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ETKİLERİYLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA 
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AÇISI: GÜNAH KEÇİSİ Mİ? YOKSA 

GERÇEK BİR TEHDİT Mİ?

Erd� Gökhan TEPEKÖY, Al� Serhan TARKAN

TÜRKİYE'DEKİ HALKA AÇIK 
AKVARYUMLARIN MEVCUT 
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M. Can SUNAR

AYDIN İLİ SU ÜRÜNLERİ 
POTANSİYELİ VE SU ÜRÜNLERİ 
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Arzu ÇAM, Türkay ÖZTÜRK
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Değerl�  Meslektaşlarım,

SÜMDER derg�s�n�n 2015 yılının �lk sayısını 
yayınlamanın mutluluğu �le hep�n�ze merhaba demek 
�st�yorum. Mesleğ�m�z ve sektör �le �lg�l� haberler� 
düzenl� olarak �zlemek ve gel�şmeler� s�ze aralıksız 
b�r şek�lde taşımayı görev ed�nen SÜMDER bu 
geleneğ�n� büyük b�r mutlulukla yürütmekted�r. Bu 
görev� yer�ne get�rme konusunda büyük b�r t�t�zl�k 
gösteren SÜMDER Başkan Yardımcısı Sn Mehmet 
Özgen'�n özel teşekkürü hak ett�ğ�n� b�lmen�z� 
�ster�m.

Genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde 2014 yılı 
meslektaşlarımız açısından çok da ver�ml� geçmed�. 
Yıllardan ber� mesleğ�m�z �ç�n ev sah�b� olarak 
kabul ett�ğ�m�z ve tarımın ana b�leşenler�nden b�r� 
olan balıkçılığın bağlı olduğu T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı meslektaşlarımızı görme-
meye ve sesler�n� duymamaya devam ett�. B�r 
meslek grubuna mütemad�yen sektörde ayrıcalık 
tanırken ne kamu da, nede özel sektörde Su Ürünler� 
Mühend�sler�n�n önünü açacak h�çb�r düzenleme 
yapılmadı. Meslektaşlarımızın ana uğraş alanlarını 
kapsayan konularda b�le d�ğer b�r meslek grubu b�r 
b�r yetk�lend�r�rken Su Ürünler� sektörünü var eden 
Su Ürünler� Mühend�sler�n�n hakkı asla tesl�m 
ed�lmed�. Toptan ve Perakende Satış Yerler�nde 
balığı Veter�ner Hek�m, Eczacı, K�myacı ve 
B�yolog'a denetlet�rken “balığı üreten” Su Ürünler� 
Mühend�sler�ne denetleme yaptırmak b�r hak olarak 
görülmed�. Su Ürünler� Mühend�sler� tarafından 
yapılan endüstr�yel boyutta yapılan Akvaryum 
ün�teler�nde Su Ürünler� Mühend�sler�n�n adı b�le 
anılmadı. Mezun�yetten sonra geçen 29 yılda ver�len 
yaklaşık 13.000 mezunu fazla b�r rakammış g�b� 
göster�l�rken kamuda sadece % 7 – 8'e ulaşan 
�st�hdamın düşüklüğü �ç�n özeleşt�r� b�le yapılmadı.

Kuşkusuz mesleğ�m�z �le �lg�l� olarak çok güzel 
gel�şmelerde olmaya başladı. İlg�l� Bakanlıklar, 
Beled�yeler ve Sah�l Güvenl�k'e yapılan z�yaretler 
�le mesleğ�m�z daha gen�ş b�r alanda tanıtılmaya 
başlandı. Ger� dönüşler konusunda öneml� 
gel�şmeler oldu. Bu bakanlıklarda öneml� 

farkındalık yaratıldı. Başta Orman ve Su İşler� 
Bakanlığı ve bağlı Genel Müdürülüğü olan DSİ 
olmak üzere Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı g�b� Bakanlıklar �le ortak çalışmalar 
yapılmaya başlandı. Beled�yelere Su Ürünler� 
Mühend�s� �st�hdamı �ç�n yapılan z�yaretlerde 
öneml� kazanımlar sağlandı. Uzun vadede ger� 
dönüşler �ç�n öneml� yatırımlar yapıldı.

Kuşkusuz mesleğ�m�z adına daha büyük 
kazanımlar elde etmek ve hedefe daha çabuk 
ulaşmak �ç�n bütün meslektaşlarımızın katkılarını 
almak oldukça öneml�. Sektörü var eden Su 
Ürünler� Mühend�sler�n�n başarılarını bürokras�de 
de devam etmes�n� sağlamak başlıca hedefler�m�z 
arasındadır. Sahada kazanılan başarılar hak ed�len 
yetk�lend�rmeler �le taçlandırılmazsa b�r mesleğ�n 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlaması olanaklı değ�ld�r. Bu 
b�l�nçle daha çok koşacak, daha çok çalışacağız. 
“Su” g�b� en değerl� doğal kaynağı en ayrıntılı 
şek�lde çalışan “Su Ürünler� Mühend�sl�ğ�” 
mesleğ�n� hak ett�ğ� konuma b�rl�kte yükselteceğ�z

SÜMDER adına bütün meslektaşlarımızı ve 
sektöre emek verenler� ayrı ayrı selamlıyorum,

Saygılarımla,
Prof. Dr. Mer�ç ALBAY

SÜMDER Başkanı

Sayı: 58-61 Ocak-Haz�ran 2015
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Su Ürünleri Mühendisleri 
Derneği organize ettiği Su 

Ürünleri Mühendisleri ve Camiası 
Dayanışma Yemeği Moda Spor 
Kulübünde yapıldı. 

Yemeğe Ziraat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet 

ATALIK ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İstan-
bul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı ve Grup Sagun 
Yönetim Kurulu Başkan Ahmet Tuncay 
SAGUN, Çakır Balıkçılık Malzemeleri 
sahibi Hüseyin ÇAKIR, Marine Harvest 
Türkiye Genel Müdürü Bülent IŞIK, İ.Ü Su 
Ürünleri Fakültesi Dekanı ve SÜMDER 
Başkanı  Meriç ALBAY ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Öğretim 

Üyeleri, Sektörde çalışan Su Ürünleri 
Mühendisleri ve Su Ürünleri Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan 150 kişi katıldı.

Su Ürünleri Mühendisleri ve Camiası 
Dayanışma Yemeği Yapıldı.

Sayı: 58-61 Ocak-Haz�ran 2015
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Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdür-
lüğü, 9. Bölge Müdürlüğü bünyes�nde, Abant Gölü 
yolu üzer�nde kurulan tes�s �lk yavrularını ürett�.  
Çevre dostu, tam kapalı devre donanıma sah�p olan 
tes�s, bu özell�kler� �le ülkem�zdek� �lk RAS 
projes�d�r. 

Tes�s, �nkübasyon ün�tes� �le ön büyütme ve 
anaç ün�tes�nden oluşan �k� ayrı kapalı devre 
ün�teden oluşmaktadır. Her �k� ün�tede de hassas 
f�ltrasyon, ster�l�zasyon , b�yoloj�k f�ltrasyon, 
ısıtma ve soğutma s�stemler� �le mekan�k gruplar 
bulunmaktadır.

Tes�s, endem�k b�r tür olan Abant alabalıklarının 
üret�l�p, balıklandırma faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�-
lerek, gelecek nes�ller�n de görmes�n�n sağlanması 
amacı �le kurulmuştur. AKUAMAKS tekn�k per-

sonel� tarafından tes�s personel�ne  kapalı devre 
tes�s eğ�t�m�, genel kapalı devre uygulamaları, 
s�stem özell�kler�, otomasyon, pompa grubu, tam-
bur f�ltre, otomat�k f�ltre, torba f�ltre, b�yoloj�k 
f�ltre, ısıtma /soğutma ün�tes�, UV reaktörü, ozon 
dezenfeks�yon s�stem�, genel elektr�k ve mekan�k 
eğ�t�mler� uygulamalı olarak ver�lm�şt�r. Tes�ste 4 
adet Su Ürünler� Mühend�s� ve �lg�l� tekn�k perso-
nel görev yapmaktadır.

Tes�s, çok az su tazelemes� ve deşarjı �le yüksek 
ver�mde çalışab�l�r özell�kte olup, bu yönü �le çevre 
dostu b�r üret�m teknoloj�s� sunmaktadır.  Son 
teknoloj� ozon s�stem� de bulunan tes�s üret�m 
faal�yetler�n�n yanında araştırma altyapısı �le de 
sektörümüzün h�zmet�nded�r.

AKUAMAKS'TAN, İKİ YENİ KAPALIDEVRE ( RAS ) PROJESİ 

ABANT ALABALIĞI ( Salmo trutta abant�cus ) KAPALIDEVRE KULUÇKAHANE 

VE ÖN BÜYÜTME TESİSİ,  ABANT - BOLU 
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T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüğü, Eğ�rd�r Su 
Ürünler� Araştırma İstasyonu Müdürlüğü bün-
yes�nde, Eğ�rd�r Gölü kenarında kurulan tes�s �k� 
ayrı kapalıdevre modülden oluşmaktadır. Her 
modül kend� �ç�nde ayrı su kal�tes�nde çalışab�l�r 
özell�kte olup, merkez� b�r son teknoloj� ozon 
s�stem� de bulunmaktadır. 

Kerev�t çalışmalarına altyapı sağlayacak olan 
tes�s sah�p olduğu donanım �le tüm tatlısu balıkları 
üret�m� ve araştırmalarına  da olanak sağlamak-
tadır. Tes�s sah�p olduğu donanım �le Avrupa'nın 
sayılı, Türk�ye'n�n �se en büyük kapalıdevre (RAS)  
üret�m tes�s�d�r. Çevre dostu b�r üret�m teknoloj�s� 
bulunan tes�s, sektörümüze öneml� destekler 
sağlayacaktır.

Tes�s�n tamamlanmasını tak�ben; kapalı devre 
tes�s eğ�t�m�, genel kapalı devre uygulamaları, 
s�stem özell�kler�, otomasyon, pompa grubu, 
tambur f�ltre, otomat�k f�ltre, torba f�ltre, b�yoloj�k 
f�ltre, ısıtma/soğutma, UV reaktörü, ozon 

dezenfeks�yon s�stem�, genel elektr�k ve mekan�k 
eğ�t�mler�, AKUAMAKS tekn�k departmanı 
tarafından uygulamalı olarak ver�lm�ş ve kurum 
çalışanlarına devred�lm�şt�r.

Dünyanın en büyük tedar�k f�rması olan, Amer�ka 
merkezl� PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS 
f�rması, AKUAMAKS mühend�sl�ğ�n� ve kal�tes�n� 
terc�h ederek, ürün z�nc�r�ne AKUAMAKS ürün-
ler�n� dah�l etm�ş ve  AKUAMAKS markası �le 
2015 Master Kataloğunda AKUAMAKS ürünler�-
n�n tanıtımını ve satışını başlatmıştır. Bu öneml� 
gel�şmey�, TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEK-
TÖRÜ nün  başta  Amer�ka ve Avrupa olmak üzere 
tüm dünya pazarlarında rekabet edeb�l�r sev�yeye 
geld�ğ�n� göstermes� sebeb� �le cam�amızla paylaş-
maktan gurur duyuyoruz . 

TÜRK KEREVİTİ (Astacus leptodactylus) VE TATLI SU BALIKLARI KAPALIDEVRE 

KULUÇKAHANE, ÖN BÜYÜTME VE ARAŞTIRMA TESİSİ, EGİRDİR-ISPARTA 

AKUAMAKS AMERİKA’DA
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İ
stanbul Büyükşeh�r Beled�yes� Su Ürünler� 
Hal� 1955 yılında Esk� Sebze Hal�n�n yanına 
(bugünkü T�caret Ün�vers�tes� �le Unkapanı 

Köprüsü arasına) kurulmuş, 1965 yılında 
Azapkapı'ya taşınmış ve oradan da 29 Eylül 1983 
tar�h�nde Kumkapı'ya taşınmıştır. Son durağındak� 
yaklaşık 32 yıllık ömrü bu yıl sona er�yor.

Mevcut Kumkapı Su Ürünler� Hal�; yapımı 
devam eden Avrasya Tüp Geç�t Projes� �çer�s�nde 
kalması, f�z�k� ve tekn�k olarak �ht�yacı karşı-
layamaması ve şeh�r merkez�nde kalması sebeb�yle 
taşınması gündeme gelm�şt�r. İstanbul Büyük Şeh�r 
Beled�yes� tarafından Gürpınar'da 50 yıllık �ht�yacı 
karşılayacak, dünya normlarında modern b�r su 
ürünler� hal� �nşasına başlanmıştır ve 2015 yılı yaz 
ayları �çer�s�nde faal�yete 
geçecekt�r.

 İstanbul Büyükşeh�r Bele-
d�yes� Su Ürünler� Hal� Müdür-
lüğü bünyes�nde devam eden 
toptan balık satışı İl Özel 
İdares�n�n kurduğu ve daha 
sonra İ B B'n�n devraldığı 
ÖZİDAŞ adı altında faal�yet 
gösteren ş�rkete devred�ld�. 
ÖZİDAŞ  mevcut s�stemden 

daha farklı ve modern b�r s�stemle İstanbul halkına 
su ürünler�n� ulaştıracak. Bu yen� s�stem 
Gürpınar'da �nşası devam eden yen� hal�n faal�yete 
geçmes�yle akt�f hale gelecek. S�stem�n ağırlık 
noktası elektron�k müzayede s�stem� olacak. Bu 
sayede satışlar perakende satış yapan esnaf ve 
d�ğer toptan balık alıcı esnaf hale gelmeden 
�nternet üzer�nden su ürünü satın alab�lecek.

Yapısal olarak yen� halden yaklaşık 10 kat daha 
büyük b�r alanda faal�yet gösterecek olan yen� Su 
Ürünler� Hal�nde, mezat alanı, soğuk hava 
depoları, buzhaneler, �şleme ün�teler�n�n yanı sıra 
sosyal tes�sler, restoranlar ve perakende balık satış 
ün�tes� de bulunacak.

KUMKAPI'DAN GÜRPINAR'A

Haber: Mehmet Fahrett�n BAKİ (mfbak�@gma�l.com) 
Su Ürünler� Mühend�s�

Sayı: 58-61 Ocak-Haz�ran 2015
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İSTİLACI TÜRLERE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI: 
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Erd� Gökhan TEPEKÖY, Al� Serhan TARKAN
Muğla Sıtkı Koçman Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fakültes�

erd�gokhantepekoy@gma�l.com, serhantarkan@gma�l.com

Yaklaşık 13,8 m�lyar yıl önces�… Şuan b�ld�ğ�-
m�z, h�ssett�ğ�m�z ve gördüğümüz Dünya ve dış 
gezegenler henüz ortada yoktu, bu sah�p olunan b�r 
eşyanın ortadan kaybolmasından b�raz daha farklı 
b�r durum aslında, herhang� b�r duyumuzla ya da 
b�lg�m�zle kavrayamayacağımız b�r boşluk hak�md� 
ve b�rden ortaya çıkan büyük b�r patlama ş�md�lerde 
b�ld�ğ�m�z her şey�n başlangıcı olmuştu. En uzak 
yolculuk b�r kıvılcımla başlamış, öngörülmes� çok 
zor yerlere ulaşmış ve n�hayet�nde başlangıcı 
anlayab�len zek� varlıkların oluşmasına dek 
sürmüştü.

M�lyarlarca yıl süren bu program �lk meyves�n� 
verm�ş, adına Dünya den�len mav� gezegen kend�n� 
gösterm�şt� fakat şu an b�ld�ğ�m�zden çok uzak b�r 
görüntüde olan bu gezegen sank� nereye g�deceğ�n� 

b�len b�r vasıta g�b� her geçen süre kabuk 
değ�şt�rerek cehennem� andıran görüntüsünden 
yavaşça uzaklaşıyordu. Her şey�n bugünkü hal�nde 
olmasını sağlayan b�r adım daha gerekl�yd�. Çok 
geç kalmadan o adım da geld�… Yaklaşık 3,8 
m�lyar yıl önce stromatol�t denen mav�-yeş�l algler 
ortaya çıktı. Ş�md�lerde nefes ded�ğ�m�z b�ze hayat 
veren oks�jen� oluşturup atmosfere ver�yorlardı. 
Böylece cehennem yaşanab�l�r b�r hale gel�yordu. 
Derken �st�la başladı…

İlk canlı türler� okyanuslarda ortaya çıktı. İlk 
ortaya çıkanlardan sonra tamamen boş olan Dünya 
sess�zl�k kabuğunu da çıkardı üstünden. Suda 
başlayan hayat karaya da sıçramıştı. İst�la dur durak 
b�lmeden sürekl� �lerl�yordu. İlk kolon�c�ler bu 
�st�layı b�r yere kadar get�r�yor, yeters�z kaldıkları,
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�lerleme kat edemed�kler� durumlarda yerler�n� 
arkadan gelenlere devred�yorlardı. Mav� gezegen 
yaşam kaynağı olmuş ve g�tt�kçe kalabalık b�r hale 
gelm�şt�. Fakat bomboş b�r gezegen� �şgal eden bu 
�st�lacıların da ömrü o kadar da uzun olmamıştı. 
Dünya'nın değ�şen çevre koşulları esk� türler� 
ortadan kaldırıyor, yeryüzü yen� b�r k�ml�k 
kazanıyor ve tekrar �st�la ed�l�yordu. Dünya 
değ�şt�kçe uyum sağlayamayan türler k�tlesel yok 
oluşların �ç�nde kalıyordu ve bu yok oluşlar �st�lanın 
evr�m geç�rmes�n� sağladı. Değ�şen çevresel 
şartlara uyum sağlayıp nes�ller�n� devam ett�reb�len 
türler b�r anlamda �st�lacı türler g�b� davranmaya 
başlamış ve hedefler�ne em�n adımlarla �lerlemeye 
devam etm�şlerd�. Bu sürec�n sonunda da �nsan türü 
ortaya çıktı. Belk� de Dünya, canlı tar�h�ndek� en 
büyük �st�lalardan b�r�n� de Homo sap�ens türünün 
kend�n� göstermes�yle yaşamıştı. Bu �st�la �le daha 
sonraları �nsan olarak adlandırılacak tür kend�s�ne 
avantaj sağlamıştı fakat bu avantaj d�ğer türler ve 
Dünya �ç�n o kadar da faydalı olmayacaktı.

Mav� gezegen yaşamla tanıştığı andan ber� yan� 
sucul ortamlarda hayatın oluşmasından başlayarak 
sürekl� farklı türler�n �st�lalarına maruz kalmıştır. 
Günümüzde �se �nsanoğlu kend� türünün gerçek-
leşt�rd�ğ� �st�laları çoğunlukla görmezden gelerek 
d�ğer türler�n �st�la nedenler�n�, boyutlarını ve 
etk�ler�n� anlamaya çalışmaktadır. Aslında en 
büyük �st�layı yapan �nsan d�ğer türler�n �st�lalarına 
karşı güç b�rl�ğ� yapmış, bu durumdan kurtulmak 
�ç�n çözüm yollarını aramaya koyulmuş durumda. 
Ekos�stem�n b�r parçası olmak yer�ne kend�n� 
ekos�stem�n yönet�c�s� konumunda gören �nsan 
yaşadığı gezegen�n denges�n� her geçen gün b�raz 
daha bozmaktadır. Karşılaştığı her probleme 
müdahale ederek çözmeye çalışan �nsanoğlu her 
müdahalen�n ayrı ayrı oluşturduğu problemlerle de 
�lg�lenmekted�r. Burada �nsanların doğaya yapmış 
oldukları etk�ler�n yanı sıra �st�la b�yoloj�s�n�n 
günümüzdek� örnekler�nden bahsederken özell�kle 
tatlı su s�stemler�ndek� �st�lalarla �lg�l� örnekler 
vereceğ�z. Çünkü tatlı su s�stemler�ndek� türleşme-
n�n fazla olması �st�lacı türler�n etk� edeb�leceğ� tür 
sayısını da doğrudan arttırdığı �ç�n konuyla �lg�l� 

ver�leb�lecek örnekler hem çok fazla hem de genel 
anlamda �st�la konusunu çok �y� şek�lde tems�l 
edecek düzeyded�r. Aynı zamanda tatlı su 
ekos�stemler�ndek� tür çeş�tl�l�ğ�n�n fazla olması 
daha karmaşık dengeler�n ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Bu karmaşık dengeler de tür çeş�tl�l�ğ� 
sayes�nde b�r düzen�n parçası olarak canlılığını 
sürdüreb�lm�şt�r, çünkü çeş�tl�l�k oldukça doğada 
alternat�f çözüm yöntemler�n�n sayısı da 
artmaktadır ancak �st�lacı türler�n d�ğer türler 
üzer�ne yaptıkları baskılar bu çeş�tl�l�ğ�n azalma-
sına neden olab�lmekted�r. İst�lacı türler�n yerel 
türler üzer�nde oluşturdukları baskılar �çer�s�nde; 
yerel türler�n hab�tatlarını �şgal etme, yerel türlerle 
bes�n rekabet�ne g�rme, hab�tat bozulmalarına 
doğrudan ya da dolaylı olarak yapmış oldukları etk� 
net�ces�nde d�ğer canlıların yaşam alanlarının 
daralmasına yol açma, yerel türler�n b�reyler� ya da 
yumurtalarıyla beslenme g�b� etk�ler� sayab�l�r�z. 
Pek� �st�lacıların gösterm�ş oldukları bu davranışları 
b�zler ne şek�lde yorumlamalıyız? Sürekl� değ�şen 
Dünya'da canlılar �çer�s�ndek� bu tarz değ�ş�mler�n, 
�st�lacı d�ye adlandırılan bazı türler�n başka türler 
üzer�nde kurdukları bu baskıların ve doğrudan ya da 
dolaylı olarak �st�lacı türler neden�yle sayıları 
azalan ya da nesl� tükenen türler hakkında nasıl b�r 
düşünceye sah�p olmamız gerek�r? Yaşadığı 
Dünya'ya herkesten farklı sorgulayıcı b�r gözle 
bakan Charles Darw�n'�n dey�ş�yle "Ne en güçlü 
olan tür hayatta kalır, ne de en zek� olan... Değ�ş�me 
en çok adapte olab�lend�r, hayatta kalan." sözü 
yaşamın sürekl�l�ğ�n�, değ�ş�mlere adaptasyon 
yeteneğ�n�n bel�rled�ğ�n� b�r kez daha gözler önüne 
serm�şt�r. Sürekl� değ�şen Dünya'da değ�ş�mlere ve 
yen� ortamlara adapte olab�len türler hayatta 
kalmayı daha çok hak etmekted�rler. Bu bağlamda 
�st�lacı türler de evr�msel olarak değ�şen Dünya'nın 
yen� nes�l canlıları olma yolunda g�tmekted�rler. Bu 
arada akla bazı sorular gelmekted�r.

M�lyonlarca canlı türünü barındıran bu 
gezegende değ�şen çevre koşullarına uyum 
sağlayamayan türler b�rer kayıp olarak 
görüleb�l�r m�?
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Kend� el�yle ekos�steme müdahale eden 
�nsanların bozduğunu düzeltmes� mümkün 
olab�l�r m�? 

Aslında bu sorunun cevabı çok bas�t olarak 
cevaplanab�l�r; Hayır, mümkün değ�ld�r. En bas�t 
örneğ�yle ortadan kaybolan b�r türün ger� 
get�r�lmes� olanaksızdır. Yok olan b�r türün 
ekos�stem �ç�nde yer�ne get�rd�ğ� ödev� belk� başka 
b�r tür yapab�l�r fakat başka b�r türün ortama nasıl 
b�r etk�s� olacağının tahm�n ed�lmes� oldukça 
güçtür. Ayrıca farklı b�r ortama aşılanan b�r türün 
olumsuz sonuçlarının ger�ye döndürülmes� çoğu 
kez olanaksızdır. Tüm bu sonuçlardan dolayı 
�nsanın çevres�ne müdahale etmes�nden z�yade 
çevres�ne uyum �çer�s�nde 
yaşaması  daha faydalı 
olacaktır.

İst�lacı türler gerçek-
ten de çözüme kavuşması 
gereken b�r sorun mudur 
yoksa doğanın �nsanın 
karşısına çıkardığı doğal 
b�r süreç veya kabul 
etmes�n� �sted�ğ� yen� b�r 
oluşum mudur?

İst�la potans�yel� olan 
türler, d�ğer türler ve eko-
s�stem üzer�nde olası nega-
t�f etk�lere sah�p oldukların-
dan dolayı çözüme kavuşturulması ve �st�lalarının 
önüne geç�lmes� gereken sorunlar olarak kabul 
ed�lmel�d�rler. Buraya kadar k� her şey olması 
gereken düşünce yöntem�d�r ancak �st�lacı türler�n 
Dünya üzer�ndek� tüm ekos�stemler� kaplayacağı, 
�st�la potans�yel� olan türler kadar başarılı 
olamayanların eleneceğ� ve bu süreçlerden sonra 
yen� ekoloj�k dengeler�n oluşacağı f�kr� de 
önümüzdek� yıllarda karşımıza çıkacak ya da kabul 
etmem�z gerekecek b�r olgu olab�l�r. Elbette �st�lacı 
canlılarla mücadele etmek en doğru yöntemd�r ama 
doğa kanunları �nsanların koyduklarından daha 
kes�n ve değ�şt�r�lemezd�r. Aynı zamanda 
m�lyonlarca yıl süren türler�n ve ekos�stemler�n 

evr�m�nde, �nsanoğlunun Dünya'da ortaya çık-
masından çok daha önceler� de �st�la b�yoloj�k b�r 
süreç olarak devam etm�şt�r. Bu süreçte açıktır k� 
doğa zayıf olan türler�n, d�nam�k olmayan 
ekos�stemler�n yok olması yer�ne daha toleranslı, 
zor şartlarda yaşama ve adaptasyon kab�l�yet� 
yüksek türler�n gelmes�n� �stem�ş ve buna göre de 
canlı topluluklarını şek�llend�rm�şt�r. Bu yüzden 
�st�lacı türlere b�rer canavarmış, yok ed�lmes� 
gerek�yormuş g�b� davranmak yer�ne bu türler�n 
davranışlarının anlaşılması, neden bell� başlı 
türler�n bazı bölgelerde �st�lacı olduklarının 
kavranması, aynı hab�tatlarda çok daha uzun yıllar 
yaşamış türlere n�speten �st�lacıların daha 

dom�nant hale gelmes�n�n 
nedenler�n�n anlaşılmaya 
çalışılması ve elde ed�lecek 
tüm bu b�lg� b�r�k�m�nden 
sonra �st�lacı tür kavramının 
üzer�ne g�d�lmes� sorunun 
ya da sorun olarak değerlen-
d�r�len durumların anlaşıl-
masını belk� de beraber�nde 
çözümler get�rmes�n� sağla-
yab�l�r.

Dünya üzer�nde günü-
müzde en b�l�nen örnekler-
den b�r� olmasından ötürü 
�st�lacı türler�n etk�ler�n�  

açıklamak �ç�n N�l levreğ� (Lates n�lot�cus) örneğ� 
ver�leb�l�r. Bu tür; yapılan b�rçok �t�raz ve uyarılara 
rağmen yüksek et ver�m�nden yararlanmak amacıyla 
1960'lı yılların başında Doğu Afr�ka'da bulunan 
V�ktorya ve Kyoga göller�ne aşılanmış ve aşılama 
sonucu 300'den fazla ç�kl�d (C�chl�dae) ve 30 kadar 
başka türü barındıran V�ktorya Gölü'nde yüzlerce 
türün ortadan kalkmasına sebep olmuş (dolayısıyla 
bu türler dünya b�yoçeş�tl�l�k m�rası olarak ta tama-
men ortadan kalkmıştır), b�rçok türü de b�tme nokta-
sına get�rm�şt�r. V�ktorya Gölü'nde uzun yıllarda 
kend� kend�ne oluşan bu ekos�stem yapılan yanlış b�r 
hamle sonucu değ�ş�me uğrayarak bozulma 
aşamasına gelm�şt�r. Herb�vor (sadece b�tk�sel 
bes�nlerle beslenen) ç�kl�d türler�n�n tükenmes�,

Şek�l 3. N�l levreğ�-Lates n�lot�cus (V�ktorya Gölü,
Doğu Afr�ka) (www.d�anabuja.wordpress.com).
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Canlılığın oluşmasından bugüne kadar 5 tane 
k�tlesel yok oluş meydana gelm�şt�r. Bu yok 
oluşların nedenler� henüz kes�n olarak b�l�nmemekle 
b�rl�kte yapılan tahm�nlere göre gök c�s�mler�n�n 
Dünya'ya çarpması ya da jeoloj�k olayların neden 
olab�leceğ� sanılmaktadır. Yen� b�r yok oluşun daha 
meydana gelmes� olasıdır fakat k�tlesel b�r yok oluş 
�ç�n Dünya dışı c�s�mlere gerek olmayab�l�r. İnsan 
meden�yet�n�n �lerleme kat etmes�yle beraber 
Dünya'nın f�z�ksel ve k�myasal yapılarında b�r takım 
bozulmalar meydana gelm�şt�r. Bu bozulmalara 
sebep olarak sera gazı etk�s�, ozon tabakasındak� 
del�kler göster�leb�leceğ� g�b� çeş�tl� ekos�stemler�n 
tahr�batı da bu bozulmalara neden olab�l�r. D�nam�k 
s�stemlerdek� ufak b�r eks�kl�k tahm�n ed�lmes� güç 
sorunlara yol açmaktadır. Bulundukları hab�tatlara 
uyum sağlayamayan türler yok olma tehl�kes�yle 
karşı karşıyadır. Yok olan türler�n ekos�stem �ç�nde 
ne g�b� b�r rolü olduğunu anlamak ancak 
onlar  yok olduktan sonra mümkün 
olmaktadır. Sonuç olarak da canlı türler�n�n 
eks�kl�kler� onarılması güç boşluklar 
oluşturduğundan değ�şen Dünya'ya ayak 
uyduramayan türler�n yok olması ekos�stem 
tahr�batı yaparak Dünya'yı b�raz daha 
değ�şt�rmekted�r. 

Pek� uluslar m�ll� servet olarak 
değerlend�rd�kler� b�yoloj�k çeş�tl�kler�-
n� korumak zorunda mıdır?

İnsan yaşadığı çevreye karşı duyarlı dav-

ranmak zorunda olan b�r varlıktır. Bu duyarlılığı 
y�t�r�rse çevres�yle uyum �ç�nde yaşayamaz ve 
yaşadığı Dünya'ya zarar vermeye başlar. Ülkem�z 
bulunmuş olduğu konum �t�bar�yle çok fazla 
endem�k türe sah�pt�r. Bu türler�n heps� ülkem�z�n 
b�yo-çeş�tl�l�ğ� açısından b�rer maden n�tel�ğ�n-
ded�r. B�l�nçs�zce yapılan b�r aşılamanın doğuracağı 
sonuçlar ger� döndürülemez olab�l�r. Bu duruma 
avcı b�r karaktere sah�p Sander luc�operca (sudak 
balığı) türünün Beyşeh�r ve Eğ�rd�r göller�ne 
aşılanması sonucu yerel türlerden bazılarının 
sayısında c�dd� azalmalara ve bazı endem�k türler�n 
yok olmalarına sebep olması örnek olarak 
ver�leb�l�r (Küçük vd., 2009). Sonuç olarak m�ll� 
servet olarak değerlend�rd�ğ�m�z canlıların 
korunması hem ülke ekonom�s� hem de farklı 
ekos�stemler�n bozulmaması açısından son derece 
öneml�d�r.

Şek�l 1. Günümüze kadar tar�htek� k�tlesel yok oluşlar ve yüzdeler� (www.evr�m�anlamak.org).

Şek�l 2. Sudak balığı, Sander luc�operca (www.luontoportt�.com). 
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aşırı alg artışına, su kal�tes�n�n düşmes�ne ve de 
balık ölümler�ne neden olmuştur. Bununla beraber 
türün aşılanması sosyo-ekonom�k sorunları 
beraber�nde get�rm�ş, hassas olan bölgede s�lah 
kaçakçılığı, AIDS g�b� �stenmeyen olaylarda c�dd� 
artışlar meydana gelm�şt�r. Ortaya çıkan en öneml� 
sorunlardan b�r� de N�l levreğ�n�n dumanlanarak 
p�ş�r�l�p tüket�lmes� esnasında yapıla gelen ağaç 
kes�mler� ve buna bağlı erozyon �le ortaya çıkan 
toprak kayıplarının yarattığı büyük çevre prob-
lemler�d�r. Kusursuz b�r şek�lde bugüne kadar 
gelmey� başarmış b�r ekos�stem�n tüm denges� 
bozulmuş, atılan yanlış b�r adım peş peşe gelen 
olumsuzluklarla �ç�nden çıkılmaz b�r duruma 
gelm�şt�r (Ogutu-Ohwayo ve Hecky, 1991).

Artan �nsan nüfusunun beraber�nde get�rd�ğ� 
beslenme sorunlarını çözmek �ç�n ülkem�zde de 
bazı alternat�f balık türler�n�n doğal alanlarının 
dışında yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapılması hedeflenm�ş, bu 
sayede b�rçok balık doğal olmadıkları ortamlara 

aşılanarak orada yet�şt�r�lmeler�ne başlanmıştır. 
Türk�ye �ç sularında en yaygın ve bol olarak 
rastlanan yabancı tatlısu balığı türler�nden üç 
tanes�n�n (gümüş� havuz balığı-Carass�us g�bel�o; 
güneş balığı-Lepom�s g�bbosus; çakıl balığı-
Pseudorasbora parva) yaygın olan sazan-
Cypr�nus carp�o aşılamaları �le kazara ülkeye 
yayıldığı öngörülmekted�r (Aydın vd., 2011). 

Aşılamalar sadece yet�şt�r�c�l�k kaynaklı 
olmamakla beraber, süs balığı ve b�yoloj�k 
mücadele ürünler� olarak ta yapılmaktadır. Bu tür 

aşılamalarından en başarılı olanı ve ülke çapında 
oldukça gen�ş b�r yayılım gerçekleşt�ren s�vr�s�nek 
balığı-Gambus�a holbrook�'d�r. Bu türün gerçekten 
s�vr�s�nek mücadeles�nde rol oynayıp oynamadığı 
b�l�nmed�ğ� g�b�, olumsuz etk�ler�n�n olup 
olmadığı da henüz açıklığa kavuşturulmamıştır.

