeler hemen 
besleme çalışmalarına başlamışlardır (Tablo 
1). 
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Şek�l 2. Türk�ye'n�n 1977-2002 yılları arasındak�

         ork�nos av m�ktarları (ICCAT, 2002).
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    Genel olarak b�rb�rler�ne benzer s�stemler 
kullanan �şletmeler�n eylül-kasım aylarında 
hasat dönem�ne g�rd�kler� görülmüştür. Buna 
göre ülkem�zdek� �lk uygulamalarda besleme 
süres� d�ğer ülkelerdek�ne benzer şek�lde 3-10 
ay arasında değ�şmekted�r. İşletmeler ürett�k-
ler� balığın tamamını Japon �şleme gem�ler�ne 
vererek satışa sunmuşlardır. Sadece b�r 
�şletme deneme amacıyla taze balık olarak 
satış yapmak üzere b�r m�ktar balık bırakmış ve 
taze sevk�yat yapmıştır. İlk yıl olmasına karşın 
oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Ancak 
ork�nos pazarının kend�ne özgü b�r kal�te 
anlayışı  olduğundan dünya ölçeğ�nde 
bakıldığında Türk�ye or�j�nl� ork�nosun Japonya, 
İspanya, İtalya g�b� ülkelerden daha düşük f�yat 
bulduğu görülmekted�r. Aşağıdak� şek�lde 
Türk�ye'n�n Tokyo Balık Hal�ndek� satış f�yatları 
v e r � l m � ş t � r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(http://swr.ucsd.edu/fmd/sunee/twpr�ce/twpne
w02.htm).

Şek�l 3. Türk�ye'n�n Tokyo Balık Hal�ndek� satış f�yatları 
(Yen)(http://swr.ucsd.edu/fmd/sunee/twpr�ce/twpnew02.htm).

Ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ�, d�ğer balık yet�şt�r�c�l�ğ� 
faal�yetler�nden farklıdır. Yet�şt�r�c�l�kte, gel�şm�ş 
durumdak� balıkların doğadan toplanmaktadır. 
Bu nedenle oldukça r�skl� b�r yet�şt�r�c�l�k 
yöntem�d�r ve planlı b�r uygulama yapılması 
zorunludur. Balıklar beslenerek yağlanıp k�lo 
kazanması sağlanır. Ork�nos ç�ftl�kler�n�n kurul-
masında d�kkat ed�lmes� gereken konular şun-

lardır (BELMONTE ve PANGEA, 2002):
1. Seç�lecek bölge kıyıdan mümkün olduğu  

kadar uzak, 40 m'den daha der�n ve yeterl� 
akıntıya sah�p olmalı, 

2. Besleme dönem� b�tt�ğ�nde yen� döneme 
geçmeden önce yet�şt�r�c�l�k yapılan bölge-
n�n bakım ve tem�zl�ğ� yapılmalı,

3. Kafesler�n konulduğu bölgen�n d�b� bes�n 
artıkları vb. bakımından sürekl� olarak 
kontrol ed�lmel�,

4. Doğal stokların korunması ve devamlılığı 
sağlanmalıdır.

B�r ork�nos �şletmes�ndek� mevs�msel hazırlık 
aşamaları �se şunlardır:

1. Yen� döneme hazırlık, planlama, kullanıla-
cak malzeme ve ek�pmanların tem�n�;

2.   Avlama, balıkların �şletmeye taşınması;
3.   Büyütme, bakım ve besleme dönem�;
4.  Öldürme, �şleme, kal�te kontrol, pazarlama 

ve anal�zd�r.

1. Hazırlık  planlama dönem�: 

  İşletme yer�nde çevresel etk� çalışmaları 
yapılması ve �zlenmes� kapsamında, ç�ftl�k 
alanının bel�rlenmes� ve çevr�lmes�, d�p yapısı, 
der�nl�k, rüzgar ve akıntı özell�kler�, hab�tat ve 
b�yoloj�k toplulukların bel�rlenmes�, yıllık toplam 
üret�m m�ktarının bel�rlenmes�, doğadan 
yakalanan ork�nosun kafes ortamına aktarıl-
ması, canlı balığın ç�ftl�ğe taşınması, bakım ve 
yemleme yöntemler�, yem t�p�, yemleme sıklığı 
ve m�ktarı, hasat aralıkları ve hasat yöntem�, 
�şleme, paketleme ve �hracat, yem depolama 
ve paket materyal�, her aşamadak� atık t�p� ve 
m�ktarı, tem�zl�k yöntemler� ve sıklığı, kullanıla-
cak gem� ve l�man tes�sler�, geç�ş dönemler�, 
d�ğer den�z faal�yetler� �le etk�leş�mler, karasal 
alan �le bağlantılı akt�v�teler, atık ve enerj� yöne-
t�m�, çevresel etk�ler�n azaltılması ve ölçül-
mes�. Bütün bu unsurlar göz önünde tutularak 
kampanya dönem� önces�nde gerekl� hazırlıklar 
yapılmalıdır.

2. Avlama, balıkların �şletmeye   
taşınması: 

Avlama: Ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ�nde avcılık döne-
m� mayıs-haz�ran aylarıdır. Avcılık ork�nos gır-
gırları �le yapılmaktadır. Avlanan balıklar sualtı 
dalgıç ek�b� yardımı �le gırgır ağından yüzer ağ 
kafeslere aktarılmaktadır. Bu amaçla ork�nos 
ağlarında özel olarak d�zayn ed�lm�ş kapılar kul-

Tablo 1. Türk�ye'de faal�yet gösteren
               �şletmeler�n proje kapas�teler� (ton). 
               (http://www.�ccat.es/pubs_CVSP.htm)  

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

    TÜRKİYE'DE ORKİNOS (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) YETİŞTİRİCİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ



SİNOP İLİNDE BULUNAN SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TESİSLERİNİN DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

54

lanılmaktadır.
Taşıma: Ork�nos kafes�ne alınan balıklar tek-
neler yardımıyla ortalama 1 den�z m�l� hızla ç�ft-
l�ğ�n bulunduğu yere doğru yedekte çek�lmek-
ted�r. Taşıma sırasında, ağın durumu dalgıçlar 
tarafından düzenl� olarak kontrol ed�lmekted�r. 
Akden�z'de Antalya kıyılarında kurulu bulunan 
�k� adet �şletme, den�z koşulları ve av sahasının 
uzaklığına bağlı olarak 7-10 gün arasında ba-
lıkları yet�şt�rme bölges�ne ulaştırırken İzm�r'de 
kurulu bulunan �şletme, ancak 30-35 gün sonra 
ulaştırab�lmekted�r.

3. Büyütme, bakım ve besleme    
dönem�:

İşletmedek� kafeslere aktarma:Taşınan 
kafesler ç�ftl�ğe bağlanarak dalışlarla devamlı 
olarak kontrol ed�l�r. Balıklar taşıma süres�nce 
yem almazlar. Ç�ftl�ğe gelen balıklar yaklaşık 
20-40 günde ortam koşullarına alışarak yem 
almaya başlamaktadırlar. Her gün per�yod�k 
olarak yapılan dalışlarla balıkların durumu 
�zlenmekte, ölen balık varsa derhal kafesten 
uzaklaştırılmaktadır. Yeme alıştırmak üzere �lk 
kez balıklara yem ver�lmeye 2-3 hafta sonra 
başlanır. Yemleme sırasında dalgıçlar balık-
ların yem alıp almadıklarını kontrol ed�l�r. Yeme 
alıştıktan sonrak� dönemde de dalgıç kontrolü 
olmadan yemleme yapılmaz. Yem m�ktarı 
balıkların yeme olan �lg�ler�ne bağlı olarak 
bel�rlen�r. Günlük yem m�ktarı, canlı ağırlığın % 
5-8'� arasındadır (KATAVIC, 2002). Balıkların 
yeme olan �lg�ler�n�n teşv�k ed�lmes� ve yeter� 
kadar yem ver�lmes� oldukça öneml�d�r. Ork�nos 
beslenmes�nde blok dondurulmuş sardalya 
(Sard�na p�lchardus, Sard�nella aur�ta), r�nga 

(Clupea harengus), uskumru (Scomber 
japon�cus) ve bazı kalamar türler� yem olarak 
kullanılmaktadır. Tablo 2'de ork�nos beslen-
mes�nde kullanılan balıkların özell�kler� görül-
mekted�r (GIMENEZ ve GARCIA 2002).
    Yet�şt�rme kafesler�nde stok yoğunluğu 2-4 

3kg/m  kadardır. Kullanılan kafesler 50 m. çapın-
da HDPE (h�gh dens�ty polyeth�lene) (500 mm. 
Ø) borulardan yapılmıştır. Da�re şekl�ndek� 
kafese 30 m. der�nl�ğ�nde ağlar bağlanmakta-
dır. Ağ göz açıklıkları 80-110 mm. arasında 
değ�ş�r. Kafesler, kurulan bölgen�n özell�kler�ne 
uygun çapalama s�stemler�yle tabana dem�r-
lenmekted�r. Besleme dönem� 3-10 ay sürmek-
ted�r. Balıkların ağırlık artışları günlük olarak �z-
lenmekted�r. Ayrıca ölen balıklardak� et kal�tes� 
de kontrol ed�lmekted�r. Hasat önces�, hasata 
karar vermek üzere örneklemeler yapılarak et 
kal�tes� bel�rlend�kten sonra hasat zamanına 
karar ver�lmekted�r.

Hasat ve pazara sevk: Hasat, balığın et kal�te-
s�n� etk�leyen en öneml� aşamalardan b�r�d�r. 
Uygun şek�lde yapılmayan hasat, daha önce 

Tablo 2. Ork�nos beslemede kullanılan yem balıklarının ortalama (%) makro ve m�kro bes�n değerler� D.S.: kuru madde).
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yapılan uygulamaların başarılarını yok edeb�l�r. 
Bu nedenle hasatın �y� b�r planlamayla yapıl-
ması gerekmekted�r. Balığın ne şek�lde (taze 
veya donmuş) pazara sevk ed�leceğ� daha 
önceden kararlaştırılıp ona göre �şlem uygu-
lanmalıdır. Ülkem�zde yapılan �lk uygulamalar 
�le 2002 sezonunda yet�şt�r�len ork�nosların 
hemen hemen tamamı, 60 °C'de dondurularak 
aynı koşullarda saklama s�stemler�ne sah�p 
gem�lere ver�lm�şt�r. Bu yöntem, kafeslerden 
uygun şek�lde öldürülen balıkların alınarak kısa 
süre �ç�nde gem�ye ver�lmes� şekl�nde gerçek-
leşt�r�lmekted�r. Gelen balıklar gem� üzer�nde 
özell�kler�ne göre ayrılarak f�leto veya bütün 
olarak dondurulup depolanmaktadır. Taşıma 
sırasında buzlu su �le doldurulmuş tanklar 
kullanılmaktadır. Öldürülen balıkların vücut 
sıcaklığı 28-30 °C arasında değ�şmekted�r. Bu 
sıcaklık oldukça yüksekt�r. Taşıma aşamasında 
sıcaklığın en kısa sürede 10 °C c�varına 
düşürülmes� gerek�r. Taze sevk ed�lecek 
balıklar da aynı şek�lde avlandıktan ve vücut 
sıcaklığı 10 °C'n�n altına düşürüldükten sonra 
özel yapılmış �zolasyonlu paketler �ç�nde 
buzlanarak uçak �le sevk ed�lmekted�r. 

4.  Öldürme, �ş leme, kal � te  kontrol , 
pazarlama ve anal�zler:
Ork�nos et�n�n kal�tes�n� etk�leyen faktörler: 
Ork�nos et�n�n kal�tes�n� etk�leyen en öneml� 
unsur, balığın hasat ed�lmes�nde kullanılan 

yöntemd�r. Uygun şek�lde öldürülen balığın, �ç 
organları ve solungaçları tem�zlen�p kanı 
akıtıldıktan sonra buzlu su �ç�nde soğutularak 
vücut sıcaklığının 10 °C'n�n altına düşürülmes� 
gerekmekted�r. Kal�ten�n korunmasında, uygun 
öldürme yöntemler�n�n kullanılması ve 
sıcaklığın b�r an önce düşürülmes�n�n önem� 
çok büyüktür. Bu koşullar sağlanamadığında 
oluşan stres sonucu kalp r�tm�n�n artması, 
cort�sol ve adrenal�n�n artmasına bağlı olarak 
kaslarda olağanüstü kasılmalar meydana 
gelmekted�r. Artan bu akt�v�te kaslardak� 
oks�jen� azaltarak normal aerob�k gl�koz olayı 
sürdürülemey�p, kaslarda enerj� üret�m�nde 
anaerob �k  g l � koz  o luşacak t ı r.  Bunun 
sonucunda da kaslarda lakt�k as�t b�r�k�m� �le pH 
ve enerj� kapas�tes� düşecekt�r. Bütün bu 
etk�ler�n sonucunda otol�t�k parçalanma ve 
bakter�yel bozunma oluşacaktır. Bu durum et 
kal�tes�n� bel�rleyen en öneml� olaydır. Bu olay 
sonucunda kaslar normal görünüm, renk ve 
doku özell�kler�n� kaybetmekted�r.  Balık et�n�n 
kal�tes�n� etk�leyen b�r d�ğer öneml� unsur da 
bal ığı  avlayan ve  tem�zleyen ek�b �n 
deney�m�d�r. Et reng�, dokusu, yağ oranı, dış 
görünüm ve tazel�k çok �y� olsa b�le deney�ms�z 
b�r ek�p tarafından �şlenen balığın et kal�tes� 
düşük olmaktadır.

