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Değerli meslektaşlarım,
Su ve su ürünleri her geçen gün artan ivme
ile daha fazla ilgi çekmekte, bu alanda çalışan
meslek gruplarına ihtiyaç sürekli olarak
artmaktadır. Ülkemizin mevcut içsu ve deniz
kaynaklarının çeşitliliği bir yandan Su
Ürünleri Mühendislerine yeni fırsatlar
yaratırken, öte yandan da su kaynaklarımızın
yönetilmesinde önemli sorumluluklar
yüklemektedir. Bu yüzden su konusunda en
donanımlı meslek örgütü olan Su Ürünleri
Mühendislerinin suyu daha doğru anlama ve
toplumun beklentilerine yanıt verme ihtiyacı
bir zorunluluk haline gelmiştir. Büyük
ideallerle kurulan Su Ürünleri Fakülteleri de
bu sorumluğu iyi değerlendirmeli, günceli
yakalamalı ve ders müfredatı dahil eğitimi
günün ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yeniden
düzenlemelidir. Su Ürünleri Mühendislerinin
su ürünleri sektörünü yaratmaktaki başarıları
diğer alanlara da yansıtılmalıdır.
Su Ürünleri Fakültelerinin temelinin
atılmasından bu yana otuz yılı aşkın bir süre
geçti. Son birkaç yılda birçok fakültemiz arka
arkaya otuzuncu kuruluş yıldönümlerini
kutladılar. Çeşitli nedenlerle geçen on – onbeş
yılda büyü sıkıntılar yaşayan Su Ürünleri
Mühendisliği mesleğinin yavaş yavaş
toparlanma sürecine girdiği söylenebilir.
Yetkilendirmeden kaynaklanan nedenlerle
yaşanan sıkıntılar üzerinde Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın çalışma başlatmış
olması Su Ürünleri Mühendisliği camiasında
büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Bu konuda
emekleri için Sayın Bakan Faruk Çelik'e
camiamız adına teşekkür ediyorum. En büyük
dileğimiz yapılmakta olan çalışmanın ürününü
vermesi ve meslektaşlarımızın hak ettikleri
yetkilere bir an önce kavuşmasıdır. Bu durum

bir yandan istihdamın önünü açarken öte
yandan da Su Ürünleri Fakültelerine olan ilgiyi
de artıracaktır. Özellikle son yıllarda TC Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, TC Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ve Belediyelerin
Su Ürünleri Mühendislerine olan ilgisi bu
umudumuzu daha da güçlendirmektedir. TC
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Denizcilik Liselerinde verilen Öğretmenlik hakkı bizi oldukça
mutlu etmiştir. SÜMDER olarak yeni kazanımlar için birçok kurum ile görüşmelerimizi
devam ettiriyoruz. Şimdiye kadar oldukça
önemli mesafede yol aldığımızı söyleyebilirim.
Her yıl olduğu gibi 2015 – 2016 yıllarında da
Su Ürünleri Mühendisleri sektördeki büyük
yürüyüşlerini devam ettirmekte, sadece ülkemiz
için değil dünyanın birçok ülkesi için
geliştirdikleri yeni tesisler ve AR-GE yatırımları
ile dikkat çekmektedirler. Meslektaşlarımız ile
övünüyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Yolları
her zaman açık olsun,
Saygılarımla,
Prof. Dr. Meriç ALBAY
SÜMDER Başkanı
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Su Ürünleri Mühendislerinin Balık Sağlığı
Üzerine Yetkinliği
bu kanundan sonra
çıkarılan birçok Yönetmelikte Su Ürünleri
Mühendisleri adeta
unutuldu. Yetkilendirmeler Su Ürünleri
Anatomisi, Sağlığı,
Hijyeni vb konularında
en yoğun eğitimi alan
Su Ürünleri Mühendisleri için değil sektöre Prof.Dr. Meriç ALBAY
SÜMDER Başkanı
önemsenmeyecek kadar
az katkısı olan Veteriner Hekimler için yapıldı.
Veteriner Hekimler Su Ürünleri Sağlığı, Hijyeni,
Kalitesi, Denetimi vb konularında yetkin olmadıkları
veya çok az bildikleri birçok konuda yetkilendirildi
Bu yönetmelikler çıkarılırken Su Ürünleri
Fakültelerine görüş sorulmadı. Su Ürünleri
Fakültesi'nde okutulan Histoloji ve Embriyoloji,
Balık Hastalıkları, Su Ürünlerinde Farmakoloji,
Balık Hastalıkları Teşhis ve Tedavi, Akuatik
Mikrobiyal Ekoloji, Balık İmmünolojisi ve
Aşılama, Akvaryum Balıkları Hastalıkları, İçsu
Balıkları Yetiştiriciliği, Deniz Balıkları Yetiştiriciliği, Balık Besleme ve Yem Üretim Teknikleri,

Bilindiği üzere Su Ürünleri Sektörü 1980'li
yılların sonlarına doğru oluşmaya başladı. Toplam
Su Ürünleri Üretimi 1984 yılında sadece 2000 Ton
kadardı. Su Ürünleri Fakültelerinin kurulması ve
ilk mezunlar olarak bu fakültelerden Su Ürünleri
Mühendislerinin 1986 yılında mezun olması ile su
ürünleri yetiştiriciliği hızla artmaya başladı.
Üretim 1995 yılında 21.000 tona, 2000 yılında
80.000 tona, 2010 yılında 170.000 tona ve 2014
yılında 235.000 tona yükseldi. Yani 1984 – 2014
yılları arasında toplam 117 kat artış sağlandı. Su
Ürünleri Yetiştiriciliğinde ulaşılan rakamlar
ülkemizi Avrupa da ilk beş ülke arasına yerleştirdi.
Su Ürünleri Mühendisleri, başlangıçta sosyal
hayattan uzak, çok olumsuz şartlarda yaşamalarına
rağmen idealistlikleri ve mesleğe olan aidiyet
duyguları ile bu sıkıntıları aştı. “Fikirlerini”
“ürüne” dönüştüren Su Ürünleri Mühendisleri
kendi elleri ile yaklaşık otuz yılda yarattıkları
sektörde yetkilendirme ve ödüllendirme beklerken
TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
çıkardığı birçok kanun ve yönetmeliklerde
eğitimlerine paralel olarak yetkilendirilmedi.
Özellikle 2010 yılında çıkarılan “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile

Fotoğraf: Özgür ÇANAK
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haktır. Bir mesleği ısrarla yok saymak o mesleğin
geleceğini yok eder, idealleri olan birçok eğitimli
genci mesleğinin dışına iter. Tam da bu noktada Su
Ürünleri Mühendisleri bu acıyı yaşamaya başladı.
Bu acıyı dindirmek ve geleceklerini kurtarmak
uğruna Su Ürünleri Mühendisleri yıllardan beri
verilmeyen haklarını istemekte ve var ettikleri su
ürünleri sektörü içerisinde kendilerine saygı
duyulmasını beklemektedirler. Çünkü Su Ürünleri
Fakülteleri, ülkemizde eksik olan balıkçılık
bilimleri ile ilgili olarak mevcut açığın kapatılması
ve hem sektör hem de bilim dünyası için gerekli
olan insan kaynağının sağlanması için kuruldu.
Geçmişte benzer bir tartışma Çevre Mühendisleri
ile bu bölümleri kuran İnşaat Mühendisleri arasında
“atık suların arıtımı” konusunda yaşandı. Geçmişte
su arıtımını gerçekleştiren İnşaat Mühendisleri
Çevre Mühendislerinin varlığını kabul ederek bu
sorumluluğu büyük bir özveri göstererek sahiplerine devir ettiler. Veteriner Hekimlere de düşen Su
Ürünleri Fakültelerinin henüz kurulmadığı
1950'lerde kanunla elde ettikleri yetkileri bu
konuda yetkin olan meslek olan Su Ürünleri
Mühendislerine teslim etmeleridir. Hem etik, hem
akıl hem de vicdan bunu gerektirmektedir. Su
Ürünleri Mühendislerine hak ettikleri yetkilerinin
verilmemesi sadece bir husus ile açıklanabilir.
MESLEKİ TAASSUP!!! Örneğin Su Ürünleri
Hastalıkları alanında uluslararası dergilerde toplam
yayın sayısının % 90'ını yapan Su Ürünleri
Fakültelerinin emeğine saygı duymak yerine “eksik
kapatma” yaklaşımı ile bünyelerinde “Su Ürünleri
Hastalıkları” Anabilim Dalı kurmuşlardır. Ne acıdır
ki bir Veteriner Fakültesinde ders veren bir öğretim
üyesi, içsu / deniz balıkları balık yetiştiriciliği, balık
hastalıkları, balık besleme gibi her dersi vermektedir. Yani bu öğretim üyesi her konuyu bilmektedir!!! Bu derslerin her birinin nerede ise Su
Ürünleri Fakültesi'nde bir Anabilim Dalı düzeyinde
temsil edildiği unutulmamalıdır!!! Öte yandan, bu
dersleri en ayrıntısına kadar alan Su Ürünleri

Genel Parazitoloji, Su Ürünleri İşleme
Teknolojisi, Su Ürünleri Besin Kimyası, Su
Ürünleri Besin Mikrobiyolojisi, Su Ürünleri
Kodeksi ve Uygulamaları, Su Ürünlerinde Soğuk
Zincir ve Muhafaza, Su Ürünlerinde Kalite
Kontrol gibi mesleki yeterlilik için gerekli olan ve %
90'ı sadece Su Ürünleri Fakültesinde okutulan
dersler ve elde edilen birikimler dikkate alınmadı.
Veteriner Hekimler ne akademik düzeyde ne de
meslek odaları vasıtası ile “Su Ürünleri Sektörünü,
Su Ürünleri Mühendisleri var etmiştir” diyemedi ve
30 yıllık emeğe saygı duymadı. Aksine, gelişimine
oldukça düşük oranlarda katkı sağladıkları sektörün
üzerine davetsiz misafir olarak oturmayı kendileri
için hak olarak gördü.
Su Ürünleri Fakültelerin Veteriner Hekimler
mi kurdu?
Su Ürünleri Fakülteleri Veteriner Hekim Camiasının
dillendirdiği “bu fakülteleri zaten biz kurduk” bilgisi
de kasten üretilmektedir. Çünkü en eski Su Ürünleri
Fakültelerinden sadece Eğirdir ve İstanbul Su
Ürünleri Fakülteleri'nin kurucu Dekanları Veteriner
Hekimdir. Örneğin Ege ve Ondokuz Mayıs Su
Ürünleri Fakültesinin kurucu Dekanları Ziraat
Mühendisi, Çukurova ve Fırat Üniversitelerinin
kurucu Dekanları ise Biyolog kökenlidir. Kurucu
Dekanlar arasında yer alan iki Veteriner kökenli
kurucu dekan olan Prof. Dr. İsmet Baran ve Doç. Dr.
Metin Timur da Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesinde bulunan Su Ürünleri kürsülerinin
işlevini kaybettiğinden kapatılması nedeni ile Ankara
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümüne
geçmiş akademisyenlerdendir. Bu kişiler Ziraat
Fakültelerinden ayrılarak Su Ürünleri Fakültelerine
kurucu dekan olmuşlardır. Prof. Dr. İsmet Baran biz
öğrencilerine her zaman şunu söylemiştir
“Arkadaşlar biz bu konuyu öğrenebildiğimiz kadar
öğrendik, su ürünleri konusu artık A'dan Z'ye Su
Ürünleri Mühendislerinin işidir”

Su Ürünleri Mühendisleri neden yok
sayılmaktadır?
Her meslek eğitim aldıkları alanda yetkilendirilmek ve işini yapmak ister. Bu anayasal bir
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Hekimlere değil konu ayrı bir uzmanlık
gerektirdiğinden Veteriner Hekimlerle birlikte bu
konuda eğitim almış diğer meslek gruplarına da
verildi (Aquatic Animal Health Professional
means a person who, for the purposes of the
Aquatic Code, is authorised by the Competent
Authority to carry out certain designated tasks in a
territory and has the appropriate qualifications
and training to perform the designated tasks.).
Ülkemizde, Veteriner Hekimlere su ürünleri
sağlığı konusunda yetki doktora derecesine sahip
olduklarında verilmeli yada Norveç örneğinde
olduğu gibi bir yıl ilgili kurumda çalıştırılarak
tecrübe şartı aranmalıdır. Mikrobiyologlar da su
ürünleri sağlığı konusunda Yüksek Lisans
derecesine sahipseler aynı haktan faydalanmalıdır.
Asıl olan hekim olmak değil konu hakkında yeterli
donanıma sahip olmaktır. Ülkemizde Veteriner
Hekimlere Su Ürünleri sağlığı konusunda yetki
hiçbir ön şart aranmaksızın verilmektedir. Bu
büyük bir haksızlıktır.
Yakın zamanda Veteriner Hekimler, Uludağ
Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin 2011 yılında
kadrolu bir öğretim üyesi ile kurduğu Su Ürünleri
ve Hastalıkları Anabilim Dalına Biyolog kökenli
Profesörün atanmasına tepki gösterdi. İtirazlarında
Su Ürünleri Mühendislerinin yetkisinde olması
gereken balık sağlığı konusunda kendilerinin yetkin
olduğunu, balık paraziti çalışan bir Biyolog'un bu
anabilim dalında çalışmaması gerektiğini
belirtmişlerdir. Kendilerine Veteriner hekim olarak
Su Ürünleri Fakülteleri'nde Anabilim Dalı Başkanı,
Bölüm Başkanı, hatta Dekan olmayı hak gören bu
anlayış nasıl olur da Su Ürünleri Mühendislerinden
vicdanları sızlatarak aldıkları balık sağlığını
yetkisini diğer bir meslek için hak olarak göremez?
İlgili anabilim Dalına Biyolog kökenli bir
profesörün atanması ile ilgili prosedürler, atanma
şeklinin doğruluğu / yanlışlığı vs Su Ürünleri
Camiasını hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir. Bizi
ilgilendiren, asli konumuz olan Su Ürünleri Sağlığı

Fotoğraf: Özgür ÇANAK

Mühendisinden, Su Ürünleri Sağlığı konusunda
çalışan Profesöre kadar kimsenin imza yetkisinin
olmamasına Veteriner dostlarımız itiraz dahi
etmemişlerdir. Dünyanın her ülkesinde yetkin
olduğunuz bir alanda imza yetkisinin olmaması
anayasal hak ihlali değil midir?? Su Ürünleri
Mühendislerine söylenen “siz hekim değilsiniz”
safsatasına gelince; AB Direktifinde Su Ürünleri
Sağlığı konusunda “Veteriner or Aquatic Animal
Health Specialist” denmektedir. Ülkemiz örneği
dikkate alındığında tarif edilen “Aquatic Animal
Health Specialist” meslek grubu Su Ürünleri
Mühendisleri değil ise hangi meslek grubudur?
Ekolojileri, anatomi ve fizyolojileri gereği kara
hayvanlarından büyük farklılık gösteren ve hastalık
teşhis ve tedavisi akademik birikim gerektiren su
canlıları için Avrupa Birliği direktifleri ve Dünya
Hayvan Sağlığı Organizasyonu (DHSO) da hayvan
sağlığı kodekslerinde kara ve su hayvanlarını iki
ayrı canlı grubu olarak kabul etti. Bu sebeple DHSO
tüm kara hayvanları sağlığını bir kod (Terrestrial
Animal Health Code) altında, su canlıları için ayrı
bir kod (Aquatic Animal Health Code) oluşturdu. Su
Canlıları sağlığı konusunda yetki sadece Veteriner
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kendi öğrencileri olan Su Ürünleri Mühendislerine
Yüksek Lisans ve Doktora yaptırmayı bile çok
görebilmektedir Bu öğretim üyesi Su Ürünleri
Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalında sadece
Veteriner Hekimlere doktora yaptırmaktadır. Acaba
herhangi bir Veteriner Fakültesinde, Veteriner
Fakültesinden mezun bir öğrenciye doktora
yaptırılmaması nasıl karşılanır? Ülkemizde böyle
bir örnek hangi fakültede vardır? Bu durum
akademik özgürlük müdür?
Son aylarda T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Su Ürünleri Mühendislerinin mağduriyetinin giderilmesi amacı ile ciddi çalışmalar
başlatmıştır. Umuyoruz ve diliyoruz yapılacak
düzenlemeler ile Su Ürünleri Mühendisleri; Su
Ürünleri Fakültelerinin ana malzemesi olan balık ile
ilgili akademik çalışmalar yapmak için, balık sağlığı,
hijyeni ve denetimi konularında yetkisini kullanmak,
ürettiği balığı naklederken nakil belgelerinin
düzenlemek, Toptan ve Perakende satış yerlerinde
balığı denetlemek ve Akvaryum üretim tesislerinde
asli işini yapmak için Veteriner Hekimlere ihtiyaç
duymayacaktır. Bir Veteriner Hekimin bir buzağıyı
tedavi ederken Su Ürünleri Mühendisine, Bir Dil
Bilimcinin Matematikçiye, bir Tarihçinin İnşaat
Mühendisine ihtiyaç duymadığı gibi… Herkes kendi
işini yaparsa bundan ülkemiz kazanacaktır.