Türk�ye �ç sularına süs balığı t�caret� �le sokulan 

Şek�l 5. Güneş balığı-Lepom�s g�bbosus (www.un�prot.org).

Şek�l 4. Gümüş� havuz balığı-Carass�us g�bel�o
(www.kalapeed�a.ee).

Şek�l 6. Çakıl balığı-Pseudorasbora parva 
(www.carpath�anbas�nspec�es.eu).

Şek�l 7. Sazan-Cypr�nus carp�o (www.en.w�k�ped�a.org).
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ve doğaya kaçan türler n�speten daha başarılı 
olmuşlar (örneğ�n; Kırmızı havuz balığı-Carass�us 
auratus) ve bazı türler sadece sıcak su kaynak-
larının bulunduğu bölgelerde yoğun popülasyonlar 
oluşturab�lm�şlerd�r (örneğ�n; T�lapya, Coptodon 
z�ll��) (Tarkan vd., 2014).

Teknoloj�n�n hızla gel�ş�m� ve seyahat �mkanla-
rının artmasıyla b�rl�kte �nsanların b�r yerden başka 
b�r yere ulaşması da kolaylaşmış ve daha hızlı ve 
yoğun b�r şek�lde yapılır olmuştur. Uluslararası 
çapta yapılan t�car� sevk�yatlarda bunun üzer�ne 
eklen�rse Dünya üzer�nde sürekl� b�r s�rkülasyon ve 
bu şek�lde kazara canlıların taşınması konusu artış 
göstermekted�r. Bunun en �y� örneğ� gem�ler�n 
balast suları vasıtasıyla taşınan Ponto-Casp�an 
kökenl� bazı türler�n (Gymnocephalus cernua ve 
Neogob�us melanostomus) Kuzey Amer�ka'dak� 
Büyük Göller s�stem�ne g�r�şler�d�r (Scott ve 
Crossman, 1973; Gr�gorov�ch vd., 2003). 
G�rd�kler� yen� alanlarda doğal türlere ve 
ekos�stemlere verd�kler� zararlarla fark ed�len bu 

türler �st�lanın ne şek�lde gerçekleşeceğ�n�n ve nasıl 
sonuçlar doğuracağının öngörülemez olduğunu b�r 
kez daha gösterm�şt�r.

Kend� denges�n� kurmaya çalışırken yaşamın en 
başından ber� var olan b�yoloj�k �st�lanın farklı b�r 
boyutuna hız kazandıran �nsan aslında değ�şen 
Dünya'nın yen� temeller�n� de atıyor olab�l�r. Şöyle 
k� evr�msel b�yoloj�de ara form denen canlı grupları 
arasında geç�şler�n fos�l düzey�nde k� kanıtları 
sayılan bazı türler vardır. K�m� kes�mlerce kabul 
ed�len k�m�ler�ne göre uydurma b�r f�k�r olan ara 
form kavramına b�yoloj�k �st�la düzey�nde yaklaş-
mak konuya b�raz ütop�k b�r bakış açısı kazan-
dıracaktır. Toplam sayıları 40.000 dolaylarında 
olan balık türler� �çer�s�nde �st�la potans�yel� 
taşıyan türler�n, ger� kalan türler�n yok olması 
sonucunda yaşayan balık türler�n�n tems�lc�ler� 
olab�lecekler� f�kr� evr�msel ara form kavramına b�r 
nebze de olsa benzet�leb�l�r. Yerel türler�n �st�lacı 
türlerle g�rd�kler� rekabetlerden zarar görerek ayrıl-
maları sonucunda ortamda sadece �st�lacı türler�n 
kalması ve �st�lacı türler�n hak�m oldukları eko-
s�stemlerde yen� b�r dengen�n oluşması olası b�r 
senaryodur. Türleşmen�n çok fazla görüldüğü tatlı 
su ekos�stemler�nde uyum sağlayarak hayatta kalan 
türler ve bu değ�ş�m esnasında uyum sağlayamayan 
türler�n ortadan kalkmasıyla yen� b�r denge 
oluşturan Dünya'da, yen� dengen�n kurucuları yan� 
türleşmey� gerçekleşt�recek model türler b�z�m 
ş�md�lerde �st�lacı türler olarak adlandırdığımız bu 
canlılar olab�l�r. Doğada meydana gelen doğal 
�st�laların ve �st�lacıların da zaman �çer�s�nde yen� 
ortamlarını şek�llend�rd�kler�n� ve ortamın doğal

Şek�l 8. S�vr�s�nek balığı-Gambus�a holbrook� 
(www.dp�.nsw.gov.au).

Şek�l 9. Kırmızı havuz balığı-Carass�us auratus
(www.fl.b�ology.usgs.gov).

Şek�l 10. Kaya Balığı-Neogob�us melanostomus
(www.br�ancoad.com).
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b�r parçası oldukları unutulmamalıdır. Örneğ�n 
bugünlerde oldukça popüler olan Lesseps�an 
balıklar Kızıl Den�z� �le Akden�z'�n �nsan yapımı b�r 
kanal vasıtasıyla (Süveyş Kanalı) b�rleşt�r�lmes� �le 
ortaya çıkmıştır ve bununla alakalı olarak Akden�z'e 
sürekl� olarak g�r�p sayıları artan Lesseps�an 
türler�n etk�ler� �le �lg�l� son yıllarda artan b�r şek�lde 
çalışmalar yapılmaktadır. Ancak benzer b�r sürec�n 
doğal olarak Cebel�tarık Boğazı'nın açılmasıyla çok 
esk� zamanlarda meydana geld�ğ� düşünüldüğünde 
(takr�ben 5 m�lyon yıl önce) Akden�z'�n Leseps�an 
balıklar gelmeden önce de benzer tür etk�leş�m-
ler�ne ve balık kom�teler�n�n şek�llenme süreçler�ne 
şah�t olduğu düşünülmel�d�r. Bu anlamda b�z�m 
“doğal” ya da “yerel” tür ded�ğ�m�z bazı türler belk� 
de Akden�z'e çok önceden gelm�ş ve ortamın doğal 
elementler� hal�ne gelm�şlerd�r.

G�rd�kler� yen� ortama yerleş�p, başarılı olan 
�st�lacı türler�n değ�ş�me daha uygun yapıda 
oldukları ve d�ğer türlere göre yen� nes�l oluşturma 
becer�ler�n�n yüksek olması doğal seç�l�m�n �st�lacı 
türlerle beraber �şled�ğ� f�kr�n� akıllara get�rmek-
ted�r. M�lyonlarca yıldır süren evr�m, değ�şen 
koşullara göre bazı türler �ç�n seç�l�m bazında hala 
daha devam etmekted�r. Yaşayan �nsanların bu 

evr�m�n sonucunu görmes� belk� olanaksızdır ama 
bu evr�m sürec� boyunca ortaya çıkan sorunlar 
Dünya'nın kend� denges�n� oluşturacağının ve yen� 
b�r yok oluş sürec�n�n bu dengey� oluşturmaya katkı 
sağlayacağının gösterges�d�r. 

Nasıl b�r etk�n�n ortaya çıkacağını hesap 
etmeden, beslenme, b�yoloj�k mücadele vs. g�b� 
nedenlerden dolayı farklı ortamlara taşınan balık 
türler�n�n ortamın denges�n� bozarak su kal�tes�n�n 
düşmes�ne ve d�ğer balıkların ortadan kalkmasına 
neden oldukları yapılan çalışmalarla ortaya 
konmaktadır. Ancak, bu çalışmalarla elde ed�len 
sonuçları b�raz daha �ler�ye sararak değerlend�r-
d�ğ�m�zde k�rl�l�kten dolayı ortadan kalkmak üzere 
olan tatlısu ekos�stemler�yle de karşılaşab�l�r�z. Bu 
ekos�stemler�n zarar görmes� ya da ortadan 
kalkması atmosferdek� su çevr�m�ne de etk� 
edecekt�r. Dünya üzer�ne düşen yıllık yağış 
ortalamalarındak� b�r düşüş tarım ve hayvancılığı 
doğrudan etk�leyeb�leceğ� g�b�, artan sera gazı 
etk�s�n�n de bu duruma eklenmes�yle �kl�mlerdek� 
an� değ�ş�mler �nsanın günlük yaşantısında çeş�tl� 
olumsuzluklara neden olab�l�r. Belk� bu prob-
lemler�n h�ç b�r�s� gerçekleşmeyeb�l�r. Fakat doğaya 
karşı yapılan en ufak b�r müdahalen�n de bu 
noktalara varması h�ç de �mkânsız değ�ld�r. Bu 
noktada doğada yerel türler�n ortadan kalkmalarına 
kadar varan süreçler� çok daha gen�ş ve ayrıntılı b�r 
şek�lde �ncelemekte fayda vardır. Bütün yabancı 
türler� günah keç�s� �lan ed�p bu türler�n b�yo-
ekoloj�k özell�kler�n� ve olası etk�ler�n� çalışıp, 
anlamadan onları hunharca ortadan kaldırmak 
doğru b�r çözüm olarak gözükmemekted�r.

Şek�l 11. Süveyş Kanalı (www.tr.w�k�ped�a.org).

Şek�l 12. Süveyş Kanalı aracılığıyla Akden�z'e ulaşan
Lesseps�yan b�r tür; Balon balığı-Lagocephalus spad�ceus
(www.jaymanntoday.n�ng.com).
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Günümüzde bu konuda en hararetl� tartışmalar yen� 
türler yet�şt�rmek �steyen gözü pek yet�şt�r�c�ler �le 
b�yoçeş�tl�l�ğ�n tutkulu koruyucuları arasında 
yaşanmaktadır. Ancak her �k� tarafında aşırı uçlarda 
f�k�rler�nde d�retmeler� olaya b�r çözüm get�rmek-
ten çok anlaşılmazlıkları arttırmaktadır. Kuşkusuz, 
bu konuda ortak b�r noktada buluşmak her �k� taraf 
�ç�n de, yan� hem b�yoçeş�tl�l�k açısından hem de 
ekonom�k çıkarlar ve üret�m açısından en �y� 
sonucu verecekt�r. Bu ortak anlayış, türler�n r�sk 
anal�zler�n� tak�ben gerçekleşt�r�leb�len karant�na, 
taşınma kontroller�n� ya da kapalı devre 
s�stemler�n�n kullanımlarını �çeren çeş�tl� yollarla 
sonuca ulaştırılab�l�r. 
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ÖZET

Lad�gesocypr�s �r�deus (Lad�ges, 1960) ufak, 
t�car� değer� olmayan ve Ege Bölges�'ne a�t bazı �çsu 
ekos�stemler�nde doğal popülâsyonlara sah�p 
endem�k b�r tatlısu balığıdır. Yaşadığı hab�tatlardak� 
çevresel bozunmalara ve özell�kle su m�ktarının hızlı 
ve yoğun değ�ş�mler�ne karşı son derece hassas olan 
bu tür IUCN Red L�st' de tehd�t altında olan türler 
�çer�s�nde değerlend�r�lmekted�r. Bu balıktan 
ülkem�zde sadece b�rkaç fauna çalışması esnasında 
tür kaydı olarak bahsed�lm�şt�r. Bu nedenlerden 
dolayı mevcut çalışmada, bu türün korunma tedb�r-
ler�n�n alınması ve yönet�m planlarının oluşturul-
ması �ç�n temel olan öneml� b�yoloj�k özell�kler� 
(yaş, büyüme, üreme), hab�tat terc�hler� ve yabancı 
türler�n bu tür üzer�ne etk�ler� hem doğal hem de 
sun� hab�tatların b�r arada bulunduğu b�r sulak 
alandan yapılan karşılaştırmalı örneklemelerle 
araştırılmıştır. L. �r�deus örnekler� Muğla Bölges�'n-
dek� Ula Gölet�'n� besleyen Akarca Deres�'nden ve 
gölet�n çıkış suyundan elektroşoker yardımıyla 
N�san 2008 - Şubat 2010 tar�hler� arasında yakalan-
mıştır. Yapılan değerlend�rmeler L. �r�deus türünün 
çalışılan ekos�stemde deren�n özell�kle durgun, 
kayalık, kenar ve gölgel�k kısımlarını terc�h ett�ğ�n� 
gösterm�şt�r. Yaş tay�nler� L. �r�deus'un çalışılan 
bölgede 1 �le 5 yaşları arasında değ�şt�ğ�n� ortaya 
koymuştur. Büyüme ve üreme özell�kler� karşılaş-

tırıldığında L. �r�deus'un yabancı türlerle yaşadığı 
gölet�n çıkış suyunda üreme eforunu artırdığı ve 
büyüme eforunda �se bel�rg�n b�r azalma olduğu 
görülmüştür. Yapılan gözlemler bu türün terc�h ett�ğ� 
bölgeler�n genell�kle yazın kuruyan geç�c� su 
kütleler� olduğunu ve türün koruma planına �ht�yaç 
duyduğunu gösterm�şt�r. 

Anahtar kel�meler: Lad�gesocypr�s �r�deus, 
Endem�k tür, Yabancı tür, Hab�tat terc�h�, Büyüme, 
Üreme

ABSTRACT

Ladigesocypris irideus (Ladiges, 1960) is a 
small endemic fish species, which has natural 
populations in some inland waters of Aegean 
Region. It is very sensitive to habitat losses and 
particularly fast and intensive water changes and 
classified as endangered species in IUCN Red List. 
It is reported only in some faunal studies in Turkey. 
Hence, in present study, we examined basic 
biological features (age, growth, reproduction), 
habitat preferences and impacts of non-native fish 
species on this fish in a system having both natural 
and artificial habitats. L. irideus specimens were 
captured by electrofishing between April 2008 and 
February 2010 from Akarca Stream and outlet 
water of Ula Reservoir. Results of the study showed 
L. irideus preferred stagnant and shady waters 
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with cobbles, pebbles and roots or other ligneous 
matter. Age determinations revealed 5 ages in the 
study area. Comparisons between growth and 
reproduction features showed that L. irideus 
increase reproduction effort significantly in 
contrary to growth in outlet water, which is co-
habituated with non-native fish species. 
Observations demonstrated that this species 
preferred temporary and drying watercourses and 
should be managed and conserved.

Key words: Ladigesocypris irideus, Endemic 
species, Non-native species, Habitat preferences, 
Growth, Reproduction.

1. GİRİŞ

Bütün dünyada olduğu g�b� (Xenopoulos ve ark. 
2005; Hermoso ve Clavero 2011,) ülkem�zde de 
Tarkan ve ark 2012; 2015) özell�kle son yıllarda 
yabancı tatlı su balıklarının durumu �le �lg�l� artan 
b�r end�şe söz konusudur. Yabancı türler�n yen� b�r 
ortama g�rmes� o ortamda yaşayan d�ğer canlıların 
Doğrudan ve/veya dolaylı yollardan etk�lenmeler�-
ne yol açmaktadır ve bu etk�ler genell�kle olumsuz 
yönde meydana gelmekted�r (Tarkan ve ark. 2012). 
Bazı yabancı türler yen� ekos�stemler�nde zararlı b�r 
etk�ye neden olmazken d�ğer bazıları yerel türler�n 
sayı ve bolluklarını azaltıp bes�n ağı ve enerj� 
akışını değ�şt�rerek ekos�stem�n yapısını ger� 
dönüşü olmayacak şek�lde bozab�l�rler (Gozlan ve 
ark. 2010). Tatlısu balıklarının üzer�ndek� 
baskıların çoğunun �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve �nsan 
müdahaleler�n�n b�r sonucu olduğu b�l�nen b�r ger-
çekt�r. Bu baskılar baraj �nşaları ve su kullanımını 
da kapsamaktadır. Doğal S�stem Mod�f�kasyonu 
den�len bu s�stem, tehd�t altındak� balık türler�n�n 
%90 kadarını hal� hazırda olumsuz yönde etk�lem�ş 
olan s�stemlerd�r (IUCN, 2014). Bunun yanı sıra 
yabancı tatlısu balıklarının aşılanmaları (Gozlan ve 
ark. 2010) da bazı endem�k türler�n nesl�n� tehl�keye 
atacak boyutlardadır (%20,7) (IUCN, 2014). 
Lad�gesocypr�s �r�deus t�car� değer� olmayan küçük 

b�r tatlısu balığıdır ve Muğla İl�'nde bulunan b�rçok 
tatlı su ekos�stem�nde bulunmaktadır (Özdem�r ve 
ark. 2015). Özell�kle son yıllarda ülkem�z 
�çsularında bulunan yabancı tatlısu balıklarının 
b�yoloj�k özell�kler� �le �lg�l� çalışmalarda öneml� 
b�r artış olmasına rağmen bu türler�n yerel ve 
endem�k balıkları da �ç�ne alan doğal fauna ve 
floraya etk�ler�n� ortaya koyan oldukça az çalışma 
mevcuttur. Bu yüzden sunulan çalışmadak� amaç, 
yabancı tatlısu balıklarının Ege Bölges�'nde 
endem�k balık türü, L. �r�deus'un yaşam faal�yetler� 
ve hayat sürec� özell�kler� üzer�ndek� etk�s�n� 
�ncelemekt�r. Bu amaçla, b�r senel�k b�r per�yot 
boyunca mevs�msel olarak, Ula Gölet'�nde yaşayan 
L. �r�deus'un büyüme, üreme ve hab�tat terc�hler� 
g�b� öneml� b�yoloj�k özell�kler� yabancı türler �le 
paylaştığı ve paylaşmadığı hab�tatlar arasında 
karşılaştırmalı olarak �ncelenm�şt�r. Ayrıca Muğla 
İl�'nde bulunan (Özdem�r ve ark. 2015), g�rd�kler� 
b�rçok ortamı (dere, neh�r, göl, gölet, dalyan) 
kolaylıkla �st�la eden ve doğal fauna �le floraya 
zararlı etk�ler� olduğu b�l�nen bazı yabancı tatlı su 
balığı türler�n�n L. �r�deus üzer�ne etk�ler� 
araştırılmıştır. Çalışmanın öneml� hedefler�nden 
b�r� de elde ed�len sonuçlar �le çalışılan bölgelere b�r 
şek�lde sonradan aşılanan yabancı türler�n �st�lacı 
özell�klerde olup olmadığı, yan� yaşadıkları 
ortamda hab�tatın zararsız b�r parçası olmaktan 
z�yade d�ğer yerl� balık türler�ne ve dolayısıyla 
ekos�stem�n sağlığına zarar ver�p vermed�kler�n� 
bel�rlemekt�r. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM

2.1. Lad�gesocypr�s �r�deus (Lad�ges, 
1960)

Lad�gesocypr�s �r�deus, Cypr�n�dae fam�l-
yasına a�t küçük b�r tatlısu balığı türüdür (Şek�l 1). 
B�rçok küçük su rezerv�nde doğal olarak bulunan, 
ülkem�zde Ege Bölges�'n�n �çsu ekos�stemler�nde 
Bergama'dan Dalaman'a kadar dağılım gösteren 
doğal popülasyona sah�p, t�car� değer� olmayan 
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endem�k b�r tatlısu balığıdır. Moleküler çalışmalar 
morfoloj�k ver�lerle b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde 
Lad�gesocypr�s ve Squal�us c�nsler�n�n c�dd� b�r 
şek�lde benzerl�k gösterd�ğ�n� ortaya koymuştur ve 
Rodos adasında bulunan türün Squal�us gh�g�� 
olduğunu ancak Türk�ye'de bulunan türler�n �se 
Lad�gesocypr�s mermere ve L. �r�deus olduklarını 
rapor ed�lm�şt�r (Durand ve ark. 2002). Söz konusu 
türlerden �lk� (L. mermere), Marmara Gölü'ne 
endem�k b�r tür �ken, L. �r�deus Ege Bölges�'nde 
Bergama �le Dalaman neh�rler� arasında kalan 
bölgeler �ç�n endem�k b�r tür olarak b�ld�r�lm�şt�r 
(Freyhof, 2014). B�rçok su kaynağında doğal 
olarak bulunan L. �r�deus'un çevresel şartların ve su 
m�ktarının c�dd� derecede değ�şken olması 
neden�yle IUCN Red L�st' de tehd�t altında olan 
türler �çer�s�nde değerlend�r�ld�ğ� b�l�nmekted�r. 
Dereler�n yavaş akıntı gösteren kollarında, 
özell�kle ağaç kökler�n�n olduğu alanlarda, kıyılara 
yakın küçük oyuklarda ve vejetasyonun bol 
bulunduğu alanlarda yaşarlar. Genel olarak sucul 

omurgasızlarla ve alglerle, yazın �se ağırlıklı olarak 
b�tk�sel materyalle beslen�rler. Yaz ve sonbahar 
kuraklığında büyük ölçüde jüven�l ve yet�şk�n 
b�rey kaybı olur. Sucul b�tk�ler�n �pl�ks� algler�n 
aralarına yumurta bırakırlar. Kurak mevs�mler ve 
hab�tat bozunmaları yüzünden türün nesl� tehd�t 
altındadır (Stoumboud� ve ark. 2002).

2.2. Çalışma alanı, yabancı türler ve 
örnekleme d�zaynı

Türk�ye'n�n güneybatısında yer alan Muğla 
İl�'nde bulunan Ula Gölet�, Muğla – Marmar�s 
karayolunun Ula sapağı – Gülağzı arasındak� 
korunun arkasında yer almaktadır (37°07' N, 
28°23'E). 1987 yılında sulama amaçlı �nşa ed�len 

2gölet 9750 km  alana sah�pt�r ve çevres� 2,5 km 
uzunluğundadır. Gölet suyu Akarca Deres� olarak 
b�l�nen küçük b�r dere �le beslenmekted�r ve bu dere 
gölet�n çıkış suyunda normal su sev�yes�n�n çok 
üzer�ne çıkab�lmekted�r. Muğla �l� Türk�ye'dek� en 
çok yağış alan �k�nc� bölge olarak b�l�nmekted�r
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(Bahar, 2008, Önsoy ve ark. 2011). Gölet ayrıca 
olası orman yangınlarını kontrol etmek �ç�n hel�kop-
terle sutaşıma amaçlı da kullanılmaktadır. 1988 
yılında yaklaşık 25000 adet sazan balığı yavrusu 
Devlet Su İşler� tarafından gölete bırakılmıştır 
(Küçükçe, 1999) ve bu yolla bazı yabancı tatlısu 
balıklarının da gölete �stem dışı olarak aşılandığı 
düşünülmekted�r (Önsoy ark. 2011). Ula Gölet�'n�n 
yapımı Akarca deres�n�n akışını engelleyerek b�r 
kısmının durgun su hal�ne gelmes�ne, dolayısıyla da 
deren�n �k� farklı bölgeye ayrılmasına neden 
olmuştur (Şek�l 2). L. �r�deus gölet�n hem g�r�ş hem 
de çıkış sularında bol m�ktarda bulunmasına 
rağmen Akarca Deres�'n�n gölet�n üstünde kalan 
kısmında L. �r�deus hab�tatını sadece yerel tür tatlısu 
kefal� (Squal�us fellowes��) �le paylaşmaktadır 
(allopatr� durumu). Ancak gölette ve gölet�n çıkış 
suyunda gümüş� havuz balığı (Carass�us g�bel�o), 
kırmızı havuz balığı (Carass�us auratus) ve 
s�vr�s�nek balığı (Gambus�a holbrook�) g�b� yabancı 
tatlısu balığı türler� fauna ve hab�tata dah�l 
olmaktadır (s�mpatr� durumu). Bu yabancı türler�n 
gölet�n üzer�ndek� Akarca Deres�'ne f�z�ksel engel-
ler sebeb�yle ulaşamadığı düşünülmekted�r. Bu da 
yabancı tatlı su balıklarının L. �r�deus üzer�ndek� 
olası etk�ler�n� göreb�lmem�z �ç�n gölet� besleyen 
Akarca Deres� ve gölet�n çıkış suyu �le karşılaştır-
malı çalışma �mkânı vermekted�r.

Şek�l 2. Ula Gölet�, gölet� besleyen Akarca deres� ve 

çıkış suyu.

2.3. Balık tem�n� ve ver� anal�zler�

N�san 2008 �le Şubat 2010 tar�hler� arasında 
mevs�msel olarak elektroşoker alet� (SAMUS 725-
G) kullanılarak toplamda 169 L. �r�deus b�rey� 
yakalanmıştır. Balıklar laboratuvara +4°C sıcaklık-
tak� buzluklarla get�r�lm�ş ve ölçme tahtası 
kullanılarak toplam (TL), çatal (FL) ve standart (SL) 
boyları m�l�metre hassas�yet�nde ölçülmüş, 0,01 gr 
hassas�yette tartıyla ağırlık ölçümler� alınıp, yaş 
tay�nler� �ç�n pulları zarf �çer�s�nde saklanmıştır. 
C�ns�yet tay�n� makroskob�k olarak yapılmış ve d�ş� 
gonadlar %4 lük formol�n solüsyonunda saklanmış-
tır. Büyüme özell�kler� �ç�n elde ed�len her balığın 
yaş tay�n� Bagenal ve Tesch (1978)'e göre yapılmış-
tır. Balıkların yaşları her balıktan alınan pullar kul-
lanılarak yapılmıştır. B�r baskı mak�nes� yardımıyla 
plast�k asetatlara basılan pullar M�crof�sh pul okuma 
c�hazı yardımı �le okunmuştur. Yaş okumaları en az 
�k� farklı okuyucu tarafından yapılmış ve okumalar 
karşılaştırılmış, ayrıca yaş tay�nler�n� doğrulamak 
�ç�n, kenar anal�z� yöntem� uygulanmıştır (Bagenal 
ve Tesch, 1978). Ger� hesaplamalar �ç�n pulların 
merkezden her b�r yıllık yaş halkasına ve en dış 
kenarına olan uzaklıklar b�r cetvel yardımıyla 
anter�or-poster�ör doğrultuda 48x büyütme kullanı-
larak ölçülmüştür. Ger� hesaplamalar �ç�n balığın pul 
oluşumunun meydana geld�ğ� andak� boyunu da 
hesaba kattığı �ç�n en yaygın olarak kullanılan pula 
bağlı h�potez (PBH) Fraser-Lea h�potez� kullanıl-
mıştır; Lt = c + (LT - c)(St/ST). Bu eş�tl�klerde Lt; t 
yaşındak� ger� hesaplanan boy, LT; yakalanma 
anındak� balığın boyu, St; pulun t yaşındak� boyu, 
ST; balığın yakalanma anındak� pul çapı, c �se eş�t-
l�ktek� sab�tt�r (Franc�s, 1990). Çalışmada popülas-
yonların durumunu karşılaştırmak �ç�n Le Cren 
(1951)'�n n�sp� kond�syon faktörü kullanılmıştır. Bu 
�nd�sten yararlanmak �ç�n karşılaştırılacak popülas-
yonlardan elde ed�len örnekler�n aynı mevs�mde 
yakalanması gerekl�d�r. RK=W/W', W=Balık 

b
ağırlığı, W'= a+L  formülü �le hesaplanır. Elde ed�len 
sonuçların 1 değer�nden büyük/küçük olması 
karşılaştırılan b�rey�n ortalamaya göre daha �y�/kötü 
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b�r kond�syonda olduğunu göstermekted�r. Ayrıca, 
H�ckley ve Dexter (1979)'�n karşılaştırma �ndeksler� 
hesaplanarak elde ed�len sonuçların kend� �çler�nde 
karşılaştırılması sağlanmıştır. Bu �ndeks�n hesaplan-
masında öncel�kle karşılaştırılması düşünülen 
populasyonlardan elde ed�len ger� hesaplanan 
boylar (n) �le bu yaşlardan b�r sene sonrak� yaşlar-
dak� boylar arasında b�r regresyon doğrusu 
oluşturulur ve bu regresyonun a (kes�m değer�) b�ze 
lt y�, b değer� (eğ�m) �se k y� ver�r. Bu değerlerden o 
balığın sonsuz boyu şu formülle hesaplanır, L∞ = 
lt/(1-k). Daha sonra bu değerler yaştak� boy 
değerler�n� hesaplayab�lmek �ç�n ln = L∞ (1 – kn) 
formülüne yerleşt�r�l�r, bu formülde, ln = x yaşın-
dak� boydur. Bu şek�lde bütün populasyonlar �ç�n 
bulunan büyüme �ndeks� (GI) hesaplanır ve her b�r 
populasyondak� x yaşındak� boy değerler� �le 
karşılaştırılarak hang� populasyonun yüzde olarak 
ortalamadan farklı olduğu görülür. Üreme özell�k-
ler�n� bel�rlemek amacıyla gonadlar tartılmıştır. 
Gonadosomat�k �ndeks GSI= (Gonad Ağırlığı / 
Total ağırlık)*100 formülü �le hesaplanmış, d�ş� 
gonadların heps� d�j�tal kamera bağlantılı b�r 
m�kroskop yardımı �le sayılmıştır ve total fekond�te 
bulunmuştur (Bagenal ve Tesch, 1978). Populas-
yonlar arası karşılaştırmaların yapılab�lmes� �ç�n de 
n�sp� fekond�te değerler� hesaplanmıştır; RF = F / W, 
RF = N�sp� fekond�te, F = Toplam fekond�te, W = 
Balığın toplam ağırlığı. Elde ed�len b�yoloj�k 
ver�ler�n allopatr�k ve s�mpatr�k durumlar arasındak� 
farklar t-test� anal�zler� �le test ed�lm�şt�r. Hab�tat 
terc�hler� �ç�n her b�r örnekleme noktası ve 
zamanında farklı m�kro hab�tat değ�şkenler� gölet 
üstü ve gölet altı �ç�n tesp�t ed�lm�şt�r.  Her b�r 
örneklemede alınan bu değ�şkenler;  kenardan 
uzaklık,  su der�nl�ğ�,  en yakın b�tk� örtüsünden 
uzaklık,  d�p substratumunun yapısı (zem�n 
yapısındak� part�küller�n büyüklüğüne bağlı olarak 
(mm); <0.06 = s�lt, 0.06-0.2  =  kum,  0.2-4.0  =  
çakıl,  4.0-6.4  =  ufak taşlar,  >6.4  =  büyük taşlar),  
su altı vejetasyonun yüzdes�,  ağaç kökler�n�n ve 

odunsu maddeler�n yüzdes�, ağaç ve benzer� 
yapıların su üstünü örten kısımlarının yüzdes�,  
akıntı hızı  (bas�t b�r çubuk yardımıyla hızlı, orta 
hızlı ve yavaş şekl�nde kant�tat�f olarak sınıflan-
dırılmıştır). Su yüzey�ne gelen ışık yoğunluğu 
Lutron marka, LX-1102 model ışıkölçer �le 
ölçülmüş ve <5 lx, düşük; 5-200 orta; >200 �se 
yüksek olarak sınıflandırılmıştır. Bu ölçülen 
çevresel değ�şkenlere karşı balıkların terc�h� ve 
kaçınmasını tesp�t edeb�lmek �ç�n elect�v�ty �ndeks� 
kullanılmıştır.  Bu �ndekse göre değerler�n -0.5'e 
yaklaşması kaçınmayı, +0.5'e yaklaşması �se terc�h� 
göstermekted�r  (Gürsoy Gaygusuz ve ark. 2010).

3. BULGULAR

Yapılan değerlend�rmeler L. �r�deus türünün 
çalışılan ekos�stemde her �k� �stasyon �ç�n de 
deren�n özell�kle durgun, kayalık, kıyıya yakın ve 
gölgel�k kısımlarını terc�h ett�ğ�n� gösterm�şt�r, 
hab�tat yapısı gölet altında daha fazla kayalık ve 
b�tk�sel alana sah�pt�r, bu da terc�hler�n sonucunu 
kısmen değ�şt�rm�şt�r (Şek�l 3, 4). L. �r�deus 
b�reyler� allopatr� (gölet�n üstü) ve s�mpatr� 
(gölet�n altı) popülasyonları olarak ayrı ayrı her �k� 
durumda da 5 yaş grubuyla tems�l ed�lm�şt�r. 
B�reyler�n toplam boy dağılımı �se Akarca deres�-
gölet�n üstü (allopatr�) �ç�n 22 ve 61 mm arasında, 
gölet�n çıkış suyu �ç�n (s�mpatr�) 31 ve 82 mm 
arasında değ�şm�şt�r. N�sp� kond�syon değerler� 
Akarca Deres� ve çıkış suyu �ç�n sırasıyla 1,11±0,2 
ve 1,05±0,1 olarak bulunmuştur ve allopatr�k 
popülasyonun s�mpatr�k popülasyona göre öneml� 
derecede daha yüksek b�r değere sah�p olduğu 
görülmüştür (t-test, P < 0,05) (Şek�l 5). Büyüme 
�ndeksler� sırasıyla 152±56,3 ve 128±13,73 olarak 
tesp�t ed�lm�ş ve n�sp� kond�syonda olduğu g�b� 
allopatr�k popülasyonun s�mpatr�k popülasyona 
göre �stat�st�k� olarak öneml� b�r şek�lde daha �y� b�r 
büyüme gösterd�ğ�n� ortaya koymuştur (t-test, P < 
0,05) (Şek�l 5). Gonadosomat�k �ndeks değerler� 
yalnızca d�ş� b�reylerden yararlanılarak hesaplan-
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mıştır. Bu değerlend�rmeye göre GSI değerler� 
Akarca deres� ve çıkış suyu �ç�n sırasıyla 10,7±9,1 
ve 16,9±10,3 olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Bu değerler 
gölet�n aşağısında yaşayan s�mpatr�k L. �r�deus 
popülasyonun üreme eforunu c�dd� derecede 
arttırdığını gösterm�şt�r (t-test, P < 0,05) (Şek�l 5). 
Ortalama n�sp� fekond�te (54±25 – 59±27 
yumurta/g) ve ortalama total fekond�te (121±73 – 
177±98 yumurta) karşılaştırmaları da GSI karşı-
laştırmaları �le benzerl�k gösterm�ş ve gölet�n 
aşağısında yer alan s�mpatr�k L. �r�deus popülas-
yonun türün gölet�n üstünde yaşayan allopatr�k 
popülasyonuna göre yumurta üret�m�n�n �stat�st�k� 
olarak daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur (t-
test, P < 0,05).

Şek�l 3. L. �r�deus'un gölet�n üst kısmındak� hab�tat 
terc�hler�n� gösteren graf�k (* �şaret� bulunan değerler �stat�st�k� 
olarak anlamlıdır).