Sorunlar ve Öner�ler: Ork�nos üret�m�ndek� 
sorunlar su ürünler�  sektörünün d�ğer 
alanlarındak� sorunlardan çok farklı değ�ld�r. Bu 
sorunların başında sektöre destek veren 
pol�t�kaların bulunmaması gelmekted�r. Aynı 
pol�t�ka ve planlama eks�kl�ğ�n�n tarım ve 
hayvancılık alanında da olduğunu, ülken�n çok 
öneml� potans�yeller�nden b�r�s� olan tarım 
sektörünün yakın b�r gelecekte kaybed�leceğ� 
ve �nsanımızın beslenmes�nde çok öneml� yer 
tutan tarımsal ürünler� de, başka ülkelerden 
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satın almak zorunda kalacağımızı tahm�n 
etmek zor değ�ld�r. Oysa ülkem�z�n sanay� ve 
tarım sektörünü, tur�zm sektörü �le dengel� b�r 
b�ç�mde götüreb�lecek potans�yel� ve n�tel�kl� 
�nsan kaynağı bulunmaktadır. Ork�nos 
yet�şt�rme s�stemler�n�n d�zaynı ve avlama 
aşamasından pazara kadar olan yönet�m� 
öneml� mühend�sl�k b�lg� ve deney�m�n� 
gerekt�rmekted�r. Bu operasyonlarda planlama 
ve deney�ml� ek�p yanında, amaca uygun 
mak�ne ve araç donanımının da önem� yadsı-
namaz. Açık den�z özell�ğ�ndek� kıyısal bölge-
lerde ork�nos �şletmeler�n�n kurulması, avlanan 
balıkların kafeslere alınması, kafesler�n ç�ftl�ğe 
taşınması, balıkların yeme alıştırılması ve bes-
lenmes�, hasat ve pazara sevk� g�b� konularda 
öneml�  ö lçüde mühend�sl �k b� lg � ler �ne 
gereks�n�m duyulur. Bu noktada; yet�şt�rme s�s-
tem�n�n d�zaynı, kullanılan ağ, halat, çapa, 
z�nc�r, şamandıra, havuz materyal�n�n amaca 
uygun olarak seç�lmes�, avlanan balıkların 
gırgır ağlarından kafeslere transfer ed�lmes�, 
balık bulunan kafesler�n tekneler tarafından 
yedeklenerek �şletmeye get�r�lmes�, hasat ve 
�şleme g�b� b�rçok aşamada, deney�m ve b�lg�-
n�n kullanılmaması durumunda çok büyük 
ekonom�k kayıplara neden olacağı açıktır. 2003 
yılı sezonunda Avustralya'da avlanan balıkların 
ç�ftl�ğe taşınması sırasında meydana gelen 
kaza sonucu bütün balıkların kaybed�ld�ğ�, söz 
konusu bu kazanın, kafes�n çek�lmes� sırasında 
hatalı bağlantı donanımından kaynaklandığı 
b�ld�r�lm�şt�r (www.atuna.com).

Tekn�k Sorunlar: Ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ�nde en 
öneml� sorunların başında balık tem�n� gel-
mekted�r. Bu kapsamda, her yıl doğaya bağlı 
olarak hareket etme ve planlama zorunluluğu 
bulunmaktadır. Bu bakımdan balık stoklarının 
sağlıklı olarak tesp�t ed�lmes�, mevcut stokların 
aşırı avlanma sonucu yıpratılmadan sürekl�-
l�ğ�n�n devam ett�r�leb�lmes� amacıyla dünyanın 
ork�nos avlayan ülkeler�nde olduğu g�b� Türk�-
ye'de de yapay üret�m konusunda c�dd� proje-
ler�n gel�şt�r�lmes�, d�ğer balıkların üret�lmes�n-
de göster�len başarılı tekn�kler�n bu balığın 
üret�lmes�nde de kullanılması etk�l� sonuç 
verecekt�r. Avlama tekn�kler� oldukça gel�şm�ş 
olmasına karşın balığın sayılması ve stok 
tesp�t�n�n doğru olarak yapılması konusunda 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü balığın tek tek 
boylanıp sayılması prat�k olarak olanaksızdır. 
Bu konuda mevcut teknoloj�ler�n uyarlanması 
ve araştırılmasıyla sorunların çözümü mümkün 
olacaktır. Balık yemleme ve su altı kontroller� �le 
�lg�l� tekn�kler�n gel�şt�r�lmes� ve teknoloj�k gel�ş-

melerden faydalanılması yer�nde olacaktır.  
Daha kal�tel� balık üret�m�ne yönel�k, hasat ve 
öldürme tekn�kler� konusunda dünyada 
uygulanan yöntemler gel�şt�r�lmel� ve farklı 
yöntemler araştırılmalıdır.

Besleme Sorunları: Halen dünyada uygu-
lanan besleme tekn�kler� ve d�yetler dışında 
özell�kle et kal�tes�n� oluşturmada öneml� kr�ter-
lerden olan yağ ve renk başta olmak üzere 
genel kal�ten�n sağlanmasında yem ve yem 
teknoloj�s� konuları araştırmaya açıktır.

Çevre Sorunları: Çevre konusunda en duyarlı 
alanlardan b�r�s� akuakültür sektörü olmalıdır. 
Çünkü zaten yaşam ortamı doğrudan oluşan 
olumsuzluklardan etk�lenecekt�r. Ork�nosun da 
çevresel değ�ş�kl�klere son derece hassas 
olduğu b�l�nmekted�r. Örneğ�n, ork�nosun 
günümüzde çoğunlukla Atlant�k or�j�nl� b�r tür 
olduğu düşünülmekte �se de geçm�ş b�l�msel 
kaynaklara bakıldığında Karaden�z'de de 
üred�ğ� Rus b�l�mc�ler tarafından tesp�t 
ed� lm�şt �r.  Ancak günümüzde çevresel 
etkenlerden dolayı sadece Karaden�z'e değ�l 
Marmara'ya b�le artık g�rmemekted�r.

D�ğer Sektörlerle İl�şk�ler�: Ork�nos üret�m� su 
ürünler� sektörü �ç�nde b�r alan olduğundan en 
çok �l�şk�de olduğu sektör tur�zm sektörüdür. Bu 
konuda yeterl� tekn�k b�lg�n�n sektörün gel�ş�-
m�yle eşzamanda gel�şm�ş olduğundan  pek 
çok yanlı ve yanlış b�lg�ye sah�p k�ş� ve kuruluş-
ların ork�nos üret�m� konusunda olumsuz 
düşündükler� görülmekted�r. Oysa ülkem�zde 
ork�nos balığının doğru b�r şek�lde yet�şt�r�c�-
l�ğ�n�n yapılması, tarım ve tur�zm sektörler� g�b� 
öneml� m�ktarda ekonom�k gel�r sağlayacaktır. 
Aks� halde avlanmayan balığın d�ğer ülkeler 
tarafından avlanacağı ve ülkem�z�n bu kaynak-
tan mahrum kalacağı açıktır. Doğrudan �hraç 
ürünü olması da ayrıca önem taşımaktadır. 

Pazarlama Sorunları: Pazarlama konusu 
üret�m kadar hassas konulardan b�r�s�d�r. Ken-
d�ne özgü b�r kal�te standardı olması neden�yle 
üret�len ürün kend� f�yatını bel�rlemekted�r. 
Tablo 4'te açık b�r şek�lde görüleceğ� g�b� 
ülkem�zden pazarlanan balıkların f�yatları d�ğer 
ülkeler�n balık f�yatlarının neredeyse yarısı 
kadardır. Bu konunun önemle üzer�nde 
durulması gerek�r. F�yatın düşük olması, hasat 
ve öldürme, kesme, paketleme, taşıma g�b� 
�şlemler�n uygun b�r şek�lde yapılamamasından 
kaynaklanmaktadır.  Öncel�kle �şletmen�n daha 
sonra ülken�n yakalayacağı kal�te düzey� f�yat 
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düzey�n� ve sürekl�l�ğ�n� de doğrudan etk�lemek-
ted�r. Kal�tedek� �st�krar f�yattak� �st�krarı 
oluşturmaktadır. Sonuç olarak, ülkem�z �ç�n su 
ürünler� üret�m�nde en yen� türlerden b�r� olan 
ork�nos balığı üzer�nde ayrıntılı b�l�msel 
çalışmaların yapılmalıdır. Bunların başında 
stok çalışmalarının yapılması, d�ğer ülkelerde 
olduğu g�b� kontrollü koşullarda üret�m�n�n 
yapılarak doğal stokların zeng�nleşt�r�lmes�n�n 
yanında ülkem�z �ç�n bel�rlenen kotaların 
ülkem�z�n hak ett�ğ� düzeye get�r�lmes� �ç�n 
gereken çabaların sürdürülmes� gerekt�ğ� 
�nancındayız.
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SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ OKULLARIMIZ

27.http://swr.ucsd.edu/fmd/sunee/twpr�ce/twpnew02.htm
28. http://www.�ccat.es/pubs_CVSP.htm

   Fakültem�z Su Ürünler� Temel B�l�mler�, 
Balıkçılık ve Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� ve 
Hastalıkları, Su Ürünler� Avlama ve İşleme 
alanlarında teknoloj�k b�lg�lere sah�p tekn�k 
eleman (Su Ürünler� Mühend�s�) yet�şt�rmek, 
öğrenc�lere bu konularda gerekl� uygulamaları 
(staj) yaptırmak, ülkem�z balıkçılığına ve su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne yaralı olmaları ve h�zmet 
vermeler�n� sağlamaktır. Fakülte, balıkçılar ve 
su ürünler� �şletmeler� �le �lg�l� uygulamada çıkan 
sorunları yer�nde saptamak, çözüm öner�ler� 
get�rmek ayrıca 
b a l ı k ç ı l a r ı n 
s o r u n l a r ı n ı 
çözmek üzere 
g e r e k l � 
araşt ı rma ve 
ç a l ı ş m a l a r ı 
yapmak ama-
cını taşımakta-
dır. Bu amaç 
doğrultusunda 
Bölge Balıkçı-
ları ve Üret�m 
İşletmec�ler� �le 
�l�şk�ler� artır-
mak suret�yle sıkı �şb�rl�ğ�ne g�d�lmekted�r. 
Tarımın b�r sek-törünü oluşturan su ürünler�nde 
hedeflenen plan üret�m hedefler�ne er�şmek 
üzere gerekl� b�lg�ler� üretmek ve b�lg� b�r�k�m�n� 
sağlamak öneml� b�r görev olarak kabul 
e d � l m e k t e d � r.  S u  Ü r ü n l e r �  F a k ü l t e s � 
mezunlarının çalışma olanakları, devlet 
kuruluşları, özel kuruluş ve �şletmelerd�r. Su 
Ürünler� Mühend�sler�, Tarım ve Köy İşler� 
Bakanlığının çeş�tl� b�r�mler� başta olmak üzere, 
d�ğer çeş�tl� kamu kurumları, balıkçılık ve Su 
Ü r ü n l e r �  ü r e t � m  � ş l e t m e l e r � n d e 
çalışab�lmekted�rler.