konusunda yetkinliğimizi yok sayıp kendilerini işin
sahipleri olarak göstermeleridir. Umuyorum bu
atama bir nebze olsun empati yapmalarına fırsat
vermiş olacaktır. Herhangi bir Su Ürünleri
Fakültesinde balık üzerinde yapılacak bir araştırma
için Su Ürünleri Mühendisi kökenli bir araştırmacının neden bir Veteriner Hekime ihtiyaç duyması
gerektiğini kendileri vicdanları ile yanıtladıkları
zaman bu sorun zaten çözülecektir…
Su Ürünleri Mühendisleri ülkemizin en eski
meslek örgütlerinden birisi olan Veteriner camiasına
tıpkı diğer meslek örgütlerine olduğu gibi büyük
saygı duymaktadır. Bunu yaparken de kendisine de
hak ettiği saygıyı beklemektedir. Ülkemiz hayvancılığı için yapılması gereken onca iş varken, ihtiyaç
nedeni ile azımsanmayacak miktarlarda canlı
hayvan küçük bir Güney Amerika ülkesi olan
Uruguay'dan bile ithal edilirken hayvancılık
konusunda tartışılmayacak ölçüde büyük birikime
sahip Veteriner Hekimlerin enerjilerini kendi
alanlarına yöneltmeleri ülkemiz adına da büyük
kazanımlar sağlayacaktır.
Öte yandan Veteriner Camiası bir Biyolog
kökenli Profesöre Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim
Dalında kadro ilanını çok görürken bir Su Ürünleri
Fakültesinde çalışan ve bütün akademik kazanımlarını bu fakülte sayesinde sağlayan bir Veteriner
Hekim maaşını aldığı Su Ürünleri Fakültesinde

Prof. Dr. Meriç Albay
SÜMDER Başkanı

Fotoğraf: Özgür ÇANAK
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MÜHENDİSLİK VE ÇÖZÜMÜN ADRESİ

AKUA
MAKS

R

munu da Dünyanın her yerinde, kendi markası
ile gerçekleştirmektedir.
Otomatik yemleme sistemleri üretimi ile
Avrupada başlayan çalışmalar, bugün kuluçkahane yemleme sistemi, karasal merkezi
yemleme sistemi ve kafes yemleme sistemi ile
Amerika, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında
devam etmektedir.
Akuamaks 400 den fazla ürün ve hizmet ile,
rekabet gücünü arttırarak dünya pazarlarında
söz sahibi olmuştur.

1990 yılından beridir süre gelen tecrübesi ile,
2002 senesinde faaliyetine başlayan Akuamaks,
bugün partner firmaları ile beraber üretimini
gerçekleştirdiği sistemlerini ve mühendislik
çözümlerini, ülkemiz su ürünleri sektörü ile
beraber, Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve
tüm Dünya pazarlarının hizmetine sunmaktadır.
Kapalıdevre üretim sistemleri, kuluçkahane,
karasal üretim sistemleri ekipmanlarının dizayn,
üretim ve kurulumlarını gerçekleştirirken,
anahtar teslim tesis projelendirme ve kurulu-
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AKUAMAKS
MİKRO TAMBUR FİLTRE

1 m³/saat' ten 4500 m³/saat kapasiteye, 10 mikrondan 3000 mikron seviyesine
kadar kusursuz filtrasyon. Basınç gerektirmeyen, bakım ve sarf malzeme ihtiyacı
olmaksızın kesintisiz filtrasyonu mümkün kılan ve 304, 306, 316L kalite
paslanmaz çelik veya PP malzemeden imal edilebilen son teknoloji filtreler.
çalışır ve filtrasyon esnasında sebep oldukları
su kaybı çok düşüktür.

Neden Tambur Filtre?
Tambur filtreler, sistem girişi veya deşarj
sularındaki ince partiküller ve organik
maddelerin ayrıştırılması için kullanılan,
özellikle kirlilik oranı yüksek ve lifli suların
filtrasyonunda en etkili ve güvenilir metottur.
Kuluçkahaneler ve kapalı devre üretim
sistemlerinin ihtiyaç duyduğu filtrasyonu
mükemmel şekilde sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Alternatif yöntemlerin aksine
tambur filtreler atmosferik basınç altında

Avantajları
Enerji ve kaynak tasarrufu
● Daha düşük elektrik ihtiyacı
● Toplam işletme maliyetinde düşüş
● Düşük su kaybı
Uzun ömürlü ve pratik kullanım
● Zaman içerisinde tüm filtreyi
değiştirmeksizin filtrasyon derecesini
değiştirme imkanı
● Korozyona dayanıklı PP gövde
Bakım ve sarf malzeme
ihtiyacı bulunmaması
● PP veya paslanmaz çelik 304,
316, 316L malzemeden imal
● Tıkanma riskinden muaf
Çevre dostu
● Doğal kaynaklara ve çevreye
saygılı
● Filtre atıklarının toprak
zenginleştirmede kullanılma
imkanı
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“Düşük enerji ihtiyacı, minimum sukaybı, yüksek
performans, tesis gereksimine özel tasarım”

Tel.:+90 312 448 0971
www.akuamaks.com
info@akuamaks.com

Çalışma Prensibi
Tambur Filtreler, kendi kendini
temizleyebilen mekanik filtrelerdir.
Filtre edilecek su, tamburun yan
tarafından girip, filtre ızgarasından
geçerek filtre edilir. Tamburun içindeki ve dışındaki seviye farkı, filtrasyon için yer çekimi etkisiyle kendi
etrafında yavaş yavaş dönen tambur
filtrenin içinden dışına doğru
akarken, katı partiküller ve diğer
kirleticiler tamburun iç yüzeyine
yapışır. Dönüş hareketi sırasında
partiküller, yüksek basınçlı sprey
nozulları yardımıyla yüzeyden
temizlenerek bir tablada toplanır. Bu
işlem, yumuşak organik partiküllerin
parçalanmasını engeller ve filtrenin
verimliliğini arttırır.
Silindirik tamburun etrafına
kolay ve bükülebilen bir mekanizma
kullanılarak sabitlenen paslanmaz
çelik filtre ızgara, destekler çıkarılmadan kolayca değiştirilebilir.
Kullanım süresince farklılaşan
ihtiyaca kolayca yanıt verir. Tambur
motoru tankın dışında, su seviyesinin üzerinde bir yere yerleştirilip,
sabit rotasyon hızında bir dişli
kutusuyla akuple edilmişir. Bu
motor, bir seviye kontrol sistemiyle
kontrol edilebilir.
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AKUAMAKS
AKUAPONİK SİSTEMLER
Akuaponik yetiştiricilik sistemi, Kapalı
devre Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemi
(RAS) içerisinde, bitkilerin su ve balıktan
kazanılan besin ile yetiştirilmesine imkan
tanıyan, protein açısından zengin olan
balık ve sağlık açısından çok faydalı olan
bitkilerin, tamamen hidroponik olarak bir
arada üretildiği sistem-lerdir. Topraklı
tarıma göre verim çok daha yüksek olup,
içerisinde zirai ilaç vb. kimyasallar,
gübreler kullanılmadığı için çevre dostu
bir üretim sistemidir.

AKUAMAKS
ULTRA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SUNAN PENTAİR
AKUAKÜLTÜR POMPALARI
sürücüsü sayesinde Sabit Akış Teknolojisi sunan
Sparus pompa, tam olarak belirlediğiniz akış
hızını sunmak için gereken operasyonel hızı
otomatik olarak hesaplar ve ayarlar. Bu yeni
teknolojinin sonucunda herhangi bir akış
hızı sunmak için gereken minimum enerji
kullanımı sağlanarak pompa işletme
maliyetlerinde size yılda binlerce lira kazandırır.

Sabit akış teknolojisi sunan SPARUS pompa,
düşük elektrik tüketimi ile herhangi bir yüksek
performanslı pompadaki en yüksek su debisini
sunuyor. Entegre dahili değişken frekans
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AKUAMAKS
BİYOLOJİK ELEMENT

içerisinde en iyi şekilde akar. Biyolojik element
iyi bir akış sağlamanın yanısıra 750 m²/m³'lük
geniş bir yüzey alanına sahip olduğundan
filtreler yüksek verimle çalışır. Buda su ve
enerji tüketimini azaltırken çevrenin korunmasına yardımcı olur.

Biyolojik element; biyolojik filtre dolgu
malzemesi, kapalı devre su ürünleri yetiştiriciliği (RAS), kuluçkahanelerde, adaptasyon ve
karasal üretim tesislerinde suyun biyolojik
olarak arıtılması amacı ile kullanılır. Patentli
asimetrik tasarımı sayesinde, su filtrenin

AKUAMAKS
FISH FARM FEEDER (FFF)
75-500 mikron boyutlarında yemleme imkanı
Dozlayarak yemleme sistemi
Herbir dozda minimum 5 - 70 gr arası yemleme
Karışık yem verebilme özelliği
MERKEZİ YEMLEME SİSTEMİ
ü 156 adet tank çıkışı
ü 8 siloya kadar yem besleme
ü Tüm boyutlarda yemleme imkanı
ü Karışık yem verebilme özelliği
ü Proje ihtiyaçlarına göre özel üretim,
donanım ve yazılım imkanı
PLATFORM YEMLEME SİSTEMİ
ü 12 siloya kadar yem besleme
ü 50-400 ton ağırlığında taşıma kapasitesi
ü Proje ihtiyaçlarına göre özel üretim,
donanım ve yazılım imkanı

Amacımız çözüm ortağı olduğumuz Feeding
Systems SL firması ile beraber, Su Ürünleri
Sektörüne yönelik Merkezi Yemleme Ünitelerinin, Kuluçkahane Yemleme Ünitelerinin ve
Yemleme Platformlarının tasarımını ve isteğe
uygun imalatını uzun yılların tecrübesi ile gerçekleştirerek ihtiyaca uygun verimli çözümler
sunmaktır.
Hidrolik, Pnömatik, Otomatik, Elektrik,
Elektronik, Mekanik ve Yazılım alanında
uzmanlaşmış ekibimiz ve teknik alt yapımız ile
çözüm ortağınız olarak yanınızdayız.
KULUÇKAHANE YEMLEME SİSTEMİ
ü 30 Adet tank çıkışı
ü 4 Siloya kadar yem besleme

ü
ü
ü
ü
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DÜNYANIN EN BÜYÜK SOMON ÜRETİCİSİ:

Marine Harvest
Dünyanın en büyük Atlantik Somon Balığı
üreticisi Marine Harvest, 1965 yılında Norveç'in
Bergen şehrinde faaliyete başladı. Somon üretimini
Norveç, İrlanda, İskoçya, Şili, Kanada ve Faroe
Adaları'ndaki deniz çiftliklerinde gerçekleştiren
Marine Harvest'ın dünyanın 27 ülkesinde ofisi,
11.700 çalışanı bulunuyor. Ürettiği somonlar
dünyada 60'tan fazla ülkede tüketilmektedir.
Marine Harvest yılda 450 bin ton Somon Balığı
üretiyor. Yıllık yaklaşık 3,5 milyar Euro ciroya
sahip bir şirket olup Amerikan Borsasında yer alan
tek su ürünleri firması olarak anılıyor.

Marine Harvest Türkiye Pazarına Nasıl
Girdi?
Marine Harvest’in Türkiye Pazarına giriş
öyküsünü, mevcut durumu ve hedeflerini Marine
Harvest Türkiye Genel Müdürü Su Ürünleri
Mühendisi Bülent IŞIK anlattı.
1989 yılı İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi mezunuyum. 23 yıldır Su ürünleri
sektöründe yoğunlukla somon balığı konusunda
çalışıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce Marine Harvest
Norway Türkiye'de bir ön araştırma yapıyor ve
Türkiye'de bir şirket kurma kararı alarak bana
ulaşıyor. Bu sektörde ki Profesyonellerden oluşan
bir ekip kurarak sektöre dönüş yapmamı istediler,
Ben de daha önce birlikte uzun süreli bu sektörde
çalıştığım arkadaşlar ile birlikte yola çıktım. 2014
yılı Temmuz ayı itibariyle Norveç'ten Türkiye'ye
Taze Somon Balık ithalatı ile Türkiye'de İstanbul'da
merkez ofisimizi ve Tuzla da tesisimizi hizmete
açtık. Dünyanın en sağlıklı balığı olduğu kabul
edilen Taze Bütün Norveç Atlantik Somonun
Türkiye'ye ithalatını gerçekleştiriyoruz. İşlenmiş,

taze, dondurulmuş ve MAP ambalajlı Somon balığı
ürünleri ve türevleri. Somon Fleto, Somon Fleto
Porsiyon, Somon Dilim, Somon Füme (yakın
zamanda) vb. Ürünlerimizi; Carrefour, Real, Tesco,
Migros, Makro Center gibi zincir marketlerden,
yerel marketlerden ve şarküterilerden, tüm
Türkiye’deki balık hallerinden, Balık Toptancılarından temin edebilirseniz. Dolayısıyla Horeca'dan
Nihai Tüketiciye, Perakende'den Toptancı'ya
uzanan geniş bir müşteri portföyümüz bulunuyor.
Taze Bütün Somon Balığı ve Taze Somon Fleto
ürünlerimizle K.K.T.C 'ye ihracatımız bulunuyor .
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tüketime 410 bin ton civarı balık kalmaktadır. 79
milyon olan Türkiye nüfusunda ortalama 5,2 kg
daha gerçekçi bir rakam olarak ortaya çıkmaktadır.
Dünya tüketiminde ise aşağıdaki tablo hangi
düzeyde olduğumuzu göstermektedir.