Şek�l 4. L. �r�deus'un gölet�n alt kısmındak� hab�tat terc�hler�n� 
gösteren graf�k (* �şaret� bulunan değerler �stat�st�k� olarak 
anlamlıdır).
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Şek�l 5. Allopatr�k (gölet�n üstü) ve s�mpatr�k (gölet�n altı) L. 
�r�deus popülasyonlarının n�sp� kond�syon, büyüme �ndeks�, 
GSI ve ortalama n�sp� fekond�te sonuçlarının allopatr� ve 
s�mpatr� durumlarında karşılaştırılması. Bütün karşılaştır-
malar P = 0,05 sev�yes�nde anlamlıdır.
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4. TARTIŞMA ve SONUÇ

Elde ed�len sonuçlar L. �r�deus'un yabancı 
türlerle yaşadığı bölgede üreme eforunu arttırdığı 
(daha yüksek n�sp� fekond�te ve gonad gel�ş�m�), 
buna karşılık büyüme eforunda (n�sp� kond�syon ve 
büyüme �ndeks�) öneml� azalmalar meydana 
geld�ğ�n� gösterm�şt�r. En öneml� çevresel faktörler-
den sıcaklığın büyüme üzer�ne olan poz�t�f etk�s� 
çok �y� b�l�nmes�ne rağmen (Rahel, 2008), gölete 
akan daha soğuk suları �ht�va eden Akarca Deres�'n-
dek� L. �r�deus'un büyümes� daha �y� olarak ortaya 
çıkmıştır. Daha önce farklı doğal türler kullanılarak 
yapılan benzer çalışmalarda da mevcut çalışma 
sonuçlarını destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır 
(Copp ve ark. 2010). Bu değ�ş�mler�n, �st�lacı 
türlerle yaşamak zorunda kalan doğal türler�n 
üreme kapas�tes�n� arttırırken büyüme eforunu 
düşürerek b�yoloj�k b�r takas meydana get�rd�ğ�n� 
ve bunun, gelecek nes�ller�n hayatta kalma şansını 
(gen var kalımı) arttırma amaçlı yaptığı öngörüle-
b�l�r. Tarkan ve ark. (2011)'de yaptıkları çalışmada 
bu balığın sunulan çalışmada �ncelenen Ula 
gölet�n�n üzer�ndek� populasyonuna benzer şek�lde 
sadece doğal türlerle yaşayan popülasyonlarında  
(Balıklı, Tahl�ye, Tersakan, Sarıöz deres� ve Yuvar-
lak çay) büyüme faal�yetler�n�n sunulan çalışmada 
s�mpatr� gösteren popülasyona göre (gölet�n altı) 
daha �y� durumda olduğu gösterm�şlerd�r. Bu araş-
tırma sonucunda bulunan büyüme faal�yetler�ndek� 
farklılıklar karşılaştırılan bölgeler arasındak� farklı 
bes�n kaynağı ve çevresel koşullarla açıklanab�l�r 
fakat karşılaştırma yapılan d�ğer dereler�n Akarca 
Deres� �le olan coğraf�k ve ekoloj�k yakınlıkları ve 
balığın hab�tat terc�hler� göz önüne alındığında 
farklılıkları açıklayan en öneml� faktörün yabancı 
balık türler�n�n olab�leceğ� düşünüleb�l�r. Bu da 
yabancı türler�n doğal türler üzer�ndek� potans�yel 
negat�f etk�s�n� hab�tat ve bes�n rekabet� �le açık-
layab�l�r. Ayrıca L. �r�deus popülasyonlarının sunu-
lan çalışmada yapılan yaş tay�nler� �le maks�mum 5 
yaşa ulaştığı görülmekted�r. Stoumboud� (2002) ve 
Kottelat ve Freyhof (2007)'ye L. gh�g�� �ç�n

maks�mum yaşı 3 olarak kaydetm�şlerd�r. Hemen 
hemen aynı �kl�m koşullarında yaşayan bu endem�k 
tür Rodos Adası popülasyonlarında hab�tat kaybı 
tehd�d�yle karşı karşıyadır ancak Muğla İl�'ndek� L. 
�r�deus türünün popülasyonların çevresel koşullara 
yüksek tolerans gösterd�ğ� ve bölgede gen�ş dağılım 
serg�led�ğ� rapor ed�lm�şt�r (Özdem�r ve ark 2015). 
Her ne kadar aynı c�nse a�t ve taksonom�k anlamda 
b�rb�rler�ne yakın olan türler olsalar da yaşam 
uzunlukları ve büyüme performansları b�rçok lokal 
değ�şkene bağlı olarak farklılıklar göstereb�l�r 
ancak sunulan çalışmanın kapsamı bu faktörler� 
�ncelemey� �çermemekted�r. Sınırlı alanlarda 
yaşayan türler her an k�rl�l�k tehd�d� altındadır. 
Yazın kuruyan su kütleler� de bu küçük endem�k 
balık �ç�n her zaman b�r tehd�t unsurudur. Yılın en 
kurak zamanlarında b�le akarsularda yeterl� su 
kalmasını sağlayarak su kaynaklarını sürdürüleb�l�r 
şek�lde yönetmek, yağmur sularını tutarak yer altı 
su kaynaklarını dengeleyen ormanları yangınlardan 
korumak, balığın yaşamını sürdürdüğü akarsuları 
k�rl�l�k ve d�ğer yollarla tahr�p etmemek, kurak yaz 
aylarında akarsularda balık mültec�ler� oluşturarak 
mümkün olduğunca çok balığın hayatta kalmasını 
sağlamak ve en öneml�s� günlük evsel kullanımı-
mızda mümkün olduğunca çok su tasarrufu yapmak 
doğa �ç�n her zaman b�l�nc�nde olmamız gereken 
durumlardır ve aynı zamanda bu tür g�b� hassas 
tehl�ke altında olan türler�n korunması anlamında 
da çok öneml�d�r. Bununla beraber sunulan 
çalışmada da ortaya konduğu g�b�, �steml� veya 
�stems�z olarak �çsularımıza g�ren yabancı ve 
�st�lacı tatlısu balıkları özell�kle yerel ve endem�k 
türlere olumsuz etk�lerde bulunab�l�r. Dolayısıyla, 
bu t�p türler�n dağılım alanlarını gen�şletmeler�ne 
engel olmak ya da en etk�n korunma yöntem� olarak 
bu türler� henüz yen� b�r ortama g�rmeden önlem 
alarak g�r�şler�ne engel olmak elzemd�r. Sonuç 
olarak endem�k balıkların önem�n� öğrenmek, 
korunması gereken eşs�z b�r m�ras olduğunun 
b�l�nc�nde olmak doğamız �ç�n yapab�leceğ�m�z en 
�y� katkılardan b�r� olacaktır.
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Özet

Dünya'da �lk halka açık akvaryumun 1853 
yılında İng�ltere'de kurulduğu b�l�nmekted�r. O 
yıllardan günümüze kadar b�rçok halka açık 
akvaryum kurulmuştur. Ülkem�zde halka açık 
akvaryumların kurulması �ç�n oldukça geç 
kalınmıştır. Ülkem�zde 2009 yılında �lk modern 
halka açık akvaryumun açılmasından önce 
hayvanat bahçeler� �çer�s�nde bazı örnekler�ne 
ras t lanmış t ı r.  İ l k �  2009  y ı l ında  aç ı lan 
akvaryumların sayısı yen� yatırımlar �le her geçen 
yıl artmaktadır. Halka açık akvaryumlara çevre 
b�l�nc�n�n oluşturulması özell�kle, �lköğret�m 
çağındak� çocukların eğ�t�m�ne yaptığı katkılar 
büyük önem taşımaktadırlar. D�ğer ülkelerde 
bulunan halka açık akvaryumlar kurdukları b�rl�k 
sayes�nde doğal hayatın korunmasına ve b�l�msel 
araştırmalarda yapacak şek�lde organ�ze olmuş 
durumdadırlar. Türk�ye'de �ler�k� zamanlarda 
benzer oluşumların meydana gelerek sadece 
eğlence değ�l b�l�m ve koruma programlarının 
daha çok uygulandığı akvaryumlar olması 
gerekmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Halka açık akvaryum, 
Türk�ye, Eğ�t�m, Koruma

G�r�ş

Halka açık akvaryumlar toplumda çevre b�l�n-

c�n�n oluşması bakımından özell�kle eğ�t�m çağın-
dak� çocukların tab�atı tanıması, çevrec� b�r k�ş�l�k 
kazanmaları bakımından önem arz etmekted�r. 
Ülkem�z son yıllarda kurulmaya başlanan Halka 
Açık Akvaryumların anal�z ed�lmes� ve Dünyadak� 
örnekler� �le karşılaştırılması ve son durumunun 
tesp�t� önem taşımaktadır. Bu çalışmada Türk�-
ye'de bulunan Halka Açık Akvaryumlar �ncelenm�ş 
ve Dünya'da bulunan örnekler� �le karşılaştırılarak 
değerlend�r�lm�şt�r.

Halka Açık Akvaryumların Dünya ve 
Türk�ye' dek� Tar�h� Gel�ş�m� ve Ülkem�z-
dek� Son Durumu

Halka açık akvaryumlar; akuat�k canlıların, doğal 
ortamlarının takl�t ed�ld�ğ� çeş�tl� boyutlardak� 
akvaryumlarda z�yaretç�ler�n göreb�leceğ� şek�lde 
serg�lend�kler� yerlerd�r. Dünyada �lk halka açık 
akvaryum 1853 yılının Mayıs ayında Londra 
Hayvanat Bahçes�'nde “F�sh House” �sm�nde açılan 
akvaryumdur. İlk akvaryumun açılmasından sonra 
Avrupa'da 1859 �le 1897 yılları arasında, sırasıyla 
Par�s, Hamburg, Hanover, Brussels, Cologne, Berl�n, 
Br�ghton, Manchester, Southport, Yarmouth, West-
m�nster, Ed�nburgh, Amsterdam ve Sevastopol'da 
halka açık akvaryumlar kurulmuştur. Halka açık 
akvaryumların Amer�ka'da kurulması ve �şlet�lmes� 
kronoloj�k olarak 1859 �le 1896 yılları arasında 
sırasıyla, Boston, Wash�ngton, San Franc�sco 
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ve New York’ta olmuştur. İlk halka açık akvaryu-
mun kurulumundan günümüze kadar b�rçok yen� 
akvaryum ve araştırma merkez� kurulmuştur. 
Bunların b�r kısmı 100 yıldan ber� h�zmet vermeye 
devam etmekted�rler. 1900'lü yıllara kadar kurulan 
halka açık akvaryumlar genell�kle, botan�k 
bahçeler� ya da hayvanat bahçeler� �çer�s�nde yer 
almasına karşın 1970'l� yıllardan sonra gel�şen 
teknoloj� ve yüklend�kler� m�syonlar gereğ� daha 
büyük bağımsız akvaryumlar kurulmaya başlamış-
tır (K�sl�ng, 2000). Dünyada Afr�ka'da 7, Asya'da 
140, Avrupa'da 153, Amer�ka'da 147, Avustural-
ya'da 26 olmak üzere toplamda 473 adet halka açık 
akvaryum bulunmaktadır (Anon�m, 2014).

Ülkem�z modern şeh�r akvaryumları ya da halka 
açık akvaryumlar kurulması konusunda b�raz geç 
kalmıştır. Türk�ye de k� akvaryum tar�h�n� �ncele-
d�ğ�m�zde, �lk halka açık akvaryumun 1933 yılında 
Ankara'da Atatürk Orman Ç�ftl�ğ� �çer�nde yer alan 
akvaryumlar olduğu söyleneb�l�r. İstanbul'da �se 
Gülhane Parkı �çer�s�nde k� hayvanat bahçes�nde 
sarnıç ve havuzlar, �lk halka açık akvaryuma örnek 
olarak değerlend�r�leb�l�r. Gülhane Hayvanat 
Bahçes�'n�n kapatılması �le buradak� hayvanlar ve 

balıklar Ankara'da bulunan Atatürk Orman Ç�ftl�ğ�-
ne gönder�lm�şlerd�r. 1990'lı yıllarda Düzce'de 
kurulan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçes� �çer�s�nde 
de akvaryumlar bulunmaktaydı. Fakat bu akvar-
yumlar modern akvaryumların görüntüsünden 
oldukça uzaktı. 2000'l� yıllarda İstanbul Florya'da 
temel� atılan akvaryum �se ancak 2011 yılında 
h�zmet vermeye başlayab�lm�şt�r. Bunun yanı sıra 
2007 yılında Balıkes�r Altınoluk Su Ürünler� 
Kooperat�f� tarafından yakalanan köpekbalıkları-
nın, kooperat�f�n �mkânlarıyla cam havuzda 
serg�lenmes�, daha sonra Edrem�t Akçay'da buna 
benzer b�r havuzun kurulması da halka açık 
akvaryum g�r�ş�mler� olarak değerlend�r�leb�l�r.

Ülkem�zde modern tarzda �lk halka açık 
akvaryum projes�, 2009 yılında İstanbul Bayram-
paşa'da bulunan b�r alışver�ş merkez� �çer�s�nde 
açılan Turkuazoo �s�ml� akvaryumdur. 29 Ek�m 2009 
tar�h�nde faal�yete başlayan Turkuazoo akvaryum 
Türk�ye'de halka açık akvaryumların bugün k� 
duruma gelmes�nde çok öneml� rol oynamıştır. 
Açıldıktan sonra 1 yıl geçmeden 1 m�lyondan fazla 
k�ş� tarafından z�yaret ed�lm�ş, halk tarafından yoğun 

3 �lg� görmüştür. 5.000 m su hacm�ne sah�p olan 
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Şek�l 1.Türk�ye'k� halka açık akvaryumların bulundukları �ller.
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3
Turkuazoo akvaryumu; 3.500 m  hac�me 
sah�p b�r ana tank akvaryumuna, 80 m uzun-
luğunda b�r tünele ve 21 farklı temaya a�t top-
lam 47 adet akvaryuma sah�pt�r. Yaşam des-
tek ün�tes�nde 10 adet Su Ürünler� Mühend�s� 
görev yapmaktadır. Turkuazoo akvaryumu, 
Türk�ye'de �lk kez kum kaplanı köpekbalık-
larına (Carchar�as taurus) ev sah�pl�ğ� yap-
mış olan akvaryumdur.

Turkuazoo akvaryumundan sonra ülke-
m�zde, 24 Ek�m 2010 tar�h�nde “Den�z Dün-
yası” �s�ml� halka açık akvaryumu Keç�ören 
Beled�yes� tarafından Ankara'da kurulmuştur. 

2
Den�z Dünyası akvaryumu 2.700 m  s� kapalı olmak 

2
üzere, toplamda 4.000 m  alana kurulmuştur. 
Akvaryumda 3 adet Su Ürünler� Mühend�s� görev 
yapmaktadır. İçer�s�nde 19 adet akvaryum 16,5 m 
uzunluğunda b�r tünel bulundurmaktadır. Toplam 

3yönet�len su hacm� yaklaşık olarak 1.000 m 'tür. 
Den�z Dünyası akvaryumu yerel beled�ye tarafın-
dan gerçekleşt�r�len Türk�ye'dek� �lk halka açık 
akvaryum olarak n�telend�r�leb�l�r.

Ükem�zde açılan üçüncü halka açık akvaryum 
25 Haz�ran 2011 tar�h�nde İstanbul Florya'da açılan 
İstanbul Akvaryumdur. Küratörü yabancı olan �k�nc� 
akvaryumdur. İnşası yaklaşık 8 yıl (2003-2011) 

2
süren İstanbul Akvaryum 100.000 m  araz� üzer�nde 

2 
kurulu olan toplam 22.000 m l�k 2 katlı b�r yapıda 
h�zmet vermekted�r. Akvaryum �çer�s�nde yönet�len 

3su hacm� toplam 6.800 m . Akvaryum �çer�s�nde 17 
metre uzunluğunda b�r tünel bulunmaktadır. 16 
farklı tema �çeren 67 adet akvaryum bulunan 
�şletmen�n yaşam destek ün�tes�nde toplam 16 k�ş� 
çalışmaktadır. Bu çalışanların 10 aded� Su Ürünler� 
Mühend�s�’d�r. Kurulum alanı en büyük olan 
akvaryum den�ze sıfır konumda bulunmaktadır. 
İçer�s�nde botan�k bahçes�, sürüngenler ve çeş�tl� 
trop�k canlıları barındırmaktadır.

Türk�ye'n�n dördüncü, Ankara'nın �k�nc� halka 
açık akvaryumu olan Aqua-Vega 23 N�san 2012 
tar�h�nde z�yarete açılmıştır. B�r alışver�ş merkez�

�çer�s�nde yer alan �k�nc� akvaryumdur. Toplam 
25.000 m  alan üzer�ne kurulmuş olan akvaryum 
33.500 m  su hacm�ne sah�pt�r. İçer�s�nde 21 adet 

akvaryum bulunduran �şletmede aynı zamanda 98 
m uzunluğunda b�r tünel akvaryum bulunmaktadır.

Ülkem�z�n beş�nc� halka açık akvaryumu gözde 

tur�zm beldes� Antalya �l�nde kurulmuş olan Antalya 

Akvaryumdur. Ege ve Akden�z bölges�ndek� tek 

akvaryum olma özell�ğ�ne sah�p olan bu akvaryum 

15 Ağustos 2012 tar�h�nde açılmıştır. Yaklaşık 1 yıl 
2

�nşası süren akvaryum 30.000 m  alan �çer�nde 3 
2 kata yayılmış, toplam 12.000 m l�k b�r alanda yer 

almaktadır. Akvaryum �çer�s�nde yönet�len su 
3hacm� 7.500 m 'tür. 1 ana tank olmak üzere 40 adet 

akvaryum bulunan akvaryum �çer�s�nde 3 m en�nde 

131 m uzunluğunda b�r tünel bulunmaktadır. 

Akvaryumun yaşam destek ün�tes�nde 2 yönet�c�, 8 

mühend�s, 1 veter�ner görev almaktadır. Ayrıca 9 

dalgıç ve 4 tekn�k personel görev yapmaktadır. 

Ağırlıklı olarak Türk�ye den�zler�ndek� canlıları 

barındıran akvaryum aynı zamanda 1.200 metre-

kare kapalı alanda kurulu olan teraryumda sürün-

genler�n ve örümcekler�n serg�lenmes�ne olanak 

sağlamaktadır. Açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 

m�lyon k�ş�n�n z�yaret ett�ğ� akvaryum özell�kle yaz 

aylarında ağırlıklı olarak tur�st gruplarına h�zmet 

vermekted�r.
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Fotoğraf 1. İstanbul Akvaryum �çer�s�nde bulunan
serg� salonlarından b�r görüntü.
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Esk�şeh�r'de ETİ Hold�ng desteğ� �le �nşa ed�len 
ve beled�ye tarafından yönet�len Türk�ye'n�n altıncı 
halka açık akvaryum olan ETİ Sualtı Dünyası 21 
Ocak 2014 tar�h�nde faal�yete geçm�şt�r. Esk�şeh�r 
Sazova B�l�m Kültür Parkının �çer�s�nde yer 
almaktadır. İnşası yaklaşık 2,5 yıl süren akvaryum 

2 32.800 m  alan �çer�s�ne kuruludur. 1.110 m  den�z 
3 3suyu, 258 m  tatlı su olmak üzere, 1.368 m  su 

hacm�ne sah�pt�r. 23 akvaryum 6 teraryum bulunan 
2

akvaryumun �çer�s�nde uzunluğu 18 m  olan b�r 
tünel bulunmaktadır. Yaşam destek ün�tes�nde 1 
B�yolog 3 adet Su Ürünler� Mühend�s� görev 
yapmaktadır.

Türk�ye'de h�zmet veren halka açık akvaryum-
lardan Antalya Akvaryum, Turkuazoo (Sea L�fe 
İstanbul) Aqua-Vega ve İstanbul Akvaryum'un 
ortak özell�ğ� özel f�rmalar tarafından �şlet�len t�car� 
akvaryumlar olmalarıdır. Esk�şeh�r'de bulunan Et� 
Sualtı Dünyası �le Ankara Keç�ören akvaryum 
beled�ye tarafından �şlet�len akvaryumlardır. Tür-
k�ye �ç�n oldukça heyecan ver�c� olan halka açık 
akvaryumların kurulması ve özell�kle son zaman-
larda beled�yeler�n halka açık akvaryumlar kurul-
masını çalışma programlarına almaları ve halk 
tarafından kurulan akvaryumların yoğun �lg� 
görmes�, Türk�ye'de halka açık akvaryum sektörü-
nün gelecek vaat ett�ğ�n�n b�r gösterges�d�r.

Akvaryumların yaşam destek ün�teler�, yemler�n

hazırlandığı b�r mutfak, soğuk hava deposu, 
laboratuvar ve karant�na g�b� bölümlerden oluş-
maktadırlar. Karant�na bölümler� akvaryumlarda 
hasta olan balıkların tedav� ed�ld�ğ� bölümlerd�r. 
Tem�n ed�n�len balıklar hastalıklara karşı karant�na 
ed�lm�ş olarak �thal ed�lmes�ne karşın akvar-
yumlarda karant�na ün�teler�nden b�r süre gözlem 
altında tutularak gerek�rse tedav� ed�lmekted�rler. 
Bu noktada zaman zaman yaşanan en öneml� sorun 
su canlıların tedav�s�nde veter�ner hek�mler�n 
yönetmel�k gereğ� görev almaları fakat hastalıkla 
�lg�l� teşh�s ve tedav�ler�n daha çok Su Ürünler� 
Mühend�sler� tarafından yapılıyor olmasıdır. Su 
canlılarının yaşam döngüsünde su kal�tes�nden, 
stresten, yemlemeden, elle muameleden, taşıma-
dan, s�stemden vs. kaynaklanab�lecek hastalık 
sorunları maalesef bu eğ�t�m� müfredatları gereğ� 
almayan veter�ner hek�mler�n çözmeler�nde 
sorunlar meydana get�rmekted�r. Türk�ye'de halka 
açık akvaryumların yaşadıkları sorunlardan b�r 
tanes� de yurtdışından sağladıkları canlıların güm-
rükte yaşadığı sorunlardır. Hava yolu �le gelen 
canlıların haval�manlarında karayolu �le gelen 
canlılarda �se antrepolarda beklen�len süreler zaten 
uzun yolculuk süreler� sebeb�yle stres altında olan 
canlılar �ç�n tehl�ke arz etmekted�r. Bu konuda yasal 
mevzuatın gözden geç�r�lerek yen�lenmes� gerek-
mekted�r.
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Fotoğraf 2. Turkuazoo (Sea L�fe İstanbul) akvaryum 
dalgıç tarafından köpekbalığı beslemes� yapmakta.

Fotoğraf 3. Turkuazoo karant�na bölümü.
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Türk�ye ve Dünyadak� d�ğer Halka Açık 
Akvaryumların Karşılaştırılması

Türk�ye'de halka açık akvaryum yönet�c�l�ğ�n�n 
gel�şmes�ne, kurulum aşamasında İspanyol küratör 
tarafından yönet�len Turkuazoo akvaryum büyük 
katkı sağlarken, bünyes�nde çalıştırdığı Su Ürünler� 
Mühend�sler�n�n akvaryumculuk konusunda 
yetenek ve becer� kazanmasında etk�l� olmuştur. Bu 
Su Ürünler� Mühend�sler� ve bu mühend�sler 
tarafından eğ�t�len d�ğer Su Ürünler� Mühend�sler� 
ve B�yologlar şuan Türk�ye'n�n d�ğer akvaryum-
larında küratörlük, yönet�c�l�k ve akvar�st olarak 
görev almaktadırlar. Ülkem�z halka açık akvar-
yumlarının �çer�s�ndek� balıkların refahı, tedav�ler�, 
hastalık teşh�sler�, akvaryum s�stemler�n�n, kurulu-
mu, çalıştırılması ve bakımı alanlarında uzman Su 
Ürünler� Mühend�sler� tarafından yapılmaktadır. 
Akvaryumlar su ürünler� mühend�sler� �ç�n gelecek 
vadeden b�r �ş alanı olmuşlardır. Yaz ve kış dönem-
ler�nde staj �mkânları olan akvaryumlar bu sektörde 
deney�m kazanmak �steyen Su Ürünler� Mühend�s-
ler� �ç�n önem arz etmekted�r.

Ülkem�zde bulunan akvaryumlar sadece akuat�k 
canlıları değ�l z�yaretç�ler�ne barındırdıkları 
teraryumlarda sürüngen ve örümcekler, botan�k 
bahçeler�nde çeş�tl� b�tk�ler�nde serg�lenmes�ne 
olanak sağlamaktadırlar. Barındırdıkları dokunma 
havuzlarında bazı yengeç türler�n� ve vatozlara 
dokunarak daha yakından görme �mkânı da 
sağalmaktadırlar. Sualtı dalgıç göster�ler�, köpek 
balıkları besleme göster�ler� ve köpek balıkları �le 
tüplü dalış �mkânı bulunmaktadır. 

Dünya genel�nde akvaryumlar uzun yıllardır 
faal�yet göstermekted�rler ve bunların b�rçoğu 
eğlence faal�yetler� dışında balıkların kültür koşul-
larında üret�lmes�, yerel türler�n korunması ve 
�zlenmes�, halkın b�l�nçlend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� �le 
�lg�l� çalışmalar yapmaktadırlar. Halka açık 
akvaryumların halkın akuat�k ekos�stem konusunda 
b�l�nçlend�r�lmes�nde özell�kle çocuklara den�z 
sevg�s�n�n aşılanmasında çok etk�n oldukları 
b�l�nmekted�r. Halka açık akvaryumlarda bulunduk-

ları coğrafyaya a�t olan akuat�k türler�n serg�lenme-
s�n�n yanı sıra, farklı coğrafyalara a�t akuat�k tür-
ler�n de serg�lenmes�ne z�yaretç�ler�ne çoğunu 
sadece belgesellerde göreb�ld�kler� canlıları yakın-
dan görme hatta onlara dokunab�lme fırsatını 
vermekted�r.

 Akvaryumlarda serg�lenen canlılar çeş�tl� 
temalara ayrılarak z�yaretç�ler�n �lg�s�n� çekecek 
şek�lde serg�lenmekted�r. Bu temalar ve �çer�s�ndek� 
canlılar �le �lg�l� olarak çeş�tl� b�lg�lend�r�c� ekranlar 
ve broşürler bulunmaktadır. Akvaryumlarda serg�le-
nen canlıların b�r kısmı yurtdışından get�r�l�rken b�r 
kısmı ülkem�zde yer alan türlerden oluşmaktadır. 
Türkmen ve arkadaşları tarafından 2011 yılında 
yapılan b�r çalışmada Türk�ye den�zler�nde bulunan 
bazı balıkların akvaryumlarda kullanılab�leceğ� 
b�ld�r�lm�şt�r. Bu çalışmada yer alan canlı türler�n-
den yaklaşık 45 tür şuanda halka açık akvaryumlar-
da serg�lenmekted�r. Türk�ye den�zler�nde bulunan 
canlıların tanıtılmasına olanak sağlamaktadırlar. 
Ülkem�zde nesl� tehl�ke altında olan mers�n 
(Ac�pencer sp.) balıkları akvaryumlarda özel �z�n �le 
serg�leneb�l�rken, z�yaretç�ler�n bu konuda b�lg�len-
d�r�lmes� önem arz etmes�ne rağmen gereken özen 
göster�lememekted�r. Bu durum halka açık 
akvaryumlarda bulunan yönet�c�ler�n Su Ürünler� 
Fakülteler�yle yeter�nce b�l�msel b�lg� alışver�ş�nde 
bulunamadıklarından kaynaklanmaktadır. Oysa 
dünyadak� örnekler�nde nesl� tükenen akuat�k 
türlerle �lg�l� halka açık akvaryumlarda faal�yetler 
yürütülmekted�r. Örnek olarak, Fransa'da Ac�pencer 
stur�o �le �lg�l� Fransız Araştırma Örgütü CEMA-
GREF tarafından yürütülen b�r projede, araştırma-
cılar eller�nde bulunan 6 adet b�rey�n sayısı 
arttırmak �ç�n yerel balıkçılar �le temasa geçt�kler�n� 
ve balıkçıların bu balığı yakalamalarında hal�nde 
�let�ş�me geçerek araştırma merkez�nden balığı 
almaya gelene kadar balığın canlı tutmaları 
�stenm�şt�r.  Bu aşamada Bordeaux'da bulunan halka 
açık akvaryum balığın canlı olarak tutulmasına 
katkılarda bulunarak 1 adet b�rey�n araştırma 
enst�tüsüne ulaştırılmasında yardımcı olduğunu 
b�ld�rm�şt�r (Ma�tland, vd.1995). 
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Dünyadak� Akvaryumlarda Yürütülen 
Projeler

Türk�ye'de akadem�k b�r�mler �le akvaryumlar 
arasında ortak çalışmalar sağlanamamış ve �şb�rl�ğ� 
halen tam anlamıyla yapılamamıştır. D�ğer  ülkeler-
de �se, akadem�k çevre ve akvaryumlar arasında �ş 
b�rl�ğ� ve ortak çalışmalar düzenl�, rut�n olarak 
sağlanab�lmekted�r.  Bunun en öneml� örneğ� 
Os�nga, vd. (2012) tarafından gerçekleşt�r�len 
çalışmadır, İlg�l� çalışmada mercanların yapay 
koşullarda büyütülmes� ve üret�lmes� �le �lg�l� metot-
ların gel�şt�r�lmes� amacıyla Avrupa'da bulunan 
akvaryumların, hayvanat bahçeler�n�n ve akadem�k 
çalışanların katkıları �le 4 yıl süren CoralZOO �s�ml� 
proje gerçekleşt�r�lm�şt�r. CoralZOO projes� mer-
canların seksüel ve aseksüel olarak üret�lmeler�, 
çoğaltma tekn�kler�, beslenmeler�, mercanların 
sağlıklarının �zleneb�lmes� �ç�n metotların ortaya 
konması ve hastalıklara karşı tedav� yöntemler� �le 
opt�m�ze ed�lm�ş mercan transfer� prosedürler�n� 
kapsamaktadır. 4 yılsonunda bu konularda prose-
dürler�n ortaya konduğu b�r k�tap hazırlanmıştır. 
Ayrıca bu proje Avrupa B�rl�ğ� 6. Çerçeve programı 
tarafından desteklenm�şt�r. Halka açık akvaryum-
ların barındırdıkları balıkların üreme davranışları 

�lg�l� olarak yoğun b�lg� b�r�k�m� bulunmaktadır 
(Thoney vd., 2003). Halka açık akvaryumların aynı 
zamanda özel besleme programlarına �ht�yaç duyan, 
hassas canlıların bakımı ve üret�lmes� �le �lg�l� 
l�teratürde yer alan çalışmaları bulunmaktadır. 
Halka açık akvaryumlar eğlence, eğ�t�m, doğal 
hayatı koruma, uygulamalı araştırmalar yapma, 
f�zyoloj�, hastalıklar, beslenme g�b� konularda 
uzman b�rer kurumlardır  (Tlusty vd., 2013). 
Akadem�k b�r�mler �le �şb�rl�ğ� yapılarak ortak 
noktalarda b�l�msel çalışmalara zem�n hazırlanarak 
halka açık akvaryumların sah�p oldukları b�lg� 
b�r�k�m�nden faydalanılması zorunludur. Ülkem�zde 
sadece b�r halka açık akvaryumda den�z kaplum-
bağalarının rehab�l�tasyonu �le �lg�l� olarak çalış-
malar yürütülmekted�r.

Halka Açık Akvaryum B�rl�kler�
Uluslararası hayvanat bahçeler� 30 yıldan 

fazladır barındırdıkları canlılarla �lg�l� koord�nel� 
b�r üret�m yönet�m planı uygulamaktadırlar. Global 
Hayvanat Bahçeler� Örgütü “WZO” yerel b�rl�k-
ler�n koord�nel� b�r şek�lde çalışmalarını sağlamak 
üzere yardımcı olmaktadır. Amer�ka Hayvanat 
Bahçeler� ve Akvaryumlar B�rl�ğ� “AZA” Avrupa 
B�rl�ğ� Hayvanat Bahçeler� ve Akvaryumları 

31

Fotoğraf 4. İstanbul Akvaryum'da bulunan d�ğer canlılardan kap�bara Hydrochoerus hydrochaer�s.
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B�rl�ğ� “EAZA”, Avrupa B�rl�ğ� Akvaryum Küra-
törler� B�rl�ğ� “EUAC” kend� �çler�nde standartlar 
bel�rleyerek üye akvaryumların b�l�m eğ�t�m ve 
koruma alanında organ�ze ed�lmes� sağlamaktadır-
lar. Aynı zamanda bu yerel b�rl�kler üyel�k standart-
larını oluşturmada ve uyulması gereken �lkeler� 
bel�rleyerek kurumsal �şb�rl�kler�n�n kurulması 
yardımcı olmaktadırlar. Üye b�rl�kler� arasında, 
uluslararası yerel ve enst�tü sev�yeler�nde koruma 
programları yürütülmekted�r. Yürütülen den�zatı 
üretme ve koruma programına dünya genel�nde 11 
ülkeden 40 tan fazla halka açık akvaryum katılım 
sağlamaktadır. Bu sayede 11 den�zatı türünün 
üret�lmes� �ç�n protokol hazırlanmış bulunmaktadır. 
Kıkırdaklı balıklar �le �lg�l� olarak yürütülen 
çalışmalar �le b�rl�kte toplamda 27 türün akvaryum 
koşullarında üret�m� gerçekleşt�r�lmekted�r. Den�z 
akvaryumları �çer�s�nde serg�len türler�n b�r kısmı 
�lk kez olmak üzere 60'tan fazla balık türü akvar-
yumlar tarafında dünya çapında üret�lmekted�rler. 
Y�ne aynı şek�lde 30'dan fazla mercan türü 
akvaryumlar arasında ya da kend� bünyeler�nde 
akvaryumlar kullanılmak üzere akvaryum koşul-
larında çoğaltılmaktadırlar (Hall ve Warmolts, 
2008). Türk�ye'de akvaryumlar arasında �şb�rl�ğ� 
tam anlamıyla sağlanab�lm�ş değ�ld�r. Üye b�rl�k-
ler�n�n önem� et�k, sürdürüleb�l�rl�k ve �şb�rl�ğ� 
açısından öneml� olmakla beraber ülkem�zdek� 
halka açık akvaryumlardan sadece b�r tanes� Dünya 
Akvaryumlar B�rl�ğ� “WZO” üyes�d�r. D�ğer 
ülkelerdek� halka açık akvaryumlar �le �şb�rl�ğ� 
sağlayab�lmeler� �ç�n bütün akvaryumların bu tür 
örgütler�n yeterl�l�kler� karşılayarak üye olmaları 
hatta kend� aralarında b�r örgütlenme �çer�s�ne g�r�p 
�şb�rl�kler�n� arttırmaları gerekmekted�r. 