     Balıkçılığımız ve Su Ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 
son yıllarda balık üret�m�ndek� artışa paralel 
olarak artan b�r önem kazanmıştır. Av araç ve 
gereçler�n�n sağlanması ve bunların gerekt�ğ� 
g�b� kullanılması, açık den�z balıkçılığı, su 

ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ndek� teknoloj�k gel�şmeler, 
soğuk depolama ve su ürünler� endüstr�s�, 
den�z k�rlenmeler� konularında karşılaşılan 
sorunların çözümlenmes� gereğ� ortadadır. Bu 
alandak� artan tekn�k h�zmetler konusunun 
yet�şm�ş elemanları olarak su ürünler� 
mühend�sler�ne �ht�yaç duyulmasına sebep 
olmuştur. Fakülten�n kuruluş amaç ve gerekl�l�ğ� 
esasta �ht�yaç duyulan elemanları yet�şt�rmek 
olmuştur. 41 sayılı KYK �le yüksekokul olarak 
kurulmuş S�nop Su Ürünler� Fakültes�'nde 
eğ�t�m ve öğret�me 1983 - 1984 yılında 

S a m s u n ' d a 
başlanmıştır. 
Mart 1986'da 
S � n o p ' a 
nakled�len okul 
1 1  Te m m u z 
1 9 9 2  t a r � h l � 
resm� gazetede 
y a - y ı n l a n a n 
3 8 3 7  s a y ı l ı 
k a n u n l a 
fakülteye dö-
nüştürülmüştür. 
Bugün, S�nop �l 
merkez�ne yak-

laşık 12 km. uzaklıkta bu-lunan Akl�man 
mevk��ndek� yen� b�nasında eğ�t�m ve öğ-ret�me 
devam ed�lmekted�r. S�nop Su Ürün-ler� 
Fakülte-s�'nde �k�l� öğ-ret�m yapılmaktadır. 
Fakültey� kazanan öğrenc�ler Kred� ve Yurtlar 
Kurumu'nun Yur-dunda veya özel olarak 
k�raladıkları evlerde kalab�lmekted�rler. Resm� 
kred� ve burslardan faydalanab�ld�kler� g�b� özel 
burs da alab�l-mekted�rler. İnşaatına 1990'da 
başlanan ve 1998'de b�ten Fakülte b�nası 41 

2dönüm araz� üzer�ne kurul-muş olup 5000 m  
büyüklüğünde kapalı alana sah�pt�r. Anf�, 
konferans salonu, çeş�tl� konu-larda eğ�t�m ve 
öğret�m ver�len b�r� b�lg�sayar olmak üzere çok 
amaçlı 6 laboratuar ve 4 dershaneler�yle 
modern b�r görünüme sah�p olan Fakültede 
ayrıca yaklaşık 2500 k�tap bulunan kütüphane 
�le kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır. 
S�nop Su Ürünler� Fakültes�; Su Ürünler� 
Yet�şt�r�c�l�ğ�, Su Ürünler� Avlama ve İşleme 
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S�nop Su Ürünler� Fakültes�'nde mevcut olan 
Su Ürünler� Temel B�l�mler�, Su Ürünler� 
Yet�şt�r�c�l�ğ� ve Su Ürünler� Avlama ve İşleme 
Teknoloj�s� Bölümler�nde 2005 yılı �t�bar�yle 7 
Profesör, 2 Doçent, 16 Yardımcı Doçent, 3 
Öğret�m Görevl�s�, 1 Uzman, 1 Arş. Gör. Dr. 
yüksek l�sans ve doktora çalışmalarında 
bulunmak üzere 21 Araştırma Görevl�s� olmak 
üzere toplam 51 Akadem�k ve 23 �dar� personel 
görev yapmaktadır. Ayrıca 1 hek�m ve 1 
hemş�re �le personel ve öğrenc�ler�n muayene 
ve tedav�ler� yapılmaktadır.
      Çeş�tl� araştırma ve öğrenc� uygulamaları 
�ç�n S�nop �ç l�manında kurulu olan 10 adet ağ 
kafes, 11 m. boyunda b�r ağaç tekne, 6 m. 
boyunda b�r f�ber tekne �le b�r kuluçkahane 
b�nası mevcut �mkanlar arasındadır.  S�nop Su 
Ürünler� Fakültes�'ne kayıt yaptıran öğrenc�ler 4 
yıllık uygulamalı l�sans eğ�t�m�nden sonar Su 
Ürünler� Mühend�s�" unvanı kazanmaktadır.

      Temel B�l�mler Bölümü: 

    Su ürünler� mühend�sl�ğ� eğ�t�m�nde den�z 
fauna ve florasını oluşturan su canlılarının 
tanımlarını yapmak ve bunların su kütles� 
�çer�s�ndek� dağılımlarını �ncelemek den�z 
b�yoloj�s� anab�l�m dalı öğret�m� �çer�s�nde yer 
almaktadır. Ayrıca den�z fauna ve florasındak� 
su canlılarının b�yoekoloj�ler� ve üreme per�yot-

ları �le den�zlerdek� k�rl�l�k nedenler�n�n t�pler�, 
bunların önlenmes� ve k�rl�l�ğ� oluşturan 
faktörler�n su canlıları üzer�ndek� b�yoloj�k 
etk�ler�n�n araştırılmasında kullanılan tekn�k 
metotların gerek den�zlerde gerekse laboratuar 
koşullarında öğrenc�lere öğret�lmekted�r. 
Fakültem�z den�z araştırmalarında kullanılan 
Araştırma I adlı teknem�zden ve mevcut labo-
ratuar olanaklarımızdan yararlanılmaktadır.  
Ekotoks�koloj�k çalışmalar yapılarak b�yo-
mon�tör türler�n bel�rlenmes� çalışmaları yoğun 
olarak yapılmaktadır.

Ayrıca gerek ulusal ve gerekse uluslar-
arası b�rçok araştırma projeler� de Den�z 
B�yoloj�s� Anab�l�m Dalı'nda sürdürülmekted�r.  
Son çeyrek yüzyılda, özell�kle Kuzeybatı-
sındak� büyük neh�rler�n taşıdığı bes�n tuzları 
(n�trat ve fosfat) konsantrasyonunun artması 
sonucu, Karaden�z ekos�stem� çok köklü 
değ�ş�mlere uğramıştır. Bes�n tuzu denges�n�n 
bozulması sonucu meydana gelen anormal 
değ�ş�mler, önce f�toplankton ve daha sonra da 
zooplanktonun kal�te ve m�ktarında yansıtı-
lmıştır. Bu anlamda yapılan çalışmalarda çalış-
mada, Orta Karaden�z'�n S�nop Burnu Açık-
larındak� bel�rlenen �stasyonlarda da yaklaşık 
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 15 gün aralıklarla su kütles�nde O2, pH, 
sıcaklık, tuzluluk, fosfat, n�trat, s�l�kat, klorof�l-a 
ölçümler� � le f�toplankton, zooplankton, 
mesoplankton ve �ht�yoplankton örneklemeler� 
yapılarak elde ed�lecek b�r zaman ser�s� yar-
dımıyla yören�n b�yok�myasal yapısı zamana 
bağlı değ�ş�mler� �ncelenmekted�r. 1997 
yılından ber� ODTÜ Den�z B�l�mler� Enst�tüsü �le 
TÜBİTAK destekl� projeler�m�z mevcuttur. 
Uzun sürel� gözlemlere dayalı ver�ler�n önem� 
b�lhas-sa olası �kl�m değ�ş�kl�kler�n�n anal�z� 
açısından günümüzde büyük b�r öneme 
sah�pt�r. İkl�m değ�ş�kler�n�n etk�s� karasal 
bölgelerle sınırlı olmayıp, den�zler� de 
etk�lemekted�r. İkl�m değ�ş�kl�kler�n�n etk�s� kısa 
ya da uzun sürel� olab�l�r. Kısa sürel� etk�lere 
örnek olarak b�lhas-sa rüzgarların den�zlerde 
karışım d�nam�kler�n� etk�leyerek hem b�r�nc�l ve 
�k�nc�l üret�m� ve hem de bes�n z�nc�r� yoluyla 
b a l ı k  p o p u l a s y o n l a r ı n ı n  m � k t a r ı n ı 
değ�şt�reb�lmeler� göster�leb�l�r. Uzun sürel� 
etk�lere güncel b�r örnek olarak, den�z 
suyundak� ısınma ya da soğuma neden�yle bazı 
türler�n azalıp (ve hatta tamamı �le kaybolup) 
d�ğer bazı türler�n (k� bunların bazıları ekzot�k 
olab�l�r) çoğalması göster�leb�l�r. İkl�m değ�ş�k-
l�kler�n�n yanında günümüzde her geçen gün 
artan k�rl�l�ğ�n ekos�stem üzer�ne olan etk�ler�n�n 
kal�tat�f ve kant�tat�f olarak ortaya konması �ç�n 
uzun sürel� gözlemlere �ht�yaç vardır. 1999 yı-
lından ber� Inst�tute of B�ology of the Southern 
Seas (IBSS), Sevastopal (Ukran�a) �le NATO 
destekl� projem�z mevcuttur....Su Ürünler� 
Fakültes� Den�z B�yoloj�s� Anab�l�m Dalımız 
2002 yılından ber� Avrupa Topluluğu destekl� 
projelerde de görev almaktadır.

Yet�şt�r�c�l�k Bölümü: 
Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Bölümü, Su 

Ürünler� Fakültes� bünyes�nde öğret�m Üyes� 
bakımından en güçlü bölüm olup, L�sans 

programında, Balık Anatom� ve F�zyoloj�s�, 
Balık B�yoloj�s�, Balık Hastalıkları, Balık Üret�m 
Tes�sler�n�n Planlanması, İç Su Balıkları 
Yet�şt�r�c�l�ğ�, Den�z Balıkları Yet�şt�r�c�l�ğ�, 
Akvaryum Balıkları Yet�şt�r�c�l�ğ�, Kabuklu Su 
Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�, Balık Besleme ve 
Yemleme Teknoloj�s�, Genet�k ve M�krob�yoloj� 
ders le r �n �  oku tmaktad ı r.  Su  Ürün le r � 
Yet�şt�r�c�l�ğ� Bölümü L�sans eğ�t�m�ne katkısı 
dışında L�sansüstü (Yüksek L�sans ve Doktora) 
öğrenc�ler� de yet�şt�rmekte ve Bölüm öğret�m 
üyeler� tarafından L�sans Üstü eğ�t�m yapan 
öğrenc�lere Yüksek L�sans ve Doktora dersler� 
de ver�lmekted�r. Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� 
Bölümünde b�l�msell�ğ�n�n yanı sıra, balık 
yet�şt�r�c�ler�ne de ışık tutacak uygulamaya 
yönel�k araştırmalar yapılmaktadır. 

Su Ürünler� Avlama ve İşleme     
Teknoloj�s� Bölümü: 
Bölüm Avlama ve İşleme Teknoloj�s� olmak 

üzere �k� anab�l�m dalından oluşmaktadır. 
Bölüme a�t �k� labaratuarda su ürünler� avcılığı 
ve �şlemes�yle �lg�l� çeş�tl� donanımlar ve 
c�hazlar bulunmaktadır. Avlama labaratuar-
larında her türlü ağ donatılması mümkün olup, 
�şleme laboratuarlarında su ürünler�n�n 
�şlenmes� ve muhafazasıyla �lg�l� çeş�tl� uygu-
lamalar ve k�myasal anal�zler yapılab�l-
mekted�r. Bölüm kadrosunda bulunan öğret�m 
elemanı ve araştırma görevl�ler�ne ek olarak, 
bölümde yüksek l�sans ve doktora öğren�m� 
gören Fen B�l�mler� Enst�tüsü kadrosundak� 
değ�şen sayıda araştırma görevl�s� �le b�rl�kte 
çeş�tl� konularda araştırmalar yürütülmekted�r. 
Bu araştırmalar ülkem�zde su ürünler� avcılığı 
ve �şleme teknoloj�s� konularındak� çoğu güncel 
konuları kapsamaktadır. Ayrıca her yıl öneml� 
ekonom�k balık türler�n�n populasyon özell�k-
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ler�n�n tak�p ed�ld�ğ� rut�n araştırmalar yapıl-
maktadır. Bölümde; doğal su ürünler� kaynak-
larının en uygun b�ç�mde �şlet�lmes�, devam-
lılığının sağlanması, kullanılan av araç ve 
gereçler�n�n gel�şt�r�lmes� g�b� konularda 
çalışmalar yapılmaktadır. Fakültem�zde 
Anab�l�m dalıyla �lg�l� olarak l�sans sev�yes�nde, 
Av Araçları ve Avlama Tekn�kler�, Gem�c�l�k ve 
Balıkçı Gem�ler�, Balıkçılık B�yoloj�s� ve 
Populasyon D�nam�ğ�, Sport�f Balıkçılık, 
Nav�gasyon, Yük İst�f, Su Ürünler� Mevzuatı ve 
Den�z Hukuku dersler�, Yüksek L�sans ve 
Doktora sev�yes�nde; Av Araçları, Avlama 
Metotları, Ağ Materyal� ve Ağ Yapım Tekn�kler�, 
Av Araçlarının Seç�c�l�ğ�, Elektron�k C�hazlar, 
Stok ve Populasyon Parametreler�n�n Tahm�n 
Yöntemler�, Balık Göçler� ve Balıkçılık 
Enformasyonu, Balıkçılık Yönet�m�, Su Ürünler� 
Kooperat�fler� ve benzer� konularda dersler 
ver�lmekted�r.

Ayrıca bölümümüzde avcılık ve yet�ş-
t�r�c�l�k yoluyla elde ed�len su ürünler�n�n uygun 
şek�lde muhafazası, bunların yarı yada tam 
mamul ürün b�ç�m�nde �şlenmes�, değ�ş�k su 
canlılarının �nsan gıdası olarak veya d�ğer 
endüstr� dallarında kullanıma hazırlanmasını 
konuları da ele alınmaktadır. Su ürünler�n�n so-
ğuk muhafazası, Tuzlama, Konserve ve Du-
manlama tekn�kler�, Su ürünler� teknoloj�s�nde 
özel ürünler, Balık unu ve yağı üret�m�,Kabuklu 
su ürünler� teknoloj�s�, Den�z yosunlarının de-
ğerlend�r�lmes� ve Su ürünler� h�jyen� konu-
larında da Yüksek L�sans ve Doktora dersler� 
ver�lmekted�r. 

SİNOP SU ÜRÜNLERİ 
FAKÜLTESİ'NE GELMEK 

İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN EK 
BİLGİ

      Programın Amacı: Su Ürünler� programı-

nın amaçları; Su Ürünler� Alanında N�tel�kl� tek-
n�k personel yet�şt�rmek, L�sansüstü program-
larıyla uzman ve b�l�m adamları yet�şt�rmek, 
bölgen�n balıkçıları, balık yet�şt�r�c�ler�, balık-
çılık kooperat�fler� ve b�rl�kler�, su ürünler� �le 
�lg�l� kamu kuruluşlarıyla ün�vers�ten�n bağla-
rını kuvvetlend�rmek, b�l�msel araştırmalar yap-
mak, uluslararası kuruluşlarla b�rl�kte projeler 
gerçekleşt�rmek, den�zler�m�z ve �ç sularımda 
bulunan canlıları tesp�t etmek ve korumaktır. 