İlerleyen günlerde Global Politikamız gereği
ihracat için uygun gördüğümüz Ortadoğu,
Yakındoğu ve Türki Cumhuriyetlerine ihracata
başlayacağız. Marine Harvest adı zaten dış pazarda
oldukça adından bahsettiren bir markadır. Marine
Harvest Norveç dünyanın en büyük Somon Balığı
üreticisi, İskoçya, İzlanda, Norveç, Şili ve Kanada
da çifliklerimiz bulunuyor .
Dünyada 27 noktada ofislerimiz ve işleme
tesisimiz var. Dünyada ki somon üretiminin % 25 'i
Marine Harvest tarafından karşılanıyor.Tüm
dünyada 11700 çalışanı bulunan bir firmayız .
Üretimini ve ticaretini yaptığımız Halibut,
Trout, Kalkan gibi Norveç menşeili tüm ürünlerin
ithalatına ve satışına başlayacağız. Ayrıca Şili deki
tesislerimizden donuk çeşitli işlenmiş ürünleri
ithal edeceğiz ve pazara sunacağız.
Norveç Çiftlik Somonunda bir ilke imza
atıyoruz. Marine Harvest'ı bu sektörde farklı kılan
bir diğer nokta ise seçtiği balık türüdür. Marine
Harvest 1965 yılında genlerini dereden elde etmiş
olan 'Mowi Salmon 'olarak adlandırılan bu
hareketli somon balığı türünü günümüze kadar
taşımayı başardı. Bu balık özellikle suşi yapımında
kalite ifade ediyor.
Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye'de maalesef
Balıkçılık hak ettiği noktada yer almıyor. Maalesef
Türkiye'de yanlış avlanma, plansızlık ve altyapı
sorunları balıkçılık sektörünü baltalıyor. Sektör
programlı değil. Tonlarca çıkan hamsi işlenmediği
takdirde çöpe atılıyor. Dünyada balık popülasyonu
uydudan takip ediliyor. Firmalara bu sayede kota
veriliyor. Türkiye'de bu yok. O gün satılıyor,
satılmazsa depolara, depolarda yer yok ise çöpe
atılıyor. Denizlerimizde balık kalmadı. Türkiye'de
kişi başı tüketim hemen 8 kg olarak söyleniyor.
Balık ununa giden hamsiyi de halk yiyormuş gibi
kabul edildiği için bu rakam çıkıyor. Toplam üretim
balığı, deniz ve tatlı sudan yakalanan balık ile
birlikte kayıtlı olarak ülkemizde yılda 710 bin ton
civarı balık girmektedir.
Bunun 160 bin tonu ihracat 140 bin tonu balık
ununa ayrılmaktadır. Bu rakamları düştüğümüzde

Marine Harvest Turkey olarak sadece taze balık
satan bir firma olmak yerine katma değerli ürünler
satan fleto, steak, füme, map ambalajlı porsiyonlu
ürünlerle girişimci ve yatırımcı bir firma olacağız .
Altyapılarını oluşturduğumuz projelerimizi hayata
geçirdiğimizde sizlerle sevinçle paylaşacağız.
2015 yılında yeni bir şirket olmamıza rağmen
Türkiye'deki pazarı yüzde 130 büyüterek hem
tonaj hem ciro bazında tonaj bazında hedeflerimizi
yakaladık. Kalitemizin ve istikrarlı duruşumuzun
getirdiği bu başarıyı günümüzün en güncel
pazarlama kanalı olan sosyal medya üzerinden de
geliştirmeyi düşünüyoruz.
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SU CANLILARININ SAĞLIĞI YETKİSİ:
DÜNYADA ve ÜLKEMİZDEKİ DURUM
4 yıl boyunca aldıkları eğitimde su canlılarına dair birçok konuda teorik ve pratik bilgi
ile donatılan mühendisler mezun eden, su
ürünleri mühendisliği
bölümünde konu ile
ilgili okutulan bazı
dersler şunlardır: Deniz
balıkları Yetiştiriciliği,
Alternatif Türler Yetiştiriciliği, Kabuklu Eklem Bacaklı Yetiştiriciliği, Akvaryum Balıkları Yetiştiriciliği, Akvaryum
Balıkları Hastalıkları, Balık Besleme, Farmakoloji,
Patoloji, Histoloji, Yem Teknolojisi, Tatlısu Balıkları Hastalıkları, Deniz Balıkları Hastalıkları, Balık
Parazitolojisi, Mikrobiyoloji, Besin Kimyası, Besin
Mikrobiyolojisi, Balık Fizyolojisi, Balık Anatomisi,
Balık Biyolojisi, Balık Sistematiği, Su Omurgasızları Biyolojisi.

Ülkemizde ilgili kanunlar gereği tüm hayvanların hastalıkları, tedavileri ve önleyici önlemler
alınması ile ilgili yetki veterinerlere verilmiştir.
1954 yılında çıkan 6343 sayılı bu kanunun
günümüzde gelişen teknoloji, üretim yöntemleri,
etik ve refah konusundaki kaygıların artışı ile
oldukça yetersiz kaldığı aşikârdır.
Ülkemizde 1970’lerin ortasında başlayan
alabalık yetiştiriciliği yatırımları, 1980’lerin
ortasında deniz balıkları yetiştiriciliğinin başlaması
ile tüm dünyada olduğu gibi büyük bir ivme
kazanmış, birkaç yüz ton olan üretim 30 yıl gibi bir
sürede 250 bin tonlara erişmiştir.
Bu hızlı büyümeye Avrupa ve diğer kıta ülkeleri
hızlı bir şekilde adaptasyon gösterip kanun ve
yönetmeliklerini su ürünleri yetiştiriciliği çalışmalarına göre tanımlamışlar, eğitim sistemlerine bu
üretim yöntemini eklemişlerdir. Ülkemizde de 1982
yılında kurulan Su Ürünleri Fakülteleri ile bu
konuda kalifiye eleman yetiştirilmeye başlanmış ve
aldıkları eğitim ile sektörü bugün ki noktaya oldukça
zor günler geçirerek taşımıştır meslektaşlarımız.

Fotoğraf: Özgür ÇANAK
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governmental and non-governmental
organisations that implement animal
health and welfare measures and other
standards and recommendations in the
Aquatic Code in the territory. The
Aquatic Animal Health Services are
under the overall control and direction of
Fotoğraf: Özgür ÇANAK the Competent Authority. Private sector
organisations, veterinarians or aquatic
Hal böyle iken balık sağlığı ile ilgili tüm yetkileri
animal health professionals are normally
elinde tutan veterinerlerin mezun olduğu birçok
accredited or approved by the Competent
veterinerlik fakültesinde 5 yıllık eğitim süresince
Authority to deliver the delegated functions.)
balığa dair sadece 2 ders seçmeli olarak okutulmakKara hayvanlarından çok farklı olan su canlıları
tadır (İhtiyoloji ve Balık Hastalıkları).
sağlığı konusu aynı şekilde Avrupa Birliği temel
Avrupa Birliği yasalarına göre ve Dünya Hayvan
yasaları çerçevesinde 31 Mart 2016’da yayınlanan
Sağlığı Organizasyonu (OIE)’nin hazırladığı
2016/429 sayılı “Hayvan Sağlığı Yasası”nda da su
hayvan sağlığı kodekslerinde kara hayvanları ve su
canlıları sağlığı için kara hayvanlarından farklı bir
hayvanları olarak konu ikiye ayrılmıştır. Çünkü
işleyiş söz konusudur.
suda yaşayan canlıların karada yaşayanlara göre
Söz konusu yasanın 7. Sayfasındaki 47. madfizyolojik ve ekolojik olarak büyük farklılıkları
desinde veterinerlerin hayvan sağlığı konusunda
vardır. Bu sebeple tüm kara hayvanları sağlığını
teşhis tedavi önleme gibi konularda yeterli eğitimi
(küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı) bir kod altında
almış kişiler olarak tanımlamış ve “ancak” diye
(Terrestrial Animal Health Code) toplayan OIE su
bağlayarak “su canlıları sağlığı” konusunda bazı
canlıları için ayrı bir kod (Aquatic Animal Health
ülkelerde su canlıları hastalıkları konusunda
Code) oluşturmuştur. Su Canlıları sağlığı kodundan
uzmanlaşmış meslek gruplarının da bu görevi
ise bu konuda yetkiyi sadece veterinerlere değil
üstlenebileceği yine OIE koduna atıfta bulunularak
konu ayrı bir uzmanlık gerektirdiğinden veterinerbelirtilmiştir. Aynı kanunun 37. Sayfasında 12.
lerle birlikte gerekli görevleri yerine getirmek üzere
Maddede veterinerler ve su canlıları sağlığı meslek
eğitilen, uygun niteliklere haiz su canlıları sağlığı
gruplarının sorumluluklarını sıralamış ve su
mesleği mensuplarına da bu hizmet için yetki
vermiştir ve bunu tanımlamıştır (Aquatic Animal
Health Professional means a person who, for the
purposes of the Aquatic Code, is authorised by the
Competent Authority to carry out certain designated
tasks in a territory and has the appropriate
qualifications and training to perform the
designated tasks.)
Su canlılarının sağlığı konusunda verilecek
olan servis yetkisini ise veterinerlere veya
tanımlaması yapılan yukarıda bahsettiğimiz su
hayvanları sağlığı mesleği grubuna vermişlerdir
Fotoğraf: Özgür ÇANAK
(Aquatic Animal Health Services means the
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üretimi, üretim yöntemleri, bakım ve beslemesi
konusunda eksik eğitime sahip olan veterinerler,
meslek gaspı yapmaktadırlar
Konu bu kadar açık ve net iken, yıllardır yetki
karmaşasından faydalanarak konu hakkında asgari
bilgiden yoksun olan veterinerlere ülkemizde su
canlılarının sağlığı teslim edilmiştir. Su canlılarının
hayvan refahının yükseltilmesi, hastalıklarında
tedavilerinin daha hızlı ve yetkin bir şekilde yapılabilmesi için hayvan sağlığı ile ilgili kanunlarımızda
su canlıları ile ilgili bölümlerde su ürünleri
mühendislerinin de veterinerlerle birlikte yetkilendirilmesi hem Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu hem de Avrupa Birliği kanunları çerçevesinde
zorunludur. Çünkü gerek Dünya Hayvan Sağlığı
Organizasyonu gerekse Avrupa Birliği yasalarında
su canlıları sağlığı konusunda tek yetkili meslek dalı
veterinerler değil, aynı zamanda su canlıları sağlığı
konusunda nitelikli eğitim alan “Su Ürünleri
Mühendisleri” de olabilir demektedir. 1954 yılında
çıkan bir kanunla hayvan sağlığı konusunda tüm
yetkileri elinde tutmak için büyük çabalar sarf eden,
bu konuda tüm bürokratik güçlerini kullanarak
yıllardır Su Ürünleri Mühendislerinin hakkını yok
sayan veterinerler günümüz gerçeklerini görmeli ve
işi sahiplerine teslim etmelidir.

canlıları ile ilgili yetki ve sorumluluğu veterinerlerle birlikte su canlıları sağlığı meslek grubuna
vermiştir.
Konunun çözümü noktasında 5 yıllık eğitimden
sonra veteriner olarak mezun olan kara hayvanları
(büyükbaş, küçük baş, kanatlı) konusunda oldukça
donanımlı ancak su canlılarının sağlığı konusunda
bir o kadar yetersiz olan veterinerlerin su canlıları
sağlığı konusunda uzmanlaşabilmek için ilgili
anabilim dallarında su canlıları sağlığı konusunda
doktora eğitimi aldıktan sonra ancak bu konuda
yetkiye haiz olması, 4 yıllık eğitimleri süresince su
canlıları biyolojisi (anatomi fizyoloji), üretilmesi,
beslenmesi ve hastalıkları konusunda yüzlerce
kredilik ders alan su ürünleri mühendislerinin ise su
canlıları sağlığı konusunda yetkilendirilmesi
gerekmektedir. Çünkü dünyada su ürünleri sağlığı ve
refahı denilen kavram sadece balık biyolojisi ve
hastalıklarından ibaret olmamakla birlikte bu iki
derse ilâveten, balık besleme, yem teknolojisi, su
kalitesi, su kirliliği, balık yetiştirme yöntemleri
(deniz balıkları, Tatlısu balıkları, kabuklu ve eklembacaklılar, omurgasızları, akvaryum balıkları) konularında da uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir.
Balık transferinin nasıl yapılması gerektiği, balıklara
ne kadar ve ne şartlarda anestezi uygulanması
gerektiği, balıkların nasıl beslenmesi gerektiği, farklı
dönemlerde farklı yaşam evrelerine sahip balık,
kabuklu ve omurgasız türlerinin o dönemlerde nasıl
bakılması gerektiği ve tüm bu konuların su ürünleri
sağlığı ve refahı ile ilgisi çok büyüktür.
Dolayısı ile konu sadece balık hastalıkları veya
dokulardan örnek alıp, ekim yapıp hastalık teşhisi
koyma ve reçete yazma meselesi değil, balık
hastalıklarının yanında hastalık oluşumuna sebep
olan çevre ve diğer faktörlerin de önemliliğidir.
Tüm dünyada kabul edilen uygulama bu şekilde
iken, ülkemizde sadece balıktan ibaret olmayan
tüm su canlılarının (ıstakoz, kerevit, karides,
midye, sübye, kalamar, ahtapot vb.) tamamının
sağlık ile ilgili kısmında, bu canlıların biyolojisi,

Uzman Dr. Türker Bodur
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Kaynak:
Avrupa Birliği Hayvan Sağlığı Kanunu http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:084:FULL&from=EN
Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu (OIE) su canlıları
sağlığı kodları tanımları
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=glossaire.htm
9 Mart 1954 tarih ve 6343 sayılı kanun: Veteriner Hekimliği
Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle
Odalarının Teşekkül Tarzına Ve Göreceği İşlere Dair Kanun
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CERES PROJESİ: TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ SEKTÖRÜNE YANSIMASI
Ferit RAD1*, İsa ŞEN1, Tevfik AYTEMİZ2
1

2

Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü
Mersin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
*frad@mersin.edu.tr

büyük önem taşımaktadır.
Horizon 2020 kapsamında Avrupa Komisyonu
(EC) tarafından desteklenen CERES (Climate
Change and European Aquatic Resources) Projesi
kapsamında öncelikle iklim değişikliğine ilişkin
farklı senaryoların Avrupa sucul kaynakları üzerine
olası etkileri ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine yönelik risk, fırsat ve belirsizliklerin tespiti amaçlanmaktadır. Mavi Büyüme konsepti çerçevesinde
bu sektörlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için
gerekli uyum politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile
yönetişim araçlarının belirlenmesi projenin en
önemli çıktılarını oluşturmaktadır. Hamburg
Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen CERES
Projesi, 15 ülkeden, Mersin Üniversitesi'nin de yer

Küresel iklim değişikliğinin tüm sucul ekosistem
organizmalarını ve ekosistemin işleyişini etkilemesi
beklenmektedir. Küresel iklim değişikliğinden en
fazla etkilenecek ekosistemlerden biri Akdeniz'dir
(WWF). Özellikle son 30 yılda Akdeniz'deki yüzey
sularının sıcaklığı 1,15ºC artış göstermiş (Marba ve
ark., 2015) ve Akdeniz, okyanuslara göre 2-3 kat
daha fazla ısınmıştır (Vargas-Yanzez ve ark., 2008).
Artan buharlaşma, yağışların azalması, sıcak hava
dalgası, kuraklık ve ani sel baskınları gibi olaylar
iklim değişikliğinin işaretleri olarak görülmektedir.
İnsan nüfusundaki hızlı artış ve buna paralel gıda
talebindeki artış göz önünde bulundurulduğunda
iklim değişikliğinin balıkçılık ve su ürünleri
yetiştiriciliği sektörlerine etkisinin belirlenmesi
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üretiminde Avrupa da lider konumdadır. Su ürünleri
yetiştiriciliği sektörü Ülkemiz için gıda güvencesi,
sosyal ve ekonomik açısından stratejik öneme
sahiptir. Bu bağlamda ülkemizdeki deniz balıkları
(Çipura-Levrek) ile iç su balıkları (Gökkuşağı
alabalığı) yetiştiriciliği CERES projesinin önemli
eksenlerinden birini oluşturmaktadır. Öncelikle
CERES projesi kapsamında ülkemizde yapılacak
toplantılar ile iklim değişikliği bağlamında sektörel
düzeyde bilinç ve farkındalık geliştirme hedeflenmektedir.
Ayrıca Akdeniz'de iklim değişikliğine yönelik
olası senaryoların deniz ve iç su balıkları yetiştiriciliği sektörlerinin performansı üzerindeki etikleri
modellenerek tespit edilecektir. Bu doğrultuda
CERES projesi, ülkemizde iklim değişikliğine
yönelik gerekli politika/strateji ve yönetişim araçlarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

aldığı 26 kurum/kuruluşun katıldığı konsorsiyumdan oluşmaktadır. Konsorsiyum; akademisyen ve
uzmanların yanı sıra sektör ortakları ile küçük-orta
ölçekli işletmelerin de yer aldığı geniş bir paydaş
yelpazesinden oluşmaktadır. Dört yıl sürecek olan
CERES Projesi, 7 iş paketinden (WP) oluşmaktadır. Özet olarak bu paketler; iklim değişikliğinin
bileşenleri ve olası senaryoların geliştirilmesi, iklim
değişikliğinin sucul canlılar (Çiftlik balıkları dâhil)
üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin
belirlenmesi (WP 1-2-3-5), iklim değişikliğinin su
ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği sektörlerinin
ekonomik performansı üzerine etkilerinin
modellenmesi ve tespit edilmesi (WP 1-4), paydaş
katılımı ve etkileşim ile proje yönetiminden
oluşmaktadır (WP 6-7).
Türkiye Çipura, Levrek ve Gökkuşağı alabalığı

Kaynakça
Marba, N., Jorda, G., Agusti, S., Girard, C.
and Duarte C.M. Footprints of climate change on
Mediterranean Sea biota, Frontiers in Marine
Science, V 2-56.
Vargas-Yanez, M., García, M. J., Salat, J.,
García-Martínez, M. C., Pascual, J., ve Moya, F.
(2008). Warming trends and decadal variability
in the Western Mediterranean shelf. Glob. Planet.
Chang. 63, 177–184.
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hizmetlerde bulunduğu gibi, Su ürünleri
sektöründe de Alabalık üretiminin daha
modernize ve verimli olabilmesi için 1994
yılında Türkiye'de ilk defa vertikal sistem
Alabalık Kuluçka Dolabı (inkübatör) imalatını
gerçekleştirdim. Sistemleri kendi işletmem
olan FET ALABALIK ÇİFTLİĞİNDE ve
teknik çalışmayı seven aydın düşünen birkaç
üretici firmada test ederek kuluçka dolabının
avantajlarını değerlendirdik. Şirketim 1995
yılında Türkiye'nin çeşitli illerindeki işletmelere üretmiş olduğu kuluçka dolaplarının
satışına başlamıştır. Kuluçka dolaplarımız
Türkiye geneli bütün su ürünleri ile ilgili resmi
kurum ve üniversitelerde eğitim-öğretim ve
üretim amaçlı kullanılmaktadır.