Halka Açık Akvaryumlar Eğ�t�m Faal�-
yetler�

Dünya çapında yılda 600 m�lyon k�ş�n�n akvar-
yumları z�yaret ett�ğ� b�l�nmekted�r. İnsanlar 
genell�kle güzel b�r gün geç�rmek ve eğlence amaçlı 
z�yaretlerde bulunsalar da bu z�yaretler esnasında 

z�yaretç�lere çevr� b�l�nc�n� aşılamada oldukça �y� 
b�r fırsat vermekted�r. Özel sunum alanları türler�n 
b�yoloj�ler�n�n öğret�lmes� yaşadıkları ortam �le 
�lg�l� b�lg� ver�lmes�n� sağlamakta (Hall ve 
Warmolts, 2008). Halka açık akvaryumların en 
öneml� yararlarından b�r�n�n eğ�t�m olduğu kaynak-
larda vurgulanırken, hayvanat bahçeler� ve akvar-
yumların ve müzeler�n resm� olmayan b�l�m eğ�t�-
m�ne altyapı oluşturduğu rapor ed�lmekted�r (Tlusty 
vd., 2013). Avrupa Hayvanat Bahçeler� yönetme-
l�ğ�ne (European Counc�l D�rect�ve 1999/22/EC) 
göre her hayvanat bahçes�n�n “halkın b�yo-
çeş�tl�l�ğ�n korunması �le �lg�l� b�lg�lend�r�lmes� ve 
�nsan kontrolünde olan canlılar ve doğal yaşamları 
hakkında” b�lg�lend�r�c� b�r eğ�t�m stratej�s� bulun-
ması gerekmekted�r (Anon�m, 1999). Dünyada 
bulunan akvaryumlarda yürütülen eğ�t�m faal�yet-
ler� �le çok sayıda örnek bulunmaktadır. Falk vd., 
(2010) yaptığı çalışmada, New England akvaryu-
munda �kl�m değ�ş�kl�kler�, nesl� tehl�ke altında 
türler ve hab�tatları, koruyucu �y�leşt�rmeler ve 
akuakültür �le �lg�l� temat�k alanlar bulundur-
duğunu, özell�kle Kuzey Amer�ka'da akvaryumlar 
sayes�nde b�l�m öğret�m�n�n sınıfların dışına 
çıktığını b�ld�rmekted�r.Cabr�llo Den�z akvaryumu 
oluşturduğu b�r serg� alanında bes�n �ht�yaçlarının 
karşılanması amacıyla akuakültürün nasıl yapıldığı, 
balıkların nasıl büyütüldüğü ve üret�ld�ğ� �le �lg�l� 
olarak b�lg� vermekted�r. Hong Kong'da bulunan 
Ocean Park akvaryumu eğ�t�m k�tles� olarak 
öğretmenler� seçm�şt�r. Öğretmenlere oyunlar �le 
or�gam� sanatıyla yaratılan den�z canlıları �le öğ-
renc�ler�ne öğretmeler� amacıyla eğ�t�mler vermek-
ted�r. Y�ne aynı şek�lde 1999 yılında Colombus 
akvaryumu tele-konferans yöntem� �le sınıflarda 
bulunan öğrenc�lere akvaryumdak� serg� alanların-
dan yayın yaparak b�r eğ�tmen aracılığıyla canlı 
olarak görmeler� sağlanmış bu sayede 2000-2001 
yılında toplam 3337 derste 9.850 fazla çocuğa 
ulaşılmıştır. Colombus akvaryumu tarafından gel�ş-
t�r�len öğretme materyaller� �le F�l�p�nler ve 
V�etnam g�b� gel�şmekte olan ülkelerde den�z
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den�z canlılarının korunması �le �lg�l� çocuklara 
eğ�t�mler ver�lm�şt�r. (Hall ve Warmolts, 2008). 
Ülkem�zde akvaryumlar eğ�t�m ya da b�l�nçlen-
d�rme faal�yetler� yapılması �le �lg�l� b�r düzenleme 
bulunmamaktadır. Turkuazoo akvaryum b�r dönem 
barındırdığı sınıflarda okul önces� çocuklara eğ�t�m 
faal�yetler�nde bulunurken. Günümüzde Keç�ören 
Beled�yes� Den�z Dünyası akvaryumu ve Et� Sualtı 
Dünyası akvaryumları tarafından çocuklara yönel�k 
eğ�t�m faal�yetler� yapılmaktadır. Önümüzde k� 
yıllarda akvaryumların ana görevler�nden b�r tanes� 
olan eğ�t�m faal�yetler�ne gereken önem� gösterme-
ler� gerekmekted�r. Bununla �lg�l� yasal düzenleme-
ler�n sağlanması önem arz etmekted�r. 

Sonuç

Türk�ye de bulunan halka açık akvaryumları 
yılda 1 m�lyondan fazla k�ş�n�n z�yaret etmekted�r. 
Faal�yetler�n devam edeb�lmeler� �ç�n para 
kazanmak zorunda olan akvaryumlar elde ett�kler� 
gel�rler�n�n b�r kısmını halkın b�l�nçlend�r�lmes�, 
çocukların eğ�t�lmes� ve canlıların korunması �le 
�lg�l� projeler aktarmaları gerekmekted�r. Akadem�k 
b�r�mler �le daha fazla �şb�rl�ğ� �çeres�nde olarak yurt 
dışında bulunan akvaryumlar g�b� b�l�msel 
faal�yetler de bulunmaları gerekmekted�r. Ülkem�z-
de kurulu bulunan 6 adet halka açık akvaryumun 
sayısın daha da artarak aralarında �şb�rl�ğ� 
kurulması sağlamaları gerekmekted�r. Türk�ye'n�n 
�lk halka açık akvaryumu olan Turkuazoo 
akvaryumun Merl�n Enterta�nments �s�ml� grup 
tarafından satın alınması ve yurtdışındak� halk açık 
akvaryum gruplarından b�r tanes�ne bağlanarak 
h�zmet vermeye devam etmes�, kısa b�r süre 
�çer�s�nde D�yarbakır ve y�ne İstanbul'da açılacak 
akvaryumlar �le sayılarının artacağı halka açık 
akvaryumlar Türk�ye'de den�z ve tatlı su canlılarının 
tanıtılması ve akuat�k ekoloj� �le �lg�l� b�l�nçlend�r-
me faal�yetler�ne öneml� katkılarda bulunacaklardır.

Teşekkür

Çalışmada kullanılan b�lg�ler�n ed�n�lmes�nde 

yardımları �ç�n m�nnettar olduğum;  Turkuazoo 
(Sea L�fe İstanbul) Akvaryumu Sen�or Akvar�st 
Şener YAVAŞ, İstanbul Akvaryum'dan akvar�st Su 
ürünler� Yüksek Mühend�s� Merve ZAİT, Et� Sualtı 
Dünyası Esk�şeh�r Akvaryum'dan Ayl�n YARMAZ 
TÜRKEĞİLMEZ'e, Antalya Akvaryum Küratör'ü 
Erkan ÇAĞLAR'a yardımlarından ötürü teşekkür 
eder�m. 2009-2010 yılları arasında çalıştığım bana 
ve akadem�k hayatıma katkılarından dolayı 
İspanyol küratör Ramon Barbosa Costas'a teşekkür 
d�lekler�m� �let�r�m.
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archarh�nus plumbeus Türkçe'de kum köpekbalığı ya da gr� camgöz olarak adlandırılır. B�l�m Cdünyası bu türü �lk kez 1827 yılında tanımıştır. Dönem�n ünlü hayvan b�l�mc�ler�nden Nardo, 
Adr�yat�k Den�z�'nde yakalanmış olan b�r köpekbalığını �nceled�kten sonra, bunun yen� b�r tür olduğunu 
anlamış ve ona Squalus plumbeus adını verm�şt�r. Adı ve kend�s�n�n uzun yıllar yaşaması d�leğ�yle… 
Koruma çalışmalarına gönül, destek ve emek veren başta ek�p arkadaşım Anıl GÜLŞAHİN ve rahmetl� 
dostum Süleyman BABA olmak üzere  tüm meslektaşlarıma saygılarımla…
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BALIKÇI
Yaşlı balıkçı o gün, sonradan bu yazıya konu 

olacağını b�lmeden, paraketes�n� atıyordu. Yaşadığı 
Akyaka'nın b�r tat�l beldes� olarak ünlenmes� ve 
yen�den doğuşu (!) �le h�çb�r zaman uzlaşamamıştı. 
Tur�stler �ç�n Akyaka doğası �le büyüley�c� b�r yer, 
balıkçıların geleneksel usuller �le balık tutmaya 
çıktığı b�r cennett�. Ama bunun ona ne yararı vardı 
k�? B�r balıkçı kayığına sah�p olmak b�le esk� 
modaydı. Bugünlerde hemşer�ler�n�n çoğu geç�m�-
n� tekne turlarından, balık (k� yurtdışından �thal 
gel�yordu) ekmek satarak veya apart otel �şletme-
c�l�ğ�nden sağlamaya başlamıştı. Yaşlı balıkçının 
el�nde �se sadece bu yaşlı kayığı kalmıştı ama 
g�d�şata bakılırsa bu küçük sev�ml� kayıklar da 
yakında, geç�m�n� sağladığı balıklar g�b�, yok 
olacaktı. 

Önceler� kıyıdan 2 km �çer�de kurulan Akyaka 
köyünün �skele mahalles�, Muğla-Marmar�s yolu-
nun ulaşım kolaylığı neden�yle yazlık konutlarla 
gel�şmeye başlamış ve 1990-1995 yılları arasındak� 
yapılaşma �le Akyaka kıyı �le b�rleşm�şt�. Akyaka 
balıkçıları 1960'lı yıllardan ber� geleneksel ahşap, 
ortalama 8 metre uzunluğunda ve p�yade olarak 
�s�mlend�rd�kler� kayıkları �le balıkçılık yapıyor-
lardı. O zamanlar bölge sazlık ve bataklık alanlar �le 
doluydu ve sah�l azmaklar �le bataklık alanlardan 
gelen yeraltı sularıyla beslen�rd�. Burada yakalanan 
orfoz ve lahoslar c�varda ve Muğla'da çok ünlüydü 
ve Akyaka aynı zamanda balık cennet� olarak ta 
adlandırılmaktaydı. O zamandan ber� burada balık-
çılık küçük ölçekl� ve geleneksel b�r yapı olarak 
sürdüre gelm�şt�. Ancak zaman �ç�nde yasa-dışı 
avcılığın (özell�kle de zıpkın �le gece dalınarak 
yapılan yasa-dışı lahos, kara lahos ve s�nar�t avcılığı) 
ve balıkçı sayısının artması �şler� olumsuz yönde 
değ�şt�rm�şt�. Üstüne son yıllarda bell� dönemlerde 
(özell�kle 15 Ağustos-15 Ek�m arası) beyaz lahos, 
kara lahos, orfoz ve m�nakop g�b� başat balık 
türler�n�n ölü veya baygın b�ç�mde su yüzey�nde 
bulunması g�b� b�r sorun da ortaya çıkmıştı. En 
ver�ms�z seferde b�le, şu an hayal ed�lemeyecek 
kadar çok balık �le dönülen zamanlar artık ger�de 

kalmıştı. O zamanlar ger� döner m�yd�? Avlak yer� 
olan Gökova Körfez� 1980 yılında “Özel Çevre 
Koruma Alanı (ÖÇKA)” �lan ed�lm�şt�. O zamandan 
ber� olumlu pek b�r gel�şme olduğuna da şah�t 
olmamıştı. B�rçok ün�vers�teden araştırıcılar gelm�ş, 
bu güzel yer�n ve balıkçıların �y�l�ğ� adına proje 
çalışmaları yapmış ve �şler� b�t�nce çek�p g�tm�şlerd�. 
Oysa yaşlı balıkçı hep buradaydı; “yapılan çalış-
malar b�ze hep kötü yansıdı ya canına yandığımın” 
d�ye �ç geç�rd�. Ona göre Gökova ve balıkçılar proje 
yorgunuydu. Daha geçen senelerde de Balıkçılığa 
Kapalı Alanlar (BKA) �lan ed�lm�şt�. Balıkçıların 
avlak yer� daralmış, avlanmak �ç�n g�decekler� 
mesafe artmıştı. Bakalım bu yapılanlar b�r �şe 
yaracak mıydı? Yaraması �ç�n ta �ç�nden dua ett�. 

Güzel b�r gündü. Böyle anlarda Akyaka b�r 
res�m kadar kusursuz görünürdü. Sah�llerde dolaşan 
�nsan yoktu. K�te-sörfçüler daha uyanmamıştı. Yaşlı 
balıkçı yarım saat önce yola çıkmış, sak�n den�z�n 
üzer�nde batıya doğru teknes�n� sürüyordu. Güneş 
s�sle kaplı Sakar Dağı'nın arkasından doğarken, 
den�z� yavaş yavaş aydınlatmaya başlamıştı. B�raz 
önce gümüş� karanlık olan su, ş�md� key�fl� b�r 
mav�ye dönüşmüştü. Yaşlı balıkçının romant�zm ya 
da melankol�ye ayıracak zamanı yoktu. Kayığının 
arkasına doğru g�derek yöre balıkçıları tarafından 
kullanılan geleneksel ağ ve paraketes�ne dokundu. 
Uzatma ağını yoğun olarak Şubat, Mart, N�san ve 
Mayıs aylarında olmak üzere tüm yıl kullanırken, 
yaz aylarında daha çok parakete �le avcılık yapıyor-
du. Karada h�çb�r şey� olmayan �ç�n balıkçılık 
geç�ml�k �şt� ve bu nedenle geç�ml�k balıkçılık 
yapan balıkçılara çoğunlukla eşler� ve çocukları da 
yardım etmekteyd�. Bu emektar av malzemeler� �le 
zamanında ne lahoslar, mercanlar, barbunlar, 
kar�des ve s�nar�tler yakalamıştı. 

B�rden 80'l� yıllardan b�r gün geld� aklına… 
1980'l� yıllarda köpekbalığı �ç�n talep gelmeye 
başlamıştı. Bazen ağlardan, bazen de paraketeden 
çıkan 2-3 köpekbalığını kayığın arkasında b�r�k-
t�r�p l�mana götürmeye başlamıştı herkes. Bu 
köpekbalıklarını başlarda yağ çıkaranlar gel�p satın 
alıyorlardı. Yaşlı balıkçı da köpekbalığı çıktıkça
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yağ yapmaya başlamıştı. Daha o zamanlar 
köpekbalıklarının et� �ç�n avlandığı zamanlar 
değ�ld�. Yaşlı balıkçı köpekbalığının karac�ğer�n� 
alır, leş� den�ze ger� atardı. Karac�ğerler� var�llerde 
1-2 ay beklet�rd�. Karac�ğerdek� yağın yarısı bu 
bekleme sırasında çıkardı. Bu şek�lde sapsarı, çok 
güzel yağ elde ederd�. Kalan kısmı daha sonra 
kaynatır, yağını bu �şlem sırasında alırdı. İlerleyen 
yıllarda köpekbalığının et� de talep görmeye 
başladı. Yerl� ve yabancı f�rmalar köpekbalığı et� 
�ç�n rekabete g�r�nce, balıkçılar den�zde köpekbalığı 
aramaya başlamıştı. Esk�den ağlara g�rmes� ya da 
paraketeye yakalanması �stenmeyen köpekbalıkları, 
para etmeye başlayınca �şler değ�şm�şt�… Çok 
m�ktarlarda köpekbalığı avlanab�lmes� neden�yle, 
bu �şten �y� para kazanılıyordu. Ancak her �ş g�b� bu 
�ş�n de sonu gelm�ş 90'lı yılların sonunda köpek-
balığı avcılığı parladığı g�b� b�r anda sönmüştü. 
Balıkçılar kend� aralarında tartışırken, “bu köpek-
balıkları kend� kanlarının kokusunu aldı mıydı, 
oraya b�r daha uğramazlarmış” d�yerek b�r anlam 
vermeye çalışıyorlardı duruma ama durum aslında 
çok farklıydı. O kadar çok köpekbalığı kanı dökül-
müştü k�, köpekbalığı kalmamıştı! 

Yaşlı balıkçı b�le o zamanlar köpekbalığı avcılığı 
�ç�n İzm�r'den olta �ğnes� get�rtm�şt�. Bu �ğnelerden 
�k� yüz tanes� �le parakete yapmıştı. Paraketeye 
�stavr�t balıklarını yem olarak takıp köpekbalığı 
avlıyordu. Yaşlı balıkçı sabah güneş doğarken 
paraketey� kurmaya başlar, kurması b�t�nce de baş 
tarafına gel�r, helva-ekmekten oluşan kumanyasını 
yerd�. Sonra da kancaları kaldırmaya başlardı. 
Köpekbalıkları genelde ölü olarak çıkardı. Balıkçı 
Mehmet emm� “köpekbalıkları boğulup duru e 
oğul” derd� demes�ne ama yaşlı balıkçının aklı 
den�zde yaşayan köpekbalığının nasıl olup ta 
boğulduğuna pek yatmazdı. Mehmet emm� b�lerek 
ya da b�lmeyerek haklıydı. Çoğu köpekbalığı türü, 
özell�kle de akt�f ve hızlı yüzenler�, solunumun 
devam etmes� �ç�n sürekl� yüzmek zorundaydı. 
Yüzme sırasında ağızdan alınan su yutaktan geçerek 
solungaç yarıklarına doğru yönlend�r�lmekte ve bu 
yarıkların arasından geçerek yen�den dışarı 

atılmaktaydı. İşte ne oluyorsa bu anda oluyordu, 
aslında köpekbalıkları, aynı d�ğer balıklar g�b�, 
yaşamak �ç�n oks�jene muhtaçtı. Den�z suyunda da 
oks�jen çözünmüş halde bulunuyordu. İşte su, 
yüksek b�r hızla solungaçlardan geçerken den�z 
suyundak� oks�jen kana geç�yor, bu şek�lde 
köpekbalığı gerekl� olan oks�jene (yaşlı balıkçının 
dey�ş�yle “havaya”) kavuşmuş oluyordu. “Desene 
suda boğulmuyorlar, havasızlıktan ölüyormuş 
meğer mübarekler” dem�şt� bunu kend�s�ne anlatan 
genç köpekbalığı uzmanına…

Y�ne böyle paraketes�n� attığı b�r gündü. Gün 
har�ka başlamıştı ve belk� daha �y� olacaktı. Burada 
30-35 kulaçlarda �y� köpekbalığı olurdu. Kayığı 
“Had�gar�” tasasızca salınıyordu. Halatı boşladı ve 
şamandıranın sek�p uzaklaşmasını �zled�. Halatta 
haf�f b�r çekme h�ssett�. Sonra b�r anda şamandıra 
dönerek yok oldu. Sonra b�rden yukarı fırlayıp 
yüzeyde vahş�ce dans ett� ve tekrar aşağı çek�ld�. 
Yaşlı balıkçı halatı yakaladı, kayığı tehl�kel� 
b�ç�mde sallanmaya başlamıştı. Paraketeye büyük 
b�r köpekbalığı takılmış olmalıydı; çünkü başka b�r 
büyük balık, mesela kılıçbalığı olsa hızlı b�r şek�lde 
çeker, hızla uzaklaşır ve kayığı peş�nden sürüklerd�. 
Bu büyük b�r köpekbalığı olmalıydı, çünkü den�z 
yatağına doğru dalmak n�yet�ndeyd�. Halatı 
çekmeye başladı. Köpekbalığı canlıydı ve 
savaşmadan tesl�m olmayacak g�b� görünüyordu. 
Ağır ağır halatı çekmeye devam ett�. Ne kend�s�n�, 
ne kayığını, ne paraketes�n� ne de bu büyük 
köpekbalığını kaybetmek �stem�yordu. Büyük 
köpekbalığı nasıl canlı kalmıştı? Bu şek�lde 
ölmes�n� beklese m�yd� acaba? Kend�ne b�rkaç 
san�ye daha süre tanıdı. Yaşlı balıkçı da savaşacaktı. 
Yavaş ve d�kkatl� b�ç�mde halatı çekmeye devam 
ett�. Sank� bell� bel�rs�z köpekbalığını görüyor g�b� 
oldu. Gerçekten büyük b�r köpekbalığıydı. B�r hata 
yapmamalı, avını muhakkak almalıydı. Sonra 
b�rden halat haf�fled�, “bayılmıştır, belk� de öldü” 
d�ye düşündü yaşlı balıkçı ve b�r an �ç�n b�r 
rahatlama duygusuna düştü. Ancak daha d�kkatl� 
olmamak onun hatasıydı. Halatı haf�f bıraktığı o 
b�rkaç san�ye �çer�s�nde büyük köpekbalığı hayatı 
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�ç�n son kozunu oynamış ve kancadan kend�n� kur-
tarmıştı. Suyun kızıllaşmaya başlamasına bakılırsa, 
kancadan kurtulmuştu kurtulmasına ama yaralan-
mıştı da. “Bu yara �le fazla yaşamazsın be mübarek, 
ne olurdu şu tekneye kadar gelseyd�n” d�ye bağırdı 
arkasından… Bu balıkçının canlı b�r köpekbalığı 
�le �lk tanışmasıydı…

KUM KÖPEKBALIĞI
“Yaralıyüz d�yorlardı ona (Res�m 1); hayatını 

ortaya koyarak kazandığı b�r savaşın, hayatta oldu-
ğu sürece yüzünde taşıyacağı �z�yd� bu… Ona hayat 
�le ölüm arasındak� �nce ç�zg�y� hatırlatıyordu bu �z 
ve belk� de ölümün hayata karşı olan bell� bel�rs�z 
gülümsemes� g�b� b�r gülümseme oturtuver�yordu 
yüzüne… O gün o savaşı kazanamasaydı, b�rçokları 
g�b� sess�zce boğulup g�decekt� eng�n mav� der�nl�k-
lerde. 

Atalarının 400 m�lyon yıldır egemen olduğu 
den�zlerde yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. İr� 
cüsses� ve kesk�n d�şler� �le b�r köpekbalığı olarak 
yeter�nce ürpert�c� b�r erkekt�… Kum köpekbalığı-
nın tüm klas�k özell�kler�n� taşıyordu. Burnu kısa, 
ancak sırt-karın doğrultusundan bakıldığında gen�ş 
b�r yuvarlak oluşturuyordu. Gözler� yuvarlak ve 

n�speten büyüktü. Üst çenes�nde 28-30, alt 
çenes�nde 24-30 sıra d�ş vardı. Üst çene d�şler� gen�ş 
b�r üçgen şekl�nde, kenarları bel�rg�n olarak tırtıklı 
tek b�r kusp�tten (çıkıntı) �barett�. Alt çene d�şler� 
rapt�ye şekl�ndeyd�, yatık b�r ka�deden kenarları 
tırtıklı �nce ve uzun b�r kusp�t çıkmaktaydı. B�r�nc� 
sırt yüzgec�n�n başlangıcı göğüs yüzgec�n�n 
g�r�nt�ler� �le aynı h�zada ya da b�raz �ler�deyd�, 
b�r�nc� sırt yüzgec� oldukça yüksekt�. İk�nc� sırt 
yüzgec� n�speten büyük ve yüksekt� ve başlangıcı 
anüs yüzgec�n�n başlangıcı �le aynı h�zada ya da 
b�raz daha �ler�deyd�. Sırt yüzgeçler� arasında der� 
kalınlaşması sonucu oluşmuş uzunlamasına dar b�r 
çıkıntı (sırt yüzgeçler� arası tepe) vardı. Göğüs 
yüzgeçler� oldukça büyüktü. Sırt tarafları gr�ms�-
kahvereng�, karın tarafı beyazdı. Yüzgeçler�n uçları 
ve arka kenarları çoğunlukla b�raz daha koyuydu. 
B�r balıkçı oltasının çengel�ne av olmaktan 
kurtulmuş, yüzünde ona araştırıcıların Yaralıyüz 
adını vermeler�ne neden olan b�r yara �z� �le daha 
korkutucu b�r görünüşe bürünmüştü. B�r köpek-
balığı olarak hayat Yaralıyüz �ç�n b�le artık zordu. 
Den�zde onu çok rahatsız eden, gece gündüz b�tmek 
b�lmeyen mak�ne gürültüler�, elektr�k duyularını 
zorlayan sonar dalgaları, den�zler�n artan k�rl�l�ğ�, 
balıkçıların bıraktığı ağ veya paraketeler ve daha
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kötüsü yaşamlarını sürdürdükler� yerler�n �nsanlar 
tarafından �şgal�… Hayat b�r köpekbalığı �ç�n b�le 
artık zordu. Üstüne artık y�yecek balık bulmakta da 
zorlanıyorlardı. Yaralıyüz atalarının üremek �ç�n 
geld�ğ� bu yer� çok gar�p b�r b�ç�mde sev�yordu. 
Kend�n� burada nedens�z b�r b�ç�mde güvende 
h�ssed�yordu. İnsanlar burayı Boncuk Koyu olarak 
adlandırmıştı: kum köpekbalıklarının aşk koyu 
(Res�m 2). Bu koyun her kayasını, taşını, vad�s�n� 
ve balığını çok �y� b�l�rd�. Tab� burasının esk�den ne 
kadar kalabalık olduğunu da… B�r zamanlar 12 
köpekbalığından oluşan gruplar şekl�nde gezerler-
ken, ş�md�lerde 4 köpekbalığının b�r araya gelmes� 
b�le nad�r b�r şeyd�. Yaralıyüz çoğu zaman bu koyda 
yalnız kaldığını düşünmeye başlamıştı. 

Evr�msel benl�ğ�nde kavradığı b�r şey vardı; 
den�z�n �ç�ndek� her şey bes�n z�nc�r�n�n b�r par-
çasıydı. Evr�msel tar�hler� boyunca vücut şek�ller�n-
de, duyu organlarında, d�şler�nde, çeneler�nde ve 
hatta kem�k �skeletler�nden vazgeç�p, daha kıvrak 
b�r hal almalarını sağlayan kıkırdak �skelete 
geç�şler�nde b�le tek b�r amaç vardı: bu bes�n 
z�nc�r�n�n tepe noktasında yer alab�lmek. O da b�r 
avcıydı ve tüm donanım ve yetenekler� tek b�r amaç 
�ç�n vardı: öldürmek… Köpekbalıkları den�zler�n 
efend�s� olmuştu ve doğal ortamlarında onları tehd�t 
eden çok az düşmanları vardı. Bu nedenle çok 
rahatlamışlardı… Uzun b�r hayat, yavaş büyüme, 
geç üreme, az sayıda yavru sah�b� olma… Yaralıyüz 
ve türdeşler�n� den�zel hayatın el�tler� sınıfına sokan 
bu özell�kler, b�r gün gelm�ş ve onların lanet� 

olmuştu… İnsanoğlu kend�s�ne ver�len �le 
yet�nmem�ş, doğayı kend�s�ne daha fazla cömert 
olmaya zorlamış, alet kullanarak kend�ne b�r yaşam 
yer� �nşa etm�şt�. Böylel�kle h�çb�r canlıya nas�p 
olmayan b�r şey �nsanoğluna nas�p olmuştu… 
Sayısını doğal kısıtlama olmaksızın artırab�lmek… 
Böyle b�r şans Yaralıyüz �ç�n b�le yoktu. Ancak eğer 
yed�kler� balıkların sayısı artarsa köpekbalıklarının 
sayısı artıyor, köpekbalıklarının sayısı artınca bu 
sefer yed�kler� balık sayısı azalmaya başlıyor, 
ardından aç kalan köpekbalıklarının sayısı tekrar 
azalmaya başlıyordu. Bu doğal b�r dengeyd�. Ancak 
�nsan, artan nüfusunu doyurab�lmek �ç�n önce karayı 
kend�ne cömert olmaya zorlamış, sonra den�zler� 
sömürmeye başlamıştı. Yaralıyüz'ün arkadaşları 
zaman zaman �nsandan bahsederd�. Den�ze bırak-
tıkları b�r şeylere takılan ya da yakalanan arkadaşları 
o anları ve tekrar den�ze ger� bırakılışlarını büyük b�r 
macera g�b� anlatırlardı. Ama o yıllarda, maceraları-
nı anlatan arkadaşları tek tek ortadan kaybolmaya 
başladı. Yaralıyüz o kadar arkadaşının nereye 
g�tt�ğ�n� merak ed�yordu… Günler geçt�kçe den�z�n 
�ç�nde görünmez b�r duvarda asılı kalan ya da d�pte 
uzanan halatlarda cansız yatan arkadaşlarını 
gördükçe bu merakı yer�n� acıya bırakmıştı…

İnsan �le �lk tanışmasını hatırladı Yaralıyüz. O 
gün de avlanıyordu genç köpekbalığı. Çok kolay 
yakaladığı avını yakalayıp, klas�k parçalama 
hareket� olan başını sağa sola çev�rme hareket�n� 
yaparken b�r şeyler�n ters g�tt�ğ�n� anlamıştı. 
Ağzının �ç�nde h�ssett�ğ� gar�p duygu (acı) ve 
mıhlanmışçasına olduğu yerden çok fazla hareket 
edemey�ş� beyn�ne yavaş yavaş tehl�ke s�nyaller�n� 
göndermeye başlamıştı. Yakalanmıştı; ısırdığı yem 
�le b�rl�kte çel�k b�r kanca ağzına g�rm�ş ve onu 
çenes�n�n sağ tarafından yakalamıştı… Hareket 
edem�yordu, yüzem�yordu. Kurtulmak �ç�n büyük 
b�r güçle savurdu kend�n�. B�r kez daha ekos�stem 
�ç�nde her şey�n b�r anda farklı b�r anlama 
bürüneb�leceğ�n� anımsadı: bu sefer den�z, onun 
�ç�n yaşam yer� olan bu yer, ölüm demekt�! 
Çabaladıkça durum daha �y� olmuyor, gücü 
azalıyordu. Gücü azaldıkça mücadele edem�yor ve 
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b�r el onu yukarılara çek�yordu. Artık sonunun 
geld�ğ�n� düşünmeye başlamıştı… Öylece kend�n� 
bıraktı… Kend�n� bıraktığı o b�r an, o küçücük an 
�ç�nden b�r ses “tam zamanı, ya ş�md� ya h�ç” ded�. 
Son b�r güç �le kafasını sola doğru hızla çev�r�p 
kancadan kurtuldu… Yukarıda kayığın üstünde 
görülen bell� bel�rs�z b�r s�lüet�n arkasından 
mırıldandığını duydu… Bu Yaralıyüz'ün b�r �nsan 
�le �lk tanışmasıydı…

Ve Yaralıyüz y�ne Boncuk Koyu'nda yüzerken 
son zamanlarda çok sık karşılaştığı, büyük b�r 
merak �le yaklaşmak ve duyduğu ürkekl�k �le uzak 
durmak arasında bocaladığı o canlıyı tekrar 
görüyordu. Den�zde çok sık gördüğü b�r canlı 
değ�ld� bu; hatta belk� den�ze b�le a�t değ�ld�. 
Üzerler�nde kend�ler�n�n olmayan yapay b�r elb�se 
taşıyor, suda göreb�lmek �ç�n gözlük takıyor ve 
nefes almak �ç�n b�r borudan faydalanıyorlardı 
(Res�m 3). Eller�nde arada sırada çok parlak ışık 

saçan b�r mak�ne �le Yaralıyüz'ü görünce duruyor-
lar, eller�ndek� parlak beyaz tahta benzer� b�r şeye 
yazı yazıyorlardı… “En �y�s� uzak durmak” d�ye 
�ç�nden geç�rd� Yaralıyüz sak�nce ger� dönüp 
der�nl�klere doğru kaybolurken…

BİLİMADAMI 
Güneş doğmak üzereyd�. Kum köpekbalığı 

�zlemek demek, sabahın erken saatler�nde kalkmak, 
sevd�kler�n� ger�de bırakmak, Boncuk Koyu'na 
gelerek genelde soğuk b�r suya g�r�p yaklaşık 5 saat 
kadar den�zde kalmak, yabancı olduğun b�r ortamda 
senden daha avantajlı, aslında tehl�kel� ama b�r o 
kadar da utangaç kum köpekbalıkları �le burun 
buruna gelmek, adrenal�n� h�ssetmek ve b�raz da 
korkmak demekt�. “Korkmuyor musun?” d�ye 
sorardı herkes. Genç köpekbalığı uzmanının cevabı 
nett�: “Evet, korkuyorum”. Çünkü den�z�n altı 
b�zler�n a�t olmadığı b�r dünya �d�. Karşılaştığı kum 
köpekbalıkları �se bu ortamda evr�mleşm�ş uzman 
b�rer avcı… Zaten duyduğu bu korku değ�l m�yd� k� 
onu kum köpekbalığını gözlerken d�kkatl� olmaya, 
her hareket�n� kontrol etmeye ve algılarını daha 
fazla açmasına neden olan? Uyulması gereken kural 
bas�tt�: kum köpekbalığını s�n�rlend�recek veya 
rahatsız edecek herhang� b�r durumun oluşmasına 
neden olmamak. Bu nedenle, gözlem�n sürdüğü 5 

saat boyunca r�sk oluşturacak h�çb�r şey 
yapmamaya çalışıyor, gördüğü bu müth�ş 
canlıları hayranlık �le seyred�yor, �ş�n� 
yapıyor, ek�b�n� d�kkatle kontrol ed�yor ve 
�ç�nde her dak�ka artan adrenal�n� dengede 
tutmaya çalışıyordu. Bugüne kadar (yaklaşık 
3 sened�r bu �ş� yapıyordu) h�çb�r kum 
köpekbalığı onu tac�z etmem�şt�. Zaman 
zaman (özell�kle de 2 ya da 3 köpekbalığı b�r 
aradayken) meraklı meraklı yaklaştıkları, 
altında gez�nd�kler� olmuştu. Hatta b�r kere-
s�nde suyun çok bulanık olduğu b�r günde 
burun buruna b�le gelm�şlerd�. Saldırgan 
köpekbalığı türler� de vardı tab� ama kum 
köpekbalığı bu saldırgan türlerden değ�ld�, 
aks�ne oldukça çek�ngen ve ürkekt�ler. 