Programın Olanakları: Fakülte'de b�r� 
b�lg�sayar olmak üzere çok amaçlı 6 laboratuar, 
.eş�tl� araştırma ve öğrenc� uygulamaları �ç�n 
S�nop �ç l�manında kurulu olan 10 adet ağ kafes, 
11 m boyunda b�r ağaç tekne, 6 m boyunda b�r 

2f�ber tekne, 500 m 'l�k balık yet�şt�r�c�l�k ün�tes�, 
fakültede öğrenc�ler� uygulamalı balık avcılığı 
eğ�t�m� ver�ld�ğ� g�b� yaz aylarında Sualtı sporları 
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İş Alanları: Mezunlar, özel sektör ve kamu 
kurumlar ında gen �ş  �ş  o lanak lar ına 
sah�pt�rler. Özell�kle Tarım İl Müdürlükler�, 
DSİ, Köy H�z-metler�, g�b� su ürünler� �le �lg�l� 
kamu kuruluş-larıyla, özel balık ç�ftl�kler�nde 
veya su ürünler� �şleme fabr�kalarında terc�h 
ed�lmekted�rler.

 

Puan Türü : SAYISAL, Eğ�t�m D�l� : 
TÜRKÇE, Hazırlık : Yok, Eğ�t�m Süres� : 4 
Yıl

Mezun�yet Unvanı: Su Ürünler� Mühend�s�

Fakülte �let�ş�m b�lg�ler�:

Adres: Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes�, S�nop Su Ürünler� Fakültes�, 57000 SİNOP
Telefon: Santral: 0-368-2876265; Dekanlık: 0-368-2876262; Dekan Yardımcıları: 0-368-287 6263

Faks: 0-368-2876255
e-posta: s�nopsu@omu.edu.tr  web: http://sufak.omu.edu.tr/

Marmaranın �nc�s� Avşa adasında

eşs�z b�r tat�l s�zler� bekl�yor...

• Rezv. Tel: 0532 583 80 90-0532 583 80 91

•  AVŞA’DA 7 GÜNLÜK SÜPER TATİL
 BİLGİ İÇİN  www.avsadatat�l.com  

   YERİNİZİ AYIRTINIZ
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       Bu yazımızda, son yıllarda ülkem�zdek� 
�şlet-meler�n de yöneld�ğ� ve özell�kle, İspanya, 
Ja-ponya, ABD, İtalya ve Tunus'ta büyük b�r �ş 
kolu hal�ne gelen ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ�nden elde 
ed�len balıkların kullanıldığı Uzak Doğu 

mutfağından bahsedeceğ�z. Özell�kle Japonya 
g�b� Uzakdoğu ülkeler�nde beğen� �le tüket�len, 
suş � ,  saş �m �  vb  ü rün le r �n  yap ımında 
hammateryal olarak kulla-nılan ork�nos 
balıklarının et kal�tes�nden bahset-mekte yarar 
bulunmaktadır. Çünkü �şleme tekno-
loj�s�nde öneml� olan balığın başlangıç 
kal�tes�d�r. Her zaman kal�tel� ham mater-
yalden, kal�tel� b�r ürün elde ed�l�r. Ayrıca 
Japon mutfağının özell�ğ�, özell�kle den�z 
ürünler� yemekler�nde çok taze ve kal�tel� 
malzemen�n kullanılmasıdır. 
  Özell�kle yet�şt�rme koşullarında görülen 
zorluklardan dolayı bu durum yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapılan ork�noslarda daha da öneml� hale 
gel-mekted�r. Ork�nos türler� arasında, T. 
thynnus (Mav� yüzgeçl� ork�nos) ekonom�k 
açıdan dünyada en değerl� ork�nos türü 
olarak kabul ed�lmekte olup, ülkem�z 
sularında da bulun-maktadır. Ekonom�k 
önem�n�n neden� �se, gele-neksel Japon 
mutfağında öneml� b�r yer ed�nm�ş olan 
“sush�” ve “sash�m�” n�n yapımı �ç�n bu 
ork�nos balıklarının terc�h ed�lmes�nden 
gelmekted�r. Bu önem�nden dolayı, yet�ş-
t�r�c�l�ğ� yapılan ork�nos balıklarının özell�kle 

hasat dönemler�nde yapılacak �şlemlere d�kkat 
ed�lmel�d�r. Çünkü hasat �şlem�, balığın et kal�te-
s�n� etk�leyen en öneml� aşamalardan b�r�s�n� 
oluşturmaktadır. Balıkların pazara sunumunun 
taze ya da donmuş olmasına göre hasat �şle-

m�n�n doğru planlanması gerekmekted�r. 
Ork�nos et�n�n kal�tes�n� bel�rleyen en öneml� 
öge-lerden b�r�s�, hasat ed�lme sırasında 
kulla-nılan yöntem yada yöntemlerd�r. 
Uygun şek�lde öldürülen balığın, �ç organları 
ve solungaçları tem�zlen�p kanı akıtıldıktan 
sonra buzlu su �ç�nde soğutularak, 28/30 °C 
g�b� yüksek sıcaklarda olan vücut sıcak-
lığının, hızlı b�r şek�lde 10 °C'n�n altına düşü-
rülmes� gerekmekted�r. Balığın kal�tes�n�n 
korunab�lmes� �ç�n, uygun öldürme yönte-
m�n�n kullanılması ve sıcaklığın hızlı b�r 
şek�lde düşürülmes� gerek�r. Eğer bu 
koşullar sağlanamazsa, oluşacak stres 
sonucunda, balığın kalp r�tm� hızlanacak, 
kort�zol ve adrenal�n�n artması sonucunda 
da kaslarda büyük m�ktarlarda kasılmalar 
meydana geleb� lecekt � r.  Bu durum 

kaslardak� oks�jen� azaltacağından, normal 
aerob�k yoldan elde ed� len gl �koz elde 
ed�lemeyecek ve kaslarda enerj� üret�m�nde 
anaerob�k yoldan gl�koz üret�m� görülecekt�r. 
Bunun sonucunda da lakt�k as�t b�r�k�m� �le, pH ve 

enerj� düzey� düşerek, otol�t�k parçalanmalar ve 
bakter�yel bozulmalar meydana gelecek ve 

GURME ve DAMAK DÜNYASI………………….........……
Ork�nos ve Japon Mutfağındak� Önem�

Taçnur BAYGAR*
Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�
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unsur da balığı avlayan ve  tem�zleyen ek�b�n 
t�t�zl�ğ�d�r. Et�n reng�, tazel�ğ�, dokusu, yağlılığı 
ve dış görünümü mükemmel olsa b�le b�l�nçs�z 
b�r ek�p tarafından �şlenen balığın et kal�tes� de 
düşük olacaktır. Ork�nosların felç ed�lmes�, 
kanlarının uzaklaştırılması, baş kes�m�, 
solungaç ve �ç organların uzaklaştırılması, f�leto 
yapma (donmuş üründe) veya taze sevk�yat 
�ç�n gerekl� tekn�kler bunların başında 
gelmekted�r. Balıkların hasat ed�ld�kler� yer �le 
�şleme yer� arasında mesafe uzunsa, buzlu 
su �çer�s�nde taşınmaları gerek�r. Bu �şlem, 
balıkların bayıltılmasından ya da �ç organların 
t e m � z - l e n m e s � n d e n  h e m e n  s o n r a 
yapılmalıdır. 
Balığın fazla 
ç ı rp ınması 
sonucu, kas-
ta bulunan 
gl�kojen ve 
enerj� ver�c� 
fosfat b�le-
ş�kler� harca-
nacağından 
et�n kal�tes� 
de düşeb�-
lecekt�r. Bun-
dan dolayı 
ork�nosların 
çırpınarak et 
ka l � t es �n �n 
düşmes�ne 
engel olmak 
�ç�n felç ed�l-
meler �  ge-
rekmekted�r. 
Ayr ıca ork � -noslar ın çok çı rpınması 
sonucunda vücut sıcakl ığı  60 ºC'ye 
ulaşab�lmekte ve bu yüksek sıcaklıkta karın 
et�n�n kal�tes�nde öneml� sayılacak düşmeler 
meydana geleb�lmekted�r. Ork�nos g�b� 
kırmızı etl� balıklarda et kal�tes�n� bel�rleyen 
öneml� etkenler�n başında balığın kanının 
akıtılması �şlem� gelmekted�r. Et reng�nde 
koyulaşma olmaması �ç�n, �y� b�r kan akıtma 
�şlem� yapılmalı ve arkasından da balıklar 
soğuk suyla yıkanmalıdır. Özell�kle �ç 
organların çıkarılmasında oluşab�lecek b�r 
gec�kme sonucunda m�krob�yoloj�k ve 
enz�mat�k bozulmalar meydana geleb�lece-
ğ�nden dolayı �ç organların ve solungaçların 
ç o k  h ı z l ı  b � r  ş e k � l d e  ç ı k a r ı l m a s ı 
gerekmekted�r.  Baş ve �ç organların 
uzaklaştırılma �şlem�nden sonra balık b�r kez 
daha soğuk su �le yıkan-malıdır. 
   Ork�nosların et kal�tes�n� korumak �ç�n, 

pazarlama önces�nde uygulanan bu �şlemler�n 
çok hızlı yapılması ve düşük sıcaklıklarda 
yürütülmes� gerekmekted�r. F�leto �şlem� 
balıkların büyüklüğüne göre yapılmakta ve 
ona göre et dondurulmaktadır. Burada öneml� 
olan, et�n merkez�nde yeterl� soğutmanın sağ-
lanmasıdır. Et�n merkez�ndek� donma sıcak-
lığının en fazla - 26 ºC olması gerek�r. Bu 
sıcaklığın sağlanab�lmes� �ç�n de dondurma 
sıcaklığının - 60 ºC veya daha altında olması 
zorunludur.  Burada öneml� olan etken hızlı 
dondurma yapmaktır. Soğutmadan sonra, 
balığın �ç�ndek� �ç organ kalıntıları ve yağ 

parçası ar-
t ı k l a r ı 
t e m � z -
lenerek so-
ğuk su �le 
yı-kanmalı 
ve buz �çer�-
s � n d e 
paket-leme 
v e  s e v -
k�yatı yapıl-
malıdır. Bu 
�şlemlerden 
sonra Ja-
p o n y a ' y a 
g e - t � r � l e n 
ork�-noslar 
artık değ�ş�k 
şe-k�llerde 
�ş-lenmeye 
ha-zırdırlar. 
J a - p o n 

mutfağı den�l�nce ak-lımıza �lk su-ş� gel�r. Suş� 
b�rçok k�msen�n düşündüğü g�b� aslında ç�ğ 
balık değ�ld�r. Başka b�r japon yemeğ� olan 
"saş�m�" ç�ğ balık demekt�r.  Suş�, yaklaşık 
600 yıl önces�nde b�r balık muhafaza yöntem� 
olarak ortaya çıkmıştır.  Bu zamanda 
ayıklanmış ç�ğ balık (özell�kle de sazan balığı), 
b�rkaç hafta boyunca tuz ve p�r�nç �le ağır b�r 
taş altında beklet�l�p daha sonrasında taş 
kaldırılır ve yer�ne haf�f b�r örtü ser�l�rd�. B�rkaç 
ay sonra �se fermente ed�lm�ş balık ve p�r�nç 
tüket�me hazır hale gel�rd�. Sazan balığından 
yapılan bu suş�ye Narezush� (Naresuş�) 
den�lmekted�r. 1900' lü yıllardan sonra �se 
Yohe� Hanaya adındak� b�r suş� ustası tara-
fından modern suş� tarzı yaratılmıştır.  
     Suş�, p�r�nç, s�rke ve şeker �le tatlandırılmış, 
değ�ş�k formlara sokularak su ürünler�, 
yumurta, sebze vb �le bezenerek yapılan b�r 
yemek çeş�t�d�r.  Japon kültüründe, Suş� şef� 
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ustası (Şokun�n) olmak �ç�n yıllar süren b�r 
çalışma gerekt�rmekted�r. B�r Suş� şef�n�n 
bıçakları, samurayların kılıçları g�b� kutsaldır.  
Suş� �ç�n yağlı ton balığı, havyar, levrek, 
uskumru, somon balığı, yılan balığı, kar�des, 
uskumru, kalamar, ahta-
pot, yengeç, mercan ve 
�stavr�t kullanılmaktadır. 
Suş� den�l�nce �lk akla ge-
len, elde şek�llend�r�lm�ş 
b�r parça p�r�nc�n (shar�) 
üzer�ne balık veya d�ğer 
malzemeler�n konulması 
�le oluşturulan N�g�r�-
zush� (N�g�r�suş�) 'd�r. 
Nor� (�şlenm�ş yosun 
yaprağı) kul lanı larak 
dürüm yapılmış parça-
ların kes�lerek sunuldu-
ğ u n d a  M a k � z u s h � 
(Mak�suş�), tahta kalıp 
�çer�s�nde bastırılarak 
şek�llend�r�len malze-
meler�n, kalıptan çıkarı-
dıktan sonra küçük par-
çalara kes�lmes� �le oluş-
tuğunda Os�zush�  (Os�-
suş�-hakazuş�), b�r tas 
suş� p�lavının �ç�ne ya da üzer�ne çeş�tl� mal-
zemeler�n konulmasıyla oluştuğunda �se 
C�rash�zush� (Ç�rasuş�) den�lmekted�r. 
Bunları yemek �ç�n çubuklar (haş�) kullanılır. 
Bunlar kullanılmadan önce üst taraflarından 
kırılmaları gerekmekted�r. Kırıldıktan sonra 
haş� ok� den�len, sadece çubukları koymak 
amacıyla yapılmış küçük seram�k parçalar 
bulunur. Suş� serv�s tabaklarında açık 
yeş�l�ms� macuna benzeyen vasab� ve pem-
bems� sarımsı gül yapraklarına benzeyen 
gar� sos olarak ver�l�r. Vasab�, hardal 
acılığında olup Japonya'da bulunan b�r çeş�t 
turp kökün-den elde ed�l�r. Gar� �se taze 