Şener SERİN;
1966 yılında Karaman'da doğdum. İlk, orta
ve liseyi Karaman'da okudum. Üniversite tahsilimi Selçuk Üniversitesinde tamamladıktan
sonra Konya'ya yerleştim. İş hayatımda serbest
çalışmayı tercih ederek 1989 yılında FET
ELEKTRONİK San.ve Tic.Ltd.Şti.'ni kurdum.
Üniversite tahsilim elektronik üzerine
olduğundan şirketimin ilk faaliyet alanı
Elektronik ve Bilişim üzerine olmuştur.
Balıkçılığa olan ilgimden ve merakımdan
dolayı 1992 yılında Su ürünleri sektörüne
küçük bir Alabalık yetiştiricisi olarak katıldım
ve Şirket faaliyetime yeni bir meslek dalı
ekledim. Şirketim; Elektronik, Endüstriyel
Elektronik ve Bilişim sektöründe Başarılı
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(Konuyla ilgili idari, akademisyen ve görevli
arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum.) Her
üründe olduğu gibi kuluçka dolabında da sektör
dışında balıkçılıktan bîhaber firmaların
sistemimizin yalan yanlış kopyasını çekip veya
farklı mantıkta sistemler satmasına rağmen,
Türkiye'deki alabalık üreticilerinin %90'nında
kullanılmakta ve ayrıca ARNAVUTLUK,
AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN, İRAN, IRAK,
KOSOVA, KIRGIZİSTAN, MONTENEGRO,
MOLDOVYA ve TACİKİSTAN gibi ülkelere
kuluçka dolabı gönderen lider bir kuruluş
olmaktan mutluluk duymaktayız. Sistemlerimize her yıl bazı eksiklik veya avantajlar
maksadıyla ilaveler gerçekleştirmekteyiz. 2012
yılı itibarıyla sistemimize larva ızgarası ilâvesi
eklenmiştir.

Markamız tescilli ve ürünlerimiz patentlidir.
Lütfen orijinal olmayan kopya ürünlere itimat
etmeyiniz. Yeni versiyonlar ve ilavelerimiz için
lütfen bizimle irtibata geçiniz 0(532) 614 7677 0(542) 326 9999 numaralı telefonlar ile günün
her saati hizmetinizdeyiz.
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anaçlardan sağılmış yumurtada %90-%95
Gözlenmiş Yumurtalarda ise %98 verim
sağlanmaktadır.
ü
İlaç tasarrufu; dezenfekte ve mantarlaşmayı önlemek için ilaç kullanan işletmelerde ilaç tüketimi 10 kat azalmaktadır.
ü
İlave Larva Izgarası sayesinde Normal
kapasitesinde kullanıldığında bozuk yumurta
temizliği sona ermiş ve yavru çıktıktan sonra
otomatik olarak larva ile bozulan yumurta
birbirinden ayrılmaktadır.
ü
Yavru çıktıktan sonra 10 gün gibi bir
süre dolapta bekleterek kesenin yarıya inmesi
ve yavrunun yüzmeye başlaması, yem
alıştırma havuzlarınki yavrunun üst üste
kalarak toplu ölümler ortadan kalkmaktadır.
ü
Yer tasarrufu; 1 m² alanda 400.000 adet
yavru üretilebilmektedir.
ü
Kasetler Dairesel olduğu için, dengede
iken su yayılım her noktaya ulaşmakta ve ölü
nokta kalmamakta ve verim yükselmektedir.
ü
Daha başka avantajlarını kullanarak
görmenizi tavsiye ediyorum.

FET Kuluçka Dolabı; verimli ve teknik
yavru üretimi yapmak isteyen Alabalık
üreticilerinin olmazsa olmazı bir üründür.
Ürünümüz Dünyaca kullanılan en verimli
sistem olduğu konusunda iddialıyız. Türkiye
2013-2014 yılları itibarıyla Alabalık yetiştiriciliğinde Avrupa birincisi olmuştur. Balık
yetiştiriciliğinin ilk temeli kuluçkahanelerden
başladığı ve Ülkemiz kuluçkahanelerinin
%90'nında bizim kuluçka dolaplarımız
kullanıldığı için bu birincilikte azda olsa
bizimde payımızın olduğunu düşünerek mutlu
olmaktayız ve yetiştirici arkadaşlara saygılarımı
sunuyorum.
FET Dikey sistem Kuluçka dolaplarının
avantajları aşağıdaki gibidir;
ü
Su Tasarrufu; 100.000 adet yumurta
için sadece bir musluk ( 3,5-4 litre/dakika) su
yeterli gelmektedir.
ü
İşçi tasarrufu; 4.000.000 adet yumurtayı
sağımdan yüzmeye kadar 1veya 2 kişi kontrol
edebilir
ü
Yüksek verim; zamanında ve sağlıklı
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SAPANCA GÖLÜ'NÜN SESSİZ CANLILARI:

TATLISU MİDYELERİ
1

Ertan Ercan1*, Özcan Gaygusuz,2 Ali Serhan Tarkan1
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
2
İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
*ertanercan@mu.edu.tr

canlısının midyeler olduğunu belirtebiliriz. Su
habitatlarında insanlardan veyahut doğal olaylardan
etkilenen bu canlılar, yaşadıkları ortamda meydana
gelen değişimlerden dolayı, dağılım alanlarını
değiştirmekle beraber sahip oldukları besin içerikleri ve su kalitesinde birçok parametrenin değişmesine yol açmaktadırlar. Yaşadıkları habitatın su
kalitesi hakkında bize bilgi sağlama konusunda
önemli belirteç canlılar olan midyeler biz insanlarla
'iletişimlerini' dokularında biriktirdikleri çeşitli
maddelerin miktarları ile sağlamaktadırlar. Ülkemizde tatlı su midyeleri üzerine devam eden
veyahut ileriye dönük planlanan kapsamlı çalışma
hedefi bulunmamaktadır. Bu canlıları inceleyen
henüz bir avuç bilim insanının gayretleri bu türlerin
korunması ve nesillerinin devamı konularında
alınacak önlemlerin yaptırıma dönüşmesinde
şimdilik yetersiz durumdadır.

Canlıların birbirleri ve çevreleri ile olan etkileşim, işlev ve yerine getirdikleri görevleri ancak
bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarla öğrenmekteyiz. Bilimsel çalışmaların genel olarak
insanlara ulaşmaması ve yeteri kadar yaygınlaşmaması bu çalışmaların etki değerlerini düşüren en
önemli faktörlerdendir. Bu sebepten dolayı çok özel
bir ortama sahip, doğanın harikalarından biri olan
Sapanca Gölü'nün sessiz ama etkin canlılarından
biri olan tatlısu midyeleri üzerine farklı ama geniş
bir yazı okuyacaksınız.
Genel olarak bakıldığında doğada birçok
canlının tür içi/türler arası iletişimi mevcuttur. Bu
iletişim görsel, işitsel, kimyasal, beden dili gibi
yollarla gerçekleşmektedir. Yine her canlının
etrafında dağılım gösteren diğer canlılarla etkileşimleri söz konusudur. Suda yaşayan, etkileşim ve
iletişim konusunda 'en şanssız' canlılardan
bahsetmek gerekirse bu konuda en muzdarip su
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Midyelerin önemi
Midyelerin ekolojik, ekonomik ve besinsel
olarak değerli olması bu canlılar hakkında daha
fazla bilgi edinmemizi zorunlu hale getirmektedir.
Tatlısu midyeleri üzerine bugüne kadar ülkemizde
yapılmış çalışmalar henüz onlu sayıları geçmemektedir. Genel olarak bakıldığında bu canlılar suyu
filtre ederek beslenen canlılardır. Bu işlem esnasında 2 µm boyutuna kadar olan suda askıda bulunan
partikülleri süzerler. Genel olarak beslenme
davranışı olan bu süzme işlemi esnasında suda
askıda bulunan özellikle organik materyalleri,
bakteri, fitoplankton, zooplanktonu ve diğer
maddeleri süzerek beslenirler. Bu beslenme
davranışı ise suların bulanıklığının giderilmesini
yani suların berraklaşmasını sağlar. Bu sayede
sularda ışık geçirgenliği artar. Su ortamında ışık
geçirgenliğinin artması ise özellikle yüksek yapılı
su bitkilerinin gelişmesine ve aralarındaki besin
tuzu rekabetine bağlı olarak olası yoğun alg
artışlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.
Tatlısu midyelerinin diğer bir ekolojik önemi de
bazı balıkların özellikle kaya balıkları (Gobiidae)
türlerinin yumurtalarını yapıştırdıkları ortam
olarak ölü midye kabuklarını tercih etmeleridir. Bu
sayede kaya balıkları diğer predatör balıkların,
yumurtalarına ulaşmalarını engellemektedirler.
Tatlısu midyeleri sadece ölü olarak değil canlı
olduklarında da başka balık türleri tarafından
kullanılmaktadırlar. Acıbalık (Rhodeus amarus) bu

Fotoğraf: Kaya balık yumurtalarının midye kabuklarına
sıralanmış hali (Orijinal)

türlere güzel bir örnek teşkil etmektedir. Tatlısu
midyeleri Acıbalık yumurtalarına da yuva görevi
göstermektedirler. Acı balıklar üreme dönemlerinde
kendileri için uygun bir tatlısu midyesi aramaya
başlarlar. Buradaki arayışta balık tarafından aranılan
özellik midyenin oksijen veriminin yüksek
olmasıdır. Olgun dişi Acıbalığın yumurtlama kanalı
ince uzun bir yapıda olup üreme döneminde
vücudun dışında rahatlıkla gözle görünür olur.
Acıbalık istediği özelliklere sahip uygun midyeyi
bulduktan sonra midyenin su alım sifonundan
içeriye, idrarı ile sert bir boru şekline getirdiği üreme
kanalını (ovipozitor) midyenin solungaçlarına kadar
uzatır. Bu işlem milisaniyeler içerisinde sanki bir
kamçı hareketi hızında gerçekleşir. Midyenin
solungaçlarına yerleşen yumurta/lar erkek acı

Kirli suyun midyeler tarafından temizlenmesi, a) Yemlemeden hemen sonra suda meydana gelen kirlilik, b) 24 saat
sonra sudaki düşük turbidite, c) 48 saat sonra suyun temizlenmiş hali (Orijinal: Ertan ERCAN).
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Unio crassus ve Anodonta anatina nesli tehlike
altında türler iken A. woodiana türü Sapanca Gölü
için yeni bir tür olarak kayıtlara geçmiştir. A.
cygnea ve U. pictorum'da diğer türlerimizdir.
Dreissena polymorpha adını alan zebra midyesi
ülkemize ve Karadeniz Havzasına endemik bir tür
iken doğal dağılım alanlarının dışında ise istilacı
bir tür olarak tanımlanmaktadır.

balıkların yine midyenin su alım sifonuna spermlerini bırakması yolu ile spermler midyenin
solungaçlarına ulaşır ve acı balık yumurtalarının dış
döllenme işlemi midyenin içinde gerçekleşir.
Yumurtalar tatlısu midyesinin solungaçlarında
embriyonik gelişimlerini tamamladıktan sonra su
ortamına yine midyenin solungaçlarından pompalanan su yardımı ile tatlısu midyesinden ayrılır ve
yaşamlarını devam ettirirler.

Tehditler:
Zebra Midyesi;
Zebra midyeleri (D. polymorpha) ülkemizde ve
Sapanca Gölü'nde doğal dağılım alanında
yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu midyeler
denizlerde bulunan kara midyeleri (Mytilus spp.)
gibi bisus iplikleri ile sert yüzeylere tutunarak
yaşamlarını devam ettirirler. Bu midyeler çok
büyük olmamakla birlikte çok hızlı bir üreme
gerçekleştirebilirler. Bu tür özellikle sulama
kanallarının tıkanmasına, göllerde bulunan aletekipmanların üzerine tutunmaları ve hatta diğer su
canlılarının üzerine yapışarak yaşamaları nedeniyle hem ekonomik hem de ekolojik bazı sorunlara
neden olmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik
Devletlerinde çok büyük problemler yaratmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası çapta bu istilacı
canlıya karşı büyük mücadeleye başlanmıştır. Bu
canlının su ortamında bulduğu ve kendini sabitleyebildiği tüm materyaller üzerinde aşırı miktarda
çoğalmaları özellikle Tatlısu midyeleri için büyük
problem yaratmaktadır.
Sapanca Gölü'nde yürütülen çalışmalarda elde
edilen verilerde zebra midyelerin Unio spp. ve
Anodonta spp. türleri üzerinde tutunma miktarları
ve verdikleri zararlar incelendiğinde bu midyelerin
Sapanca Gölü içerisinde dağılım gösteren tatlısu
midyelerini olumsuz etkilediği, akıntı oranlarının
fazla olduğu derelerdeki midyelerde ise zebra
midyelerinin herhangi bir soruna yol açmadığı tespit
edilmiştir. Bu çalışmalarda özellikle su almak ve
vermek için midyelerin sifonlarının sediman
üzerinde kalan kısımlarına tutunma yolu ile zebra

Fotoğraf: Acıbalık dişi ve erkek bireyi ile Tatlısu midyesi
ve Tatlısu midyesi içerisinde Acı balık yumurtaları (Orijinal).