1997 yılıydı. O zamanlar b�l�m öğrenme heves� 
�le rahmetl� Savaş (MATER) hocasının odasına 
g� t t �ğ�nde hocası  ona,  “sen köpekbalığı 
çalışmalısın” dem�ş ve üzer�nde merakla g�deceğ� 
bu yolun kapısını açmıştı. Ege Ün�vers�tes�'nde 
başlayan bu yol, onu yıllar sonra Muğla Sıtkı 
Koçman Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�'ne 
get�rm�şt�. Daha İzm�r'de yaşarken de b�r Akyaka
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 aşığıydı. İlk kez 1989 yılında gördüğü bu cennete 
âşık olmuştu. Eşs�z Kadın Azmağı, den�z�n hemen 
�ç�nden kaynayan soğuk su gözler�, yukarıdan 
üzer�ne devr�lecekm�ş g�b� olan dağları, çam 
ağaçları, o turkuaz reng� d�b� görünmeyen den�z�, 
geleneksel evler� �le burası �nsanın uzun yaşaya-
b�leceğ� b�r yerd�… 

Ama ş�md� durum b�raz değ�şm�ş, Akyaka ünlü 
b�r tat�l cennet� (!) hal�ne gelm�şt� ve b�r tat�l cennet� 
hal�ne gelmen�n ödenmes� gereken faturaları �le 
boğuşuyordu. Bu sorunları çözmek �ç�n atılan 
adımlar, yapılan �ş ve projeler b�t�yordu b�tmes�ne 
ama hayata geçen veya yansıyan elle tutulur b�r 
şeyler ortaya çıkıyor muydu o tartışılırdı �şte. 
Gökova Körfez�'n�n 1980 yılında ÖÇKA �lan 
ed�lmes�n� tak�ben burada pek çok çalışma 
yapılmaya başlanmıştı. Yören�n ekonom�k, sosyo-
ekonom�k, coğraf�k, b�yoloj�k, kültürel vb. ne kadar 
değer� var �se masaya yatırılmış ve kayıt altına 
alınmaya çalışılmıştı. Yörede özell�kle geleneksel 

balıkçılık öneml�yd�, hatta kadın balıkçıları nad�r 
örneklerdend�. Balıkçılığı koruma adına atılan 
adımlar vardı. En son Gökova ÖÇKA �ç�ndek� 6 
bölge (Akbük, Akyaka, Çamlı, Boncuk Koyu-
Karacasöğüt, İng�l�z L�manı ve Bördübet) BKA 
�lan ed�lm�şt� (Res�m 4). Bu alanlar sayes�nde 
den�zel canlılar korunuyor, kum köpekbalığı 
(Carcharh�nus plumbeus) başta olmak üzere 
küresel öneme sah�p türler�n nesl�n�n devam etmes� 
sağlanıyordu. Yöre ekonom�s� desteklen�yordu; 
den�zel değerler�n korunması, aynı zamanda 
ekonom�k değerler�n de korunmasına katkı 
koyuyordu. Böylece Gökova ÖÇK Bölges�, ülke 
ekonoms�ne yıllık 50 m�lyon TL katkı sağlıyordu. 
Balık stokları korunuyordu. Gökova ÖÇK Bölges� 
den�zel alanında �lan ed�len 6 adet BKA sayes�nde 
balık stokları koruma altına alınmış ve daha 
ş�md�den balık populasyonlarını �zleme çalışması 
sonucunda Lahoz populasyonunda %18, Orfoz 
populasyonunda %19 oranlarında artış gözlenm�şt�. 
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Bölgedek� balıkçılık faal�yetler�n�n yöreye yıllık 
katkısı 534 b�n TL �d�. Den�zel b�yoçeş�tl�l�ğ�n 
korunmasıyla gel�şen amatör balıkçılık Türk�ye 
ekonom�s�ne yıllık 33 m�lyon TL (ulaşım, 
konaklama, av malzemeler�, yemek, �çmek) gel�r 
sağlıyordu (www.dka.gov.tr). Balıkçılar b�raz 
mırıldansa da bu alanlar öneml�yd�. Aslında bu 
alanların korunmasında yerel (balıkçılar başta 
olmak üzere tüm yerel paydaşlar) destek, �stek ve 
�rade oldukça öneml�yd�. Z�ra bu alanlar balıklar 
�ç�n b�r banka hesabı g�b�yd�. Bu alanlarda korunup, 
ürey�p, büyüme şansı bulan balıklar, alandak� 
sayıları artıp bes�n rekabet� başlayınca tüm körfeze 
yayılmaya başlıyorlardı. Tab� bu alanların yararını 
kısa vadede görmey� beklemek b�raz saflık olurdu, 
daha zaman vardı. Bu �ş olacaktı. O yaşlı balıkçının 
bahsett�ğ� esk� günlere dönmek mümkündü. Bu 
adımlar sayes�nde Akden�z'de 677 adet Den�z ve 
Kıyı Koruma Alanı (DKKA) oluşturulmuştu ve ne 
mutlu k� bunlardan 31 tanes� de Türk�ye'de yer 
almaktaydı (Bu alanlar yaklaşık 346.138 hektar 
alanı kaplıyor ve Türk�ye kara sularının yaklaşık % 
4'ü korunuyor). 

B�ndokuzyüzseksenlerde köpek balığı avladı-
ğından bahseden yaşlı b�r balıkçı �le tanışmıştı. 
Uzun sohbetler�nden sonra artık o zamanlar yaptığı 
“o �ş�” çok ta böbürlenerek anlatmıyordu. 400 m�l-
yon yıldır den�zlerde yüzüp avlanmalarına karşın 
�nsanın, balıkçılık yoluyla, den�zlerdek� bes�n 
z�nc�r�ne dah�l olması �le köpekbalıkları dah�l 
b�rçok den�z canlısının nesl� tükenme tehd�d� �le 
karşı karşıya kalmıştı. İnsanların atfett�ğ� “ekono-
m�k önem” köpekbalıklarının lanet� olmuştu. 
Köpekbalıkları günümüzde eğlenceden, gıdaya, 
kozmet�kten, �laç endüstr�s�ne kadar çeş�tlen-
d�r�leb�len b�rçok alanda, değ�ş�k amaçlarla 
kullanılmaktaydı. Bugün dünyanın b�rçok büyük 
akvaryumunda köpekbalıklarının serg�lend�kler� 
tanklar, z�yaretç�ler�n en fazla �lg�s�n� çeken yerler�n 
başında gelmekteyd�. Ayrıca, köpekbalıklarının 
sıklıkla görüldüğü yerlerde, uzman dalgıçlar 
eşl�ğ�nde yaptırılan köpekbalığı dalışları, son 
yıllarda sualtı tur�zm�n�n en �lg� çeken faal�yetler� 

arasında yer almaktaydı. Geçm�şte ya atılan ya da 
sadece balık unu yapımında kullanılan köpekbalığı 
kıkırdağının kullanım alanları günümüzde g�derek 
çeş�tlenmekte. Bugün köpekbalığı kıkırdağı 
özell�kle kanser tedav�s�yle �lg�l� olarak yürütülen 
b�rçok çalışmanın odak noktası hal�ne gelmekte, 
tabaklanmış köpekbalığı der�s�, kıymetl� b�r ham 
madde olarak öne çıkarken; köpekbalığı kara-
c�ğer�nden çıkarılan yağ, zeng�n A v�tam�n� 
�çer�ğ�nden dolayı �laç sanay�nde gen�ş kullanım 
alanları bulmakta. Köpekbalığı çeneler� ve d�şler� 
de dekorasyon ve takı sektörünün �lg� çek�c� 
nesneler� arasında yer alıyor (daha fazla b�lg� �ç�n 
bkz. Kabasakal, 2011 sayfa 43-48). Ayrıca göz 
kornealarından göz nak�ller�nde; kıkırdaklarından 
yanık �lacı yapımında ve b�yok�myada; kanlarından 
kan pıhtılaşmasını sağlayan �laç yapımında; 
m�des�nden alabalık yem� yapımında; der�s�nden 
der� sanay� ve zımpara yapımında yararlanılmak-
taydı. E bu kadar çok “ekonom�k değer�” olan b�r 
grubun, tüm yaşam stratej�s�n� rahat yaşama üzer�ne 
kurması mantıklı b�r seç�m m�yd�? 

400 m�lyon yıllık evr�msel tar�hler� süres�nce 
köpekbalıkları den�zel ortamın efend�ler� olarak 
rahat b�r yaşam stratej�s� (k-seç�l�ml� yaşam) ben�m-
sem�şlerd�. Bu genel durum kum köpekbalıkları �ç�n 
de geçerl�yd�. Uzun süre yaşayab�l�yorlar 
(araştırıcılar onların 50 yıldan fazla yaşayab�leceğ� 
sonucuna varmışlardı; Casey ve Natanson, 1992), 
büyük boylara (250 cm'ye kadar) ulaşab�l�yorlardı. 
Üremeler� ve büyümeler� �ç�n acele etmeler�n� 
gerekt�recek doğal b�r neden yoktu. Bu nedenle geç 
ürüyor (�lk üreme boy aralığı 126-183 cm, yaklaşık 
25 yaş), üremeye harcanacak enerj�y� büyümeye 
kullanarak yavaş yavaş büyüyorlardı. Geç ve 
n�speten büyük b�r boyda üremen�n şöyle b�r avantajı 
da vardı: az sayıda ama büyük, hayatta kalma şansı 
yüksek, kend� kend�ne yeteb�len yavrulara sah�p 
olmak. Kum köpekbalığı d�ş�ler� 12 ay süren b�r 
ham�lel�k (plesantalı v�v�par�te olması neden�yle 
memel�lerdek� ham�lel�ğe atfen) dönem�nden sonra 
sayıları 1-14 (Bass vd., 1973) ve boyları 45-65 cm 
(Sa�d� vd., 2006) arasında değ�şen yavrularını canlı 
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olarak doğurmaktaydılar. Her �k� veya üç yılda b�r 
üreme gerçekleşmekteyd�. Ama �ş�n �ç�ne �nsan, 
balıkçılık yoluyla, g�rd�ğ�nde bu eşs�z, zor elde 
ed�leb�len ve köpekbalıklarının leh�ne olan yaşam 
özell�kler�, b�r anda köpekbalıklarının ölüm fermanı 
oluyordu. Doğrudan veya dolaylı, çok sayıda 
yakalanmaları sonucunda nüfusu kısa sürede 
çökme aşamasına gel�yordu. Daha üreme şansı 
bulamadan (geç yaşta üremeden dolayı) ya da 
düşük üreme yetenekler� (az sayıda büyük yavru 
üretme) özell�kler� neden�yle balıkçılık el�yle ölen 
her b�r köpekbalığı en az 10 doğmamış köpekbalığı-
ın da yok olmasına, nüfusun kend�n� yen�leme 
şansını bulamamasına yol açıyordu. Durum kum 
köpekbalığı �ç�n de vah�md�. Bugün kum 
köpekbalığı popülasyonları küresel olarak Hassas 
(VU A2bd+4bd) (IUCN, 2014), Akden�z genel�nde 
(Abdul Malak vd., 2011) ve Türk�ye den�zler�nde 
(Fr�cke vd., 2007) �se Tehl�ke Altında (EN) olarak 
sınıflandırılıyordu. Bundan dolayı değ�l m�d�r k� 
geçen zaman �ç�nde b�rçok köpekbalığı türü koruma 
altına alınmış ve avlanmaları yasaklanmıştı. Ama 
tür koruması da b�r yere kadar �dare ed�yordu. 
Bunun b�r adım ötes� ve daha etk�l�s�, koruma 
altındak� bu türler �ç�n k�l�t yaşam yerler�n� (üreme, 
beslenme vb. amaçlarla kullandıkları) ortaya 
çıkarıp korumaktı. İşte Boncuk Koyu g�b� köpek-
balıklarının üreme �ç�n kullandıkları alanlar ve bu 
alanların korunması bu nedenle çok öneml�yd�. Şu 
ana kadar çok az üreme alanı bel�rleneb�lm�şt�. Kum 
köpekbalığının Atlant�k'te Cod ve Canaveral 
burunları arası (Merson ve Pratt, 2001), Meks�ka 
Körfez�'n�n kuzey kısmı (Carlson, 1999) ve 
Brez�lya'nın Pernambuca kıyıları olmak üzere 3, 
Akden�z'de �se Gabes Körfez� (Capape, 1984; 
Brada� vd., 2005; Sa�d� vd., 2006) �le en b�l�nen yer 
olan Boncuk Koyu olmak üzere 2, toplamda �se 
belgelenm�ş 5 üreme sahası b�l�nmekteyd�. Bunlara 
�laveten Adr�yat�k Den�z�'n�n kuzey� (Constant�n� 
ve Affronte, 2003), Slovenya'nın P�ran kıyıları 
(L�pej vd., 2004) �le İskenderun Körfez� (Başusta ve 
Erdem, 2000; Kabasakal, 2002; B�lecenoğlu, 
2008)'n�n de muhtemel üreme alanı olab�leceğ�n-
den bahseden çalışmalar vardı. Araştırıldıkça daha 

b�rçok yer�n ortaya çıkarılab�leceğ� aş�kardı. Dr. 
F�l�z b�le projes� süres�nce Muğla kıyılarında 
Boncuk Koyu'ndan başka en az 3 yer�n daha üreme 
amacıyla kullanıldığından şüphelenmekteyd�. 

2012 yılıydı. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Tab�at 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen “Türk�ye'n�n Den�z ve Kıyı Alanlarının 
Güçlend�r�lmes�” projes� kapsamında Gökova Özel 
Çevre Koruma Bölges� Boncuk Koyu'nda “Kum 
Köpekbalıklarının İzlenmes�” çalışmasını yürütmes� 
�ç�n Dr. Harun (GÜÇLÜSOY) �le b�r araya 
gelm�şlerd�. Bu anı yazar her zaman “hayal�me 
attığım adım” olarak n�telerd�. Boncuk Koyu �le �lg�l� 
çalışmaları uzun zamandır tak�p ed�yordu. İlk olarak 
İtalyan araştırmacılar, kum köpekbalığının üremek 
�ç�n koya yaz başında (Mayıs ve Haz�ran) geld�ğ�n� 
b�ld�rm�şt�. Bu bulgunun ardından Boncuk Koyu'nun 
önem� ve korunması gerekt�ğ�ne da�r makaleler 
yapılmıştı. Gökova Körfez�'n�n b�r ÖÇK alanı 
olması neden�yle, bölgedek� çalışmalar 2006 
yılından �t�baren T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (OCKKB) 
tarafından koord�ne ed�len projeler �le devam etm�şt�. 
ÖÇK tarafından 2006 yılında yaptırılan b�r 
çalışmada, kum köpekbalıklarının N�san-Mayıs 
aylarında Boncuk Koyu'nda tesp�t ed�ld�ğ� b�ld�r�l-
m�şt�. Aynı yılda (1 Temmuz-1 Ağustos 2006 
arasında) Boncuk Koyu'nda kum köpekbalığı 
koruma sahası oluşturulmuş ve geç�c� b�r gözlem 
s�stem� kurulmuştu. Bunun yanında, koya uyarı 
levhaları konulmuş ve koruma sahasını oluşturmak 
üzere 5 adet sarı şamandıra �le bölge bel�rlenm�şt�. 
2008 yılında yapılan �zleme çalışmasında, 125 kez 
köpekbalığı gözlem� yapıldığı b�ld�r�lmekteyd�. 2009 
�zlemes�nde �se 15 gözlem yapılmış, bu gözlemler�n 
10'unda köpekbalığı �le karşılaşılmış ve toplamda 67 
b�rey sayılmıştı. 2009 yılındak� d�ğer b�z �zlemede 
�se 57 dalışta 99 kez köpekbalığı gözlemlend�ğ� ve 
çalışma süres�nce toplamda 296 b�rey�n gözlemlen-
d�ğ�n� bel�rt�lm�şt�. 2012 senes�nde kend� ek�b�yle 
yaptığı �zleme çalışmasında 43 kez kum köpekbalığı 
gözlem� yapmış ve toplam 93 b�rey gözlend�ğ�n� 
b�ld�rm�şt�. 

BALIKÇI, KUM KÖPEKBALIĞI VE BİLİMADAMI

Sayı: 58-61 Ocak-Haz�ran 2015



43

Dr. F�l�z öncek� çalışmaları �nceled�ğ�nde (kend� 
çalışması da dah�l) Boncuk Koyu'nda kum köpek-
balıkları �le �lg�l� yapılan çalışmaların genelde 
dönemsel (kum köpekbalığının üreme dönem� 
olduğu düşünülen çoğunlukla �lkbahar sonu yaz 
başı şekl�nde) olarak yapıldığı ve sınırlı b�r ver�y� 
�çerd�ğ�n� gömüştü. Bu çalışmalar kum köpek-
balığının bu koya sadece yılın bel�rl� b�r zamanında 
mı geld�ğ� yoksa koyu sürekl� olarak mı kullandığı 
konusunda net b�r ver� sunamamaktaydı. Bu 
sorunun cevabının ortaya konab�lmes� �ç�n �lk 
olarak koyun en az 12 ay süren b�r çalışma �le �zlen-
mes� gerekl�yd�. İşte bu amaçla "Kum Köpekbalığı 
[Carcharh�nus plumbeus (Nardo, 1827)] Peş�nde" 
başlıklı projey� başlatmıştı. 

Proje 18 ay olarak planlanmıştı ve 4 k�ş�l�k b�r 
ek�p bu projede çalışacaktı (Res�m 5). Sualtı göz-
lemler�, Boncuk Koyu'nun kuzey kısmına 2006 
yılında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
(OCKKB) tarafından yerleşt�r�len üç (�lk yerleş-
t�r�ld�ğ�nde beş şamandıra varken, çeş�tl� nedenler-
den dolayı üç şamandıra kalmıştı) şamandıra �le 
sınırlanan alan �çer�s�nde yapılmıştı (Res�m 6). 
Köpekbalıklarını ürkütmemek �ç�n gözlemler 
sadece yüzeyden yüzerek (elb�se, maske, palet, 

şnorkel) �le yapılmıştı. Gözlemler, �k� k�ş�l�k 
ek�plerle, sabah 07.00'den başlayarak 12:00'ye 
kadar her saat başı başlanıp 50 dak�kayı geçmeye-
cek şek�lde, yüzeyden ve köpekbalıklarını ted�rg�n 
etmemek �ç�n koyun kuzey duvarına oldukça yakın 
yüzerek yapılmıştı. Tüm gözlemler kıyıdan 
başlamış ve koyun en batısındak� şamandıraya 
doğru sadece tek hat boyunca ver� toplanmıştı. 
Dönüş esnasında kum köpekbalığı b�reyler� 
gözlenm�ş olsa b�le değerlend�rmeye alınmamıştı. 
Köpekbalığı b�rey veya b�reyler�ne rastlandığında 
su yüzey�nde sab�t durulup, sualtında yazılab�l�r 
tahtalara b�rey sayısı, gözlem zamanı ve hang� 
şamandıralar arasında gözlend�ğ� not ed�lm�şt�. İk� 
veya daha fazla kum köpekbalığının b�r arada 
bulunuşu, grup olarak değerlend�r�lm�şt�. Gözlem-
ler esnasında ek�pten b�r� de sualtı fotoğraf 
mak�nes� �le fotoğraflamıştı. Kum köpekbalığının 
alanı kullanımında den�z suyu sıcaklığının etk�s� 
olup olmadığını anlayab�lmek �ç�n temperatür kayıt 
ed�lm�şt�. Köpekbalıklarının, çalışma bölges�ndek� 
alan kullanımlarını anal�z edeb�lmek �ç�n, 
şamandıralardan oluşan hat kıyıdan açığa doğru 
K5, K4, K3, K2 ve K1 şekl�nde parsellere ayrılmıştı 
(bu aynı zamanda daha öncek� çalışmalarda da
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kullanılan s�stemd�) (Res�m 7). Ortalama 2 metrey� bulan boyları �le Boncuk 
Koyu'ndak� kum köpekbalıklarını �lk kez 12 ay 
boyunca �zleyen proje yen� b�tm�ş ve kum köpek-
balığı �le �lg�l� çok değerl� b�lg�ler elde ed�lm�şt�. 
2013'ün Mayıs ayı �le 2014'ün N�san sonuna kadar 
süren projede toplamda 28 araz� çalışması ve 140 
gözlem yapılmıştı. Köpekbalığı gözlemler�n�n çoğu 
K4 (%39,6) bölges�nde olurken, bunu K3 (%26,0), 
K2 (%17,8), K1 (%8,9) �zlem�şt�. Kum köpek-
balığının sabah saat 07:00 �le 08:59 per�yodunda 
daha çok gözlenm�şt� (%76,9). 140 gözlem�n 
51'�nde köpekbalığı �le karşılaşılmış ve toplamda 
169 kum köpekbalığı b�rey� sayılmıştı. Kum 
köpekbalığı 8 ay alanda gözlen�rken, 4 ay (Aralık, 
Ocak, Şubat ve Mart) h�ç köpekbalığına rastlan-
mamıştı. Alanda den�z yüzey suyu temperatürü 20° 
C'n�n üzer�ne çıktığında kum köpekbalıklarını gör-
meye başlamışlar, �lg�nç olarak bu temperatürden 
daha düşük sıcaklıklarda köpekbalığı gözlemleye-
mem�şlerd�. 

Ama sorulara cevap bulunmuş muydu? 

Farklı dönem ve sürelerde yapılan daha öncek� 
çalışmalara bakıldığında (Tablo 1), farklı b�rey 
sayıları olduğu ve alanda m�n�mum 67 maks�mum 
296 b�rey sayıldığı görülmekteyd�. Görüldüğü 
üzere, alandak� kum köpekbalığı b�rey sayısını net 
b�ç�mde söylemek zordu. Dahası, bu sayıların 
alanda bulunan kum köpekbalıklarının tam sayısını 
sağlıklı b�ç�mde gösterm�yor olab�leceğ� �ht�mal� 
de vardı. Bu gözlemler�n �ç�nde tekrarlı olarak 
sayılmış kum köpekbalığı olma olasılığı yüksekt�.

Res�m 6: Koruma Alanı

Res�m 7: Parsel S�stem�

Tablo 1. Araştırıcılara göre köpekbalığı gözlemler�n karşılaştırılması
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Bu nedenle, Boncuk Koyu'nda bulunan kum 
köpekbalıklarının sayısını ortaya çıkaracak çalış-
malara (markalama-yen�den salma g�b�) ac�len 
�ht�yaç duyulmaktaydı. 

Bu çalışma, alanı �lk kez 12 ay boyunca �zlemes� 
açısından öneml�yd� ve bazı b�lg�ler �lk kez gün 
ışığına çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan köpek-
balığı gözlemler� Haz�ran'da tepe noktasına 
ulaşmış, ancak Temmuz ayında düşüş eğ�l�m� 
göstererek Ağustos ayında m�n�mum gözlem 
sev�yes�ne düşmüştü. Eylül ve Ek�m'de tekrar artış 
görülse de gözlemler Mayıs-Haz�ran sev�yes�ne 
ulaşmamış ve Kasım'da azalarak sonlanmıştı. İy� 
b�r karşılaştırma olanağı bulunan Mayıs-Eylül 
arasında görülen genel eğ�l�m, bu çalışmada 
bulunan sonuçlar �le aynı çıkmıştı. Bu genel eğ�l�m 
�ç�nde Ağustos ayında kum köpekbalığı sayısının 
b�rden b�re düşüş göstermes� �lg�nçt�. Kum 
köpekbalıklarının bel�rl� sıcaklık aralıklarında daha 
yaygın bulundukları, dünyanın farklı bölgeler�nde 
yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulmuştu. 
Delaware Koyu'nda (Batı Atlant�k) gerçekleşt�r�len 
gözlemler, yüzey suyu sıcaklığının 15.4-28,5 Cº 
aralığında değ�ş�m gösterd�ğ� sığ kıyısal sularda C. 
plumbeus türüne rastlandığını ortaya koymuştu 
(Merson ve Pratt, 2001). Boncuk Koyu'nda Akça 
(2010) tarafından yapılan çalışmada da, elde ed�len 
temperatür ölçümler�yle, gözlenen b�rey sayıları 
arasında b�r �l�şk� kurularak, kum köpekbalığı 
ortalama b�rey sayısının 18 Cº ve 23 Cº'ler de 
artışlar gösterd�ğ� rapor ed�lm�şt�. ÖÇK (2006) 
çalışmasında �se Boncuk Koyu yakınlarındak� bazı 
�stasyonlarda f�z�kok�myasal parametreler düzenl� 
olarak tesp�t ed�lm�ş ve elde ed�len sonuçlara göre 
Mayıs-Temmuz dönem�nde yüzey suyu sıcak-
lığının 19-26 Cº arasında değ�şt�ğ�, 10 m der�nl�kten 
sonra sıcaklığın kademel� olarak azalarak 40 
m'lerden �t�baren 18 Cº'ye kadar düştüğü bulunmuş-
tur. Bu çalışmada da yüzey suyu ortalama tempe-
ratür değerler� �le gözlenen kum köpekbalığı b�rey 
sayısı arasında �l�şk� �ncelenm�ş ve en azından 
çalışma per�yodunda, köpekbalığının yüzey suyu 
sıcaklığı 20 Cº'n�n üzer�ne çıktığında alanda 
gözlenmeye başladığı, bu değer�n altına düştüğün-

de �se alanda gözlenmed�ğ� sonucu çıkmıştı. Ağus-
tos ayında kum köpekbalığı sayısının b�rden b�re 
düşmes� �le �lg�l� olarak ta den�z suyu temperatürü-
nün yükselmes� düşünüleb�l�rd�. Akça (2010) 
Ağustos ayı �ç�n ortalama 27,6 Cº sıcaklığını verm�ş 
ve Ağustos ayında gözlem sayılarında bel�rg�n 
düşüş rapor etm�şt�. Bu b�lg�ler ışığında Boncuk 
Koyu kum köpekbalığının alana g�r�ş ve alanı terk 
ed�ş terc�h�nde temperatürde 19,3 Cº (Akça, 2010) 
ve 20 Cº (bu çalışma) g�b� b�r m�n�mum eş�k olduğu, 
temperetürün 26 Cº üzer�ne çıkmasının da y�ne tür 
üzer�nde rahatsız ed�c� b�r özell�k olarak karşımıza 
çıktığı düşünüleb�l�rd�. Y�ne de, kum köpekbalık-
larının Boncuk Koyu'ndak� üreme alanını kullanım-
larının, sıcaklık vb. çevresel parametreler� �le 
�l�şk�s�n� ortaya koyab�lmek �ç�n daha kapsamlı 
çalışmalara gereks�n�m vardı. 

Köpekbalığı gözlenmeyen aylar, gerçekten 
temperatüre veya daha başka nedenlere bağlı olarak 
kum köpekbalığının alanı terk ett�ğ�n� göster�yor 
olab�leceğ� g�b�, ayda 2 kez yapılan araz� çalışma-
larında kum köpekbalığına tesadüf� olarak rastlan-
madığı anlamına da geleb�l�rd�. Z�ra alan 2012 
yılından ber� proje ek�b� tarafından �zlenm�şt�. 
Örneğ�n, Mayıs ve Haz�ran ayı g�b� kum köpek-
balığının yoğun gözlend�ğ� aylarda yapılan 
gözlemlerde b�le, değ�ş�k haftalarda farklı sonuçlar 
�le karşılaşılmıştı. Örneğ�n b�r hafta önce kum 
köpekbalığı b�reyler� gözlen�rken, b�r hafta sonra 
g�d�len b�r araz� çalışmasında h�ç köpekbalığına 
rastlanmadığı da olmuştu. Bu bağlamda, öncek� 
çalışmalara göre de alanda köpekbalığı var olduğu 
b�l�nen b�r dönemde b�le kum köpekbalığına denk 
gel�nmemes�, bu projede köpekbalığı gözlenmeyen 
aylarda yapılan 2 araz�de de köpekbalıkları orada 
oldukları halde karşılaşılamamış olma �ht�mal�n� 
�çereb�l�rd�. Öneml� b�r soru da eğer gerçekten kum 
köpekbalıkları alanı terk ed�yorlar �se nereye 
g�tt�kler�yd�. Bu sorunun cevabını çözeb�lmek �ç�n 
y�ne markalama-yen�den bırakma çalışmasından 
yararlanab�leceğ� g�b�, elektron�k veya telemetr� 
�zlemeye olanak veren marka çalışmaları kullanıla-
rak ta b�reyler�n ne zaman, ne şek�lde yer değ�ş-
t�rd�ğ�, gün �ç�nde nasıl b�r hareket b�ç�m�
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serg�led�kler� ve nerelere kadar g�tt�kler� açığa 
çıkarılab�l�rd�.

Alanda aynı anda görülen köpekbalığı sayısı -
özell�kle grup olarak- �le �lg�l� olarak bu çalışmada 
en fazla 6 b�reyden oluşan b�r grup gözlenm�şt�. 
Ancak, Boncuk Koyu'ndak� araz� çalışmaları 
sırasında tanışılan �k� Alman amatör dalgıç tarafın-
dan sağlanan ver�ye (1985-2012 arasında her sene 
alana gelerek amatör b�r arş�v oluşturmuşlar) 
dayanarak alanın uzun döneml� b�r sağlamasını 
yapmak mümkün olmuştu. Almanlara göre alanda 
görülen köpekbalığı sayısı son yıllarda azalmıştı. 
1980'l� yılların ortalarında çekt�kler� b�r fotoğrafta 
b�r karede aynı anda tam 24 köpekbalığı olduğunu 
söylem�şlerd�. Dr. F�l�z �le paylaştıkları 1990'lı 
yıllara a�t fotoğrafta �se b�r karede 10 köpekbalığı 
aynı anda görülmekteyd� (Res�m 8). Bu b�lg�ler �le 
zamana bağlı olarak köpekbalığı sayısında b�r 
azalma olduğu, grupları oluşturan b�rey sayılarının 
da buna bağlı olarak düştüğü �dd�ası üzer�nde 
düşünülmes� gereken b�r konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu azalmaya neden olarak balıkçılık, 
tekne turları ve koyun sah�l ç�zg�s�nde meydana 

gelen değ�ş�mler� öne sürmüşlerd�r (k�ş�sel görüş-
me; Holger Lukas ve Frank D�estel). Bu durumda 
alınan tüm koruma önlemler�ne karşın, türün 
sayısal olarak azalmaya devam ed�yor olab�-
leceğ�n� göstermes� açısından end�şe ver�c� b�r 
durum olab�l�rd�. Zaman zaman Gökova Körfez�'-
n�n orta noktalarında bırakılan ağlara tesadüfen 
yakalanan yavru kum köpekbalığı b�reyler� canlı 
�se den�ze ger� bırakılıyor, ancak çoğu zaman 
ölmüş olarak ağdan çıkıyorlardı. Bu kazara yaka-
anmalar b�le hala b�r tehd�tt�. Kum köpekbalığının 
hayatta varlığını sürdüreb�lmes� �ç�n balıkçılar �le 
olan mücadeles�…

Ve Dr. F�l�z o günü hatırladı… 2014'ün Mayıs 
ayının 12. günü... Saat sabah 07:30 c�varıydı ve 
den�z suyu sıcaklığı 20 Cº olarak gözüküyordu. K3 
bölges�nde �lerlerken karşısına çıkan kum köpek-
balığını yıllardır duymuş, h�kayes�n� d�nlem�ş hep 
merak etm�ş ama h�ç karşılaşmak nas�p olmamıştı. 
Dr. F�l�z durdu. İşte oydu; Yaralıyüz… “Fotoğrafını 
çekmel�y�m” d�ye düşünürken, Yaralıyüz yavaş 
yavaş ger� döndü ve der�nl�klerde kayboldu. Bu 
b�l�m adamının Yaralıyüz �le �lk tanışmasıydı. 

Res�m 8: Köpek Balığı
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Kum köpekbalıkları hakkında cevaplanmayı 
bekleyen yığınla soru var ve bu soruların cevap-
larını bulab�lmek �ç�n onların peş�nden g�tmeye 
devam edeceğ�m… Ne mutlu k�, bu serüvende 
yalnız olmayacağımı b�l�yorum; genç b�l�m 
�nsanları var… Daha dün b�r tanes� �le yen� tanıştım, 
projes� çıkar �se bu yıl �zleme �ş�n� o yapacakmış. 
B�lg� ve desteğ�m her zaman onların yanında. 
Ün�vers�te terc�h� yapacak, den�z� seven gençler� 
bayrağı devretmek �ç�n Su Ürünler� Fakülteler�n� 
terc�h etmeye davet ed�yorum. Son olarak ta 
köpekbalıklarına �lg� duyan herkese kapım açıktır.

TEŞEKKÜR
Kum köpekbalığının peş�nden g�derken Muğla 

Sıtkı Koçman Ün�vers�tes� B�l�msel Araştırma 
Projeler� Koord�nasyon B�r�m�'n�n madd� desteğ� 
çok öneml�yd� ve bu destekler� �ç�n ne kadar 
teşekkür etsem azdır. Onların bu desteğ� sayes�nde 
�lk kez 12 ay boyunca �zlenen kum köpekbalığı �le 
�lg�l� çok değerl� b�lg�ler� elde edeb�ld�k.

Kum köpekbalığı Boncuk Koyu (Gökova Özel 
Çevre Koruma Bölges�) �ç�nde koruma altında b�r 
tür. Ve Boncuk Koyu bu bağlamda kum köpekbalığı-
nın özel alanı. Bu özel alana g�rerek çalışmamı 
yürütmeme verd�kler� �z�nler �le olanak sağlayan 
T.C. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Tab�at Varlıkları-
nı Koruma Genel Müdürlüğü �le T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünler� 
Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eder, bu öneml� 
destekler�n�n �lerleyen yıllardak� çalışmalarımda 
da sürmes�n� �çtenl�kle d�ler�m. 

Zorlu b�r araz� çalışmasında �y� ağırlanmak, 
örneğ�n sabahın 7's�nde sıcak b�r çay eşl�ğ�nde 
kahvaltı etme şansı bulmak g�b�, nad�r karşılaştığım 
b�r durumdur. Kum köpekbalığının peş�nde yaşa-
dığım serüvende özel b�r mülk olan �şletmes�n�n 
kapılarını açarak b�zlere rahat b�r çalışma ortamı 
sağlayan başta Zafer USLU olmak üzere herkese 
teşekkür eder�m. 

Köpekbalığı peş�ndeyken yolda yalnız olma-
dığınızı görmek, b�lg� ve b�r�k�mler� �le s�z� destek-

leyen, cesaret veren ve yer� geld�ğ�nde yanınızda 
bulunan köpekbalığı peş�ndek� d�ğer dostlar �le yol 
alab�lmek çok müth�ş b�r duyguydu. Bu duyguyu 
bana yaşatan Hakan KABASAKAL, Murat 
B İ L E C E N O Ğ L U ,  N � l a y  A K Ç A ,  H a r u n 
GÜÇLÜSOY, Sa�t Özgür GEDİKOĞLU, Holger 
LUKAS ve Frank DIESTEL'e teşekkürü b�r borç 
b�l�r�m. 