zencef�l kökü turşusudur. Ayrıca bunların 
yanında da soya sosu da ver�lmekted�r. 
Geleneksel olarak, p�r�nç şarabı/rakısı (sake), 
şuş� �le b�rl�kte terc�h ed�l�r. Saş�m� (Sash�m�)' 
ye �se kısaca ç�ğ balık den�leb�l�r. Balık et� �nce 
d�l�mler hal�n-de kes�l�p, soya sosu ve çok �nce 
rendelenm�ş vasab� �le serv�s yap�l�r. En öneml� 
nokta balığın mutlaka çok taze olmasıdır. 
Hatta �k�zukur� den�len saş�m� türünde, balık 
canlı olarak akvaryumdan alınır ve çok hızlı b�r 
şek�lde kes�lerek şekl� bozulmadan tabakta 
serv�s yapılır. Hemen her tür balık kullanılab�l�r 
ancak en çok kullanılanlar; ton, karagöz, d�l-
balığı ve kar�dest�r. Bunlardan başka m�dye, 
�st�r�dye, ahtapot ve kalamar da kullanılab�l�r. 
Tenpura, balık, m�dye ve çeş�tl� sebzeler, yu-
murta, un ve su karışımına batırılıp yağda kı-
zartılarak hazırlanan başka b�r üründür.  

 Not: Resimler internetten alınmıştır.     
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      Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2004 tarihli 
nüs-hasında yayınlanan ve Bakanlar 
kurulu 'nun 2004/8130 Sayı l ı  karar ı 
gereğince: Bodrum Su Ürünleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya Beymelek Su 
Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi ve 
Kepez Su Ürünleri Üret-me İstasyonu 
Müdürlüklerinin kaldırılarak yerlerine; 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üre-tim ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü kurul-muştur.

     GENEL HEDEFLER

     Üç tarafı denizlerle çevrili olan 
ülkemizin, deniz ve iç sularından balıkçılık 
ve yetişti-ricilik yönünden faydalanırken; 
sürdürülebilir balıkçılık modellerinin 
geliştirilmesi, balık stoklarının ekonomik ve 
verimli şekilde kulla-nımı cihetinde 
yöntemler geliştirmek veya zeminler 
oluşturmak, 

     Sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki ve kişi-
se l  ge l i ş t i rme konusunda Bakanl ık 
mensupları balıkçılar, yetiştiriciler ve bu 
konuda öğrenim gören gençleri konularında 
pratik uygula-malar açısından teşvik etmek 
ve geliştirme-leri konusunda yardımcı 
olmak, Sektör için çalışanların doğa' dan 
yeterince istifade etmeleri ancak onunla 
dost olmaları ve bu anlamda ahlaki normları 
göz önünde bulun-durmaları konusunda 
gerekli yönlendirmeleri eğitim süreçleriyle 
temin etmektir.

     A. Araştırma Hedefleri

    Enstitümüzün belirlenen faaliyet alanla-
rına giren, Deniz, acısu ve tatlısu ortam-
larında oşinografik, limnolojik ve ekolojik 
çalışmalar yapmak, Ekosistemlerin ihtiyaç 

duyduğu program ve projelerle izleme çalış-
malarını gerçekleştirmek. Doğal ve baraj 
göllerinde göl yönetim modellerini oluşturma 
çalışmalarını yapmak, Göl ve akarsularımızda 
yapılacak biyoekolojik çalışmalarla populas-
yonu zenginleştirme ve kaynaklarımızı reha-
bilite etme, Bölgesel bazda balık sağlığının 
izlenmesi, Alternatif türlerin yetiştiriciliğe 
kazandırılmasına yönelik çalışmalar icra 
etmek, Ülkemiz balık yem hammaddelerinin 
ve alternatiflerinin besleme değerlerinin or-
taya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yap-
mak, Tüm bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde 
araştırılması için gerekli laboratuarların ku-
rulması, Su Ürünleri Sektörü ile işbirliği içe-
risinde bölgesel, ulusal hatta uluslararası 
ekosistem sorunlarına yönelik araştırmalar 
planlamak ve bu konulardaki araştırma pro-
jelerini gerçekleştirmek, Yukarıda sıralanan 
araştırma konularına ait elde edilecek so-
nuçların bilimsel nitelikli dergilerde veya 
çeşitli bilimsel toplantılar aracılığıyla ulusal 
veya uluslar arası platformlarda tartışmak ve 
kamuoyuna duyurmak, Kongre, Sempozyum, 
Çalıştay, Konferans ve Seminer gibi etkinlikler 
düzenlemek veya bunlara iştirak ederek, 
bilimsel tartışma ortamlarının zenginleşme-
sine katkıda bulunmaktır.

     B.Üretim Hedefleri

   Enstitümüz bünyesinde üretimi yapılan 
deniz ve tatlısu balıklarının sağlıklı ve eko-
nomik olarak üreticilere intikalini sağlamak, 
Mevcut türlerin ıslahına yönelik çalışmalar 
yapmak, Bölgedeki İşletmelerin ekonomik ve 
teknik yönden verimliliklerinin tespiti ve bu 
konuda üretimi arttırıcı çalışmaların üreti-
ciye intikali, Balıklandırma için kullanılacak 
türlerin tespiti ve balıklandırma program-
larını dünya standartlarında gerçekleştirme 

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve 
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM)

Dr. Yılmaz EMRE
Enstitü Müdürü
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ve kayıt altına almak, Oluşturulacak gen 
ban-kalarından üretime yönelik sonuçlar 
çıkar-mak, Pedigrileri belli akvaryum 
d a m ı z l ı k  b a l ı k l a r ı n ı  ü r e t m e k  v e 
üreticilerimize arz et-mek. Böylece ithalatın 
önünü keserek, hem balık sağlığı yönünden 
ve hem de döviz tasarrufu açısından 
avantajlar sağlamaktır.

     C.Eğitim Hedefleri

     Bölge sınırları içinde yer alan illerde çalı-
şan Bakanlık mensupları, kendi çalışanları, 
balıkçılar, yetiştiriciler ve sektörle ilgili eği-
tim gören öğrenci kitlesine, sürdürülebilir 
balıkçılık ve çevre bilinci içerisinde temel 
konulardaki standart perspektif leri 
öğretmek ve detaylı bilgilenme ile gözlem 
yapmalarına rehber olmak, Söz konusu 
kitlelere mesleki ve etik sorumluluk bilinci 
kazandırmak, Aynı hedef kitleye teknolojik 
gelişmeleri çeşitli eğitim programlarıyla 
intikal ettirmek, Ku-rum personeline 
araştırma ve üretim çalış-malarında 
evrensel bilgiye ulaşmalarına katkı 
sağlayacak yabancı dil öğrenme ve kariyer 
yapma imkanlarını sağlamak, Kurum bün-
yesinde çalışanların bilim ve teknik anla-
mında rekabetçi, sosyal anlamda dayanış-
macı, iyi eğitim almış, takım çalışması yete-
neklerine sahip, çevreye duyarlı, sektörün 
gereksinimlerinin bilincinde olması ko-
nusunda eğitimli niteliğini kazanması için 
ge-rekli altyapı çalışmalarını yapmak, Çalış-
malarına bilimsel ahlak, diğer hedef kitle-
lerine ise bilimsel çalışmalara iştirak konu-
sunda gerekli eğitimi vermek, Enstitü faali-
yetlerini 6 Teknik ve  bir destek Bölümü yapı-
lanmasıyla sürdürmektedir.

    1.Balıkçılık, Avcılık ve İşleme Teknolojisi 
Bölümü 2.Eğitim ve Yayım Hizmetleri 
Bölümü 
      3.Ekosistemleri İzleme/Analiz Bölümü 
      4.Islah ve Genetik Bölümü 
    5.Planla4ma, Ekonomi ve Pazarlama Bö-
lümü 
      6.Yetiştiricilik ve Balıklandırma Bölümü

     Sorumlu olduğu iller :Antalya, Kahraman-
maraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, 
Adana, Mersin, Muğla, Aydın, İzmir, Çanak-
kale, Karaman, Balıkesir(ilin iç bölgeleri 

hariç denizel alanlar), Bursa ( ilin iç bölgeleri 
hariç denizel alanlar)

    Enstitünün Merkezi Antalya'nın  batıdaki 
ilçelerinden Demre'nin Beymelek Beldesi 
sınırları içinde yer almaktadır.Diğer birimi ise 
Antalya-Burdur Karayolunun 10.Km.sinde 
Kepez başındadır.

BEYMELEK BİRİMİ

Resim 1. Beymelek Tesisleri ve  Lagün 
 Gölünün Uydu  görüntüsü

     Beymelek Birimindeki Karasal alan top-
lam 1100 dönüm 'dür. Sulak alan ise 3000 
dönümlük lagün gölü ile 500 dönümlük kaynak 
gölünden oluşup, toplam 3500 dönümlük bir 
tahsisli alanı içermektedir. Öte yandan Kara-
sal alan üzerinde idari bina, kuluçkhane, ha-
vuzlar, atölyeler, eğitim tesisleri ve lojmanlar 
yer almaktadır.

      Beymelek Biriminde 15 Mühendis, 2 Biyo-
log, 2 Veteriner, 11 Tekniker/Teknisyen olmak 
üzere 30 adet teknik/ sağlık elemanı; 18 me-
mur ve 39 İşçi olmak üzere toplam 87 personel 

istihdam edilmektedir.
Tablo 1. 2000-2005 Yılları Arası Deniz 

Balıkları Üretim Miktarları (Adet )
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      Beymelek Biriminde  1993 yılında 
başlatı-lan levrek ve çipura yavru balığı 
ü r e t i m i  g ü n ü - m ü z d e  d e  d e v a m 
ettirilmektedir(Tablo 1). 

Bu türlerin yanında araştırma eksenli diğer 
alternatif deniz balıkları üretimi deneme ça-
lışmaları gerçekleştirilmektedir. Öte yandan 
üretim ve araştırma çalışmalarında kulla-
nılmak üzere 17 tür alg ve 2 tür rotifer stok 
kültürü mevcut olup, üretim periyodu içinde 
larvaların ilk aşamadaki besin ihtiyacını 
karşı-lamak üzere alg, rotifer ve artemia 
y o ğ u n  k ü l - t ü r ü  y a p ı l m a k t a d ı r. 
Müdürlüğümüz bünyesin-de yürütülen 
yetiştiricilik faaliyetleri için anaç temini 
lagün gölden yapılmaktadır. Bu-radan 
avlanan anaçlar üretime, diğer balık-lar ise 
halka arz edilmektedir.

     KEPEZ BİRİMİ

      Kepez Birimi Orman Bakanlığından 
Tahsis-li 100 dönümlük bir arazi üzerine 
kurul-muştur. Debisi 8-20 metreküp/ saniye 

ara-sında değişen ve Kırkgözlerden gelen su 
kaynağından istifade ederek alabalık, sazan 
ve süs balıkları yetiştiriciliği  yapılmaktadır. 
Yetiştiricilik yanında  üretilen balıkların bir 
kısmı ülkenin değişik illerindeki göletlere 
Bakanlık talimatları doğrultusunda bırakıl-
maktadır ( Tablo  2,3,4 ).

    

      Kepez  Biriminde de 20 Mühendis 5 Biyo-
log,1 Veteriner, 1 Kimyager,6 Tekniker/Tek-
nisyen olmak üzere 33 adet Teknik/ Sağlık 
Elemanı; 18 Memur  ve 24 İşçi olmak üzere 
toplam 75 personel istihdam edilmek-tedir. 
Beymelek Biriminde olduğu gibi, bu birimde 
de idare binaları, kuluçkahaneler, Labora-
tuarlar, canlı yem ünitesi, havuzlar (alabalık, 
sazan ve sera), destek atölyeleri, yem 
imalathanesi, misafirhane vs. bulun-
maktadır.

    Her iki Birimimizde sektörümüzle alakalı 
olarak çeşit l i  araştırma faal iyetleri 
sürdürülmektedir. TAGEM, TUBİTAK, JİCA ve 
Avrupa Birliği 6. Çerçeve programlarından 
temin edilen kaynaklarla  anılan araştırma 
çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Resim 2. Beymelek Birimindeki Dalyan  
Kuzuluklarından görünüş

Tablo 2. 2000-2005 Yılları Arası Alabalık Üretim Miktarları (Adet )

Tablo 3. 2000-2005 Yılları Arası Sazan Üretim Miktarları (Adet )

Tablo 4. 2000-2005  Yılları Arası Süs Balıkları Üretim Miktarları ( Adet )

Resim 3. Kepez Birimi tesis ve havuzları
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1  Prof. Dr. Candan VARLIK, İ.Ü. Su Ürünler� 
Fakültes�'nden emekl� olmuş ve B�l Meslek 
Yüksek Okulu'nda Temel B�l�mler ve Gıda 
B ö l ü m ü  B a ş k a n l ı ğ ı ' n a  g e ç m � ş t � r . 
Derneğ�m�z adına, mesleğ�m�ze verm�ş 
olduğu katkı-lardan dolayı teşekkür eder, bu 
katkıların yen� kurumunda da devam 
etmes�n� ve sonrak� yaşantısında sağlık ve 
mutluluklar d�ler�z.