Türleri:
Sapanca Gölü’nde yapılan çalışmalar incelendiğinde Tatlısu midyelerinden Unionidae ailesine
üye toplam 5 tür, Dreissenidae ailesine üye 1 tür
tespit edilmiştir. Bu türler Anodonta, Dreissena ve
Unio cinslerine ait türlerdir. Bu türlerden iki tanesi
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döneminden bu yana süre gelmekte olan sedef
kakmacılığında kabukları kullanılmaktadır ve
önemli bir ekonomik girdi sağlamaktadırlar. Halen
günümüzde Gaziantep başta olmak üzere birkaç
ilimizde sedef kakmacılığı varlığını sürdürmeye
çalışmaktadır. Tatlısu midyelerinin kabuklarının iç
kısmında bulunan sedef tabakası çeşitli mobilya ve
süs eşyalarında dekoratif amaçla kullanılmaktadır.
Özellikle Fırat Nehri ve İç ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan akarsu ve göllerden (Malatya, Ankara ve
Adıya-man) ortalama 1 TL/kg fiyattan toplanan bu
midyeler sedef sanatkarları tarafından işlenerek
ekonomiye kazandırılmaktadır. Yılda yaklaşık
olarak sadece Gaziantep'te 11 ton civarında
toplandığı bildirilmiştir. Elbette ki sedefin elde
edildiği midye kabuğunun bazı özellikleri olmalıdır.
Bu özellikler kabuğun kalınlığı ve sedefin rengi ile
doğrudan ilgilidir. Kalsiyum karbonat yapılı olan
midye kabuklarının kalınlıkları, midyenin türüne ve
yaşadığı su ortamının kalsiyum miktarına göre
değişim göstermektedir. Genel olarak istenen
özelliklere uygun olan Unionidae grubuna ait Unio
pictorum türü kullanılmaktadır. Bu türün İngilizce
adı “painters mussel” olarak verilmektedir. Kabuk
yapısı ressam paletine benzediği için bu isim
verilmiştir.
Biyokimyasal içeriğine bakıldığında ise; balık,
beyaz ve kırmızı ete göre tatlısu midyelerinin protein
değeri diğer ürünlere nazaran düşük kalmaktadır.
Yapılan çalışmalara göre protein oranları sırasıyla,

midyelerinin tatlısu midyelerinin hem solunum
yapmasına hem de besin almasına imkan vermediği
ve midyelerin ölümlerine yol açtıkları tespit
edilmiştir. Bu durum bölgede bulunan nesli tehlike
altında bulunan midye türlerin nesillerinin devamlılığını tehlike altına almaktadır.

Fotoğraf: Zebra midyelerinin Unio pictorum türü
üzerine tutunarak solunum yapmasını ve besin alımını
engellemesi (Orijinal: Ertan ERCAN)

Ekonomik önemleri;
Ekonomik boyutuna bakıldığında ise insanoğlunun varlığından bu yana kolay temini ve
besinsel içeriğinin doyuruculuğu nedeniyle midyeler
önemli bir besin kaynağı olarak kullanılmaktadır.
İnsanoğlunun su kenarlarında yaşaması ile bu kolay
elde edilebilir besin uzun yıllar insanoğlu tarafından
değerlendirilmiştir. Tatlısu midyeleri ülkemizde
besin olarak kullanılmamaktadır ancak Selçuklular

Fotoğraf: Farklı şekillerde işlenmiş Tatlısu midyeleri (Kaynak: İnternet).
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altında bulunan U. crassus türünün yapılan
çalışmalarla bu derede yaşadığı tespit edilmiştir.
Ancak bölgede kamu kurumları tarafından yapılan
ıslah çalışmalarında bu derede dağılım gösteren
türün bulunduğu alan tahrip edilmiştir. Yapılan bu
tahribatın yol açtığı hasarın giderilmesi ve türün
tekrar eski potansiyeline dönmesi için en az 10 yıllık
bir sürenin geçmesi gerektiği tahmin edilmektedir.

%20, %19, %17 ve %7-10 arasındadır. Uzak doğu
ülkelerinde besin olarak kullanım alanı bulunan
tatlısu midyeleri ülkemizde tercih edilmemektedir.
Suyu süzerek temizleme kabiliyetlerinden dolayı
günümüzde tatlısu akvaryumlarına temaşa özelliği
ile kullanım alanı bularak ekonomik bir değer
sağlamaya başlamıştır.

İnsan;
Sapanca Gölü ve havzası İstanbul, Bursa,
Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın olması nedeniyle
tüm yıl boyunca günü birlik turizm hareketleri ile
karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle hafta sonları
rağbet gören bir yer olmakla birlikte havza içinde
yer alan çeşitli turistik alanlar, artan ikinci konut
gibi nedenlerle nüfus artışı baskısı altında kalmaktadır. Sapanca Gölü turizm faaliyetlerinin yanı sıra
sportif aktivitelerinde gerçekleştirildiği bir göldür.
Genel kıyı yapısı incelendiğinde göl, sazlıklarla
kıyısal alandan kısmen ayrılmış durumdadır. Bu da
bazı sportif faaliyetlerin gerçekleşmesine engel
olmak-tadır. Kıyı bölgesindeki yapılaşmalar
sırasında su içi bitkileriyle mücadele üzerine bazı
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda su
ortamına verilen kimyasallarla, su bitkilerinin
temizlenmesi amaçlanmaktadır. Bu tür kimyasallarla yapılan mücadele yönteminde balıkların
ortamdan uzaklaşması kolay olurken ortamda
sediman içerisinde bulunan ve sadece yalancı
ayakları (pseudopod) ile hareket eden tatlısu
midyelerinin bu ortamdan uzaklaş-maları çok
yavaş olmaktadır. Tatlısu midyeleri genel olarak
sedimanda yataklar oluşturma yolu ile dağılım
gösterirler. Yaz döneminde su sıcaklığına ve besin
bolluğuna bağlı olarak kıyıya yakın bölgelere gelen
midyeler, bu kimyasalları içeren suyu su alım
sifonlarından vücutlarına almaktadır ve bu
durumda kitlesel ölümlerine yol açabilmektedir.
Bir diğer insan etkisi ise özellikle gölü besleyen
derelerin ıslahı için yapılan çalışmalar sonucu
gerçekleşmektedir. Örneğin Maşukiye deresinde
sadece çok dar bir alanda yaşayan ve nesli tehlike

Fotoğraf: 2008 yılı Maşukiye deresi ıslah çalışması öncesi
ve 2015 yılı dere ıslah çalışması sonrası (Orijinal).

Koruma:
Türleri koruma yollarından biriside tehditlerin
önünü kesmektir. Tehdit oluşturan unsurlar doğa
olayları ve insan etkileri olarak ikiye ayrılabilir.
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altında tehdit etmekte ayrıca kimyasallarla kirletmektedir. Tüm bu olumsuz etkilerin onarılması
onlarca yıl sürmektedir. Bu etkiler sadece
midyeleri değil aynı zamanda ara konakçı olarak
kullandıkları balıkları da etkiler. Eğer balıklar
olmazsa midyeler çoğalamazlar ve nesillerinin
devamlılığı tehlikeye girer.
Sulardaki toplam azot ve fosforun miktarlarının
önemi çok büyüktür. Yapılan çalışmalarda azot
türevlerinden olan Nitratın 20 mg/L'yi geçmesi
durumunda midyeler için ölümcül sonuçlara yol
açabildiği bildirilmiştir. Sapanca Gölü ve onu
besleyen derelerin su kalitesi üzerine yapılan
çalışmalar incelendiğinde ise Sapanca Havzasındaki midyeler henüz bu miktarda bir tehditle
karşılaşmamaktadır. Ancak su ortamında bulunan ve
midyelerin besin zincirinde bulunan bazı fitoplankton türleri toksin üretebilirler. Bu toksik alglerle
beslenen ve onların toksinlerine maruz kalan
midyelerde de ölüm kaçınılmaz bir sondur.
Aslına bakıldığında doğa ve insanoğlunun
yapmış olduğu birçok etkinin geri dönüşü çok uzun
yıllar almaktadır. Ülkemizde henüz çok az kişinin
çalıştığı bu canlılar üzerine çalışmaların arttırılması
gereklidir. Çalışmalarda, tatlısu midyelerinin
dağılım alanları ve türlerinin tespiti yapıldıktan
sonra nesilleri tehlikede olan ve ekonomik değeri
olan canlıların yetiştiricilik çalışmaları yolu ile
yeniden üretilerek doğal stokların desteklenmesi
sağlanmalıdır. Yeniden aşılama yapılacak olan yer
tespitinde yukarıda bahsedilen doğal ve insan
etkileri incelenmeli ve buna bağlı olarak stoklama
çalışmaları yapılmalıdır.

Doğa olayları olarak ilk önemli unsur erozyondur. Su ile toprağın erozyonu sudaki askıdaki katı
madde miktarının artmasına yol açmaktadır. Bu
miktarın artışı, solunum ve beslenme için sifonları
vasıtasıyla aldıkları suyun içerisindeki toprak
partikülleri midyelerin solungaçlarını tıkamakta ve
sonuç olarak ölümlerin yol açmaktadır. Benzer
şekilde sıcaklıkların ve mevsimlerin değişmesine
bağlı olarak yaşam ortamları kısıtlanmaktadır.
Maalesef doğal felaketlerin önüne tamamen geçme
şeklinde şimdilik bir yolumuz yoktur ve doğanın
kendi yolunu çizmesini izlemenin dışında
yapacaklarımız kısıtlıdır.
Önceki konularda değinildiği üzere midyeler
kendileri için uygun ortamları bulup o alanda geniş
midye yatakları oluştururlar. Bu üreme ve yaşam
alanlarının tahribi ya da bu yatakların üst
kısımlarına yapılan hidroelektrik santralleri, bent ve
barajlar gibi su yapıları bu sessiz canlıların
yaşamlarını tehdit etmektedir. Özellikle bu su
yapılarından bırakılan 'can suyu' miktarlarına bağlı
olarak su rejimlerinin değişken olması insanın diğer
etkilerinden birisidir. Dünyada 45,000 üzerinde
büyük baraj ve binlerce bentin bu canlıların dağılımında ve nesillerinin tehlike altında olmasında
çok etkili olduğu ifade edilmektedir.
İnsan yerleşim alanlarının akarsu ve göllerin
fizikokimyasal içeriğinin ve habitatların yapısının
değişiminde büyük bir etkisi vardır. Genel olarak
insan faaliyetleri, sulak alanların sahip olduğu
yaşam alanlarını tehdit ederken; bu alanların
hidrolojilerini, sediman yapısını, besin tuzu yüklerini, sıcaklık rejimlerini (termik santral soğutma
suları gibi), ışık rejimlerini, ıslah çalışmaları adı
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SAĞDIÇLAR BALIKÇILIK
Sağdıçlar Balıkçılık, 35 yıllık geçmişe
sahip olup Türkiye'de balık sektörünün lider
kuruluşlarından biridir. Firmamızın ana
faaliyet konusunu, kültür, deniz balığı ve
işlenmiş deniz ürünleri toptan&perakende
ticareti oluşturmaktadır.
Sağdıçlar, Türkiye'nin en kaliteli levrek ve
çipura balığı üreticisi “PINAR BALIK” ve
Dünya'nın en büyük Somon üreticisi olan
“MARINE HARVEST” firmalarının Marmara
Bölgesi tek yetkili satıcısıdır. Istanbul ve İzmir
balık halinin en büyük kültür balığı toptancılarından biri olan firmamız halen Migros,

Macrocenter, CarrefourSA, Kipa Tesco ve yine
firmamıza ait olan İdeal Market mağazaları
içerisinde bulunan toplam 54 adet taze balık
satış reyonlarının işletmeciliğini yürütmektedir.
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çeşitleri, fileto kesim hattı, %100 katkısız ve
doğal ürünlerle hizmet vermektedir.

Genel olarak Balıkçılık sektörünün bir çok
aşamasında tüketiciye hizmet veren firmamız,
müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yatırımlar yapmaya ve kurumsal
anlamda büyümeye devam etmektedir.

2006 yılında Türkiye'de ilk kez, evlere kadar
pişmiş balık ve deniz ürünleri sunmak üzere
hayata geçirilen BALIK YE restoranlarını da
kuran firmamız bünyesinde, İstanbul'da 2 adet
balık restoranına da işletmektedir. Restoranlarımızın bir şubesi Çekmeköy Madenler
mahallesinde, diğeri ise Ümraniye Şerifali
mahallesinde faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde 2016 yılı itibariyle otel, restoran
ve market gruplarından gelen yoğun talepler
üzerine, 1200 m² alan üzerinde ileri teknoloji
deniz ürünleri işleme tesisi kuran firmamız;
tüketime hazır taze balık çorbası, füme balık,
tuzda pişmiş deniz ürünleri, levrek-somon
köftesi, deniz ürünleri salataları, güveçte balık

Görsellerde bulunan Balık Çorba, Levrek Köfte ve Tereyağlı
Karides Migros’a özel olarak üretilmektedir.
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ASİ'NİN FERYADI
sulak alan kurutulmuş
ve dolayısıyla Asi'nin
biyolojik çeşitliliğinin
tehlike sınırlarını zorlamanın ötesine geçmiş
durumdadır. Kısacası bu
bir feryattır ve bu feryadı
siz değerli okuyucu- Doç. Dr. Gülnaz ÖZCAN *
larımızla paylaşacağım.
Hatay için Asi ne demektir? Kısaca, Asi Nehri
Hatay için yaşam demektir, hayat demektir daha
doğrusu bereket ve bolluk demektir. Antakya'nın
binlerce yıllık tarihinde Asi nehri hep önemli bir yer
edinmiştir kendisine. Kimi zaman bereketli
sularıyla ovadaki meyve sebzelere dönüşmüştür,
kimi zamanda içindeki balık türleri ile direk olarak
kendisini halkın sofrasına kabul ettirmiştir.
Geçmişte Amik Gölü'nün var olduğu dönemde, bu
göl ile birlikte bölge ve dışarıdan gelen avcı ve
balıkçılar için hazine bölgesini andırıyordu. Amik
Gölü kurutulduktan sonra sevdiğini kaybetmiş
aşıklar gibi yalnızlaşmaya başladı. Artık o eski
avcılar gelmemeye başladı, sonra bölgedeki tarım
için daha fazla su ihtiyacı doğmaya başladı. Ama
bütün bunları barındıran Amik Gölü yoktu ve artık
yalnız başınaydı. Yağışın olduğu dönemde tarım
için gereken su miktarı karşılanabiliyordu, fakat
yağışın düşük olduğu dönemlerde bu sorun; adeta
buzun tüm keskinliği ve soğukluğu gibi yüzüne
vuruyordu. Oysaki sevgilisini (Amik Gölü)
kaybettikten sonra Asi kendini içinde barındırdığı
çocuklarına (balık, yengeç, karides ve midyeler)
adamıştı. Yüzyıllardır iki aşık beraberce mutlu ve
huzurlu bir ortam oluşturmuşlardı. Bu mutluluk ve
huzur bölge insanı için refah, bolluk ve bereket

Asi Nehri 380 km'lik uzunluğuyla Lübnan, Suriye
ve Türkiye için önemli bir su kaynağı konumundadır.
Bulunduğu coğrafi alandaki iklimin kurak olması
nedeniyle bölgenin hayat damarı konumundadır.
Onun eksikliği hayatın darbe yemesine, yaşamın
durmasına neden olabilir. Bizim ülkemiz sınırları
içerisinde de yaklaşık 90 km'lik bir yolculuk
yaptıktan sonra Samandağ sınırlarından Akdeniz'e
suyunu dökmektedir. Akdeniz kıyısındaki nehir
havzaları içerisinde endemik balık türlerinin
çeşitliliği açısından en zengin ikinci nehir havzası
olarak bilinmektedir. Geçmişte ülkemiz sınırları
içerisindeki en önemli sulak alanlarından biri olan
Amik Gölü ile birlikte bolluk, bereket ve biyolojik
çeşitliliğin sembolü niteliğindeydi. Bugün ise bu

Asi Nehri Balık faunası üzerine yapılan çalışmadan bir görünüm.

*İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
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“Neden, neden?" diye feryatlar etmeye başlamıştı
artık. Bu feryatlar belirli aralıklarla artık sürekli
olmaya başlamıştı. Doğa ana daha fazla bu feryatlara
dayanamayıp ara sıra Asi nehrine moral olsun diye
bu topraklara olabildiğince fazla yağışı aralıksız bir
şekilde döküyordu. Ve sonucunda çölde gezen
insanların gördüğü seraplar gibi, Asi nehri de üç veya
dört aylığına sevgilisini görüp kavuşma imkanı
buluyordu. O da bunun farkındaydı, bu sürekli
olmayacaktı, kınalı kuzusu geri gelmeyecekti ama en
azından sevgilisine kısa süreli de olsa kavuşuyor ve
insanoğluna yaptığının yanlış olduğunu anlatmaya
çalışıyordu (Şekil 2).
Yer yer "Yapmayın sevgilimi aldınız, kınalı
kuzumu aldınız. Bakın yalnız kaldım, evlatlarıma ve
bana daha fazla işkence yapmayın" diyordu.
Sevgilisinin geri geldiği bu kısa dönemlerde aslında
insanoğlu bu aşkın ne kadar mucizevi olduğunu
görüyor, huzurun ve bereketin bolluğunu yaşıyordu.
Ama neticede insanoğlunun yıkıp yok etmeye göre
kurulumu yapılmıştı. Bu bolluk ve bereketin
arkasından yine bildiğini okuyordu.
Asi'nin bu feryatları artık sürekli olmaya
başlamıştı. Bu feryatlardan sonra sevgilisi geri
geliyor fakat onun gelişiyle oluşan huzur, mutluluk

olarak kendisini gösteriyordu. Ama artık yalnızdı ve
hızlı bir şekilde sevgilisini yok eden insanoğluna
bolluk, bereket olarak kendisini göstermek ve
insanoğluna karşı evlatlarını korumaya çalışıyordu.
Kendi kendine düşünmüyor değildi elbette "bu
insanoğlu neden bu kadar gaddar davranıyor" diye.
"Yüzyıllarca onlarla dostluk kurduk, evliliklerinde, çocukluklarında ve yaşlılıklarında hep beraber
olduk neden bunları bana reva görüyorlar. Zaten
yorgun düşmüş durumdayım, eşimi kaybettim,
evlatlarıma bakıyorum, üstelik insanoğlunun
ihtiyaçlarını, yüzyıllardır beraber karşıladığımızı da
hiç aksatmadan, yalnız başıma karşılamaya
çalışıyorum. Eşimi (Amik Gölü) ve kınalı kuzumu
(Crossocheilus caudomaculatus (Battalgil, 1942))
öldürdüler yine de sesimi çıkarmadım (Şekil 1)".

Şekil 1. Crossocheilus caudomaculatus
(Battalgil, 1942) Battalgil, 1942'den alınmıştır.

Şekil 2. Yağış sonrası oluşan Amik Gölü kalıntısı, Aralık 2012 yıllında çekilmiştir (T. Özcan).

37

Sayı: 62/65 Mayıs 2016

Çünkü kalan evlatları da insanoğlu tarafından yok
edilmek isteniyordu. Feryatları artmaya başlamıştı.
Bu feryatlara doğa ana ara sıra destek olmaya
çalışıyordu, ama Asi olayın farkındaydı, kendi
celladının ve kurtarıcısının da insanoğlu olduğunu
biliyordu. Bu nedenle feryadını insanoğluna direk
söylemeye başlamıştı. Ama gel gör ki insanoğlu hiç
oralı olmuyordu. Öyle ki, ihtiyacından fazlasını
almak için Asi'nin evlatlarının yok olması onun için
bir şey ifade etmiyordu. İşte Asi'nin anlamadığı da
buydu. Besin için beni kullanamazsınız demiyordu,
sadece "evlatlarıma yaşayabilecekleri kadar bir alan
ve bir miktar su bırakın" diyordu. Benim evlatlarımın
da üremeleri, büyümeleri ve serpilmeleri yine sizler
içindir. Bu evlatlarımı yüzyıllardır sizler için
büyütüyorum ve siz istediğiniz zaman onları alıp
tüketebiliyorsunuz. Neden artık yok etmeye çalışıyorsunuz, neden diye feryat figan ediyor (Şekil 3).

ve bereketin süresi kısa oluyordu. Açgözlü insanoğlu
daha fazlasını istiyordu. İstedikçe, istemenin sonu
gelmiyordu, ama Asi'nin bunu kaldırabilecek gücü
kalmamıştı.
Artık her yıl tükenmişliği ve evlatlarını kaybetme
korkusu artarak büyüyordu. Nasıl artmasın ki bu
korkusu açgözlü insanoğlu karşısında. Daha yüzyıl
öncesine kadar Akdeniz bölgesinin en mutlu, huzurlu
ve bereketli ailesi sayılıyordu. Mutluydu çünkü
yanında sevgilisi vardı. Bereketliydi çünkü sevgilisiyle çevresine bolluk kazandırıyordu. İnsanoğlunun besinini (tarım) besleyip serpilmesine destek
oluyordu. Evlatları olan canlıları (Yılan balığı,
karabalık ve diğer türler) yıl boyu insanoğlunun
tüketimine sunuyordu. Bu da yetmezmiş gibi
kendisini yıl boyu ziyarette bulunan misafirlerini
(göçmen kuş türleri) de insanoğlunun beslenmesi
için ikram ediyordu. Ama artık huzur kalmamıştı.

Şekil 3. Asi Nehri üzerinde tarımsal amaç için kurulan bent.
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Ama insanoğlu bu, kendi sonunu kendisi hazırlar.
Önce Asi'nin sevgilisini ve bir evladını aldı, şimdi de
geri kalan evlatlarını teker teker almaya çalışıyor.
Ama Asi'nin bir bildiği daha var. İnsanoğlunun hepsi
aynı değil. İçlerinden muhakkak benim feryadımı
duyan ve anlayan olacaktır diye düşünüyor. Çünkü
yüzyıllardır insanoğlunun içinde Asi'nin bu huzur,
mutluluk ve bereketine karşılık kendisine daima
şükranlarını bildirenlerde vardı. İşte bu imdadın
bunlar tarafından duyulacağına inanıyordu.
Evet Asi'nin yüzyıllardır elde ettiği tecrübeler
vardı. Bu tecrübeler boşuna değildi elbette. Nihayet
sevgilisinden emanet kalan Gölbaşı Gölü (Amik
Gölü kalıntısı) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından doğal sit alanı olarak koruma
altına alındı. Evlatlarını koruma adına detaylı
çalışmalar yapan araştırıcılar çıkmaya başladı.
Üzerine yasal olmayan bentlere karşı duruş

Karasu Irmağı, Kırıkhan

sergileyenler, kirliliğe karşı bildirimler hızla
artmaya başlamıştı. İşte bu nedenle Asi umudunu
kaybetmiyordu. Ama bunlar yetmez, yok oluyorum,
yok oluyoruz yardım edin çığlıkları kesilmiyordu.
Bizler Asi'nin bu sesini duyanlardanız, imkanlarımızın yettiği ve elimizden geldiğince bu sese
kulak verip destek olmaya çalışıyoruz. Bu sese
sizlerinde kulak verip desteklerinizi bekliyoruz.

Karaçay Irmağı, Samandağ
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Dünya Denizlerinde Bir Türk Firması
Telefon:0.252 522 40 70-71
Faks:0.252 522 28 51
E-posta:info@derinsu.net
Su Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti

hammaddeleri tesisimizin modern olanakları
çerçevesinde işleyerek dikilmiş ve Boyanmış
Ağlar olarak yurtiçi ve yurtdışı firmalarının
hizmetine sunmaktadır.
Derin Su Ürünlerinin ana hedefi dünyada
akuakültür firmaları içerisinde ülkemizinde
önemli bir yeri olduğunu kanıtlamak ve bu
alandaki vizyonumuzu tüm dünyaya yaymaktır.
İlerleyen dönem içerisinde Derin Su Ürünleri
yurtiçi faaliyetlerini dış ticaret alanında da
geliştirerek, hizmet ağını Avrupa ülkelerine
yaymak ve sektörün gelişimine önemli
katkılarda bulunmak üzere hazırlıklarını
sürdürmektedir.

Derin Su Ürünleri 2005 yılında Su Ürünleri
sektörüne uzun yıllar emek vermiş genç bir Su
Ürünleri Mühendisi olan Hakan UÇAR
tarafından Güllük Yolu üzerinde 5100m2 alan
üzerinde kurulmuş olup, faaliyetine başladığı
ilk günden itibaren hedefi su ürünleri sektörü
içerisinde yer alan firmalara lojistik anlamda
en kaliteli hizmeti ulaştırmak olmuştur.
Dünya balıkçılığında yıllardır ön sıralarda
yer almayı başarmış Norveçli iki önemli firma
olan Morenot ve NetKem firmalarının Türkiye
distribütörü olan Derin Su Ürünleri, bu
firmalardan tedarik edilen kalitesi ve güvenilirliği yıllarca dünya denizlerinde tecrübe edilmiş
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Hizmetlerimiz
Ağ Dikimi
Alanında uzmanlaşmış deneyimli kadromuz
ile her çapta, farklı spesifikasyonda ağlar,
talepleriniz doğrultusunda dikilmektedir. Makine
dikişine ek olarak her 40 cm punta atılarak taban,
üst yaka ve önemli bağlantı noktalarına sardon
(güçlendirme) yaparak fark yaratmaktayız.
Ağ Boyama
Türkiye' de donanımlı olarak ağ boyama
konusunda hizmet veren ilk ve öncü firma olma
gururunu yaşamaktayız. Tüm ağlarınız yerle temas
etmeden hijyenik koşullarda paketlenmektedir.
23 mt. yüksekliğindeki ağ boyama kulemiz,
denizlerimizdeki fouling organizmalara karşı
ağları koruyan antifouling boyamızla, , her
çaptaki ağların boyanması için dizayn edilmiştir.

Yine 2014 yılında arıtmaya saatte 15 ton
kapasiteli dekantörü alarak aynı suyu daha fazla
döndürerek su giderimizi minimuma indirdik.
Ağ Bakımı
Firmamız tamir ve bakım işlemi yaptıktan
sonra, kopma dayanımı testlerini (sertifika)
yaparak, çekme ağırlığı ve yüksek risk grubuna
giren ağlar konusunda müşterilerimizi bilgilendirmektedir.

Ağ Yıkama
Her ebatdaki ağınızı dakikada 4 den 60
devire kadar dönebilme kapasitesi ile yıkarken
dezenfekte de ediyoruz.
Üretimde kullanılan bütün ağları kolaylıkla
yıkayabiliyoruz.2012 yıllında 2. yıkama
makinesini ve 60 tonluk 2 .vinci devreye alarak
vermiş olduğumuz hizmeti sorunsuz ve sürekli
hale getirdik.

Ürün İzlenebilirliği
Yapılan işlemler sonrasında çiftlik teslimi
yapılmış ağların devam eden süreçteki sualtı
kontrolleri yine firmamız tarafından yapılmakta
ve sizlere özellikle ağlarınızın boya dayanım
süreleri ve bakım sonrası mukavemet durumları
hakkında detaylı bilgi verilmektedir.
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HAMSİ VE MERCAN BALIĞINDAN BÖREK ÜRETİMİ
Beyza ERSOY ALTUN, Selen ŞANLI ve Melike UÇAR
İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, İskenderun, HATAY
e-posta: beyza.altun@iste.edu.tr

PA S T RY P R O D U C T I O N F R O M
ANCHOVY AND COMMON PANDORA

ÖZET
Bu çalışmada İskenderun balık pazarından
temin edilen hamsi (Engraulis encrasicholus) ve
mercan (Pagellus erythrinus) balıklarından börek
yapılmıştır. Balık filetoları bıçak yardımıyla iri bir
şekilde kıyılmış ve içine kıyılmış patates, soğan,
tuz, toz biber, karabiber ve maydanoz ilave edilerek
iyice karıştırılmıştır. Elde edilen karışım üçgen
şeklinde kesilen yufkalara sarılmıştır. İki farklı
balık türünden yapılan böreklerden en fazla
beğenileni tespit etmek amacıyla duyusal analiz
gerçekleştirilmiştir. Börekler kızgın yağda kızartıldıktan sonra duyusal analiz yapmak üzere sunuma
hazırlanmıştır. Görünüş bakımından mercan böreği
“çok iyi”, hamsi böreği “iyi”; renk bakımından
mercan böreği “çok iyi”, hamsi böreği “iyi”; koku
bakımından mercan böreği “iyi”, hamsi böreği
“normal”; gevreklik bakımından her iki ürün de
“çok iyi”; lezzet bakımından her iki ürün “iyi” ve
genel beğeni bakımından mercan böreği “çok iyi”,
hamsi, böreği ise “iyi” kalite özelliği göstermiştir.
Sonuç olarak yağlı balıklar kızartılarak pişirmeye
uygun olmadığından, kızartılmış olarak tüketilen
bir ürün olan bu börek türü için hamsi balığının
uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Mercandan
yapılan börekler panelistler tarafından daha fazla
beğenilmiş ve bu türün börek yapımına daha
elverişli olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hamsi böreği, Mercan
böreği, Duyusal analiz

ABSTRACT
Anchovy (Engraulis encrasicholus) and
common Pandora (Pagellus erythrinus) obtained
from fish market was used to make fish pastry.
Diced fish fillets were thoroughly mixed with diced
potato and onion, and salt, powdered pepper, black
pepper, and parsley. Resulting mixture were
wrapped in triangular pastry. Sensual analyses were
performed in order to determine the most preferred
pastry produced from these two different fish
species. Deep-fried pastries were offered to the
panelists to be tasted. The appearance and the color
of common pandora pastry were determined as
“very good” and that of anchovy were scored as
“good”. From the point of smell, common Pandora
pastry was voted as “good” and anchovy pastry was
voted as “average/normal”. The crispiness of both
products was determined as “very good” and the
taste was “good” for both products as well. General
likeness was determined as “very good” for
common Pandora pastry and as “good” for anchovy
pasty. As a result it can be claimed that fish with
rather less fat content such as common Pandora is a
better material to be used in fries. Due to its
comparably high fat content anchovy found
unsuitable for frying. Common Pandora pastry was
preferred by the panelist and, hence, it can be
concluded that this fish is an suitable species to be
used in fish pastries.
Keywords: Ancovhy pastry, Pandora pastry,
Sensory analysis
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getirilen ürünlerdir. Servise hazır gıdalar arasında
yer alan ürünlerden birisi de balık böreğidir (Çaklı,
2008).
Türkiye'de su ürünlerinin %80'inden fazlası
insan gıdası olarak tüketilmektedir. Yaklaşık %
20'si balık unu, balık yağı ve diğer amaçlarla
kullanılmaktadır. Bu tüketiminin %75'i taze, %4'ü
dondurulduktan sonra ve %2'si de işlenmiş olarak
tüketilmektedir. Buna karşılık dünya üretiminde su
ürünlerinin %50'si çeşitli ürünlere dönüştürülerek
insanların tüketimine sunulmaktadır (Şener, 1995).
Bu çalışmada İskenderun balık pazarından
temin edilen hamsi ve mercan balıklarından börek
yapılması ve böreklerin duyusal testlerle değerlendirilerek karşılaştırılması amaçlanmıştır.