Kum köpekbalığı �le �lg�l� önyargının yıkıl-
masında ve projen�n farkındalığının arttırılmasın-
da basının �lg� ve desteğ� ayrı b�r önem taşıyordu. 
Bu bağlamda Durmuş GENÇ (Anadolu Ajansı, 
Muğla), M. Yusuf ESER (TRT İzm�r), Gökhan 
KARAKAŞ (M�ll�yet), Cav�t AKGÜN (Hürr�yet), 
Kenan GÜRBÜZ (KG Medya), Bek�r TOSUN 
(Sabah/Yen� Asır), Cebra�l MASKAR (TRT 
Muğla), Çınar OSKAY ve Sebat� KARAKURT 
(Hürr�yet) ve Yücel SÖNMEZ'e teşekkürler. 
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Özet
Aydın �l�,  sah�p olduğu akarsu, göl ve barajları 

�le su ürünler� üret�m� �ç�n büyük b�r potans�yele 
sah�pt�r. Barındırdığı Akçay, Koçak Deres�, Ç�ne 
Çayı, Dandalaz Çayı, Kemer Barajı, Yayla kavak 
Barajı, Topçam Barajı, Adnan Menderes Barajı �le 
ülkem�z�n zeng�n su potans�yel�ne sah�p �ller�nden 
b�r�d�r. Aydın'da faal�yet gösteren 39 adet su 
ürünler� �şletmes� �le üret�m 2014 yılı ver�ler�ne 
göre 24.665 ton/yıla ulaşmıştır. Mevcut su ürünler� 
üret�m tes�sler�n�n 22 âdet� kafes �şletmes�, 17 âdet� 
karada kurulu havuz �şletmes�d�r. Bu �şletmelerden 
23 tanes�nde alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� yapılmaktadır. 
D�ğer taraftan ekonom�k değer taşıyan ve yapılan 
başlıca su ürünler� arasında Aynalı sazan (Cypr�nus 
carp�o), Yayın balığı (S�l�rus glan�s), Bıyıklı Balık 
(Barbut sp.),Tatlı su kefal� (Squal�us sp.), İn Balığı 
(Capoeta sp.) g�b� balık türler� bulunmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı Aydın �l� su ürünler� potans�ye-
l�n� ortaya koymaktır. Su ürünler� sektörü Aydının 
kalkınması �ç�n öneml� b�r sektördür. 

Anahtar kel�meler: Aydın, su ürünler�, yet�ş-
t�r�c�l�k, avcılık

Aydın, wh�ch has r�vers, lakes and dams, has a 
great potent�al for aquaculture product�on. It �s one 
of r�chests prov�nces of the country �n terms of 
water potent�al w�th �ts Akçay, Kocak R�ver, Ç�ne 
Stream, Dandalaz Stream, Kemer Dam, Yayla 
Kavak Dam, Adnan Menderes Dam. Product�on 
has reached to 24.665 tonnes / year accord�ng to the 

2014 datas �nclud�ng 39 aquaculture company �n 
Aydın. Ava�lable aquaculte plants have 22 cage 
plants and 17 pool plants take place �n land. Trout 
farm�ng �s done �n 23 of the plants. On the other 
hand, There are some aquacultures wh�ch has an 
econom�c value such as Cypr�nus carp�o, Common 
carp, S�l�rus glan�s, Barbut sp, Le�c�scus cefalus, 
Capoeta sp. The a�m of th�s study �s to show the 
aquaculture potent�al of Aydın. Aquaculture �s an 
�mportant sector for development of Aydın.

Key Words: Aydın, aquaculture, farm�ng, 
hunt�ng

G�r�ş
Üç tarafı den�zlerle çevr�l� b�r yarımada konu-

munda olan Türk�ye'n�n 8.333 km'l�k kıyı şer�d� ve 
177.714 km uzunluğunda neh�rler� bulunmaktadır. 
Ayrıca her geçen yıl artan 342.372 hektarlık baraj 
göller� mevcuttur. Den�z ve �ç su kaynaklarımızın 
toplam yüzey alanı 25 m�lyon hektar olup bu rakam 
23 m�lyon hektar olan �şleneb�l�r tarım araz�s�n�n 
üzer�nde b�r rakamdır (Anon�m, 2012). Bu nedenle 
balıkçılık kaynaklarının etk�n kullanımı büyük 
önem taşımaktadır.

Su ürünler� prote�n oranının yüksek, s�nd�r�m�n�n 
kolay olması, doğada bulunan hemen hemen tüm 
am�noas�tler� �çermes�, v�tam�n yönünden zeng�n, 
b�yoloj�k değer�n�n yüksek olması g�b� öne çıkan 
öneml� özel�kler�yle, �nsanların dengel� ve sağlıklı 
beslenmes�nde etk�l� bes�n kaynaklarıdır. Bundan 
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dolayı �nsanların, kal�tel� bes�n �ht�yacının b�r 
kısmını su ürünler�nden karşılaması oldukça önem 
arz etmekted�r (Şen ve ark, 2008; MEGEP, 2011). 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından dünyada 
en hızlı büyüyen gıda sektörü  olarak bel�rlenen su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, dünya balıkçılık üret�m�n�n 
yaklaşık %30'unu karşılamakta ve yılda % 10'dan 
fazla artarak büyümekted�r (Aydın ve ark., 2005). 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve 
Su Ürünler� Genel Müdürlüğü'nün ver�ler�ne göre 
2001-2013 yılları arasındak� 12 yıllık dönemde 
yet�şt�r�c�l�k üret�m�m�z�n 67.244 tondan, yaklaşık 
% 247 artarak 233.394 tona ulaştığı ve bu üret�m�n, 
tekn�k gel�şmeler ve mevcut kapas�ten�n etk�n b�r 
şek�lde kullanımına bağlı olarak artış gösterd�ğ� 
bel�rt�lm�şt�r. (TÜİK, 2013). 

Bu çalışmada, Aydın �l�ndek� su ürünler�n�n 
mevcut durumu, üret�m ve yet�şt�r�c�l�k potans�yel�, 
problemler� ve çözüm öner�ler� ele alınmıştır.

Aydın İl�ndek� Su Kaynakları ve 
Balıkçılığın Genel Durumu 

Aydın �l� farklı coğraf�k özell�klere sah�p hem 

tatlı su hem de den�z su kaynakları olan b�r �ld�r. 
27,943 km 'l�k b�r yüzölçümüne sah�p, yıllık ortala-

ma yağış m�ktarı 650 mm'd�r.  Aydın �l�nde su 
ürünler� üret�m�ne elver�şl� büyük ve küçük b�rçok 
akarsu bulunmaktadır. Bunlar �çer�s�nde Büyük 
Menderes Nehr� Ege Bölges�'n�n en uzun akar-
suyudur. Toplam uzunluğu 999 km., �l �ç�ndek� 
uzunluğu �se 500 km'd�r. Ç�ne çayı, Akçay ve Dan-
dalaş çaylarının sularını toplayarak Ege Den�z�'ne 
dökülür (DSİ, 2010). İl sınırları �çer�s�nde yer alan 
en büyük göl Büyük Menderes, deltasının güney-
doğusunda yer alan Bafa Gölüdür (yüzey alanı 
3510 ha). D�ğer göller, Azap Gölü (123 ha) ve 
Serç�n (73 ha) Gölüdür (Şek�l 1). Ayrıca akarsula-
rın kollarında yer alan küçük dere, kaynak suları 
bulunmakta ve bu sular özell�kler� �t�bar�yle küçük 
a�le �şletmes� kurulmasına olanak sağlamaktadır. 
Aydın �l� �ç su ürünler� üret�m kaynakları Tablo 1'de 
ver�lm�şt�r.

Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehr� Deltasının 
güneydoğusunda yer alan, en der�n bölümü 21 
metre olan sığ b�r göldür ve �l�n en öneml� su 

2rezervuarından b�r�d�r (Şek�l 2). Yüzölçümü 65 m ,
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çevres� 50 km'd�r. Aydın ve Muğla �l topraklarında 
yer alır (Anon�m,1994).  Taşkınlar ve kuraklıktan 
olumsuz yönde etk�lenen bafa  gölündek� doğal 
hayatın ve ekoloj�k dengen�n korunması �ç�n DSİ 
tarafından 1985 yılından �t�baren 3 adet öneml� 
proje gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bunlar; Bafa Gölü Sol 
Sah�l Seddes� ,B.Menderes Nehr� Kabartma Tes�s� 
ve Serç�n Pr�z Yapısı ve Besleme Kanalıdır (Şek�l 
3). Bafa gölünün başlıca kullanım amacı balık-
çılıktır. Bu göl yıllar �çer�s�nde tuzluluktak� 
değ�ş�mlere bağlı olarak hem tatlı su hem de çeş�tl� 
den�z balıklarına ev sah�pl�ğ� yapmıştır. Gölde 

meydana gelen tuzluluk artışıyla b�rl�kte sadece 
tuzluluğa toleransı olan türler varlıklarını koruya-
b�lm�şt�r. Set kurulduktan hemen sonra yapılan 
çalışmada gölde 17 adet balık türünün bulun-
duğundan bahsed�lmekted�r (Kasparek, 1988, 
Balık ve Ustaoğlu, 1989). Bu balıklarda 9 tanes� 
tatlı su, d�ğerler�n�n de den�zel or�j�nl� balıklar 
olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Sarı ve ark. (1999) yılında 
yaptığı artan tuzluluğa bağlı olarak tatlı su balık-
larından C. carp�o, G. aff�n�s ve B. fluv�at�l�s türler� 
dışındak� d�ğer türler�n yok olduğunu b�ld�rm�şler 
ve gölde 14 adet balık türünü saptamışlardır.
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Tablo 1. Aydın �l� Mevcut Su Rezervuarları

Şek�l 2. Bafa Gölü (Akar, 2007).
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Akarsular Barajlar Göller Göletler

Büyük Menderes Nehr� Kemer Barajı Bafa Gölü Akçaova Gölet�

Akçay İk�zdere Barajı Hıdırbeyl� Gölet�

Koçak Deres� Topçam Barajı Çatak Gölet� 

Ç�ne Çayı Karpuzlu- Yaylakavak Barajı Karacaören Gölet�

Karacasu Barajı

     Kaynak (DSİ, 2014)
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Aydın �l�nde �çsu üret�m potans�yel� dışında, 
coğraf� konumu bakımından den�z balıkları üret�m� 
de gerçekleşmekted�r. Den�zde hem avcılık hem de 
yet�şt�r�c�l�k yapılmaktadır.  Aydın �l�nde den�z 
balıkları yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 4 adet �şletme bulun-
maktadır. Bu �şletmeler, D�d�m ve Söke �lçes� sınır-
ları �çer�s�nde den�z balıkları kuluçkahanes� özell�ğ� 
taşımaktadırlar.

Aydın İl�nde Su Ürünler� Yet�ş-
t�r�c�l�ğ�

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kayıt-

larına göre Aydın �l sınırları �çer�s�n-
dek� göl ve barajlarda kurulmuş 22 
adet kafes �şletmes�, 17 adet karada 
kurulu havuz �şletmes� olmak üzere 
toplam 39 adet �şletme faal�yet�ne 
devam etmekted�r. Aydın �l� sınırları 
�çer�s�nde 23 adet alabalık �şletmes� 
faal�yet göstermekted�r. Bu �şletme-
ler�n 2013 yılı üret�m m�ktarı 1850 
ton olarak gerçekleşm�şt�r. Den�z de 
yavru yet�şt�r�c�l�ğ� yapan 4 adet 
kuluçkahane �şletmes� bulunmak-
tadır. İl sınırları �çer�s�ndek� baraj-
larda ağ kafeslerde alabalık yet�ş-

t�r�c�l�ğ� yapılmaktadır. Yet�şt�r�c�l�k �ç�n Kemer 
Barajının 81 dekarlık alanı, Topçam Barajının 
22.400 metrekarel�k alanı, Yaylakavak Barajının 
5330 metrekarel�k alanı alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n 
tahs�s ed�lm�şt�r. Aydın'da 254.000.000 adet/yıl 
ç�pura-levrek yavrusu, 22.200.000 adet/yıl da 
alabalık yavrusu olmak üzere toplam 276.000.000 
adet/yıl yavru balık yet�şt�r�c�l�ğ� yapılmaktadır. 
Tablo 2'de Aydın �l�nde bulunan su ürünler� 
�şletmeler�n�n sayısı, kapas�tes� ve üret�m m�ktarları 
ver�lm�şt�r (Anon�m, 2014).

Aydın �l�nde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapan 
toplam 39 �şletme faal�yet�n� sürdürmekted�r.
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Tablo 2. Aydın İl�nde Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k İşletmeler�n�n Sayı, Kapas�te ve Üret�m M�ktarları (Anon�m, 2014).

AYDIN İLİ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ VE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ MEVCUT DURUMU 

İŞLETMENİN 

YERİ
ÜRETİLEN ÜRÜNLER İŞLETME SAYISI

KAPASİTESİ 

(TON/YIL)

GERÇEKLEŞEN 

ÜRETİM 

(TON/YIL)

Bozdoğan Alabalık-Sazan-Yayın 14 5459 3012

Ç�ne Alabalık 4 750 223

D�d�m

Ç�pura, Levrek, S�vr�burunkaragöz, 

S�nagr�t, Lahoz, Sarıağız, M�nekop, 

Mırmır, Sarıkuyruk, Fangr� Mercan

12 - -

Karacasu Alabalık- Aynalı Sazan 3 70 45

Karpuzlu Alabalık 3 329 290

Efeler Alabalık-Kurbağa 2 57 17

Söke Ç�pura-Levrek 1 - -

TOPLAM 39

Şek�l 3. Bafa Gölü (Akar, 2007). 
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14 alabalık �şletmes� �le Bozdoğan �lçes� �lk sırada 
yer almakta, den�z balıkları yet�şt�r�c�l�ğ�nde �se 3 
�şletme �le D�d�m �lk sırada yer almaktadır. İç 
kes�mdek� �lçelerde yet�şt�r�c�l�ğ� yoğun olarak 
yapılan tür alabalık (Oncorhynchus myk�ss) dır. 
Den�z �şletmeler�n�n bulunduğu yerlerde yoğun 
o la rak  ç �pura  (Sparus  aura ta ) ,  Levrek 
(D�centrarchus labrax , balığı yet�şt�r�lmekted�r. )
Ayrıca den�z balığı kuluçkahaneler�nde alternat�f 
tür olarak çalışmalar devam etmekte ve deneme 
çalışmaları Sarıağız (Argyrosomus reg�us), M�ne-
kop (Umbr�na c�rrosa), Lahoz (Ep�nephelus 
aeneus), S�vr�burun karagöz (D�plodus puntazzo), 
Sarı kuyruk (Trachurus med�terraneus), S�nagr�t 
(Dentex  dentex ) ,  Mırmır  (L� thognathus 
mormyrus), Fangr� (Pagrus pagrus), Mercan 
(Pagellus erythr�nus) türler� üzer�nde yapılmak-
tadır. Sazan balığı üret�m� (10 ton/yıl) yok denecek 
kadar azdır (Anon�m, 2014).

Aydın İl�nde Balıklandırma Çalış-
maları

Aydın �l�nde 2010 yılından ber� göletlerde 
balıklandırma çalışması yapılmamaktadır. Aydın 
�l�nde 2004 yılından 2014 yılına kadar barajlarda 
yapılan balıklandırma ver�ler� Tablo 3 'de ver�l-

m�şt�r (Anon�m, 2014).

Aydın İl�nde Avcılık Faal�yetler�
Aydın �l�nde su ürünler� avcılığı Kemer Barajı, 

Yaylakavak Barajı, Topçam Barajı, Adnan Men-
deres Barajı ve göletler�n tamamında yapılmak-
tadır. Göl ve barajlardan ekonom�k değere sah�p 
balık türler�nden aynalı sazan (Cypr�nus carp�o), 
yayın balığı (S�l�rus glan�s), bıyıklı balık (Barbut 
sp.),tatlı su kefal� (Le�c�scus cefalus), �n balığı 
(Capoeta sp.) g�b� balıklar avlanmaktadır. Bu 
balıklardan 2013 yılında 7.840 ton balık avcılığı 
yapılarak �l ekonom�s�ne katkı sağlanmıştır. Su 
ürünler� avcılığında su ürünler� kooperat�fler� adı 
altında örgütlenm�ş balıkçılar faal�yet göstermek-
ted�rler. Aydın �l�nde 5'� den�zde, 3'ü �ç sularda 
olmak üzere 8 adet su ürünler� kooperat�f� faal�yet 
göstermekted�r. Kooperat�f üyes� balıkçılar yakala-
dıkları balıkları kooperat�f aracılığıyla pazarlamak-
tadırlar  (Anon�m, 2014).

 Aydın İl�nde Su Ürünler� İşleme 
Tes�sler�

Aydın �l�nde Bozdoğan'da (1000 ton/yıl), Umur-
lu'da (6566 ton/yıl) ve D�d�m'de (6480 ton/yıl) 
olmak üzere 3 tane �şleme tes�s� bulunmaktadır. 
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Tablo 3. Aydın �l� balıklandırma ver�ler� (Anon�m, 2014).

AYDIN İLİ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ VE SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ MEVCUT DURUMU 

REZERVUAR 

ADI
BALIK TÜRÜ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOPLAM

Pullu Sazan 0

Kültür Sazanı 0

Pullu Sazan 0

Kültür Sazanı 0

Pullu Sazan 0

Kültür Sazanı 0

Pullu Sazan 40.000 41.000 50.000 50.000 50.000 231.000

Kültür Sazanı 0

Pullu Sazan 80.000 20.000 50.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 305.000

Kültür Sazanı 0

Pullu Sazan 80.000 20.000 50.000 25.000 20.000 10.000 20.000 10.000 20.000 255.000

Kültür Sazanı 0

AKÇAOVA 

GÖLETİ

ÇATAK 

GÖLETİ

HIDIRBEYLİ 

GÖLETİ

KEMER 

BARAJI

TOPÇAM 

BARAJI

YAYLAKAVAK 

BARAJI
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İşleme tes�sler�nde 300-500 arası personel �st�hdam 
etmekted�r. Bozdoğan'dak� �şleme tes�s�nde �şlen-
m�ş alabalık, �şlenm�ş ç�pura ve levrek Umurlu'dak� 
tes�s taze soğutulmuş ç�pura ve levrek, D�d�m'dek� 
tes�ste �şlenm�ş ç�pura ve levrek pazarlanmaktadır. 
Bu �şleme tes�sler� �şled�kler� ürünler� ABD, 
Almanya, Belç�ka, Çek Cumhur�yet�, Fransa, 
Güney Kore, Hırvat�stan, Hollanda, Hong-Kong, 
İng�ltere, İskoçya, İspanya, İtalya, Kanada, Kazak-
�stan, BAE, Kıbrıs, L�bya, Rusya, Slovenya, Ukray-
na, Ürdün ve Mald�vlere pazarlamaktadırlar. 
F�rmalar �hracatlarını, yurt dışına aracı f�rma 
kullanmadan kend�ler� yapmaktadırlar.

Sonuç
Aydın, su kaynakları yönünden zeng�n sayıla-

b�lecek �llerden b�r� olmasına rağmen yaklaşık 2700 
ton/yıl olan üret�m�yle, 117000 ton olan Türk�ye 
alabalık üret�m�nde ancak % 2'l�k b�r orana sah�pt�r. 
Özell�kle alabalık sektörünün öneml� sorunları 
bulunmaktadır. Bunların arasında en öneml�ler� 
yeters�z destekleme ücretler�, yem f�yatlarının döv�ze 
endeksl� olması, yeterl� ve sürekl� pazar ve kal�f�ye 
�şç� bulunamaması, tes�slerdek� kullanılan alet ve 
ek�pman tem�n�ndek� zorluklar sayılab�l�r. Aydın 
276.000.000 adet/yıl yavru balık üret�m kapas�tes�ne 
sah�pt�r. Bu rakam Türk�ye yavru balık üret�m�n�n 
yaklaşık % 45'�d�r. Bunun 22.200.000 adet/yılı tatlı 
su balığı (alabalık yavrusu), 254.000.000 adet/yılı �se 
ç�pura ve levrek yavrusudur.  Sektörün yaşadığı 
ekonom�k problemler ve su kaynaklarının yeters�z-
l�ğ� neden� �le balık üret�m tes�sler�n�n ve �şleme 
tes�sler�n�n çok fazla artması şuan �ç�n beklen�l-
memekted�r. 

Su ürünler� üret�m� Aydın �ç�n gelecek vaat eden, 
zeyt�n ve �nc�rden sonra öneml� b�r sektör olarak �l�n 
gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktadır.
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ÖZET

Araştırmanın amacı, İskenderun Balıkçı Barı-
nağında faal�yet gösteren balıkçıların sosyo-ekono-
m�k yapılarının ortaya konmasıdır. Ayrıca balıkçılık 
faal�yetler� kapsamında av aracının tekn�k özell�k-
ler�, avcılık süres�, avcılık sahasının bel�rlenmes�, 
av m�ktarının tahm�n ed�lmes� g�b� konularda ele 
alınmıştır. Araştırma sahası İskenderun Balıkçı 
Barınağıyla sınırlandırılmıştır. Yerel balıkçıların 
durumunu değerlend�rmek ve çözüm öner�ler� 
get�rmek amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Bu 
anket çalışması 210 balıkçı �le yüz yüze görüşülerek 
tamamlanmıştır. Balıkçıların % 46'lık bölümü tekne 
mülk�yet�n� kend�nde bulundurmaktadır. Bu mesleğ� 
yapan grubun %27'l�k d�l�m� 35-45 yaş grubu 
arasında dağılım göstermekted�r. Eğ�t�m durumu 
olarak % 62'l�k bölüm �lköğret�m düzey� olarak 

değerlend�r�lmekted�r. Balıkçıların meslek memnu-
n�yetler� % 85'l�k oranla olumsuz yönded�r. Bu 
durum gel�r memnun�yet� �le doğrudan �l�şk�l� kabul 
ed�lm�şt�r (% 71 orta gel�r memnun�yet�).  

Anahtar Kel�meler:  İskenderun Balıkçıları, 
Sosyo-ekonom�k durum.

ABSTRACT

The aim of the research, socio-economic struc-
ture of fisherman who operating in İskenderun 
fishing port are demonstrated. Also these issues 
discussed such as technical features of gear, 
catching period, determination of catching area 
and catch amount in relation to fishing activities. 
Research area is restricted with İskenderun fishing 
port. Questionnaire data aims to assess the state of 
the local fishermen and propose solutions.
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A total of 210 fisherman were sampled with face to 
face. 27% of fisherman were distributed 35 to 45 
age group. 62% of them were evaluated elementary 
level. The satisfaction of fisherman is negatively 
depending on 85%. This situation has been 
recognized directly related to satisfaction with 
income.  

Keywords: Iskenderun Fisherman, Socio-
economical station.

1. GİRİŞ

Su ürünler� sektörü, �nsanlar �ç�n beslenme, 
ekonom�k fayda ve �st�hdam konularında öneml� b�r 
yere sah�pt�r. Türk�ye su ürünler� açısından oldukça 
yüksek b�r potans�yele sah�pt�r. Ancak bu potans�-
yel�n� yeter�nce değerlend�rememekted�r (Ünal ve 
ark, 2001; Doğan ve Gönülal, 2011). Türk�ye'de su 
ürünler� üret�m�n�n büyük bölümü avcılıktan, 
avcılıkla elde ed�len üret�m�n de büyük kısmı den�z-
lerden sağlanmaktadır (TÜİK, 2011). Türk�ye'de 
yıllık toplam su ürünler� üret�m� 607,515 ton olarak 
bel�rlenm�şt�r. Bu den�z balıkları avcılığı, esasen 
kıyı balıkçılığına dayanmaktadır (Sm�th, 2000; 
Yücel, 2006).

Balıkçılık düzenlemeler�nde doğru sonuçlara 
ulaşmak �ç�n güven�l�r �stat�st�ksel ver�lere �ht�yaç 
vardır. Bu ver�ler�n elde ed�lmes� bölgesel balık-
çılığa hâk�m olmakla mümkündür. Dolayısıyla 
sosyo-ekonom�k durumun b�l�nmes� balıkçılık 
yönet�m çalışmalarının temel ayağını oluşturur. 
Çalışma alanı Hatay �l� İskenderun �lçes� etrafında 
yerleş�m gösteren kes�m� oluşturmaktadır.

Çel�kkale ve Ulupınar, (1995), Karaden�z'de 20 
m'den büyük avlama gem�s� ve 16 m'den küçük 
taşıyıcı tekneden oluşan, temel avı hams� ve ork�nos 
olan toplam 6 teknel�k �k� gırgır takımının 1989-
1990 avlama sezonundak� gel�r ve g�derler�n� 
bel�rleyerek, kârlılığını araştırmışlardır. Ünal ve 
Hoşsucu (1996), İzm�r �l� Foça �lçes� l�manına bağlı 
trol tekneler�n�n avlama faal�yetler� �le f�z�ksel ve 
tekn�k özell�kler�n�, avlanma yerler�n�, gel�r dağı-
lımını ve balıkçıların sorunlarını araştırmışlardır. 
Çel�ker, (2006), Karaden�z Bölges�'nde su ürünler� 
avcılığı yapan �şletmeler�n sosyo-ekonom�k 

anal�z�n� yapmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Tarımsal Ekonom� Araştırma Enst�tüsü; 
Akden�z Bölges�nde su ürünler� avcılığı yapan 
İşletmeler�n sosyo-ekonom�k anal�z�n� yapmıştır 
(İGEME, 2010). 

Can ve ark (2012) İskenderun Körfez�nde 
Küçük Çaplı Balıkçılığın Genel Durumunu araş-
tırmışlardır. Bu çalışmaya göre, küçük çaplı 
balıkçılık faal�yet�nde bulunan kes�m�n sosyo-
ekonom�k yapıları ve faal�yetler� balıkçılık yönet�-
m� açısından değerlend�rmeye alınmıştır. Bu çalış-
maya göre, üret�c� kes�mde stoklama ve pazarlama 
sorunları ekonom�k kaynakların etk�n b�r şek�lde 
kullanılamadığının temel gösterges� olarak bel�r-
t�lmekted�r. Dolayısıyla, Bölgesel kalkınmada 
kooperat�f t�p� kuruluşlara öncel�k ver�lmes� 
gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın ana materyal�n�, İskenderun'da 
yaşayan, geç�m�n� balıkçılık yoluyla sağlayan 
k�ş�lerden anket yolu �le elde ed�len ver�ler oluş-
turmuştur. Araştırma, Aralık 2013- Mayıs 2014 
tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Anket formu 
araştırıcı tarafından gel�şt�r�lm�ş ve uygulanmıştır.

Anket, av aracı, balıkçıların demograf�k özel-
l�kler�, sosyal güvence, ürün pazarlama kanalı g�b� 
temel başlıklar altında toplamda 36 soru �çermek-
ted�r. Çalışma, tam sayım yöntem� kullanılarak 
yapılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlü-
ğü Kayıtlarından alınan ver�lere göre, İskende-
run'da Hatay İl�nde kayıtlı balıkçı sayısı ortalama 
12.015't�r (Anon�m, 2015). Bölgede Samandağ, 
Konacık-Işıklı, İskenderun, Dörtyol, Payas Karataş, 
Yumurtalık ve Madenl� olmak üzere 8 adet balıkçı 
barınağı da bulunmaktadır. Madenl� balıkçı barınağı 
�nşaat hal�nded�r. Balıkçı barınaklarının har�ta 
üzer�ndek� konumları Şek�l 1'de göster�lmekted�r.

İskenderun Körfez� balıkçılarının mevcut 
durumlarını tems�l etmes� amacıyla bölgem�zde 
faal�yet gösteren 210 balıkçı �le yüz yüze yapılan 
anket çalışması �le ver�ler elde ed�lm�şt�r. Anket 
formu araştırıcı tarafından gel�şt�r�lm�ş ve uygu-
lanmıştır.
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3. BULGULAR

Çalışmada 210 balıkçı �le yapılan anketlerden 
elde ed�len ver�ler anal�ze tab� tutularak yorumlan-
mıştır. Anketler�n b�r�nc� kısmında, çalışılan 
tekneler�n tekn�k, yapısal özell�kler� �ncelenm�şt�r. 
Anket�n �k�nc� kısmında �se k�ş�ler�n demograf�k 
özell�kler�, eğ�t�m düzey�, yaşı, �şletmedek� konu-
mu, meden� durumu, çocuk sayısı, barınma durumu 
ve �şletmedek� çalışma süres� ele alınmıştır. Daha 
sonra �şletme hakkında genel b�lg�ler toplanmıştır.

Avcılık �şletmeler�n�n Tekn�k Özell�kler�

Balıkçıların kullandıkları av araçlarının tekn�k 
ve f�z�ksel özell�kler� balıkçıların verd�ğ� b�lg�ler ve 
gözlemler sonucu �ncelenm�şt�r. Bölge balıkçılık 
gücünü bel�rleyeb�lmek �ç�n faal�yette olan toplam 
tekneler�n yaşı, mülk�yet�, tekne sayısı, tekneler�n 
boyu, motor gücü t�p� ve avlanma araçları �ncelen-
m�şt�r. Anket yapılan balıkçıların %53'ü tekne 

sah�b�,%46' sı çalışan ve %1'� �se ortaktır (Şek�l 2). 
Tekne sınıfının büyük bölümünü trol ve gırgırlar 
oluşturmaktadır. Bunları uzatma ağı ve paragat 
�zlemekted�r (Şek�l 3).

Çalışma sonucunda tekneler�n yaş ortalamasının 
çok yüksek olduğunu görürüz. B�r gem�n�n efekt�f 
yaşı 30 olarak değerlend�r�ld�ğ�nde yaşlı b�r f�loyla 
karşı karşıyayız (Şek�l 4). Ayrıca, graf�kte motor 
güçler� düşük tekneler�n yoğunlukta olduğunu 
görmektey�z (Şek�l 5). Troller�n asıl g�der� yakıt 
masrafı olduğundan, balıkçılarımız daha düşük 
motor gücü olan tekneler� terc�h etmekted�rler.
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Avcılık �şletmeler�ndek� balıkçıların 
demograf�k özell�kler�

Çalışmada balıkçıların yaşı, meden� hal�, 
öğren�m düzey�, çocuk sayısı, hane halkı nüfusu,  
sosyal güvenl�k durumları, balıkçılık tecrübeler�, 
kooperat�f üyel�ğ�, çalışma saatler�, eş�n�n de aynı 
�şte çalışıp çalışmadığı, mesleğ� bırakma �steğ� g�b� 
demograf�k ver�ler �ncelenm�şt�r.

 Ankete katılan balıkçılarımızın %27'�n�n 35-45 
yaş,%22'�n�n 25-35 yaş,%20's�n�n �se 45-55 yaş 
aralığında olduğunu görmektey�z.%11 g�b� b�r 
oranda da 55 yaş üstü balıkçılarımızın olduğunu 
görmektey�z (Şek�l 6). Eğ�t�m durumlarını 
�nceleyecek olursak, oldukça düşük olduğunu 
görürüz.%85'�n�n �lkokul ve ortaokul mezunu 
,%13'ünün l�se mezunu olduğu ve yüksekokul 
mezununun sadece %2 olduğunu görmektey�z 
(Şek�l 7).

Anket çalışmalarında balıkçılara, bu �ş� bırak-
mayı düşünüp düşünmed�kler�n� ve çocuklarınızın 
bu mesleğ� yapmasını �stey�p �stemed�kler�n� 
sorusu yönelt�lm�şt�r. Bu soruya �st�naden anal�z 
sonuçlarında balıkçıların %80'� bu mesleğ� 
yapmak �stemed�ğ� gözlenm�şt�r (Şek�l 8). Eğ�-
t�ms�zl�kten, başka şansları olmadığından, baba-
dan oğula geçt�ğ�nden ve �mkânsızlıklardan bu 
mesleğ� yapmakta oldukları öngörülmüştür.

Anket sonuçlarına göre, balıkçılarımızın %60'ı 
kooperat�fe üye olmakla b�rl�kte %40'ı üye değ�ld�r 
(Şek�l 9). Üye olmama sebepler�n�; güven eks�kl�ğ�, 
a�dat fazlalığı, faydalı olacağına �nanmama g�b� 
sebeplerle �fade etm�şlerd�r. Hatay su ürünler� 
kooperat�f b�rl�k başkanlığına bağlı İskenderun, 
Dörtyol, Konacık-Işıklı, Arsuz (Gözcüler), Kapı-
suyu, Tuzlu Gölet, Tekebaşı, Meydanköy, Payas Su
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Ürünler� Kooperat�fler� faal�yet göstermekted�r.

Avcılık �şletmeler�n�n sosyo-ekonom�k 
özell�kler�

Çalışmada, balıkçıların sosyal güvenl�k durumu, 
barınma durumu, gel�r durumları, gel�r memnun�-
yetler�, pazarlama kanalları, ek �ş yapıp yapmadık-
ları g�b� sosyo-ekonom�k özell�kler� �ncelenm�şt�r.

Anket sonuçlarına göre, balıkçılarımızın %60'ı 
gel�rler�n� maaş olarak,%39'u pay şekl�nde ve %1'� 
�se farklı şek�llerde elde etmekted�r (Şek�l 10). 
Balıkçılarımızın barınma durumu �ncelenm�ş ve 
%65 kadarı ev sah�b�d�r,%35'� k�racı durumundadır 
(Şek�l 11).