2  Dernek Yönet�m Kurulu Üyem�z  Doç. Dr. 
Taçnur BAYGAR İ.Ü. Su Ürünler� Fakül-
tes�'nden, Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� 
Fakültes�'ne geçm�ş olup, yen� görev�nde 
ba-şarılar d�ler�z. 

3  Future F�sh EURASIA Uluslar arası Su 
Ürünler� İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık 
Teknoloj�ler� Fuarı 21/23 Temmuz 2005 
tar�h-ler� arasında İstanbul Lütf� Kırdar 
Kongre & Serg� Sarayı Rumel� Salonu' nda 
A v r a s y a  F u a r c ı l ı k  t a r a f ı n d a n 
düzenlenm�şt�r.

4     İ. Ü. Su Ürünler� Fakültes� tarafından 
Sapan-ca'da 04 -11 / 09 / 2005 tar�hler� 
arasında th14  WORKSHOP OF THE 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 
PHYTOPLANKTON TAXONOMY AND 
ECOLOGY (IAP) çalıştayı düzenlenm�şt�r. 

5   1-4 Eylül 2005 tar�hler� arasında Çanakkale 
18 Mart Ü. tarafından XIII. Ulusal Su 
Ürünler�  Sempozyumu düzenlenm�ş olup, 
sempoz-yumla �lg�l� gen�ş b�lg�ye bu 
sayımızda yer ver�lm�şt�r. 

6    Canlı Kaynakları, Teknoloj�, Stratej� ve Can-
sız Kaynaklar, Su K�rl�l�ğ� ve Çevresel 
Kal � te, Akuakültür ve B�yoteknoloj � 
alanlarında olmak üzere 28/30 EYLÜL 
2005 tar�hler� arasında KTÜ Den�z B�l�mler� 
Fakültes�'nde ULUSAL SU GÜNLERİ 
2005 adlı sem-pozyum düzenlenm�ş olup 
g e n � ş  b � l g � y e 
http://www.den�z.ktu.edu.tr/USG05/�ndex.ht
ml adres�nden ulaşılab�l�r.

7   DPT'n�n 9. Kalkınma Planı �le �lg�l� Balıkçılık 
Kom�syonu Ek�m-Aralık 2005 tar�h�nde 
Ankara  Büyük Anadolu Otel�'nde Prof. Dr. 
Ertuğ DÜZGÜNEŞ'�n başkanlığında top-
lanmıştır. Toplantıda Dernek Üyeler�m�zden 
Doç. Dr. Mer�ç ALBAY, Yard. Doç. Dr. 
Taçnur BAYGAR ve Su Ürünler� Yüksek 
Mühend�s� Mehmet ÖZGEN'de yer almıştır.  

8  Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� 
tarafından 22-24/Mayıs/2006 tar�hler� ara-

sında Su Ürünler� 3. Ulusal Öğrenc� 
Sempozyumu düzenlenecekt�r.  ...................
http://www.sufak.mu.edu.tr/sempozyum_�n
dex.h tm sayfas ından gen �ş  b � lg �ye 
ulaşab�l�rs�n�z.

9   17-22 Eylül 2006 Amer�ka B�r leş�k 
Dev le t l e r � nde  “Th � rd  In te rna t � ona l 
Sympos�um on Stock  Enhancement and 
Sea Ranch�ng”  konulu sempozyum 
düzen lenecek t � r  (Detay l ı  b � lg �  � ç �n 
www.searanch�ng.org  başvurab�l�rs�n�z.

10 World Aquaculture Soc�ety tarafından 9-13 
Mayıs 2006 da İtalya'da “AQUA 2006”  
düzenlenecekt�r. 

Dünyanın En Küçük Balığı Bulundu

Endonezya'nın Sumatra adasında çalışan 
b�l�madamları, dünyada bugüne dek keşfed�len 
en küçük balığı buldu. Paedocypr�s balığının 
yet�şk�nler�, yalnızca 7,9 m�l�metre boyuna 
ulaşab�l�yor. İnce ve şeffaf görünümlü bu balık, 
turbalı bataklıkların bol as�tl� sularında yaşıyor. 
Sazanın uzak b�r akrabası olan balık, planktonla 
beslen�yor. Ancak İng�ltere'dek� Kral�yet 
Akadem�s�'n�n b�r derg�s�nde yayımlanan 
makaleye göre geleceğ� pek parlak görünmüyor. 
Ba tak l ı k la r ın  ta r laya  çevr � lmek  üzere 
kurutulması, ormanların kereste �ç�n kes�lmes� ve 
yangınlar yüzünden yaşama alanları hızla 
tüken�yor. Bu balıklar çok küçük oldukları �ç�n 
bugüne dek en zor koşullarda b�le hayatta 
k a l a b � l m � ş .  Ö r n e ğ � n  b ü y ü k  k u r a k l ı k 
dönemler�nde, bataklığın kurumamış az sayıdak� 
bölges�ne çek�leb�l�yorlar. Paedocypr�sler küçük 
kalab�lmek �ç�n d�ğer yet�şk�n balıklarda görülen 
pekçok özel l �k ten vazgeçm�ş.  Örneğ�n 
bey�nler�n�n etrafında kem�k dokusu yok. D�ş�ler�, 
çok az sayıda yumurta taşıyab�l�yor. Bu nedenle 
erkekler, yumurtaları tek tek döllüyor.

ÜLKEMİZ VE DÜNYADAN HABERLER…………………………………… 

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



MAMULİ
Balıkçılık Denizcilik Ltd. Şti.

Su Ürünleri Hali B BlokNo: 23 / 24 Kumkapı - İST.
Tel: 0 212 518 12 24 - 518 59 32  Fax: 0 212 518 59 52

MAMULİ 
Deniz Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. 

Set Üstü Saadet Apt. No: 6 Kat: 4 D. 8  34427 Kabataş İST. 
Tel: 0 212 249 03 64 (pbx) Fax: 0 212 249 37 89

E-mail: medship@medistanbul.com - medship@medship.net



ABSTRACT

Crayf�sh, Astacus leptodactylus �s natu-
rally and w�dely d�str�bute �n lakes, ponds and 
r �vers throughout of Turkey. Astacus 
leptodactylus, �s the ma�n spec�es, was 
exported unt�l 1986. Crayf�sh harvest was 
banned �n all populat�ons to control the plague. 
Because of the plague, over-f�sh�ng and 
pollut�on, the harvest of Astacus leptodactylus 
decl�ned from approx�mately 7934 (1984) to 
320 (1991) tons annually �n Turkey. In 2000s, 
there has been a gradual �ncrease �n the rate 
of harvest of Astacus leptodactylus �n Turkey, 
reach�ng approx�mately 1681-2183 tons 
annually.     

ÖZET

Tatlı su �stakozu, Astacus leptodactylus  �ç 
sularımızda göl, gölet ve akar-sularda yaygın 
olarak bulunmaktadır. Başlıca tür olan 
Astacus leptodactylus 1986 yılına kadar �hraç 
ed�ld�. Kerev�t vebasının avcılık alanlarına 
bulaşmaması �ç�n kerev�t acılığı    yasaklandı. 
Yıllık üret�m 7934 (1984) ton dan 320 (1991) 
tona düştü. Türk�ye'de Astacus lepto-dactylus 
avcılığı son yıllarda 1681  2183 tona çıktı.

GİRİŞ 

Üç tarafı den�zlerle 
çevr�l� b�r ada konu-
munda olan ülkem�z; 8 
330 km kıyı şer�d�, 177 
714 km akarsu, 200 
den fazla doğal göl, 
120 c�varında baraj 
gölü ve 700 den fazla 
gölet �le b�rl�kte yak-
laşık 26 m�lyon hektar 
kullanılab�l�r su ürün-
ler� üret�m�ne uygun 
alanı bulunmaktadır. 
Türk�ye'n�n su ürünler� 
üret�m alanının yakla-
şık % 95'�n� den�zler 

(24.60
7.200 ha), % 3,5'�n� doğal göller (906.118 ha) 
% 1,.3'ünü baraj göller� (342.377 ha) ve 
yaklaşık % 0,1'�n� de (15.500  ha) göletler 
oluşturmaktadır (Anon�m, 2006a).

Zeng�n su potans�yel�ne rağmen sağlanan 
top-lam üret�m m�ktarı 2003 yılı �stat�st�kler�ne 
göre 587 715 ton'dur. Üret�m�n 463 074 tonu 
den�zlerden (%78,8), 44 698 tonu �ç sulardan 
(%7,61) ve 79 943 tonu (%13,6) yet�şt�r�c�l�k-
ten elde ed�lmekted�r (Tablo1), (Anon�m, 
2003).
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Kerev�t, Astacus leptodactylus, Astac�dae 
fam�lyasına a�t olup, �ç sularımızda yaygın 
olarak bulunmaktadır. Neh�r göl, gölet ve 
bataklıklarda çoğu kez çakıllı ve taşlı 
zem�nlerde taşların altında ya da sığ 
çamurların �ç�nde barınırlar (Atay 1984). 
Ülkem�zde bu türün �k� alt türü doğal olarak 
yayılmış durumdadır. Astacus leptodactylus 

leptodactylus (Eschscholtz,1823) türü Kuzey 
ve Kuzeybatı Anadolu'da İzn�k, Terkos, Işık-
lı,Tunca göller�nde, Mer�ç nehr�nde ve Cor� ve 
Gelemen çaylarında; Astacus leptodactylus 
sal�nus (Nordmann, 1842) alt türü Manyas, 
Eğr�d�r, Beyşeh�r, Apolyont, Eber, Akşeh�r, Göl-
cük (Ödem�ş) göller�nde ve M�l�ç çayında bu-
lunmaktadır (Geld�ay ve Kocataş, 1970; 
Erenç�n ve Köksal, 1977 a ve b; Kalma, 1996; 
Harlıoğlu, 2004). 

Dünyada 540' tan fazla kerev�t türü bulun-
maktadır, bunların 150 türü kuzey Amer�ka'da 
yaşamaktadır (Anon�m, 2006b). Kuzey 
Amer�ka'dak� en öneml� kerev�t türler�; 
Procambarus clark� �  ve Procambarus 
zonangulus; Avrupa'da; Astacus astacus ve 
Astacus leptodactylus; Avustralya'da; Cherax 
destructor, Cherax tenu�manus ve Cherax 
quadr�car�natus'tur. Astacus leptodactylus'un 
dünyada ve yurdumuzda gen�ş b�r dağılım 
alanı vardır. Bu türün or�j�n� batı Asya ve doğu 
Avrupa olmak üzere  başta Rusya ve Ukrayna 
suları, Karaden�z, Baltık ve Hazar den�z�ne 
akan neh�r ler � le bu neh�r ler �n kanal 
s�stemler�nde ayrıca orta ve aşağı Tuna 
havzasının göl ve neh�rler�nde bulunur. Ayrıca 
Polonya, İtalya, Almanya, İng�ltere, İspanya ve 
Fransa'da gen�ş b�r dağılım ve  büyük b�r 

populasyonu vardır (Soylu, 1984; Harlıoğlu ve 
Hold�ch, 2001; Harlıoğlu, 2004). Astacus 
leptodactylus 27 ülkede bulunur, bunlardan 
yalnızca 14 ülkede Astacus leptodactylus po-
pulasyonu yayılmıştır (Harlıoğlu ve Harlıoğlu, 
2005).

K E R E V İ T İ N T Ü R K İ Y E D E K İ 
EKONOMİK DURUMU

2003 �stat�st�kler�ne göre 
toplam �ç su üret�m� 44 698 ton 
dur. Bunun büyük b�r kısmını 18 
türün avcılığı oluşturmaktadır. 
Bu türler �nc� kefal� (%31,8), 
sazan (%30,92) ve kerev�tt�r 
(%4,89). Bu üç tür toplam üre-
t�m�n %68'�n� karşılamaktadır.   

Kerev�t dünyada 1830'lu 
yıllardan sonra lüks b�r gıda 
ürünü olarak değerlend�r�lme-
s�ne rağmen, Türk�ye'de 1960'lı 
yıllardan sonra avcılığı ya-
pılmaya başlanmış olup, 1970-
1986 yılları arasında öneml� 
�hraç ürünler� arasına g�rm�şt�r.

1977-1985 yılları arasında 
ülkem�zde yaklaşık olarak yıllık ortalama 6 042 
ton avlanılan kerev�t, 1985 yılında �ç suları-
mızda görülen kerev�t vebası (Aphanomyces 
astac�) neden�yle üret�m�nde büyük b�r düşüş 
görülmüştür (Baran ve ark., 1987; Rahe ve 
Soylu, 1989; Oray, 1990; Harlıoğlu ve Harlı-
oğlu, 2005). 1985 yılından sonra yıllık ortala-
ma üret�m   6 042 tondan 200 tona düşmüştür. 