1. GİRİŞ
Hamsi (Engraulis encrasicholus) balığı,
ülkemizde en fazla avlanan ve ekonomik değeri
çok yüksek olan bir balıktır. Türkiye'de avlanan
hamsi miktarı 2012 yılında 163982 tondur (TUİK,
2012). Avlanan hamsilerin büyük bir kısmı
(yaklaşık %60) insan besini olarak kullanılmakta
geri kalan kısmı ise balık unu ve balık yağı olarak
değerlendirilmektedir (Gökoğlu ve ark., 2004).
Türkiye'de daha çok taze olarak tercih edilen hamsi
aynı zamanda tuzlama, salamura ve konserve
olarak da tüketime sunulmaktadır. Hamsi diğer
deniz balıklarına göre daha ucuz olduğu için birçok
insan tarafından tercih edilen bir balık türüdür
(Boran ve ark., 2008). Besin bileşenlerinden ham
yağ, ham kül, ham protein ve nem miktarları
sırasıyla %3,2, %1,1, %19,8 ve %75,4 olarak
bulunmuştur (Duyar ve ark., 2010). Mercan
(Pagellus erythrinus) demersal bir tür olup bütün
Akdeniz'de geniş bir yayılım gösterir (Hood,
2000). Etinde % 60 yağ, % 20 protein ve % 1,411,59 oranında inorganik madde bulunmaktadır
(Ünlüsayın ve ark., 2007).
Artan ülke nüfusu, balık etinin her mevsim ve
üretiminin yapıldığı bölgeden çok daha geniş bir
alanda tüketilme isteği, su ürünlerinin işlenmesini
zorunlu hale getirmiştir. Aynı zamanda Türkiye'de
şehirleşme ve sanayileşmesinin artmasına, gelir
düzeyinin yükselmesine paralel olarak beslenme
alışkanlığı ve dolayısıyla işlenmiş gıda sektörü de
sürekli gelişmektedir. Günümüzde çalışan bayan
sayısının artmasıyla evlerinde yemek yapma fırsatı
bulamayan bayanların servise hazır yiyeceklere
yönelmesi, çalışan insanların öğle yemekleri için
ayrılan sürenin kısa olması; okul, hastane,
kafeterya ve restaurant gibi yerlerin kısa sürede
hizmet verme istekleri insanları “servise hazır
gıdalar” üretmeye yöneltmiştir.
Servise hazır gıdalar; uygun işleme tekniği ve
muhafaza yöntemlerinin uygulandığı ve böylece
belirli bir raf ömrüne sahip, doğrudan ve tüketim
sıcaklığında ısıtılıp tüketilen, başlı başına veya
bazı maddelerle işlenmesiyle yemek haline

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada balık pazarından temin edilen
ortama boyu 11 cm ve ağırlıkları ortama 8,6 gr olan
hamsi ve ortalama boyu 23 cm ve ağırlığı 83 gr olan
mercan balıkları kullanılmıştır. Alınan balıklar,
içerisinde buz kalıpları bulunan yalıtımlı taşıma
kaplarına yerleştirilmiş ve en kısa zamanda işleme
laboratuarına getirilmiştir. Yeni avlanmış balıklar,
laboratuara getirildikten hemen sonra hijyenik
şartlarda ayıklanıp, yıkanmış ve suları süzdürülmüştür. Bu şekilde hazırlanan balık eti (%40) bıçak
yardımıyla iri bir şekilde kıyılmış ve içine kıyılmış
patates (%25), soğan (%15), tuz (%0,48), pul biber
(%0,48), karabiber (%0,46) ve maydanoz (%18)
ilave edilerek iyice karıştırılmıştır. Elde edilen
karışım üçgen şeklinde kesilen yufkalara sarılmıştır.
Kızgın yağda kızartıldıktan sonra duyusal analiz
yapmak üzere sunuma hazırlanmıştır. Börek yapım
aşamaları Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4'de
verilmiştir.
İki farklı balık türünden yapılan böreklerden en
fazla beğenileni tespit etmek amacıyla duyusal
analiz gerçekleştirilmiştir.
Duyusal analizlerde İskenderun Teknik
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
öğretim elemanlarından panelist olabilme özelliklerine sahip 11 kişi görev almıştır. Panelistler farklı
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masalarda birbirinden etkilenmeyecek şekilde oturtularak
örnekler sunulmuş ve ağız
tatlarını nötrleştirmeleri için su
ikram edilmiştir.
Panelistler ürünleri görünüş, renk, koku, gevreklik, lezzet, genel beğeni bakımından
10 puan üzerinden değerlendirerek değerlendirme sonuçları
formlara yazılmıştır.
Sayısal Değerlendirme
Puanları aşağıdaki gibidir
(Kurtcan ve Gönül, 1987).
0-1
“Çok kötü”
2-3
“Kötü”
4-5
“Orta”
6-7
“İyi”
8-9
“Çok iyi”

Şekil 3. Hamsi balığı etiyle hazırlanan karışım

Şekil 1. Börek Yapım
Aşamaları

Şekil 4. Kızartılmış balık böreği

dan elde edilen börekler görünüş bakımından 8,18
puan; hamsiden elde edilenler ise 6,81 puan
almışlardır. Bu puanlamaya göre görünüş
bakımından mercan balığının “çok iyi”, hamsi
balığının ise “iyi” kalitede oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 1. Mercan ve hamsi böreğinin duyusal analiz sonuçları
Şekil 2. Mercan balığı etiyle hazırlanan karışım

3. BULGULAR
Hamsi ve mercan böreğine ait duyusal analiz
sonuç ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 1' de
verilmiştir.

Görünüş Testi
Panelistlerin değerlendirmelerine göre mercan-
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Duyusal özellikler

Mercan

Hamsi

Görünüş

8,18±0,78

6,81±1,2

Renk

8,09±0,70

7,8±0,92

Koku

7,72±1,34

6.36±1,22

Gevreklik

8,28±0,78

8,28±1,63

Lezzet

6,8±1,80

6,6±2,11

Genel beğeni

8,2±1

7,3±1,34
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Bu bilgiler ışığında görünüş bakımından mercan
böreği “çok iyi”, hamsi böreği “iyi”; renk
bakımından mercan böreği “çok iyi”, hamsi böreği
“iyi”; koku bakımından mercan böreği “iyi”, hamsi
böreği “normal”; gevreklik bakımından her iki ürün
de “çok iyi”, lezzet bakımından her iki ürün “iyi”,
genel beğeni bakımından mercan böreği “çok iyi”,
hamsi, böreği “iyi” kalite özelliği göstermiştir.
Yağlı balıklar kızartılarak pişirmeye uygun
olmadığından, hamsinin kızartılmış olarak tüketilen
bu börek türü için uygun olmadığı sonucuna
varılmıştır. Mercandan yapılan böreğin panelistler
tarafında daha fazla beğenildiği ve bu türün börek
yapımına daha elverişli olduğu tespit edilmiştir. Bu
konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Elde ettiğimiz verilerin daha sonraki çalışmalara
ışık tutacağı inancındayız.

Renk Testi
Panelistlerce yapılan renk değerlendirmelerde;
mercan böreği 8,09 ve hamsi böreği 7,8 puan
almışlardır. Bu puanlamaya göre renk bakımından
her iki balığın değerleri birbirine yakın olmakla
birlikte mercan böreğinin renk bakımından “çok
iyi”, hamsi böreğinin “iyi” kalitede oldukları tespit
edilmiştir.

Koku Testi
Panelistlerce yapılan koku testinde; mercan
böreği için 7,72 ve hamsi böreği için 6,36 puan elde
edilmiştir. Bu puanlamaya göre mercan böreği 'iyi',
hamsi böreği ise 'normal' kalitede bulunmuştur.

Gevreklik Testi
Gevreklik değerlendirilmesinde panelistlerce
verilen puanlar mercan böreği için 8,28 ve hamsi
böreği için 8,28'dir. Her iki böreğin gevreklik
bakımından “çok iyi” kalitede oldukları tespit
edilmiştir.
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Lezzet Testi
Lezzet bakımından değerlendirilmesi için
panelistlere sunulan mercan böreği 6,8 ve hamsi
böreği 6,6 puan almışlardır. Bu puanlamaya göre
her iki balık böreğinin “iyi” kalitede oldukları
tespit edilmiştir.

Genel Beğeni Testi
Genel beğeni bakımından panelistlerce
değerlendirilen mercan böreği 8,2 ve hamsi balık
böreği 7,3 puan almışlardır. Bu puanlamaya göre
mercan böreğinin “çok iyi”, hamsi böreği için “iyi”
kalitede oldukları tespit edilmiştir.
Hamsi balığının daha düşük puanlara sahip
olmasının nedeni olarak, bu balığın yağ oranının
daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Literatürlere
bakıldığında balık böreği konusunda hiçbir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu konuda daha önce
yapılmış başka bir araştırmaya literatürlerde
rastlanmamıştır. Bu nedenle sonuçları tartışma
olanağımız bulunmamaktadır.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
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SU ÜRÜNLERİN TÜKETİMİNDE
ALTERNATİF ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ
tün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe
düşmektedir.
Tüketim alışkanlığımız ise hala taze tüketime dayanmaktadır ki
buda genel olarak avcılık sezonu içinde balık
tükettiğimiz sonucunu
ortaya çıkarmaktadır.
Bu alışkanlığı kırmak
için tüketiciye farklı
türler ile birlikte katma değer yaratılmış yani
işlenmiş su ürünleri sunarak tüketim alışkanlığını 12 aya yayabileceğimiz sonucunu ortaya
çıkarmaktadır. Su ürünlerinin işlenerek tüketime sunulması aynı zamanda, evde yapılan
temizlik, hazırlık, kötü koku gibi olumsuz
etkileri olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır.

Yıllardır bulunabilirlik, çeşitlilik, talep, arz
gibi daha da çeşitlendirebileceğimiz sebeplerden ötürü su ürünlerini taze alıp tüketmeye,
mevsiminde ürün tüketmeye gayret gösterip bir
alışkanlık kazanmış olsak da henüz istenilen
bilinçli tüketici kitlesine ve dolayısıyla arzu
edilen tüketim miktarlarına ulaşabilmiş değiliz.
Ulaşamadığımız sonuçlar için gerekçeleri tam
anlamıyla detaylandırabilir, çeşitlendirebilir ve
ayrı ayrı ele alabiliriz. Fakat burada asıl üzerine
durmamız gereken konunun ARZ olduğunu
düşünmeliyiz.
Hali hazırda hem akuakültür yolu ile üretilen
su ürünleri ve hem de ithal su ürünleri ciddi
boyutlara ulaşmış durumdadır. Bunda da en
önemli etkenin arz olduğunu, alternatif türlerin
12 ay boyunca bulunulabilirlik sağlaması ile
tüketim alışkanlığı kazandırmaktadır. Avcılık
yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı ise bü-
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gelen kırmızı ve kanatlı et dahi çeşitli formlara
girip, daha hijyenik ve kolay ulaşılabilir şartlarda
tüketiciye sunulmaktadır. Yaratılan bu alternatif
sayesinde saydığımız bazı şartlarla oluşan alışveriş
düzeninde tüketiciye ulaşmaktadır.
Tüm gıda ürünlerine nazaran ulaşılmasından,
tüketimine kadar daha meşakkatli görülen su
ürünleri için yaratılan alternatiflerin arzı tüketicinin
ilgisini çok daha hızlı çekerken talep görme oranı
da yükselmektedir.
Bu grupta işleme türüne göre talep miktarı
değişkenlik göstermekle beraber, önceliği
mevsiminde avlanıp işlenen ve sadece aynı lezzeti
yakalamak amacı ile sunulan ürünler yer
almaktadır. Farklı tat arayan tüketiciye çeşitli
işleme şekilleri ile lezzetlendirilen ve hazırlanışı
ile fark yaratan ürünler üretimin devamını
getirmektedir.
Tüketici tarafında su ürünleri tüketimini
artırmak ve alternatif ürün yaratılarak hem taze
hem işlenmiş olarak arz edilen ürünlerin talebe
dönüşmesi her ne kadar zaman alacak gibi gözükse
de, zamanın kısalığı ile gelen trend hızlıca
yakalanmış olacaktır.

İşlenerek tüketiciye sunulan ürünlerde bulunan
en önemli özellikler; kolay hazırlanabilir olması, iç
organları ile atık yaratmaması, pişirilmesinin pratik
ve kolay oluşu, bir çoğunun kokusuz pişirilme
süreci, dondurulmuş veya soğuk muhafazada satışa
sunulan ürünlerin 12 ay boyunca bulunabilirliği ve
buz dolabında muhafaza edilerek her an tüketilebilecek durumda oluşu olarak sıralayabiliriz.
Son yıllarda sadece su ürünleri kategorisinde
değil, hemen hemen tüm gıda ürünlerinde tüketim
alışkanlıklarımız gerek kişilerin sosyal düzeyi,
gerek yaşam alanlarının fiziki şartları, gerek
alışveriş alışkanlığının perakende mağazalar
üzerinde yoğunlaşması ile değişim göstermektedir.
Hayvansal proteinli ürün dediğimizde ilk akla
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21 Mayıs 2016
DÜNYA BALIKLARI GÖÇ GÜNÜ
Devrim MEMİŞ
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (mdevrim@istanbul.edu.tr)

Yüzyıllardır insanoğlu yaşadıkları bölgelerde
bulunan nehirleri kendi yaşamları içinde hangi
konuda faydalanacaksa o açıdan kullanmışlardır. Su
yeryüzündeki tüm canlılara hayat vermiş ve hayat
vermeye de devam edecektir. Bizler nehirlerimizden
tarlalarımızı sulamada, ulaşımda, içme veya
kullanma suyu olarak, kum-çakıl çıkarmada, elektrik
elde etmede, balık tutmada daha başka aklımıza
gelmeyen her türlü yaşamsal faaliyetlerimizde
yararlanmaktayız. Oysa nehirlerin bedenimizi
kaplayan damarlar gibi çalıştığını, dünyamızın
sağlığının nehirlerin sularının rahat bir şekilde
dolaşımı ve deniz yada okyanuslara ulaşımı yoluyla
olduğunu ve böylece bizlere hayat verdiğini
unutmaktayız. Günümüzde bu nedenle birçok canlı
yok olmakta sularımız kirlenmekte önüne çekilen
bariyerler, setler, barajlar nedeniyle by-pass ihtiyacı
gün geçtikçe artmaktadır.
21 Mayıs Dünya Balıkları Göç Günü bizlere
nehirlerde yaşanan sorunları hatırlatmakta ve bizleri
bugünde bir araya getirerek beyin fırtınası yapmaya
davet etmektedir. Bu gün vesilesiyle ülkeler 400'ü
aşkın faaliyetle Dünya Balıkları Göç Gününde bir
araya gelmişlerdir (www.fishmigration.org).
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de balık
stokları giderek azalmakta ve en değerli protein
kaynağımız olan su ürünlerini kaybetmekteyiz.
Balık stoklarının azalmasında en çok göç eden
balıklar zarar görmektedir. Bunlar arasında en
önemlileri salmonlar, mersin balıkları, yılan
balıkları, tirsi balıkları, yayın balığı türleri gibi
denizle nehir arasında yaşam döngülerini

tamamlayan türler gelmektedir. Balıklar yumurtlama
göçü yapabilmek için nehirde akıntı yönünün tersine
yani nehrin yukarılarına ya da nehir aşağıya doğru
yüzmek zorundadırlar. İşte bu noktada karşılarına
çıkan her türlü engel balıkların üreme ve beslenme
faaliyetlerini yapamamalarına neden olmaktadır.
Yani canlıların en temel ve doğal hakkı olan kendi
varlıklarını sürdürebilme yetenekleri ellerinden
alınmaktadır.
21 Mayıs 2016 tarihinde “Dünya Balıkları Göç
Günü” nedeniyle İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi olarak Sakarya Karasu Belediye Başkanı
Mehmet İspiroğlu, Balıkçı Kooperatifi Başkanı Ali
Sezer, Sivil Toplum Örgütü Başkanı Şakir Şen,
Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı
Topaloğlu, yerel gazeteciler ve yerel balıkçılar ile
Yenimahalle'de bir araya gelerek göç eden balıklar
ve Sakarya Nehri sorunlarını konuştuk.
Sakarya Nehri için en önemli balıklardan biri
olan mersin balıkları geçmişte uzun yıllar bölgede
ekonomik gelir kaynağı olmuştur. Günümüzde ise
nesli tükenen balıklar sınıfında ve avlanması
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balıkları markalanarak farklı yıllarda Sakarya
Nehri'ne bırakılmıştır. Yine bu çerçevede 19 Mayıs
2011 tarihinde yaklaşık 5000 adet Acipenser
gueldenstaedtii ve Acipenser stellatus balıkları
Karasu Lise öğrencileri ve yerel halk ile Sakarya
Nehri'ne bırakılmıştır. Mersin balıklarının habitatlarının düzeltilmesi, genetik yapılarının belirlenmesi ve yetiştiriciliğinin ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen bu çalışmalar farkındalığın
arttırılması balıkların nehir ortamında karşılaştığı
sorunların giderilmesi ve çözüm üretilmesine katkı
sağlayacaktır. Yıllarca yapılan bu çalışmalar
yerelde amacına ulaşmakta ve zaman zaman
balıkçıların ağlarına takılan mersin balıkları tekrar
denize bırakılarak onların korunması için işbirliği
devam etmektedir. Fakat göç eden balıkların
yaşadığı sorunlar ülke genelinde ortak akılla
karşılık bulmak zorundadır. Aksi halde balık
stoklarının azalması kaçınılmazdır.