Anket anal�zler�nde, balıkçıların %70'� gel�r-
ler�n�n orta,%20's� kötü,%10'u �se �y� olduğunu 
beyan etm�şlerd�r (Şek�l 12). Pazarlama kanalında 
durum %87 kabzımal-toptancı,%13'ü �se kend�ler�-
n�n pazarladığı şekl�nde tesp�t ed�lm�şt�r (Şek�l 13).
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Şek�l 14'de �se bölge balıkçılarının sosyal 
güvenceler� sunulmuştur. Buna göre 5 balıkçıdan 
b�r�n�n sosyal güvences�n�n olmadığı tesp�t ed�l-
m�şt�r.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan bu çalışma sonucunda,İskenderun 
Körfez�  balıkçılarınn karşılaştığı sorunlar ve bu 
sorunlara ver�leb�lecek çözüm öner�ler� �ncelen-
m�şt�r. Öncel�kle bu kapsamda balıkçıların sosyal 
güvenceye kavuşmaları �ç�n gerekl� yasal düzenle-
meler�n yapılması gerekt�ğ�n� öngörmektey�z. 
Balıkçıların sosyo-ekonom�k yapılarının �sten�len 
düzeyde olmadığı tesp�t ed�len b�r gerçekt�r (Elbek, 
1992; Doğan ve Gönülal, 2011; Alhabs�, 2012). 
Taşdan ve ark. (2010) Akden�z Bölges�nde Su 
ürünler� avcılığı yapan �şletmeler�n sosyo eko-
nom�k anal�z�n� yaparak, balıkçıların mesleğe bakış 
açılarını yansıtmışlardır. Balıkçıların % 50'ye yakın 
bölümünde meslek memnun�yets�zl�ğ�n�n 
görüldüğünü bel�rtmekted�rler. Balıkçıların % 
60'lık bölümünün kooperat�fe bağlı olarak çalıştığı 
ortaya çıkmıştır. Balıkçıların % 69'unun sosyal 
güvenl�k kurumu güvences�nde bulunduğunu 
bel�rtmekted�rler. Çalışmamızda bu oran % 58'l�k 
oranla paralell�k oluşturmaktadır.   Üret�m�n daha 
sağlıklı ve çevreye duyarlı balıkçılığın olab�lmes� 
�ç�n daha �y� sosyo-ekonom�k koşulların sağlanması 
ve yeterl� sayıda n�tel�kl� meslek� eğ�t�me sah�p 
örgütlü b�reyler�n oluşturulması gerekt�ğ�n� 
düşünmektey�z. Dolayısıyla balıkçılara uygun vade 
ve fa�zlerle kred� uygulanması, ekonom�k anlamda 
kolaylık sağlanması ve desteklemelerden faydalan-

malarının sağlanması balıkçılık mesleğ�n�n 
sürdürüleb�l�r olması açısından  öneml� yarar 
sağlayacaktır. 

Sonuç olarak; balıkçılığın sürdürüleb�l�rl�ğ�, 
düzenl� ve s�stemat�k ver� toplanmasına bu ver�ler�n 
değerlend�r�lmes�, sağlıklı pol�t�kalar oluşturul-
masına ve yönet�m planının hayata geç�r�lmes�ne 
bağlıdır.
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Bu çalışmada balıklarda stres ve stres meka-
n�zması hakkında son yıllarda yapılmış olan 
çalışmaların b�r araya get�r�lmes� amaçlanmıştır. 
Stres homeostaz�s'� olumsuz yönde etk�leyen her-
hang� b�r faktöre karşı canlı organ�zmanın 
gösterd�ğ� spes�f�k ya da spes�f�k olmayan tepk�ler�n 
b�r bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu derlemede 
stres�n sınıflandırılması, mekan�zması ve ölçül-
mes�nde kullanılan metotlar ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. Ayrıca stres�n balıklar üzer�ne etk�s� 
ve balık hastalıklarındak� rolü de anlatılmaktadır. 

Anahtar Kel�meler: Stres, Stres mekan�zması, 
Stres tepk�s�, Balık hastalıkları

In th�s paper , �t �s a�med to gather the recently 
performed researches about stress and stress 
mechan�sm �n f�sh. Stress �s def�ned as a set of 
spec�f�c or nonspec�f�c responses to any factor 
d�sturb�ng homeostas�s by l�v�ng organ�sm. In th�s 
rev�ew, the class�f�cat�on and the mechan�sm of 
stress as well as the methods for the measurement 
of stress are descr�bed �n deta�l. Also the effects on 
the f�sh of stress and role �n f�sh d�seases of stress 
are expla�ned.

Key words: Stress, Stress mechan�sm, Stress 
response, F�sh d�sease

G�r�ş

Balıkların yaşamını sürdüreb�lmes� �ç�n öncel�k-
le metabol�zmanın dengede olması (homeostaz�s) 
ve çevres� �le uyum sağlaması gerekmekted�r. 
Balıklar �ç�nde bulundukları ve yaşadıkları d�nam�k

çevreden kaynaklanan uyarıcılarla sürekl� olarak 
uyarılırlar ancak bu uyarıcıların ş�ddet� ve süres� 
balıkta oluşab�lecek değ�ş�kl�kler�n bel�rlenmes�n-
de öneml� rol oynar. Herhang� b�r uyarıcının stres 
etken� olarak adlandırılab�lmes� �ç�n, metabol�k  
açıdan b�r enerj� mal�yet�n�n olması gerekmekted�r. 
Dolayısıyla bu uyarıcılar balık sağlığı, büyümes�, 
üremes� ve hayatta kalması �le yakından �l�şk�l�d�r 
(Öğüt, 2010). Stres, �lk olarak omurgalıların 
yaşadıkları ortamdak� uyarıcılara organ�zmanın 
oluşturduğu genel tepk� olarak tanımlanırken 
(Küçük, 2008) daha sonra ''Genel Adaptasyon 
Sendromu (GAS)'' olarak tanımlanmıştır. Stres, 
homeostaz�s� olumsuz yönde etk�leyen herhang� b�r 
faktöre karşı canlı organ�zmanın hayatta kalmak ve 
normal fonks�yonlarını devam ett�rmek �ç�n 
gösterd�ğ� spes�f�k ya da non-spes�f�k tepk�ler�n b�r 
bütünü olarak tanımlanmaktır (Kl�nger ve ark., 
1983; Hal�m ve ark., 1985).

1. Stres�n Sınıflandırılması

Stres�n sınıflandırılmasını Selye (1936), hoşa 
g�den etkenler�n oluşturduğu ''eustres'' ve hoşa 
g�tmeyen etkenler�n oluşturduğu ''d�stres'' d�ye 
�k�ye ayırmıştır. Daha sonra kl�n�k, f�zyoloj�k, 
farmakoloj�k çeş�tl� sınıflandırmalar yapılmıştır. 
Günümüzde �se stres yaygın olarak anlık, akut ve 
kron�k stres olarak sınıflandırılmaktadır (T�mur ve 
T�mur, 2003). 

Anlık stres; b�rden b�re ortaya çıkan ve canlının 
kısa sürede ölümü �le sonuçlanan stres türü �ken,

BALIKLARDA STRES MEKANİZMASI VE 
STRESİN BALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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akut stres; yakalama, elleme, boylama, aşılama 
g�b� çeş�tl� faktörler sonucunda meydana gelen kısa 
sürel� stres türüdür. Ölüm oranının d�ğer �k� stres 
türüne göre daha az görüldüğü kron�k stres �se; stok 
yoğunluğu, değ�şken su kal�tes�, yen� b�r ortama 
uyum sağlamaya çalışma, hastalık durumu g�b� 
çeş�tl� faktörler sonucunda meydana gelen uzun 
süre devam eden stres olarak tanımlanmaktadır. 
Anlık, akut ve kron�k stres�n zamana bağlı ölüm 
oranı �le �l�şk�s� Şek�l 1'de göster�lm�şt�r. 

2. Stres Mekan�zması

Balıklardak� ve d�ğer omurgalı canlılardak� stres 
tepk�s�n�n b�rb�r�ne benzer olduğu b�l�nmekted�r. 
Stres tepk�s�, s�n�r (nöral) ve bağışıklık (humoral) 
s�stem�n�n kontrolünde sempat�k s�n�r s�stem� ve ön 
böbreğ�n salgı mekan�zması �le akt�f ed�lmekted�r. 
Balıklarda stres mekan�zması merkez� s�n�r s�ste-
m�n�n b�r bölümü olan h�potalamus �le endokr�n ve 
s�n�r s�stem� arasındak� organ�zasyonu sağlayan 
h�pof�z bez� tarafından koord�ne ed�lmekted�r. 
Herhang� b�r stres etken�n�n organ�zmayı etk�lemes� 
durumunda kısaca HPI aks�s� olarak tanımlanan 
h�potalamus-h�pof�z-önböbrek (H�potalamus-
P�tu�tary-Interrenal) s�stem� uyarılmaktadır 

(Wendelaar Bonga, 1997; Weyts ve ark., 1997; 
Küçük, 2008). Bu mekan�zma b�r stres s�nyal�n�n 
beyne �let�lmes� �le başlar. Bey�n, h�pof�z� harekete 
geç�rerek h�pof�z�n uygun hormonları üretmes� �ç�n 
ön böbrektek� �nterrenal dokuyu uyarmaktadır. 
Böylece stres hormonları olarak da �s�mlend�r�len 
katekolam�nler ve glükokort�kostero�tler (GS) ön 
böbrekten salgılanmaktadır. Bu hormonlar dolaşım 
s�stem� �le tüm organlara �let�lmekted�r (Şek�l 2).

Katekolam�nler: Özell�kle kas ve solunum 
s�stem�n� düzenleyerek kanda düzenl� olarak 
oks�jen bulundurulmasını sağlayan katekolam�nler 
böbrek üstü bez�n�n �ç bölümünde bulunan 
kromaf�n hücreler�nden salgılanmaktadır. En �y� 
b�l�nen katekolam�n, adrenal�n (ep�nefr�n) d�r. 
Adrenal�n hormonunun hemen hemen bütün 
organlar üzer�nde etk�s� vardır. Kalp atım sayısını, 
kasılma gücünü ve bunlara bağlı  olarak 
pompalanan kan hacm�n� artırır. Stres durumunda; 
s�nd�r�m kanalında, der�de ve böbrekte bulunan

Şek�l 2. Stres durumunda HPI s�stem�n�n çalışması �le
�lg�l� d�yagram. CRH: Kort�kotrop�n salgılayıcı hormon, 
TRH: tayrotrop�n salgılayıcı hormonACTH:Adrenokor-
t�kotrop�n, a-MSH: melanafor uyarıcı hormon 
(Wendelaar Bonga, 1999; Weyts ve ark.,1997; 
McCorm�c, 1997'den uyarlanmıştır).

Şek�l 1. Anlık, akut ve kron�k stres�n zamana bağlı 
ölüm oranı �le �l�şk�s� (Anon�m, 2013)
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damarlarda daralmaya, buna karşılık kalp ve beyn� 
besleyen damarlarda gen�şlemeye yol açarak kan 
akışını denetler. Adrenal�n�n genel etk�s� ac�l 
durumlarda ve zorluk karşısında organ�zmanın 
gücünü artırma yönünded�r. Adrenal�n hormonu 
stres etkenler� �le canlının savaşmasına veya çabuk 
b�r şek�lde ger� çek�lmes�ne yan� canlının kend�n� 
korumasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca per�feral 
dokularca enerj� kullanımını engelleyerek gl�kojen 
yıkımını (gl�kojenol�z�s) baskılar ve böylel�kle 
beyne düzenl� ve kes�nt�s�z gl�koz sağlar (Barton, 
2002).

Glukokort�kostero�t (GS): GS'ler HPI' nın son 
aşamasında salgılanan hormonlardır. Bu gruptak� 
hormonlardan b�r� olan kort�zol �se stres durumunda 
ön böbreğ�n adrenal korteks�nden salgılanmaktadır. 
Kort�zolun salgılanması h�pof�zdek� endokr�n 
kontrolü vasıtasıyla gerçekleşt�r�lmekted�r. Kort�zol 
salgılanmasının �k� ana düzenley�c�s�, adrenokor-
t�kotrop�k (ACTH) ve melanofor uyarıcı (a-MSH) 
hormonlardır. Her �k� hormon da h�potalam�k 
faktörler�n fonks�yonları sonucu salgılanmaktadır. 
Adrenokort�kotrop�k hormon (ACTH), kort�ko-
trop�n hormonunun (CRH) uyarıcı etk�ler�yle, 
melanofor uyarıcı hormon (a-MSH) �se hem 
kort�kotrop�n hormonunun (CRH) hem de 
tayrotrop�n salgılayıcı hormonunun (TRH) uyarıcı 
etk�ler�yle kontrol ed�lmekted�r (Şek�l 2). Mekan�z-
manın tam olarak nasıl çalıştığı b�l�nmemekle 
beraber, ACTH akut stres durumunda ve a-MSH �se 
daha çok kron�k stres durumunda kort�zol salgılan-
masını kontrol etmekted�r. Bu �k� hormonun yanı 
sıra, katekolam�nler de kort�zol salgılanmasını 
kontrol edeb�l�rler (Gfell ve ark., 1997; Öğüt, 2010). 
Kort�zol hormonu prote�n, yağ ve karbonh�drat 
metabol�zmasını düzenlemekle b�rl�kte, enerj� 
kullanımı �le oks�jen �ht�yacını düzenlemede ve 
bağışıklık s�stem�n� etk�n hale get�rmede de 
organ�zmaya yardımcı olmaktadır. Kort�zolun en 
öneml� görev� organ�zmadak� su m�neral denges�n� 
yan� homeostaz�s� sağlamaktır. Stres durumunda 
bozulan homeostaz�s denges�n�n yen�den kurulması 
ve artan an� metabol�k enerj� �ht�yacının karşılan-
masında kort�zol ve adrenal�n hormonları oldukça 

öneml� b�r role sah�pt�r (Mommsen ve ark., 1999). 

Bu stres hormonlarından katekolam�nler 
stresörün neden olduğu 'savaş veya kaç' reaks�yonu 
�le baş edeb�lmek ve artan enerj� �ht�yacını karşı-
layab�lmek �ç�n kort�zol �le b�rl�kte gl�kojenol�z 
yoluyla gl�koz üret�m�n� hızlandırır ve arttırır. 
Gl�koz canlıların b�yoenerj�ler�nde öneml� rol 
oynayan b�r karbonh�drattır. Mekan�k enerj� olarak 
�fade ed�len gl�koz k�myasal enerj� (ATP)'ye 
dönüştürülür. Uygun olmayan koşullarda veya stres 
durumunda (�ç veya dış kaynaklı) kromaf�n hüc-
reler� kan dolaşımına katekolam�n hormonlarından 
adrenal�n ve noradrenal�n salgılamaktadır. Bu gl�koz 
üret�m�ne çoğu zaman karac�ğerde gl�koneojenez� 
uyaran ve aynı zamanda per�fer�k şeker alımını 
durduran kort�zolün akt�v�tes� aracılık eder. Gl�koz 
karac�ğer ve kaslardan serbest bırakılmasının 
ardından kan dolaşım s�stem�ne geçer ve �nsül�n 
akt�v�tes� sayes�nde hücre �ç�ne g�rer (Şek�l 3) 
(Mart�nez-Porchas ve ark., 2009). 

2.1. Strese Göster�len F�zyoloj�k Tepk�

Herhang� b�r stres etken�ne maruz kalan b�rey bu 
etkene yanıt verme durumundadır. Bu yanıt Selye 
tarafından ''Genel adaptasyon sendromu (GAS)'' ya 
da ''b�yoloj�k stres sendromu'' olarak tar�f ed�lm�şt�r.

Şek�l 3. Gl�kojenol�z ve gl�koneojenez süres�nce 
kort�zolun ve katekolam�nler�n dolaşımdak�gl�kozun
üzer�ne etk�s�. (+): artma, (-): azalma (Martínez-Porchas 
ve ark., 2009'dan uyarlanmıştır).
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Stres etken�n�n GAS'nu harekete geç�ren etk�s� 
non-spes�f�k b�r etk�d�r. Bunun dışında her 
stresörün kend�ne özgü b�r etk�s� vardır. Gerek 
spes�f�k gerekse non-spes�f�k etk�ler�n her �k�s� de 
GAS'nun oluşumunda rol oynar (Şek�l 4). Her  
stresörün spes�f�k ya da non-spes�f�k etk�ler� 
olab�leceğ� g�b�, her balık türünde aynı ya da farklı 
lezyonlara neden olmayab�l�r. Hatta aynı stresörün 
aynı balık türünde değ�ş�k zamanlarda farklı 
tepk�melere neden olması balığın kend�s�nden ya 
da çevres�nden kaynaklanan etk�lerle açıklanab�l�r. 
B�r stresörün or�j�n� ne olursa olsun balıktak� seyr� 
alarm, d�renç ve tükenme dönemler�nden 
oluşmaktadır (T�mur ve T�mur, 2003; Öğüt, 2010). 

Alarm dönem� (B�r�nc�l tepk�): Balık b�r stres 
etken�ne maruz kaldığında öncel�kle nöroendokr�n 
s�stem uyarılmaktadır (Re�d ve ark., 1998; Barton, 
2002). Ardından h�potalamus-p�tu�tary-�nterrenal 
(HPI)'nın uyarılmasıyla Şek�l 5'de görüldüğü g�b� 
böbreklerden dolaşıma kas ve kan k�myasındak� 
bazı faktörler� düzenleyen katekolam�nler ve kor-
t�kostero�t hormonu salgılanmaktadır (Wendelaar 
Bonga, 1997; Mommsen ve ark., 1999). Srasıyla;

· Böbrek üstü bez�nden hormonların salgılan-
ması kan şeker�nde artışa neden olur. Kara-
c�ğerdek� gl�kojen g�b� depo şekerler meta-
bol�zmada kullanılır. Meydana get�r�len bu 
enerj� ac�l b�r durumda canlının kullanımına 
hazır b�r şek�lde depolanır.

· M�neral metabol�zmasındak� değ�ş�kl�k-
lerden dolayı ozmoregülasyon aksar. Bu 
koşullar altında tatlı su balığı vücut �çer�s�ne 
aşırı m�ktarda su alır, den�z balığı �se vücut-
tan aşırı m�ktarda su kaybeder. Bu aksama 

yüzünden ozmoregülasyonu devam ett�reb�l-
mek �ç�n daha fazla enerj� gerekl�d�r.

· Solunum ve kan basıncı artar ve depolanmış 
kırmızı kan hücreler� dolaşım s�stem�ne 
salınır.

· Böbrek üstü bez�nden salınan hormonlar 
yangı cevabını bastırır.

· Etken çok güçlü �se b�rey b�rkaç saat/gün 
�çer�s�nde öleb�l�r. Alarm dönem�nden sonra 
b�rey bu etkene uyum göstermeye çalışır ve 
�k�nc� dönem, d�renç dönem� başlar (Franc�s-
Floyd, 2009).

D�renç dönem� (İk�nc�l tepk�): Metabol�k, 
hematoloj�k, �yon�k ve yapısal olarak pek çok 
f�zyoloj�k değ�ş�kl�k meydana gelmekted�r. (Fox, 
2007). Bunların tamamının metabol�zmada mey-
dana gelen solunum, as�t-baz durumu, h�drom�neral 
denges�, bağışıklık fonks�yonu ve f�zyoloj�k 
adaptasyonla �lg�l� olduğu b�ld�r�lmekted�r (Iwama 
ve ark., 1998; Mommsen ve ark., 1999).

Alarm dönem� sırasında artmış olan doku 
katabol�zmasına karşın d�renç dönem�n�n anabol�k 
olduğu b�l�nmekted�r. Stres etken� varlığını sür-
dürmes�ne karşın, vücut normal�n üstünde d�rençl� 
durumdadır. D�renç dönem� etken�n gücüne, 
canlının adaptasyon yeteneğ�ne ve enerj�s�ne bağ-
lıdır. Stres etken� devam ett�ğ� sürece adaptasyon 
devam etmemekle b�rl�kte adaptasyon enerj�s�n�n 
tükenmes�yle de üçüncü dönem başlamaktadır

Şek�l 4. Genel adaptasyon sendromu (GAS) tablosu 
(Hal�m ve ark., 1985; Yurdakoş, 1987'den uyarlanmıştır)

Şek�l 5. Alarm dönem�nde stres mekan�zması (Fox, 2007).
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(Galhardo ve Ol�ve�ra, 2009).

Tükenme dönem� (Üçüncül tepk�): Stres�n 
devam süres� (ş�ddet�) balığın tolerans sınırlarını 
aştığında ve buna adapte olmanın mümkün olmadığı 
durumlarda olumsuz f�zyoloj�k etk�ler ortaya 
çıkmaktadır. Bu dönemde adaptasyon enerj�s� 
tamamen tükenm�şse ölüm meydana gelmekted�r. 
Ayrıca; Büyüme baskılanır, �mmün s�stem 
baskılanır (�mmünosupresyon), üreme performan-
sında düşüş meydana gel�r, yüzme performansı 
azalır, ozmot�k denges�zl�k, ısısal toleranssız-
lık,oks�jen azlığına toleranssızlık (Fox, 2007).

Canlı organ�zmanın stres etken� �le �lk karşılaş-
tığında görülen değ�ş�kl�kler�n başlamasına neden 
olan ''med�atör'' d�ğer dey�şle alarm s�nyal-ler�n�n 
çaldırıcısının ne olduğu b�l�nmemekted�r. Bu, belk� 
stresörün bazı dokuları etk�lemes�, bazı s�stemler� 
uyarması sonucu oluşan metabol�k yan ürünler, ya 
da yaşamsal değer� olan bazı maddeler�n kaybı 
olab�leceğ� düşünülmekted�r (Yurdakoş, 1987). 
Stres durumunda balıklarda GAS tablosu �zlen-
d�ğ�nde Şek�l 6'dek� tabloya benzer değ�ş�kler 
görülmekted�r (Hal�m ve ark., 1985).

2.2. Stres Prote�nler� (HSP)

Bu prote�nler �lk kez R�tossa, (1962) tarafından 
yüksek ısıya maruz kalan meyve s�neğ� (Drosoph�la 
busck��)' n�n tükrük bezler�nde rapor ed�lm�ş ve ısı 
şok prote�nler� (HSPs) olarak tanımlanmıştır. Bu 
prote�nler�n başka faktörler tarafından da sentezlen-
d�ğ� bel�rlen�nce ''stres prote�nler�'' olarak adlan-
dırılmıştır ve term�noloj�de genell�kle İng�l�zce 
Heat Shock Prote�ns kel�meler�n�n �lk harfler�nden 
oluşan HSP olarak kullanılmaktadır (Iwama ve 
ark., 1998; Alak ve ark., 2007). 

HSP tüm organ�zmaların büyüme, farklılaşma, 
bölünme, hatta hücre ölümü dâh�l hücre metabol�z-
masının tüm evreler�nde hayat� önem taşıyan ve 
çevresel değ�ş�mlere tepk� olarak üret�len prote�n-
lerd�r. Ortak özell�kler� hücreler�n an� sıcaklık 
değ�ş�mler�, reakt�f oks�jen metabol�tler�, ağır 
metaller, kuraklık, tuzluluk g�b� çevresel faktörlere 
maruz kaldıklarında üret�lmeler�d�r. 

HSP'ler hem hücre �ç�nde hem de hücre dışında 

fonks�yon göstermekted�r. HSP'ler normal b�r 
hücrede; prote�nler�n bağlayıcı gücünü artırmada, 
hücre �ç�ne pept�tlerler�n alınmasında, prote�n 
sentez� ve taşınmasında görev almaktadır. Stres 
altındak� hücrelerde �se HSP'ler hücreler�n hayatta 
kalmasında, prote�nler�n kend� f�z�ksel ve yapısal 
durumlarını korumada, doğal olmayan prote�nler�n 
toplanmasını önlemede, denatüre prote�nler�n 
yen�den yapılanması �le tekrar fonks�yonel yapıları-
na dönmeler�nde ve fonks�yonel olmayan ama 
zararlı olab�lecek pept�dler�n ortadan kaldırılmasın-
da hücre �ç� görev yapmaktadır. Hücre �ç� görev-
ler�n�n yanı sıra HSP'ler hastalık veya enfeks�yona 
karşı bağışıklık s�stem�n� uyarmada çok güçlü 
�ndükley�c� etk�ler�nden dolayı hücre dışında da 
görev yapmaktadır. 

Bu prote�nler bas�t su b�tk�ler�nden en kompleks 
organ�zmaya kadar pek çok canlı gruplarında 
görülmekte ve stres� bel�rlemede b�r parametre 
olarak kullanılmaktadır (Aşkar ve ark., 2007). Stres 

Şek�l 6. Balıklarda stres�n farklı aşamalarındak� bel�rt�ler
(Anon�m, 2011)
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Şek�l 9. Kırmızı havuz balığı-Carass�us auratus
(www.fl.b�ology.usgs.gov).

faktörler�n�n etk�s�yle prote�n bağlarında açılmalar 
meydana gelmekte ve hücre �ç�ndek� d�ğer prote�n-
lerle b�rb�r�ne yapışarak kümeler oluşturmaktadır. 
F�z�ksel ve yapısal bozuklukları neden�yle prote�nler 
fonks�yonlarını kaybetmekte ve denatüre olmakta-
dır. HSP; kuvvetl� h�drojen bağları, güçlü h�drofob�k 
etk�leş�mler� ve ç�ft kutuplu hel�ks stab�l�tes�nden 
dolayı denatüre olmamaktadır. Aks�ne denatüre olan 
prote�nler� tutarak b�r araya toplanmalarını 
engellemekted�r (Aşkar ve ark., 2007). 

HSP, değ�ş�k organ�zmalar arasında am�noas�t 
sev�yes�nde yüksek derecede benzerl�k gösteren 
hücresel b�r prote�n grubudur. HSP; hücredek� 
fonks�yonlarına, DNA d�z�l�mler�ne ve ant�korlara 
karşı reaks�yonlarına ve çoğunlukla molekül ağır-
lıklarına göre sınıflandırılmaktadırlar. Bu prote�n-
ler, büyük molekül ağırlıklı HSP100 (100 kDa), 
HSP90 (90 kDa), HSP70 (70 kDa), HSP60 (60 
kDa) ve düşük molekül ağırlıklı sHSP (16-30 kDa) 
olmak üzere toplam 5 sınıfa ayrılmaktadırlar 
(Mor�moto ve Santoro, 1998; Iwama ve ark., 1998; 
1999; Lew�s ve ark., 1999; B�erkens, 2000; G�l ve 
Pla, 2001; Aşkar ve ark., 2007). Büyük molekül 
ağırlıklı stres prote�nler� (HSP) çok sayıda orga-
n�zmada bulunduğundan stres �nd�katörler� olarak 
daha fazla terc�h ed�lmekte �ken, düşük molekül 
ağırlı stres prote�nler� �se türlere özgü olduğundan 
tanısal amaçlar �ç�n kullanılmaktadır (Iwama ve 
ark., 1998; Alak ve ark., 2007). Bu nedenle HSP70 
ve HSP60 g�b� büyük molekül ağırlıklı stres 
prote�nler� genelde prote�n denatürasyonuna sebep 
olan toks�k maddelere hücresel sev�yede ver�len 
tepk�n�n bel�rley�c�s� olarak kullanılmaktadır 
(Lew�s ve ark., 1999). Özell�kle son yıllarda k�m-
yasalların s�totoks�k etk�s�n� bel�rlemede HSP70'�n 
en �y� stres prote�n gruplarından b�r� olduğu 
görülmüştür (Mukhopadhyay ve ark., 2003).

3. STRESİN ÖLÇÜLMESİ

Günümüze kadar balıklardak� stres tepk�s�n� 
değerlend�rmek �ç�n çeş�tl� parametreler farklı 
metodlar gel�şt�r�lerek kullanılmıştır (Harper ve 
Wolf, 2009). Stres tepk�s�n� ölçmede; Makroskob�k 
ve m�kroskob�k anatom�, bütün vücut ya da organ 

ağırlıklarının ölçülmes� (Kondüsyon faktörü, 
hepatosomat�k ve gonadosomat�k �ndeks), plazma 
kort�zol, kort�kostero�tler, gl�koz, HSP ve çeş�tl� 
enz�mler�n ölçülmes�, kandak� şek�ll� hücre 
elamanlarının sayısı ve hacm�, �mmun fonks�yon, 
gen ekspresyon d�z�l�m�, sudak� balık stero�tler�n�n 
ölçümü g�b� çeş�tl� parametrelere aşağıdak� 
metodlar kullanılarak bakılmaktadır. 

1- Elektroforez
2- PCR (özell�kle küçük HSP'n�n teşh�s�nde 

terc�h ed�lmekted�r)
3- ELİSA
4- Western Blott�ng
5- Rad�o�mmuno Assay (RIA)

Stres�n d�rekt olarak ölçümü, salgılanan hor-
monların ölçümü �le gerçekleşt�r�lmekted�r. Özel-
l�kle kort�zol ve adrenal�n ölçülmes� stres�n 
bel�rlenmes�nde öneml� parametreler�n başında 
gelmekted�r. Bu hormonlardan adrenal�nden daha 
çok kort�zolun bel�rlenmes� yoluna g�d�lmekted�r. 
Ancak stres� bel�rlemede kort�zolün tek başına 
ölçülmes� yeterl� olmayıp, beraber�nde gl�kozun ve 
stres�n türüne göre başka parametreler�n de 
ölçülmes� gerekmekted�r (Mommsen ve ark., 
1999; Flodmark ve ark., 2002; Mart�nez-Porchas 
ve ark., 2009). Kort�zol ölçümünde rad�o�mmuno 
assay (RIA) metodu sık olarak kullanılmaktadır. 
Kullanılan öneml� b�r d�ğer parametre �se HSP n�n 
bel�rlenmes�d�r. HSP gruplarından sıklıkla HSP70 
'e bakılmaktadır. HSP70 ve d�ğer prote�nler�n 
bel�rlenmes� amacıyla blotlama metodu yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Hod�nka, 1998; Kr�cka, 
1999). Stres�n d�rekt olarak bel�rlenmes�nde stres 
hormonları, gl�koz ve HSP en uygun parametreler 
olmasına rağmen bu parametreler�n ölçümü olduk-
ça pahalı olduğundan kullanımı terc�h ed�lmemek-
ted�r. D�rekt ölçüm yer�ne stres tepk�s�nden sonra 
kan ve dokularda oluşan f�zyoloj�k değ�ş�mler�n 
(�k�nc�l) tesp�t�n� bel�rlemeye dayalı b�yok�myasal 
anal�zler daha çok terc�h ed�lmekted�r. 

Stres tepk�s�n�n ölçülmes�nde kandak� şek�ll� 
elemanların sayısı ve hacm�, gl�koz sev�yes� ve Cl 
m�ktarı �le serumdak� enz�mler�n tesp�t� kullanılan
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b�yok�myasal parametrelerdend�r (Öğüt, 2005; 
W�teska, 2005; Harper ve Wolf, 2009). Stres�n 
ölçülmes�nde kullanılan b�yok�myasal paramet-
relerden kandak�; gerek kırmızı gerekse beyaz 
hücre s�stem�ndek� şek�ll� elemanların sayısı ve 
hacm� d�kkate alınarak değerlend�r�lmekted�r. 
Kırmızı hücre s�stem�nde hematokr�t ve hemog-
lob�n sev�yes�ndek� değ�ş�mler �le er�tros�tler�n 
m�ktar ve hacm� ölçülürken; beyaz hücre s�ste-
m�nde; lenfos�t �le trombos�t m�ktarındak� 
değ�ş�mler ölçülmekted�r (W�teska, 2005). İlave 
olarak kanın pıhtılaşma süres� ve lökos�t sayıları 
stres� bel�rlemede kullanılan d�ğer parametreler �le 
b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r. Lökos�t sayısı d�rekt 
olarak stres �le alakalı değ�ld�r, ancak b�yoloj�k 
adaptasyon sırasında lökopen�a oluşab�lmekted�r 
(Öğüt, 2005). Çeş�tl� stresörler�n balıkların plazma 
gl�koz ve kort�zol sev�yeler� üzer�ne etk�s�n� araştır-
mak amacıyla pek çok çalışma gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Bu çalışmalarda stresörün t�p� stres önces� ve 
sonrası plazma gl�koz ve kort�zol sev�yeler� 
araştırılmıştır. Günümüze kadar bu konu �le �lg�l� 
yapılmış çalışmalarda elde ed�len ver�ler Tablo 1 ve 
Tablo 2'de sunulmuştur.

4. Stres�n Balıklar Üzer�ne Etk�s�

4.1. Balıklarda Strese Neden Olan 
Faktörler

Yoğun su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� süres�nce, çoğu 
kez stres� önlemek �mkansızdır. Stres balıkların 
yaşadığı çevreden veya normal sınırları dışındak� 
f�zyoloj�k sürec�n� uzatan d�ğer faktörlerden kay-
naklanır ve bu faktörler stresör olarak �s�mlend�r�l�r 
(Fox, 2007). Balıklarda stres; su sıcaklığı, pH, 
oks�jen, k�rl�l�k g�b� çeş�tl� ab�yot�k çevresel 
faktörler, predatör baskısı, paraz�t�k, bakter�yel ya 
da çeş�tl� hastalık enfeks�yonları, güçlü rekabet g�b� 
b�yot�k �nteraks�yonlar ya da balık yet�şt�r�c�l�ğ�, 
nak�l, populasyon yoğunluğu, �laç uygulamaları, 
yeters�z besleme g�b�  �nsan akt�v�teler�nden
kaynaklı faktörler sonucunda oluşab�l�r (W�teska, 
2005). Çeş�tl� stresörlere maruz bırakılan farklı 
balık türler�nde stresörün etk�s� �le �lg�l� yapılan 
çalışmalara Tablo 3'de yer ver�lm�şt�r.

4.2. Balıklarda Stres�n Genel Bel�rt�ler�

Balıkların normal durumlarının dışında 
serg�led�ğ� davranışlar stres�n genel bel�rt�ler�

Tablo 1. Stres önces� ve stres sonrası farklı balık türler�n�n plazma gl�koz değerler� (Mart�nez-Porchas ve ark., 2009).
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olarak göster�leb�l�r. Kısaca;

1. Balık suyun yüzey�nde nefes almaya çalışır 
vaz�yette duruyorsa

2.  Balık sürekl� saklanıyorsa
3. Açık yaraları �y�leşm�yorsa, yüzgeçler�nde 

er�me varsa
4. Balıkta dış paraz�t hastalığı varsa 
5. Zaman zaman durarak, çok hızlı atak 

hareketler yapıyorsa
6. Çok hızlı operkulum (solungaç) hareket� varsa
7. Renkte solgunluk ve hals�zl�k mevcutsa

5. Stres�n Balık Hastalıklarındak� Rolü

Hastalık; normal f�zyoloj�k fonks�yonları 
bozacak şek�lde vücutta veya organların herhang� 
b�r�nde meydana gelen değ�ş�kl�kler ve balığın 
kend� �ç�nde veya çevres�yle dengede olmama 
durumu olarak tanımlanmaktadır. Etken �ç�n 
uygun, balık �ç�n uygun olmayan koşullar hastalığı 
tet�kleyen en öneml� faktörlerd�r (Fox, 2007). 
Balıkların bulundukları çevren�n sınırlı oluşu ve 
b�rçok potans�yel balık hastalığı patojen�n�n suda 
ve balıkta da�ma mevcut olması balıkların hastalı-

ğa yakalanma r�sk�n� karasal organ�zmalara 
nazaran arttırmaktadır.