1990-2003 yı l ları  arasında kerev�t 
avcılığının yapıldığı �ller�n arasında Bursa �l� 
(İzn�k ve Ulubat göller�) �lk sırada olup, 14 yılda 
toplam üret�m 6 223 ton dur. İk�nc� sırayı 
Ankara �l�ne bağlı göller almış olup, toplam 
üret�m 2 515 tondur. Konya �l�ne bağlı göller, 
son üç yıldır yoğun b�r avcılık yapılmakta ve  
924 ton'luk toplam üret�mle 3. sırada yer 
almaktadır. Samsun �l�ne bağlı �ç sularda 
kerev�t üret�m� 915 ton olup 4'cü sıradadır. 
1976 - 1985 yılları arsında �k�nc� öneml� üret�m 
sahası olan Eğr�d�r (İsparta) Gölü'nde yıllık 
üret�m 2000 ton (Harlıoğlu ve Harlıoğlu, 2005) 
�ken 1990-2003 yılları arasında öneml� azalma 
göstererek 812 tona kadar ger�lem�şt�r. İstan-
bul, Tuncel�, Man�sa ve Bolu �ller�ne bağlı 
göllerde �se 1999 yılından sonra h�ç avcılık 
yapılmamıştır (Tablo 2), (Anon�m, 1999-
2003)1990'lı yıllarda ortalama kerev�t üret�m� 
748,7 ton �ken son dört yılda üret�m 2015,25



74

Tablo 2. İllere bağlı kerev�t üret�m m�ktarı(1990-2003)

KEREVİTİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

tona çıkmıştır. Kerev�t üret�mde %37,15'l�k 
artış olmuştur. 
       İç sularımızda görülen hastalık neden�yle 
1984 yılında 7936 ton olan kerev�t üret�m� 
1999 yılında 729 tona ve �hracattan elde ed�len 
gel�rde 20 m�lyon dolardan 3 060 969 Ame-
r�kan dolarına düşmüştür (Tablo 3), (Köksal ve 
ark., 2003; Anon�m, 1993). Devlet �stat�st�k 
enst�tüsü ver�ler�ne göre 2003 yılında gerçek-
leşen 29 937 ton toplam su ürünler� �hracattı 
�çers�nde kerev�t �hracatı 237 tonudur. Toplam 
su ürünler� �hracatında 124 842 223 Amer�kan 
doları gel�r elde ed�l�rken, ton bazında �hracat 
�çers�nde %0.9'luk b�r paya sah�p olan kerev�t  
�le 1 183 484 Amer�kan doları gel�r elde ed�l-
m�şt�r. 3 380 ton olan �ç su canlıların toplam 
�hracatı �le 14 942 279 Amer�kan dolar gel�r 
elde ed�l�rken, %7.92'l�k payı kerev�t oluş-
turmaktadır. 

Tablo 3. Tatlı su ıstakozunun yıllara göre üret�m ve 
�hracat m�ktarı �le �hracat değerler� (Anon�m 1990-2003).. 

1970-2003 yılları arasında dünyada en 
fazla kerev�t türler�n�n üret�ld�ğ� ülkeler; 1970'l� 
yıllarda 3 590 �le 23 644 ton arasında yapılan 
üret�m �le �lk 3 sırayı Amer�ka, Meks�ka ve 
V�etnam alır. 1980'l� yıllarda üret�m 26 985 - 
116 077 ton arasında yapılan üret�m �le �lk 3 
sırayı Amer�ka, V�etnam ve Tayland �ken, 
1990'lı yıllarda kerev�t yet�şt�r�c�l�ğ�nde gel�ş-
mes�yle b�rl�kte üret�m�nde büyük b�r artış 
olmuştur  ve 110 299 - 582 979 ton arasında 
yapılan üret�m �le �lk 3 sırayı Ç�n, Amer�ka ve 
V�etnam �ken, 2000-2003 yılları arasında �ken 
483 890 ton �le 888 046 ton arasında değ�ş�-
rken �lk üç sırayı Ç�n, H�nd�stan ve Amer�ka 
almaktadır (Anon�m, 2004).

 Kerev�t (tatlı su ıstakozu), özell�kle Av-
rupa ve Amer�ka pazarında büyük talep gören 
ve yüksek f�yatlardan alıcı bulan b�r su ürü-
nüdür. Yurt dışına dondurulmuş, taze ve �şlen-
m�ş olarak �hraç ed�lmekted�r. Kerev�t en çok 
İtalya, Fransa, Almanya ve ABD'ye �hraç ed�l-
mekted�r (Anon�m, 2006c).

 Tatlı su ıstakozlarının dünyadak� doğal 
üret�m�n�n 150-160 yıllık tar�h� b�r geçm�ş� 
olmasına karşın, ülkem�zde 30-35 yıllık b�r 
geçm�ş� vardır. Ülkem�z�n ekonom�k �ç su 
ürünler�nden b�r� olan ve b�r çok göl, gölet ve 
baraj gölünde yaygın olarak bulunan kerev�t, 
1963 yılından başlayan ve g�derek artan 
�hracatı �le ülkem�z ekonom�s� �ç�n öneml� döv�z 
g�rd�s� sağlanmıştır. Türk�ye'de hala kültür 
olarak üret�m� yapılmayıp, doğal stoklardan 
avcılığı yapılmaktadır. Ancak kerev�t yet�ş-
t�r�c�l�ğ� �y� planlanır ve teşv�k ed�l�rse bu üret�m 
değerler�n�n çok üstüne çıkmak mümkündür.
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     15.10.2005 tarih ve 25967 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan “Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince,  
sektördeki gelişmeler ve ihtiyaçlara paralel 
olarak, 28.12.2004 tarih ve 18362 sayılı 
(2004/1) Genelgenin bazı maddeleri 
yeniden düzenlenmiş olup, uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 5 (j) bendine ilişkin uygulama 
esasları:
 
      Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alan-
ların verimli kullanımının sağlanması için, 
denizlerde ağ kafeslerde deniz ürünleri 
yetiştiriciliğinde 250 ton/yıl'dan; iç sularda 
baraj ve doğal göllerde ağ kafeslerde su 
ürünleri yetiştiriciliğinde ise 25 ton/yıl'dan 
daha küçük kapasitedeki yatırım talepleri 
kabul edilmeyecektir. Ancak, karada toprak 
havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği 
projeleri ile akarsu ve göletlerde ağ 
kafeslerde uygulanacak projelerde kapasite 
şartı aranmaz.
      Göletlerde uygulanacak su ürünleri üre-
timi projeleri ile ilgili işlemler İl Müdür-
lüklerine bildirilen talimatlar çerçevesinde 
yürütülecektir.

2- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 6 (b) bendine ilişkin uygulama 
esasları:

      İçsularda ve denizlerde su ürünleri 
yetiş-tiriciliği müracaatlarında dikkat 
edilecek olan su kriterleri tabloları EK-1-
a,b,c'de belirtilmektedir.
     Yönetmeliğin EK-4'de belirtilen belge-
lere, yetkili kurumlardan alınmış olan 
debi raporu ilave edilecektir. 
3-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-
meliğinin 8. Maddesi (b) bendine ilişkin 

uygulama esasları:
 
Su ürünleri proje dosyasında bulunması 
gereken bilgi ve belgeler:
     a)    Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler,
     b)    Bakanlıkça verilen ön izin yazısı,
     c)    Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak;

   • Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair 
mahalli Sağlık Teşkilatından (İl Sağlık 
Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü vb.) 
belge, 
  • (Değişik: 2006/1) Ulaşım açısından 
sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan 
(Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet 
Demir Yolları Genel Müdürlüğü veya bu 
kuruluşların Taşra Teşkilatları) alınan belge,
   • (Değişik: 2006/1) Tesiste kullanılacak 
suyun kullanılmasında sakınca olmadığına 
dair ilgili kuruluştan (Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü 
veya bu kuruluşların Taşra Teşkilatları) alınan 
belge,
  • Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili 
kuruluşlardan alınacak belgeler,

   d) Tüzel kişiler (Şirket, Kooperatif, vb.) 
için Ticaret Sicil Gazetesi,
     e)   Proje fizibilite raporu,
    f)   ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup 
olmadığına dair belge
    g) Proje hazırlama dispozisyonuna uygun-
luk (EK-2)

 h) Taslak Teknik Şartnameler (EK-3-
a,b,c,d,e,f,g,h)

4-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 8 (d) bendine ilişkin uygulama 
esasları:
   Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, 
sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim 
projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 
adet/yıl'a kadar olan iç su ve deniz ürünleri 

YÖNETMELİKLER.........................................................................
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kuluçkahane projeleri   (2.000.000 adet/yıl 
dahil) İl Müdürlükleri tarafından onaylanır.
       Kapasitesi ne olursa olsun kalkan, mer-
sin balığı, yılan balığı, kurbağa, su bitkileri, 
kabuklu ve yumuşakça ve diğer türlerin 
yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik 
su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim proje-
leri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından 
onaylanır.
    (Değişik 3. Fıkra: 2006/1) Göletlerde 
uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince 
onay lanacakt ı r.  Su  ürün ler i  av lak 
sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah 
amaçlı uygu-lanacak projeler Bakanlık 
Merkez teşkilatı tarafından onaylanır. 
   İl Müdürlükleri tarafından onaylanan 
projelerin bir örneği, Yönetmeliğin 8. Mad-
desinin (e) bendi gereğince 15 (onbeş) gün 
içince Bakanlık Merkez Teşkilatına gönde-
rilecektir.

5- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 9 (a) bendine ilişkin uygulama 
esasları (Ek Madde: 2006/1): 

    Su ürünleri yetiştiriciliği yapan müte-
şebbislere “Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Belgesi” ve “Su Ürünleri Kuluçkahane 
Yetiştiricilik Belgesi”nden durumlarına 
uygun olanı düzenlenecektir. 
      Değiştirilecek yetiştiricilik belgeleri, 
EK-4'deki yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Tesisleri Denetim Raporu” ile birlikte 
Bakanlığa gönderilecektir.
     İlk defa yetiştiricilik belgesi düzenlen-
mesi halinde, sadece “Su Ürünleri Yetiş-
tir ici l ik Tesisleri  Denetim Raporu” 
Bakanlığa gönderilecek ve yetiştiricilik 
belgeleri Bakanlık tarafından doldurularak, 
onaylan-dıktan sonra İl Müdürlüklerine 
gönderi-lecektir. Yetiştiricilik belgelerinin 
geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile 
sınırlı olup, müteşebbislerin kiralama 
işlemleri İl Müdürlüklerince kontrol 
edilecektir. 
      Eski yetiştiricilik belgeleri halen yürür-
lükte olup, ilk vize tarihinde yeni belge ile 
değiştirilmek üzere İl Müdürlüklerince, 
gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa gönde-
rilecektir. Belgelerin vize edilmesi sırasında 
kiralamalar kontrol edilecektir.

6- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 

Madde 11 (e) bendinin uygu-lama esasları 
(Ek Madde: 2006/1):

   Onaylı projesinde değişiklik yapmadan, 
projesinde belirtilen türlerle ilgili, proje 
kapasitesi aynı kalmak üzere, üretilecek 
türlerin miktarlarında piyasada oluşan arz-
talep, yavru ve satış fiyatları gibi ekonomik 
nedenlerden dolayı değişiklik yapmak 
isteyen müteşebbisler; o üretim sezonundan 
önce yıllık üretim planlamasını ekledikleri 
dilekçe ile İl Müdürlüklerinden izin almak 
zorundadırlar. Bu durum 15 (onbeş) gün 
içinde Bakanlığa bildirilecektir.

7-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 14 (a) bendine ilişkin uygulama 
esasları:
 
     Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği EK-
9 'a ilave olarak;
   • Projeyi devralmak isteyen tüzel kişilik-
lere ait ticaret sicil gazetesi örneği, 
   • Devralmak isteyenin yetkili kıldığı kişi 
veya kişilerin imza sirküleri, 
    • Yetki belgesi örneği, 
    • Şirket ana sözleşmesi örneği.
   • Yetiştiricilik belgesinin devralan adına 
düzenlenebilmesi için; Bakanlıktan devir izni 
alındıktan sonra, devreden adına kayıtlı olan 
kira sözleşmelerinin (su, alan vb), devralan 
adına, ilgili kurumca düzenlenmesi gerek-
mektedir.

8- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 17 'ye ilişkin uygulama esasları:

Kiralama işlemlerinde dikkat edilecek 
hususlar;
30.01.2004 tarih ve SÜDB/250 11 10 
114261379 sayılı İl Özel İdarelerince 
Kiralaması Yapılacak Alanlarla İlgili Usul ve 
Esasların belirlendiği talimat iptal edilmiş 
olup Projeli ve projesiz kiralamalar da 
uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
     1- Su Ürünleri Üretim Yerlerinin kiralama 
işlemleri 16 Ocak 2004 tarih ve 25348 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/46 No'lu 
“Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya 
Verilmesine Dair Tebliğ”e göre yapılacaktır.
     2- Su ürünleri üretim sahalarının, projeli 
veya projesiz olarak ilk defa kiralama baş-
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vurularında kullanıma açılıp açılmayacağı, 
İl Müdürlüklerinin teklifi ile Bakanlık Merkez 
Teşkilatı tarafından belirlenir.
   3- Su ürünleri üretimi amacıyla kiraya 
verilen avlak sahalarına ait su ürünleri avlak 
sahası üretim bilgi formu, her yıl kira 
tebliğine göre tespit edilen kira bedelinin 
(EK-5) kiracıya bildirilmesinden itibaren, İl 
Müdürlüğü tarafından, 15 gün içersinde 
Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir.
   4- (Değişik: 2006/1) Ticari amaçlı su 
ürünleri avcılığını düzenleyen sirküler 
gereği, iç sularımızdaki avlak sahaları için 
düzenlenmesi gereken menşe ve avlak 
sahalarına ilişkin bilgiler EK-6'daki Su 
Ürünleri  Avlak Sahası  Üretim Bi lgi 
Formu'nda istenilen şekilde bir önceki yıl 
stok miktarları dikkate alınarak yazılacak, 
menşe belgesi düzenlenmedi ise formda 
belirtilecektir. Bu kapsamda menşe 
belgelerinin gönderilme-sine ilişkin 
02.03.2005 tarih ve SÜDB/250 11 10 
128192835 sayılı talimat ve ilgisinde kayıtlı 
talimatlar iptal edilmiştir. 
   5- (Ek Madde: 2006/1) Denizlerde ağ 
dalyanları kurmak isteyen müteşebbislerce 
koordinatların belirtildiği haritanın ekli 
olduğu dilekçe ile İl Müdürlüklerine müra-
caat edilir. Bu belgeler, seyr-ü sefer açısın-
dan gerekli izni alınmak üzere Bakanlık 
Merkez Teşkilatı'na gönderilecektir. 
   6- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dal-
yanların projesiz kısa süreli olarak işle-
tilmeleri, 16 Ocak 2004 tarih ve 25348 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/46 No'lu 
“Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Veri-
lmesine Dair Tebliğ” esaslarına göre yapı-
lacaktır. 
    7- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dalyan-
ların projeli olarak işletilmesi aşağıda 
belirtilen şekilde yapılacaktır: 
  I) Kira süresinin bitimine 6 ay kala, 
lagünlerin sürdürülebilir kullanımını 
temin etmek amacıyla, projeli olarak 
uzun süreli kiraya verileceği 2003/46 No'lu 
“Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya 
Verilmesine Dair Tebliğ”e göre ilan edilir.
     I I )  Ya p ı l a n  b a ş v u r u l a r  İ l 
Müdürlüklerince değerlendirilerek, 
uygun bulunanlar proje özetleri ile 
birlikte Bakanlığa iletilir.
   III) Bakanlığa iletilen başvurulardan uy-
gun bulunanlara ön izin verilir. 

    IV) Ön izin verilmesini müteakip en geç 3 
ay içerisinde müteşebbislerce hazırlana-
cak projeler İl Müdürlüklerine teslim edilir.
    V) Projeler; İl Müdürlüğü başkanlığında, 
gerektiğinde Üniversite ve Araştırma 
Kurumlarının katılımıyla, mahallinde 
o luşturulan Komisyon mari fet iy le 
incelenir.
    VI) Komisyonun uygun bulduğu proje ve-
ya projeler, Komisyon raporu ile birlikte 
değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönde-
rilir.
  VII) Bakanlıkça onaylanan proje veya 
projeler 2003/46 No'lu “Su Ürünleri Üretim 
Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ” 
doğrultusunda İl Özel İdaresince açılacak 
kiralama ihalesine katılmak üzere teklif 
edilmesi için İl Müdürlüklerine gönderilir.
İl Özel İdaresince açılacak kiralama 
ihalesini kazanan başvuru sahibinin projesi 
uygulanacak olup, diğer ön izinler ve pro-
jeler otomatik olarak iptal edilmiş sayı-
lacaktır. 

    9- Su Ürünleri yetiştiriciliği Yönetmeliği 
Madde 19 'a ilişkin uygulama esasları 
(Değişik: 2006/1):
    Su Ürünleri Yetiştiriciliği amacıyla yavru, 
yumurta ve damızlık ithali ile ilgili müra-
caatlar İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu 
konudaki, 14.07.2004 tarih ve SÜDB/250 11 
10 12/261910589 sayılı Genelge iptal 
edilmiştir. 
Buna göre;
   a) İthalat başvurusunu; Yetiştiricilik Bel-
gesi olan tesisler (Kuluçkahaneler sadece 
yumurta ve damızlık ithali yapabilir), dene-
me üretimi izni almış olan işletmeler ve 
bilimsel amaçlı olarak ithal etmek isteyen 
Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları yapa-
bilirler.
  b) İthalat başvuruları işletmenin bulun-
duğu İl Müdürlüğüne (EK7) dilekçe ile yapılır.
  c) İthal izni için Bakanlık Merkez Teş-
kilatına gönderilecek belgeler:
     1- Dilekçe (EK7);
   • Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili 
yetki verilmiş personel tarafından imzalı ve 
şirket kaşeli olmalı,
     2-  Kontrol Belgesi:
  •Kontrol Belgesi düzenlenirken, her yıl 
yayınlanan Dış Ticarette Standardizasyon 
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Tebliğle esaslarına uygun formatta, firma  
tarafından 3 (üç) nüsha olarak hazırlanmalı 
ve G.T.İ.P numarası boş bırakılmalı,
   • Şirketin kaşesi ve yetkilisi tarafından 
veya yetki verilmiş personel tarafından im-
zalanmış olmalı,
   • Şirket yetkilisi tarafından imzalanıyor 
ise şirket imza sirküleri noter onaylı ve 1 
(bir) nüsha olarak, eğer kontrol belgesi 
yetki ve-rilmiş personel tarafından 
imzalanıyor ise noterden verilmiş yetki 
belgesi ve firma ta-rafından onaylı 1 (bir) 
nüshası,
     3-   Fatura veya Proforma Fatura;
   • Asıl ve 2 (iki) nüshası ile yeminli tercü-
me bürolarınca Türkçe'ye tercüme edilmiş 
onaylı 3 (üç) nüshası,
     4- Sağlık Sertifikası;
    •Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli 
tercüme bürolarınca Türkçe'ye tercüme 
edilmiş onay-lı 3 (üç) nüshası,
     6- Menşei Belgesi;
   • Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli tercü-
me bürolarınca Türkçe'ye tercüme edilmiş 
onaylı 3 (üç) nüshası,
     7-  İhtiyaç Belgesi (EK-8);
    •İthal edilecek yavru, yumurta ve damız-
lık miktarı yetiştiricilik belgesinde yer alan 
tür ve kapasiteye veya Yönetmeliğin 11'nci 
maddesinin (e) bendi gereğince yapılan dü-
zenlemeye göre hesaplanarak düzenlenir.
    • İthal edilecek ürünün hesaplaması; yav-
ru ithalatında ithal edilecek türün 1 kg üre-
tim miktarı için 4 adet yavru, yumurta itha-
linde ise alabalıkta 1 kg üretim miktarı için 5 
adet yumurta, damızlık ithalinde ise, onaylı 
projesinde belirtilen anaç balık miktarı 
dikkate alınarak yapılır.
   • Yıllık olarak ithalat edilecek yavru, yu-
murta ve damızlık miktarı, tesise ait yetiş-
tiricilik belgesinde yer alan tür ve 
kapasiteye göre hesaplanan miktarı 
aşmayacaktır. Ancak; Yönetmeliğin Madde 
11 (e) Bendi ge-reğince, üretim planlaması 
değişikliği yapıl-ması halinde son durum 
dikkate alınacaktır.
     8- Ticaret Sicil Gazetesi; 
   • İlgili şirketin ticaret sicil gazetesindeki 
ilanının 1(bir) nüshası,
     9- Yetiştiricilik Belgesi;
    • İlgili şirkete ait yetiştiricilik belgesinin 
1 (bir) nüshası

     10- Taahhütname (EK-9);
  • Tüm belgelerin doğru ve aslına uygun 
olduğunun,
  • Kontrol belgesinde yazılı malzemeyi 
amacı dışında kullanmayacağına dair hazır-
lanacak taahhütname.

10-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönet-meliği 
Madde 20 (a) bendine ilişkin uygulama 
esasları :

   (Değişik: 2006/1) Yetiştiricilik tesisleri, 
proje kapasitelerine göre, su ürünleri konu-
sunda eğitim veren en az 4 yıllık Fakülte me-
zunu veya su ürünleri konusunda kamuda en 
az 5 (beş) yıl görev yapmış teknik eleman 
istihdam edeceklerdir. Buna göre; 50-249 
ton/yıl için en az 1, 250-499 ton/yıl için en az 
2, 500-749 ton/yıl için en az 3, 750-999 
ton/yıl için en az 4, 1000 ton/yıl ve daha üze-
ri tesislerde ise en az 5 teknik eleman çalıştı-
racaklardır. Halen faaliyette bulunan tesisler 
de Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 
Uygulama esasları yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içerisinde bu şarta uygun olarak 
teknik personel istihdamını gerçekleştire-
ceklerdir.
    (Ek Madde: 2006/1) Kamuda 5 yıllık görev 
yapanların tesislerde istihdam edilebilmesi 
için, ilgili kuruluş(lar)dan alınan resmi ya-
zı(lar) esas kabul edilecektir.  
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği  EK:10' 
un birer örneği İl Müdürlüklerine teslim edil-
melerinden sonra 15 (onbeş) gün içinde Ba-
kanlık Merkez Teşkilatına gönderilecektir.

Genelgenin Eklerini 
www.suurunleri.org.tr 

adresinden indirebilirsiniz.
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S u  Ü r ü n l e r � 
M ü h e n d � s l e r � 
D e r n e ğ � 
tarafından b�rkaç 
yıldır yılda en az 
b � r  k e z 
d ü z e n l e n e n 
d a y a n ı ş m a 
y e m e ğ � n � n 
altıncısı 4 Mart 
2006 tar �h �nde 
B o d r u m  A Z K A 
otelde yaklaşık 
1 5 0 
meslektaşımızın 
k a t ı l ı m ı  � l e 
düzenlenm�şt � r. 
D a y a n ı ş m a 
y e m e k l e r � n � n 
amacı Su Ürünler� 
sektörü �le Su Ürünler� Mühen-d�sler�n�n, 
akade-m�syenler�n ve Su Ürünler� Mühen-
d�sler� Derneğ�n�n dayanışmasını sağlamak, 
sek-törde meydana gelen gel�şmeler� 
değerlend�rmekt�r.

Dernek Başkanı-mız Doç. Dr. Mer�ç ALBAY 
yaptığı konuşmada “Çok öneml� �şler�n� 
bırakıp  özver� de bulunan ve sad-ece 
Bodrum'dan değ�l d�ğer şeh�rlerdek� Su 
Ü r ü n l e r �  � ş l e t m e l e r � n d e n  d e  g e l e n 
meslektaşlarımıza teşekkür etm�ş ve  
SÜMDER'�n böyles�ne güzel dayanışma 
yemekler�n� daha sık yapmasının daya-
nışmanın ruhu �ç�n çok gerekl� olduğunu 
anlatmıştır. Ayrıca gecede Sektörde çalışan 
Su Ürünler� Mühend�s� arkadaşlar da kend� 
görüşler�n� aktarmışlardır. Bu yemeğ� haber 
veremed�ğ�m�z meslektaşlarımız varsa 
heps�nden çok özür d�l�yoruz. Bundan sonrak� 

organ�zasyonlarımızı da y�ne SÜMDER ma�l 
grubundan s�ze ulaştıracağız.

Ayrıca SÜMDER yemeğ�nde sektöre katkıda 
bulanan arkadaşlarımıza plaket ver�lm�ş ve 
çok büyük başarılara �mza atan meslektaş-

l a r ı m ı z l a 
k a l b � m � z � n 
b � r l �k te  a t t ığ ı 
hatırlatıl-mıştır. 
Kuşkusuz  bu 
p l a k e t �  h a k 
eden, sektör-de 
yet�şm�ş başka 
meslektaşlarımı
z da mevcuttur. 
D�kkat�m�zden 
kaçarak plaket 
v e r m e y � 
unu t t uğumuz 
meslektaşlarımı
zdan SÜMDER 
olarak çok özür 
d � l � y o r u z . 
Sadece şundan 

em�n olmanızı �ster�z k� bu unuttu-ğumuz 
arkadaşlar da en az d�ğer arkadaş-larımız 
kadar b�z�m �ç�n değerl�d�r ve bu durum sadece 
dalgınlığımızdan kaynaklanmıştır. 

5 Mart 2006 Pa-zar günü �se sek-törde 
yaşanan gel�şmeler� yer�n-de görmek ama-
cıyla yemeğe Bodrum ve çev-res�nden katılan 
gruba Fjord-Mar�n ek�b� tara-fından b�r tekn�k 
gez� düzenlen-m�şt�r. Su Ürün-ler� Mühen-
d�sler� Derneğ� olarak bu organ�zas-yonda 
emeğ� ge-çen başta Hakan UÇAR olmak 
üzere Fjord-Mar�n Grubuna, madd� ve manev� 
katkılarından dolayı Pr�zma Su ürünler�ne ve 
Abdurahman DEDA beye ve zamanını ayırıp 
geceye katılan bütün Su Ürünler� Mühend�s� 
arkadaşlara ve d�ğer sektör çalışanlarına 
teşekkür ed�yoruz. Saygılarmızla,
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