Su ürünler�nde stres�n balık hastalıkları ve 
ölümler�nde b�r�nc�l payı vardır (Rottmann ve ark., 
1992). Opt�mum koşullar sağlanamaması duru-
munda strese maruz kalan balıkların bakter�, 
mantar, v�rüs, protozoan paraz�tler g�b� enfeks�yöz-
lere karşı doğal savunmasını sürdürmes� genell�kle 
mümkün olmamaktadır. Herhang� b�r stres 
durumunda canlı enerj�s�n�n çoğunu stres �le baş 
edeb�lmek ve �ç dengey� (hemaostas�s) sürdüreb�l-
mek �ç�n harcadığından hastalıkla mücadele �ç�n 
daha az enerj�s� kalacaktır (Fox, 2007). 

Balıklar d�nam�k b�r ortamda yaşadıklarından, 
oluşab�lecek an� çevresel değ�ş�mler�n yol açacağı 
strese hızlı ve etk�l� b�r şek�lde adapte olab�lme 
kab�l�yet�ne sah�pt�rler. Ancak bu adaptasyon 
sürec�nde enerj�n�n büyük b�r kısmı stres �le baş 
edeb�lmek �ç�n kullanılacağından büyümede kayıp 
olarak n�telenen enerj� mal�yet� söz konusu 
olacaktır. Adaptasyon kısa süre �çer�s�nde gerçek-
leş�rse ve balık stresle baş edeb�l�rse balığın hayatta 
kalma şansı artacaktır (Öğüt, 2005; Küçük 2008). 

Tablo 2. Stres önces� ve stres sonrası farklı balık türler�n�n plazma kort�zol değerler� (Mart�nez-Porchas ve ark., 2009)
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Sonuç
Farklı balık türler�n�n çeş�tl� stresörlere karşı 

gösterd�ğ� tepk� �le �lg�l� yapılan çalışmalara 
bakıldığında özell�kle yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türler�n 
strese tepk�ler� ve stres mekan�zmalarının �şley�ş� 

�le �lg�l� yeterl� çalışma bulunmadığı görülmekted�r. 
Yet�şt�r�c�l�k koşullarında pek çok stres etken�n�n 
mevcut olduğu b�l�nmekted�r. Farklı balık türler�n�n 
bu stres etkenler�ne gösterd�kler� tepk� ve tolerans 
sınırları da b�rb�r�nden farklılık göster�r (Wendelaar

Tablo 3. Çeş�tl� stresörlere maruz bırakılan farklı balık türler�nde stresörün etk�s�

STRESÖR STRESÖRÜN ETKİSİ BALIK TÜRÜ KAYNAK

Solungaç, karac�ğer, dalak ve böbrekte; h�s topatoloj�k nekroz, 

h�perem�, ödem, kanama, h�perplaz�
Kanal ked� balığı (Ictalurus  punctatus) Scott ve Rogers, 1980

Arka böbrekte glamerüler kan toplanması, hemoraj�, ödem Kanal ked� balığı (Ictalurus  punctatus) Halper ve Wolf, 2009

Gonodosomat�k �ndekste azalma, gametogenes�sde hasar Atlant�k croaker (M�cropogon�as  undulatus) Thomas ve ark., 2007

Solungaç lameller�nde uzama ve �k�nc� lamel�n büyüklüğünde artış Afr�ka ç�kl�tler� Chapman ve ark., 2000

Korneada �ncelme, kornea endotelyal hücreler�nde h�perplaz�,  göz 

merceğ� l�fler�nde bozulma ve ret�nada hücre ölümü

Plat� (X�phophorus maculatus) Chan ve ark., 2007

Solungaç ep�tel hücreler�nde h�pertrof� (aş ırı büyüme), h�perplaz�  

(hücre sayıs ında artış), mukus salgıs ının artmasıyla beraber Goblet 

hücreler�n�n sayıca artış ı, kanama, ödem ve kılcal damarlarda 

gen�ş leme

Kanal ked� balığı (Ictalurus  punctatus Scott ve Rogers, 1980

Solungaç lameller�n�n yüzey alanında artış
Afr�ka ç�kl�tler�                                                     

Havuz balığı (C. carass�us)

Chapman ve ark. 2000; 

Soll�d ve ark. 2003; Van der 

Meer ve ark., 2005

Kalpte bel�rg�n h�s toloj�k değ�ş �kl�kler, nükleusun b�r�m alandak� 

yüzdes�nde sayıca artma

Zebra balığı (Dan�o rer�o )             

Haplochrom�s p�ceatus
Marques ve ark., 2008

Sıcaklık değ�ş �m�
Akyuvarların savunma fonks�yonlarının harekete geçmes�n� 

engelleme
Sazan (Cypr�nus carp�o ) Kurata ve ark. 1995

Kanda g�l�koz ve kort�zol sev�yes�nde artış , karac�ğer hücreler�nde 

boşluk oluşumunda azalma, kas  dejenerasyonu

Ç�pura (Sparus auratus )                          

T�lapya (O. massamb�cus)
Ortuno ve ark., 2001

Klor�d hücreler�nde çoğalma Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus myk �ss ) Sloman ve ark., 2000

Beyn�n öneml� b�r bölümü olan opt�k tektumda bulunan s�n�r 

hücreler�nde hem n�tel hem de n�cel yapısal değ�ş �kl�kler 
Mücevher balığı (Hem�chrom�s guttatus ) Burgess  ve Coss 1982

Oks�jen yetmezl�ğ�, Stok yoğunluğu, 

Yüksek amonyak
Kanda kort�zol sev�yes�nde artış Kanal ked� balığı (Ictalurus punctatus ) Halper ve Wolf, 2009

Solungaçlarda yapısal değ�ş �kl�kler
H�br�t t�lapya (Oreochrom�s mossamb�cus x 

O. urolep�s  hornorum )
Sardella ve ark., 2004

Solungaç hücres�n�n �yon taş ımasını kolaylaştıran ve as�t denges�n� 

düzenley�c� rol oynayan klor�d hücreler�n�n ölümü

H�br�t t�lapya (Oreochrom�s mossamb�cus x                        

O. urolep�s  hornorum)

Tuzluluk değ�ş �m� Kanda kort�zol m�ktarında değ�ş �m gb. f�zyoloj�k değ�ş �mler Salmon (Salmo salar) Barton, 2002

Sıcaklık değ�ş �m� �le b�rl�kte Yüksek 

tuzluluk
Solungaçlarda yapısal değ�ş �kl�kler Den�z levreğ� (D�centrarchus labrax ) V�a ve ark., 1998

Solungaçlarda h�s toloj�k değ�ş �mler, nöroloj�k fonks�yon bozukluğu Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus myk�ss) Daoust ve Ferguson, 1983

Karac�ğer, böbrek, bağırsak ve yumurtalıkta lezyonlar Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus myk�ss) Benl� ve ark. 2008; 

Solungaç lameller�nde kalınlaşma, mukus hücreler�nde h�perplaz� ve 

h�pertrof�, ep�telyum hücrelerde ger�lme, lökos�t s ızıntıs ı, h�perem�, 

hemoraj�, klor�d hücreler�nde artış , 2. solungaç lamel�nde er�me ve 

kılcal damarlarda gen�ş leme

N�l t�lapyası (Oreochrom�s n�lot�ca )   

Delt�s tes  luxatus

Benl� ve ark., 2008;     

Spencer ve ark., 2008

Karac�ğerde koyu renkl� ş �ş l�kler ve h�drop�k bozukluklar 

(Hepatosellüler boşluk artış ı)
N�l t�lapyası (Oreochrom�s n�lot�ca ) Wolf ve Wolfe, 2005

K�rlet�c� maddeler

Mukus ve klor�d hücres�nde artış , solungaç lameller�nde 

deformasyon, kılcal damarlarda gen�ş leme, �k�nc�l lameller�n  

tabanında ödem 

Tatlı su balıkları Teh ve ark., 1997

Bes�n yeters�zl�ğ�
Karac�ğerde depolanan gl�kojen�n azalmasına neden olarak  enerj� 

tüket�m�n� arttırmak
Atlant�k mor�nası (Gadus morhua ) Olsen ve ark., 2008

Yem kompoz�syonundak� v�tam�n E, C 

ve doymamış yağ as�tler�n�n oransal 

değ�ş �m�

Kanda kort�zol m�ktarında artış Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus myk �ss ) Trenzado ve ark., 2008

Nakl�ye Kaslarda m�yopat� oluşması sonucu dejenerasyon Kanal ked� balığı (Ictalurus punctatus ) Small, 2004

ACTH ve Kort�zol değerler�nde artma (7 gün sonra b�le bu değerler 

aynı kalmıştır), kan  kort�zol, Cl, Na �yon sev�yeler�nde artma K’da 

azalma 

Aynalı sazan (Cypr�nus carp�o ) Ceng�z, 2001

Hapsed�lme sonucu ortaya çıkan akut 

s tres
Kornea ülser�

Ç�zg�l� levrek h�br�t�                                       

(Morone saxat�l�s  x M. Chrysops)

Udomkusonsr� ve ark., 

2004

Non-spes�f�k stresör İnterrenal askorb�k as�t konsantrasyonunda azalma Kaho salmon (Oncorhynchus k �sutch ) Halper ve Wolf, 2009

Çeş�tl� t�plerde ağlarda kalma Plazma gl�koz m�ktarında artma Kalkan (Psetta max�ma ) Ceng�z, 2001

Oks�jen yetmezl�ğ�

Kron�k amonyak toks�tes �

Amonyak

Yüksek tuzluluk

Stok yoğunluğu

Kron�k oks�jen yetmezl�ğ�
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Bonga, 1999). Çeş�tl� stresörlere maruz kalan balık-
larda; metabol�zmada, büyümede, �mmün fonks�-
yonlarda, üreme kapas�tes�nde ve balığın normal 
davranışlarında değ�ş�m olduğu görülmüştür. Bu 
nedenle farklı stresörler ve yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
farklı türler üzer�ne bunların etk�s�n�n araştırılması, 
stres mekan�zmasının �şley�ş�n�n ve stres tepk�s�n�n 
�y� b�r şek�lde b�l�nmes�; balık sağlığı, kal�tel� 
stokların elde ed�leb�lmes� ve yet�şt�r�c�l�ğ�n daha 
akt�f ve maks�mum sev�yede yapılmasına olanak 
sağlayacaktır. Bu çalışmada stres etken�n�n varlığı 
durumunda balıkta meydana gelen değ�ş�mler ve 
HPI aks�s� olarak tanımlanan s�stem�n çalışması 
özetlenm�şt�r (Barton, 1991). Genel olarak stres�n 
tanımına ve etk�ler�ne baktığımızda aslında stres her 
zaman balıklarda hastalıkla sonuçlanan b�r olgu 
olmayıp hemaostat�k dengey� sürdürmek ve balığın 
normal durumunu devam ett�rmek �ç�n stresörler �le 
mücadele etmes�n� sağlayan b�r genel adaptasyon 
mekan�zmasıdır. İşte bu noktada her zaman 
hastalıkla sonuçlanmayan stres olgusunun �y� b�r 
şek�lde tanımlanab�lmes� ve �şley�ş mekan�zmasının 
anlaşılması bu etkenler�n hastalığa yol açmadan 
önleneb�lmes�nde oldukça öneml�d�r. Doğada ve 
yet�şt�r�c�l�k ortamında bulunan balıklarda stres� 
tamamen önlemek mümkün değ�ld�r. Bu nedenle 
özell�kle yet�şt�r�c�l�k ortamında bulunan balıkları 
stresten uzak tutab�lmek �ç�n türe a�t opt�mum 
koşulların sağlanması gerekmekted�r. Opt�mum 
koşulları da tesp�t edeb�lmek �ç�n bu türler�n 
yet�şt�r�c�l�k koşullarındak� stresörler�n�n ve bu 
stresörlere göster�len tepk�ler �y� b�r b�ç�mde anal�z 
ed�lmel�d�r.
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B�l�nd�ğ� üzere barajlar en ucuz, 
yapılması en kolay, kaynağı en bol 
enerj� üret�m çeş�d�d�r. Suyun önüne 
çek�len set ve sette b�r�ken suyun 
yüklend�ğ� potans�yel enerj� �le dönen 
b�r türb�n vasıtasıyla elektr�k enerj�s� 
üret�l�r. Bununla b�rl�kte bu, en tem�z 
enerj� üret�m çeş�d� olarak b�l�n�r. 
Ülkem�zde baraj yapılaşması sanay�-
leşmeyle b�rl�kte başlamış, 1950'l� 
yıllarda elektr�k üret�m amaçlı �lk 
baraj Ankara yakınlarındak� Sarıyar 
barajı olmuştur. Ayrıca bu baraj �lk 
büyük HES (H�droelektr�k Santral�)' 
d�r. Ülkem�zde �r�l� ufaklı 500'ün üze-
r�nde baraj vardır (Anon�m 2014a). 

Barajlar kullanım alanı olarak çok gen�ş b�r  
yelpazeye (tarım, �çme suyu vs.) sah�pken HES'ler 
elektr�k üret�m amacı �le kurulmuştur. HES'lerde 
su, bell� b�r yüksekl�kten düşerken, enerj�n�n dönü-
şümü prens�b�ne göre, yerçek�m� enerj�s� önce 
k�net�k enerj�ye daha sonra da türb�n çarkına bağlı 
jeneratör motorunun dönmes�yle elektr�k enerj�s�ne 
dönüşür. Barajların çalışma �şlev�ne bu açıdan 
bakarsak, bu enerj� üret�m şekl�n� çok kolay ve ucuz 
enerj� üret�m� olarak düşüneb�l�r�z (Anon�m 
2014b). 

Ancak madalyonun b�r de d�ğer yüzü vardır. 
Canlılar çevreler�ndek� varlıklarla b�r etk�leş�m 
�ç�nded�r. Ekos�stem ded�ğ�m�z olay, canlılar �le 
bunları çevreleyen cansız varlıklar arasındak� etk�-
leş�m� �fade eder. Düzgün b�r �fadeyle canlıların 
yaşadığı çevred�r. HES'ler�n üzer�ne kurulu olduğu 
neh�rler de ekos�stemler�n can damarlarıdır. İç�nde 
ve çevres�nde bulunan pek çok canlıya ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. Balıklar da bu canlı türler�nden b�r 

tanes�d�r. HES'ler neh�rler�n çevres�n� değ�şt�rd�ğ� 
g�b� neh�r �ç�ndek� ekos�stem�n�n yapısını da 
değ�şt�rmekted�r. Bas�t b�r �fadeyle neh�rlerdek� 
kurulu düzen� bozmaktadır. Neh�rler�n önüne 
çek�len setler, üremek �ç�n nehr�n yukarısına g�tmek 
mecbur�yet�nde olan balıkların yolunu keser, 
böylece balıklar bu setler� aşamayarak üreme 
fonks�yonunu yer�ne get�remez. B�rey meydana 
get�remed�ğ� �ç�n de o ekos�stemdek� sayıları azalır 
ve bu süreç nesl�n yok olmasına kadar sürecekt�r. 
Son yıllarda yurtdışındak� HES'ler b�raz daha 
çevrec� olarak düşünülmüş ve balıklar �ç�n mer-
d�ven s�stem�ne benzer “balık geç�d�” yapılmaya 
başlanılmıştır. Ülkem�zde de bazı santrallerde bu 
s�stem uygulamaya konulmuştur ancak bu sayı 
önemsenmeyecek kadar azdır.  Bu balık merd�ven-
ler�nden balıklar, merd�ven basamakları şekl�ndek� 
yapılardan baraj gölüne çıkarak nehr�n memba 
kısmına g�tme şansı bulmaktadır. Yıllardır 1380 
sayılı Su Ürünler� Yasasında balık merd�ven� ve 
barajın etk�s�n�n azaltılmasıyla �lg�l� şartlar var
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olmasına rağmen, bu geç�tler �le �lg�l� kurallar 
uygulanmamıştır.

Barajların b�r d�ğer olumsuz etk�s� de esk�den 
neh�r alanı olan bölgen�n set çek�lmes� �le b�rl�kte 
b�r göl alanı oluşmasından dolayı hab�tatın 
değ�şmes�d�r. Set�n önünde ve arkasında yaşayan 
türler yer değ�şt�r�r. Balıkların ve d�ğer canlıların 
bes�nler� değ�ş�r, bes�n bulmakta güçlük b�le 
çekeb�l�rler. Ülkem�z yeraltı ve yerüstü sularının 
kullanım hakkını el�nde bulunduran Devlet Su İşler� 
(DSİ) k�m� zaman göl ve göletlere balıklandırma 
adı altında yavru balıklar bırakır. K�m� zaman, 
DSİ'n�n �ş�n�n ehl� olmayan personel (k� bu eh�l 
personel mutlaka b�r Su Ürünler� Mühend�s� 
olmalıdır) tarafından b�l�nçs�zce yapılan bu �şlemler 
olumsuz sonuçlar doğurab�lmekted�r. İşlem 
yapılacak alana uygunluğu araştırılmadan bırakılan 
yavru balıklar �ler�de o alanda k� d�ğer türler� 
baskılayarak (dom�nant) �st�lacı b�r tür hal�ne 
geleb�l�r. 2008-2010 yıllarında, Gaz�osmanpaşa 
Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� (Tokat)'nde, Prof. Dr. 
Şenol Akın �le b�rl�kte Yeş�lırmak Nehr� üzer�nde 
b�r çalışma yaptık. Bu çalışmamızda neh�r üzer�n-
dek� �k� baraj ve neh�r alanlarında balıkların faklı 
bes�n maddeler�n� terc�h ett�ğ�n�, baraj gölü ve neh�r 
alanlarında yaşayan türler�n farklı olduğunu tesp�t 
ett�k. Baraj gölüne DSİ tarafından bırakılmış olan 
Tatlısu levreğ� (Perca fluv�atl�s, L.,1758)'n�n �st�lacı 
tür olarak gördük. Öyle k�, b�l�nçs�zce bırakılmış 
olan bu tür zamanla göl �ç�nde egemen olmaya baş-

lamış ve d�ğer türler� el�m�ne etm�şt�r. 
D�ğer türler�n bes�nler�n� de y�yerek o 
türler�n ortamda bulunma-sını b�r nev� 
engellem�şt�r. B�r d�ğer çarpıcı sonuç 
�se, bes�nler� arasında d�ğer balık türler� 
olduğu g�b� kend� türünden b�reyler� 
yem�şt�r (kan�bal�zm). 

Doğal hayatın devamlılığının sağ-
lanması �ç�n dere yatağına bırakılması 
öngörülen suya “can suyu” den�r. Su 
Kullanım Haklarına Da�r Yönetmel�k 
gereğ�nce ş�rketler�n bırakması ön-
görülen can suyu son 10 yıllık ortalama 
akımın %10'u olarak bel�rlenm�şt�r 
(Anon�m, 2014c). Bu m�ktarın artırılıp 

azaltılması �se ş�rketler�n �n�s�yat�f�ne kalmıştır. 
Maalesef ş�rketler de bu �n�s�yat�f� çevre açısından 
değ�l, kend�ler� açısından kullanmaktadır. B�zce bu 
rakam en az %50 c�varında olmalıdır k�, balıklar ve 
d�ğer canlılar �ç�n yeterl� su m�ktarı sağlanab�ls�n. 
Ayrıca �şletmeler�n, HES'�n suyunu düzens�z olarak 
salmalarından dolayı neh�r su rej�m� de düzens�z 
olmakta, bununla b�rl�kte HES aşağısındak� neh�r 
ekoloj�s� de bundan olumsuz etk�lenmekted�r. 

Sonuç olarak neh�rlere yapılacak HES'ler�n 
Çevresel Etk� Değerlend�rmes� (ÇED) �y� yapılmalı 
ve yapılırken bütün hususlar göz önünde bulundu-
rulmalıdır. Neh�rler�n kapas�tes� ve �ç�nde barındır-
dığı canlı popülasyonu �y�ce hesaplanmadan ÇED 
raporları düzenlenmemel�d�r. ÇED raporlarını dü-
zenleyen k�ş�ler arasında mutlaka konunun uzmanı 
olmasından dolayı en az b�r Su Ürünler� Mühend�s� 
bulunmalıdır.
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B�r balık düşünün, mav� 
dünyadak� tüm zıtlıkları 
benl�ğ�nde toplamış 
olsun!
Öles�ye korkulurken say-
gı da duyulan...
Nefret ed�l�rken merak 
da ed�len...
Yokluğuyla da varlığıy-
la da sev�nd�ren...
Yoluna çıkmamak �ç�n 
köşe bucak kaçılan, ama 
b�rkaç kare fotoğrafını 
çekmek �ç�n fırsat kol-
lanan...
Hem avcı hem de av olan...

Uzatmayayım; büyük 
beyaz köpekbalığından bahsed�-yorum.

B�l�m dünyası onu Carcharodon carchar�as adıyla 
tanır. Ancak türü der�nlemes�ne araştıranların dışında 
çok k�mse b�lmez bu �sm�. Büyük beyaz derler, �nsan 
y�yen derler, canavar derler, harharyas derler. D�ğer 
köpekbalıkları arasında ayrıcalıklı b�r yer� vardır. 
Den�zle �lg�len�p de onu duymamış olan yok g�b�d�r. 
Adına roman yazılmış, f�lm çek�lm�ş tek köpekbalığıdır 
büyük beyaz. B�rden fazla romanın, f�lm�n başrol 
oyuncusu olmuştur haber� b�le olmadan...

Büyük beyaz köpekbalığına �l�şk�n bugüne kadar 
b�nlerce sayfa kaleme alındı. Bunlar arasında yüzlerce 
makale var. Büyük beyazı anlatan düz�nelerce k�tap da 
cabası. Ancak bu muhteşem balıkla �lg�l� yazılmış olan-
ların ne yazık k� çok azı türkçe. Büyük Beyaz B�lmece'-
n�n yazarı dah� büyük beyazla �lg�l� çoğu makales�n� ne 
yazık k� �ng�l�zce yazmak ve yurtdışındak� b�l�msel der-
g�lerde yayınlamak zorunda kaldı.

Pek� büyük beyazı merak eden ve türkçe b�r kaynağa 
�ht�yaç duyan okuyucu ne yapacak?

Büyük Beyaz B�lmece, Carcharodon carchar�as 
hakkında türkçe yazılmış �lk popüler b�l�msel k�tap. Türe 
�l�şk�n güncel b�l�msel gerçekler� Türk sularında vakt�yle 
yakalanmış olan büyük beyazların öyküler�yle 
harmanlayan ve kend� deney�mler�n� de ekleyen yazar, 
okuyucuya popüler b�l�msel �çer�ğ� b�r macera k�tabının 
akıcı d�l�yle sunuyor.

Büyük Beyaz B�lmece'n�n sayfalarında Carcharodon 
carchar�as'ın evr�m sürec�ndek� gel�ş�m�ne, temel 
anatom�s�ne ve b�yoloj�s�ne �l�şk�n b�lg�lere ek olarak, 
Türk ve dünya sularındak� karşılaşmaları, büyük beyaz 
�nsan �l�şk�s�nden kes�tler� b�rb�r�nden �lg�nç fotoğraflar 
eşl�ğ�nde bulacaksınız.

Büyük Beyaz B�lmece, bugüne kadar sularımızdak� 
varlığı da�ma soru �şaretler�yle gölgelenm�ş olan 
kusursuz b�r avcıyı yen�den tanıma ve onu olduğu g�b� 
kabul etme fırsatı...

***

Yazar Hakkında:

Hakan Kabasakal, İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� 
Fakültes� 'nde l�sans ve 
İstanbul Ün�vers�tes� Fen 
B�l�mler� Enst�tüsü Den�z 
B�yoloj�s� Anab�l�m Dalı'nda 
yüksek l�sans yaptı. İht�-
yoloj� Araştırmaları Toplu-
luğu'nun kurucusu olan 
Kabasakal �lk k�tabı (Türk 
Sularında Köpekbalıkları - 
4Den�z Yayınları) 2011 
yılında yayımlandı.Yazarın 
bozcamgöz köpekbalığını 

anlattığı Der�n Tak�p - Bozcamgözün İz�nde �s�ml� 
k�tapçığı �se Sualtı Dünyası Derg�s�'n�n ek� olarak 
yayımlandı. Ulusal ve uluslararası b�l�msel ve popüler 
b�l�msel derg�lerde köpekbalıkları ve den�z yaşamı 
üzer�ne onlarca makales� yayımlanmış olan Kabasakal, 
Akden�z Köpekbalığı Araştırmaları Grubu üyes� ve 
Shark References.com b�l�msel danışmanlarındandır. 
CMAS/TSSF dalış eğ�tmen�, CMAS/TSSF der�n dalış 
uzmanı, TDI tekn�k dalgıç ve Başbakanlık Den�zc�l�k 
Müsteşarlığı'ndan sert�f�kalı profesyonel sualtı adamı, 
Bürüksel ve İstanbul ün�vers�teler�nden sert�f�kalı 
b�l�msel dalgıçtır. Türk sularında köpekbalıklarının 
dağılımı ve köpekbalığı b�yoloj�s� yazarın başlıca 
araştırma alanlarıdır.

Kabasakal'ın d�ğer yazılarına ve yayın l�stes�ne 
aşağıdak� l�nklerden er�ş�leb�l�r:

http://www.der�ntak�p.blogspot.com/
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15 N�san'da balık 
avlanma yasağı baş-
ladı. Malum 1 Eylül'e 
kadar balık avlamak 
yasak!.

Ezber� bozan b�r 
açıklama olacak ama 
tezgâhlarımıza g�ren 
balıkların yüzde 46'sı 
İ T H A L - D O N D U -
RULMUŞ ve KÜL-
TÜR Balıkları oluş-

turuyor. Zaten ülkem�z kıyılarında balık en çok 
�lkbahar ve yaz aylarında tüket�l�r oldu. B�r yıl 
boyunca yed�ğ�m�z doğa balıklarının çeş�d� de 
azalıyor. Avcılığı yapılan balıkların yüzde 55'�n� 
HAMSİ tek başına oluştururken, yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapılan “levrek, 
ç�pura, alabalık, 
m�nako” tezgâh-
ların dem�rbaşı 
�ken, s�nar�t, sarı-
ağız, eşk�na, de-
n�zalası, karagöz, 
mercan, sazan, 
üret�l�r oldu. Kül-
tür üret�m� yapa-
b�lmek �ç�n b�r-
çok tür üzer�nde 
de çalışmalar de-
vam etmekted�r. 

Aslında �thal balıklar daha da artıyor; 

Somon Norveç ve İzlanda'dan, ahtapot H�nd�s-
tan'dan, kalamar Ç�n'den, barbunya, d�lbalığı, 
mercan ve lahos Senegal ve Tunus'tan, den�z tarağı 
ve m�dye Yen� Zelanda'dan, kar�des Endonezya ve 
V�etnam'dan, d�lbalığı olarak satılan panga 

(pangas�us) V�etnam'dan, �stakoz Kanada'dan, 
kolyoz ve uskumru Norveç'ten, kalkan Romanya 
ve Norveç'ten (kültür), fenerbalığı Norveç'ten, 
r�nga ve sey�t Norveç'ten, Alaska mezg�t� Ç�n'den 
�thal ed�l�r oldu. Hatta bundan 3-4 yıl önce lüfer 
balığını da Amer�ka'dan �thal ed�ld�ğ�ne tanık 
olduk. 

En çok �thalat yapılanlar türler� somon, ork�nos, 
r�nga, sardalye, kılıç, mezg�t, s�nar�t, ıstakoz, 
mercan, kamalar, m�dye, tarak oluşturuyor.

Öyle k� 2013 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Su ürünler� üret�m� 2013 yılında b�r öncek� yıla 
göre %6 azalarak 607.515 ton olarak gerçekleşt�. 
Üret�m�n %49Unu den�z balıkları, %7,'s�n� d�ğer 
den�z ürünler�, %6'sını �çsu ürünler� ve %38'�n� 
yet�şt�r�c�l�k ürünler� oluşturdu. 

Avcılıkla yapılan üret�m 374.121 ton olurken, 
yet�şt�r�c�l�k üre-
t�m� �se 233.394 
ton olarak ger-
çekleşt�. Den�z 
ürünler� avcılığı 
b�r öncek� yıla 
göre %15 �çsu 
ürünler� avcılığı 
�se %3 azaldı. 

Yet�şt�r�c�l�k 
üret�m�n�n %53'ü 
�çsularda, %47's� 
den�zlerde ger-
çekleşt�.

Den�z ürünler� avcılığı �le yapılan üret�mde �lk 
sırayı %51'l�k oran �le Doğu Karaden�z Bölges� 
aldı. Bu bölgey� %22 �le Batı Karaden�z, %12 �le 
Marmara, %9 �le Ege ve %6 �le Akden�z Bölgeler� 
�zled�.

Y�ne TÜİK 2013 ver�ler�ne göre su ürünler� 
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�thalatının toplam üret�m�m�z�n %10'unu oluş-
turuyor.

Demek �sted�ğ�m b�l�nçs�z avlanma, açık den�z 
balıkçılığının gel�şt�r�lmemes�, su sıcaklığının 
artması, çevre k�rl�l�ğ� g�b� etkenler türler�n 
çeş�tl�l�ğ�n� azalttığı g�b�, sürdürüleb�l�r balıkçılık 
adına da çok büyük r�sk oluşturmaktadır. Bu arada 
f�yat artışını da önlemek �ç�n kültür üret�m� ve 
�thalat olmazsa olmaz görünüyor.

Ülkem�zde Rakamlarla Su Ürünler�

1. Yıllık k�ş� başı balık tüket�m�n�n Yunan�s-
tan'da 27, İtalya'da 25, Japonya'da 70, İzlanda'da 
90 k�logram �ken Türk�ye'de bu rakamın 6,3 
(TÜİK, 2013) kg.dır. K�ş� başı balık tüket�m�  
Türk�ye'de yılda 6,3 kg. �ken dünya ortalaması 16 
kg. Avrupa ortalaması 22 kg. dır. Tüket�m�n�n 
özell�kle güneydoğu ve İç Anadolu eksen�nde 
toplum temell� yayılamaması balık tüket�m�n� 
azaltan en büyük etkend�r.

2. Üç tarafı den�zlerle çevr�l� b�r yarımada 
olan ülkem�z�n su ürünler� potans�yel alanları; 
8.333 km sah�l şer�d�, 177.714 km neh�r uzunluğu, 
den�z ve �çsuyu toplam yüzey alanı 25 m�lyon hektar 
olup; yaklaşık 50 b�n k�ş�ye �ş sağlayan balıkçılık 
sektörünün GSH'dan aldığı pay %1'�n altınsa 
seyred�yor. Hala �çsuların oluşturduğu potans�yel 
yeter�nce etk�n planlanıp kullanılamıyor. 

3. Den�zler�m�zde Karaden�z'de 247, 
Marmara 200, Ege 300, Akden�z 500 tür balık 
bulunmaktadır. Ancak ortalama 80-90 türü 
ekonom�k değere sah�pt�r. İç sularımızda �se 
toplam 192 balık türü var ve bunların 26'sı 
ekonom�k değere sah�pt�r.

4. TÜİK rakamlarına göre 2013 yılında 67 
b�n ton su ürünler� �thal etm�ş�z, buna karşılık 101 
b�n ton da su ürünler� �hracatı yapmışız.

5. Den�zlerdek� ç�ftl�klerde 2005 yılında 69 
b�n ton balık üret�l�yordu, 2013 yılında ortalama 
110 b�n ton balık üret�ld�. TÜİK ver�ler�ne göre 
ç�ftl�kler�n toplam kapas�tes�n�n neredeyse %70'� 
hala atıl durumdadır.

6. 2013 yılında den�zlerde avlanan levrek 
m�ktarı 187 ton �ken, ç�ftl�klerde üret�len levrek 
m�ktarı 68 b�n ton. Den�zlerden avlanan ç�pura 943 
ton �ken, ç�ftl�klerde üret�len ç�pura m�ktarı 36 b�n 
ton olmasına rağmen tüket�mde hala doğal ç�pura 
ve levrek olduğunu �dd�a etmek tüket�c�y� kandır-
maktan öteye geçem�yor. Halkımıza sorarsanız, 
onlar sadece den�z levreğ� ve ç�purası (den�zden 
avlanan) yed�kler�n� söylüyor. Hızla balık tüket�m 
kültürü ve b�l�nc�n�n oluşturulması �ç�n ün�ver-
s�teler�n ve s�v�l örgütler�n c�dd� halkla �l�şk�ler 
s�stemat�ğ� gel�şt�rmes� gerek�yor.
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Tasarım + Proje  +  Uygulama  +  İşletme

Okyanus Akvaryum, büyük akvaryum kompleksleri, 
tropik sürüngen evleri ile hayvanat bahçeleri ve 
benzeri doğal yaşam temalı cazibe merkezlerini 
konseptinden mimarisine, inşaatından işletme 
planlarına, canlı temininden marka kimliğine kadar 
tüm detaylarıyla bir bütün olarak tasarlar ve 
anahtar teslim olarak tamamlar. 

Okyanus Akvaryum aynı zamanda canlıların ve 
akvaryumların bakımları ile işletme planları ve 
yönetimi konularında danışmanlık veya işletme 
ortaklığı olanağı da sunar.

Cazibe merkezlerinin başarıya ulaşmasının sırrı, 
deneyime dayalı olarak gelişmiş bu derin kurguda 

gizlidir.

Aqua Diyarbakır
avm içerisinde

akvaryum

Antalya Aquarium
dünyanın en büyük

tünel akvaryumu

Wild Park Antalya
tropik sürüngenler evi

Wild Park Vialand
avm içerisinde tropik

sürüngenler evi ve akvaryum

Ankara Next Level
özel akrilik havuz proje

ve uygulamaları

Ankara Deniz Dünyası 
Türkiye’nin ilk

akvaryum kompleksi

Eskişehir
Doğal Yaşam Parkı

hayvanat bahçesi

Aqua Vega
avm içerisinde 

akvaryum ve traryum

Eskişehir
Eti Sualtı Dünyası 

akvaryum

Tepeüstü Mahallesi Çayırbaşı Sokak No:9/1 34771 Ümraniye, İstanbul

T 0216 336 4441 F 0216 336 4431

info@okyanusakvaryum.com.tr okyanusakvaryum.com.tr

Hayal gücünüzün

derinliklerinde ne varsa,
Okyanus Akvaryum’da!