kesinlikle yasak olan balıklardandır. Yaklaşık 16
senedir bu önemli balığı Sakarya Nehrine yeniden
kazandırmak amacıyla Karasu Belediyesi, Mersin
Balığı Festivali düzenlemektedir. İstanbul Üniversitesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile
işbirliği çerçevesinde kültür kökenli mersin
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Balıkların yaşam alanları içerisinde serbestçe
dolaşabilmeleri için bizlerin daha dikkatli davranması nehirler üzerinde yapılması planlanan her
türlü faaliyetleri onaylarken su içerisinde yaşayan
tüm canlıları göz ardı etmeden bir kez daha
düşünerek hareket etmeliyiz. Balıkçılık için alınan
tüm önlemler her canlının kendi yaşam alanı
çerçevesinde alınmalıdır. Sakarya Nehrinde
balıklar açısından sorunlar giderek artmakta ve
önlemler yetersiz kalmaktadır. Balıkların iç sularda
kontrolsüz ve aşırı avlanması, nehirdeki kum çakıl
ocaklarının nehir yatağına zarar vermesi, HES
projelerinin sudaki canlı yaşamı kale alınmadan
yapılası, kanalizasyonların arıtılmadan nehirlere
verilmesi gibi daha birçok konu ülkemizdeki tüm
nehirleri dolayısı ile denizlerimizi tehdit etmektedir. Her geçen gün artan ve nehirleri derinden
etkileyen problemler için daha sıkı denetimler
yapılmaz ve önlemler alınmaz ise Sakarya
Nehrinde çekilen aşağıdaki fotoğraf gibi “renkli
şemsiyeler” dahi nehirlerimizin güzelliğini ve
doyum olmaz manzarasını kurtaramayacaktır.
Gerek yerel halk gerekse dışardan sportif balık

tutma amacıyla Sakarya Nehrine hafta sonları
gelen insanlarımız saatlerce bekledikten sonra hiç
balık tutamadan elleri boş olarak döndüklerini
belirtmektedirler. İnsanlar ve suda yaşayan canlılar
dahil çok değerli besin kaynağı olan balıkları,
larvalarını ve yumurtalarını nehirlerimizde bulmak
artık giderek güçleşmektedir.
Sorunları ortaya koyarak çözümlerini üretmek
insanlık ve yeryüzü için çok önemli olan nehirleri
içerisindeki canlılarla birlikte yönetmek zorunda
olduğumuz gerçeği bir kez daha “Dünya Balıkları
Göç Gününde (21 Mayıs 2016) tartışılarak yeniden
gündeme getirilmiştir.
Sular temiz ve istediği gibi akıp denizlere
ulaşırsa insanlık da geleceğini ve yaşam kalitesini o
oranda düzeltmiş olacaktır. Son olarak Sakarya
Nehri balıkçılarına ait yukarıda görülen fotoğraftaki
gibi göreve gitmeyi bekleyen balıkçı teknesi ve
daha bir çok balıkçı teknesi boş dönmeden verimli
bir şekilde geri gelmesi ve sürdürülebilir su
kaynakları yönetimi dileklerimle, daha nice Dünya
Balıkları Göç Günlerine...
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Kitap
KÖY ENSTİTÜLERİ VE BALIKÇILIK

1

3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunun altıncı
maddesinde ise “Köy enstitüsünden mezun
öğretmenler, tayin edildikleri köylerin her türlü
öğretim ve eğitim işlerini görürler. Ziraat işlerinin
fenni bir şekilde yapılması için bizzat meydana
getirecekleri örnek tarla, bağ ve bahçe, atölye gibi
tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin
bunlardan istifade etmelerini temin ederler” denmiştir. Onbirinci maddede ise, “Köy enstitüsünden
mezun öğretmenlere istihsale yarayıcı aletler, ıslah
edilmiş tohum, çift ve irad hayvanları, cins fidan
gibi istihsal vasıtaları, köy öğretmenlerinin tayin
edildikleri okulların demirbaşlarına geçirilmek
suretiyle Devletçe parasız olarak verilir” denmiştir.
Ondördüncü maddede “Köy okuluna ait her türlü
demirbaş eşya, hayvan vesaire okulun malı olup bu
işletmeden elde edilecek” hâsılatın öğretmene ait
olduğu açıkça belirtilmiştir.

Köy Enstitüleri
eğitim sistemimiz
içinde oldukça kısa
bir süre yer almış
olmasına karşın,
eğitim politikaları
ve siyasi tartışmalarının gündemindeki
yerini korumaya
devam etmektedir.
Köy Enstitülerinin
eğitim tartışmaları
dışında siyasi tartışmalarda da yer bulmasının nedeni sadece köydeki öğrenciyi eğitmeye yönelik bir eğitim
programı olmayıp, aynı zamanda köyü de
dönüştürmeye, geliştirmeye yönelik bir program
olmasıdır. Bu amacı Köy Enstitüleri ile ilgili sürecin
başlangıcı olarak kabul edilen ve 24 Haziran 1937
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3238 sayılı Köy
Eğitmenleri Kanununda görmek mümkündür.
Kanunun amacı, birinci maddesinde “Nüfusları
öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan
köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat
işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere
rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam
edilir” olarak belirtilmiştir. Bu amaca yönelik
eğitmenlerin teorik bilgiler yanında uygulamalı
eğitime de tabi tutulması istenmiş olduğundan, aynı
Kanunun ikinci maddesinde de “Köy eğitmenleri,
Maarif ve Ziraat Vekillikleri tarafından; ziraat işleri
yaptırılmağa elverişli okul veya çiftliklerde açılan
kurslarda yetiştirilirler” hükmüne de yer verilmiştir.

İlkokulda ken, Köy Enst tüsü mezunu olan öğretmen m z İsma l
CENGİZ' n devlet tarafından ver lm ş b r kayığı vardı. B ze, 4 ve 5
nc sınıfta tarım ders nde bu kayıkla tatb k olarak balık tutma
konusunda eğ t m ver rd .
(Hamd ARPA, Yakakent'ten Balıkçı ve Balıkçılık Öyküler ; s.49)

Zamanın Milli Eğitim Bakanı, o günkü adı ile
Maarif Vekili Hasan Ali YÜCEL'in imzası ile
gönderilen 24 Haziran 1940 tarihli yazının2 üç ve
dört numaralı paragrafları, deniz kültürünün
gelişmesi ve balıkçılık açısından oldukça önemli
hususlar içermektedir.
“3- Enstitü talebesine yüzme öğretme, ata
binme, dağlara tırmanma, yürüyüş ve muhitine
göre sandal, yelken ve motörlü deniz vasıtalarını
kullanma imkânları temin edilecektir.

1Hamdi Arpa, Balıkçılık Tarihimizden Notlar, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara-2015, s.189-213
2İlktedrisat Umum Müdürlüğünün24/VI/1940 tarih ve 6/7318 sayılı yazısı. (Köy Enstitüsü Programları, s.93, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Yayınları Tanıtım Dizisi No:15, Ankara, 2004)
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metotlu bir şekilde öğretmek, denizciliği sevdirmek.
2- Denizcilik çalışmalarıyla ilgili her türlü alet
ve vasıtaların iyi kullanılmasını sağlamak, bunlara
zarar vermesi muhtemel olaylardan sakınmak için
gerekli tedbirleri vaktinde almak.
3- Enstitü mezunu öğretmenler vasıtasıyla
denizcilik çalışmalarını çevre köylere yaymak.
4- Enstitünün balık avcılığını ve istihsalini
ilgilendiren bütün işlerini muayyen bir plana
bağlanarak ilgililere yaptırmak. Vazifeli talebe ve
bu işlere meraklı öğretmenlerle balıkçılığa karşı
merak ve sevgi uyandırma yollarını, imkânlarını
kontrol etmek. Vazifelilerden çalışmayanların
durumlarını tespit ederek Müdüre bildirmek. Balık
neslini körletecek avlamaların önüne geçmek.
5- Balık avcılığı ile ilgili çalışmalar için
gereken alet ve malzemeyi zamanında tedarik
etmek ve ettirmek. Bunların her türlü kayıtlarını
tutmak ve alakadarlara tutturmak. Çıkan balıkların
tesliminde hazır bulunmak.
6- Ders saatleri dışında da talebe ve öğretmenlerin kürek çekme, yüzme, motor işletme, yelken
kullanma gibi işlerde çalışmalarına imkan verecek
tedbirler almak. Onları tabiatın her türlü engelleriyle
savaşan ve bu engelleri ortadan kaldırarak tabiata
hakim insanlar haline getiren yolları araştırmak.
7- Balık avcılığı çalışmaları arasında vukua
gelmesi muhtemel her türlü kazaların önüne geçici
esaslı tedbirlerin alınmasını temin etmek. Bu
tedbirlerin alakadarlarca alınıp alınmadığını sık sık
kontrol etmek. Çocukların hayatlarını tehlikeye
düşürecek işlerden ve teşebbüslerden sakınmak ve
onları emniyet tedbirleri almadıkça bu gibi işlere
sevk etmemek”.4
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza
karşın, bugün bile deniz kültürünün gelişmiş
olduğunu söylemek mümkün değildir. Yetmiş yıl
önce öğretmen adaylarına denizcilik ve balıkçılıkla
ilgili bilgilerin verilmesi ve beceriler edinmelerinin

4- Enstitülerde muhitine göre dere, çay, ırmak,
nehir, göl ve denizlerde mevcut balık, sünger, saz
gibi unsurların fenni şartlarına uygun bir şekilde
istihsaline ve kıymetlendirilmesine yer verilecek,
talebenin bu işleri başaracak evsafta yetişmeleri
temin edilecektir.”

Köy Enstitülerinin Ders Programında
Balıkçılık
Köy enstitüleri için hazırlanmış ders programı
incelendiğinde, öğretim programının yarısını
kültür derslerinin, diğer yarısını da ziraat ve teknik
derslerin oluşturduğu görülmektedir.
Ziraat ders ve çalışmalarına ayrılan zamanlarda
öğretilecek sekiz farklı ders konusundan biri
“Balıkçılık ve su ürünleri bilgisi” olmuştur.
Balıkçılık ve su mahsulleri adını taşıyan dersler,
dördüncü ve beşinci sınıflarda ikişer saat olarak
planlanmıştır. 1947 yılına kadar uygulanmış olan
bu programda balıkçılık ve su mahsulleri dersinde
öğretilecek konular aşağıdaki gibi belirlenmiştir.3
VII. BALIKÇILIK VE SU MAHSULLERİ
a) Türkiye'nin su mahsulleri,
b) Balıklar, üremeleri, avlanmaları,
c) Balıkları muhafaza usulleri,
d) Balıkçılık sanayi,
e)Su mahsulleri
İlköğretim Genel Müdürlüğünün İş Bölümü
Planında müdür, müdür muavini, eğitimbaşı,
müzikbaşı, yapı ve sanatbaşı, ziraatbaşı, işlikbaşının
yanısıra balıkçıbaşı da bulunmaktadır. Denizcilik
Spor ve Balıkçılık Başının görevleri, deniz kültürünün kazanılması ve geliştirilmesi ile balıkçık
konusuna verilen önemi göstermesi bakımından
oldukça dikkat çekicidir.
“Denizcilik Spor ve Balıkçılık Başının
Vazifeleri:
1- Öğrencileri denizcilik sporlarını teşkil eden
çalışmalara sevk ederek onlara bu işlerin tekniğini
3 A.g.e, s.212
4 S. Edip Bakır,

Dipten Gelen Ses Arifiye Köy Enstitüsü 1940-1946, s. 115, Hür yayınevi, İstanbul, 1974
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amaçlanması, bu konuda görülen eksikliklerin
giderilmesi açısından oldukça önemlidir.
21 Temmuz 1946 yılında yapılan seçimler
sonrası hükümette Milli Eğitim Bakanlığına Reşat
Şemsettin Sirer getirilmiştir. Başlangıçtan itibaren
Köy Enstitülerine karşı olan Reşat Şemsettin
Sirer'in tarafından planlanan yeni programda Tarım
dersleri ve uygulamaları 58 haftadan 40 haftaya,
teknik dersler ve uygulamaları ise 58 haftadan 39
haftaya indirilmiştir. Su mahsulleri ve balıkçılık
konusu bir önceki programda dördüncü ve beşinci
sınıflarda ayrı bir ders iken, yeni programda tarım
dersleri ve uygulamaları içinde ayrı bir ders olarak
yer almamıştır. Dördüncü sınıflarda haftada iki
saat, beşinci sınıflarda ise haftada bir saat olan Özel
Zootekni dersi içine alınmıştır. Özel zootekni dersi
kapsamında verilecek konular sayılırken, Su
Mahsulleri ve Balıkçılık konusunun “Su mahsulleri konuları yalnız deniz çevresindeki enstitülerde
ve zootekni derslerinde okutulacaktır” notuna yer
verilmiştir. Bu ara başlık altında verilecek konular
ise aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
5
Su Mahsulleri ve Balıkçılık:
1- Su mahsullerinin ve balıkçılığın memleket
ekonomisindeki yeri.
2- Başka memleketlerde balıkçılık üzerine
çalışmalar.
3- Sularımız.
4- Balık çeşitlerimiz
5- Balık göçleri, sebepleri
6- Göç eden balıklar, yerli balıklar
7- Avcılık
a) Türkiye'de avlama şekilleri
b) Başka memleketlerde avlama şekilleri
8-Türkiye ve başka memleketlerde av gereçleri.
9- Tutulan balıkları değerlendirme
a) Tuzlama, konserve
b) Piyasalara taze balık yollama usulleri
5

A.g.e, s.383

6 Bekir Semerci, Türkiye'de İleri Atılımlar ve Köy Enstitüleri, s.106
7 A.g.e., s. 198
8 Hürrem ARMAN, Piramidin Tabanı Köy Enstitüleri ve Tonguç, s. 375-383
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Balıkçılık Konusunda Faaliyet
Gösteren Köy Enstitüleri
Türkiye'nin dört bir yanında kurulmuş olan
köy enstitüleri farklı faaliyetlerde, diğer enstitülere
göre öne çıkmıştır. Örnek olarak “Samsun Lâdik
Akpınar ve Trabzon Beşikdüzü balıkçılıkta, (…),
Arifiye sebze ve balıkçılıkta, (…) çok başarı elde
6
etmişlerdi.” “Arifiye, Sapanca Gölü'nde, Lâdik,
Beşikdüzü Köy Enstitüleri de Karadeniz'de
balıkhaneler yaparak motorlu kayıklarıyla balık
7
avında, (…) çevrelerine örnek” olmuşlardır.
Balıkçılık konusunda eğitim ve faaliyette bulunan
bu enstitülerden en aktif olanı, Trabzon Beşikdüzü’nde kurulan Beşikdüzü Köy Enstitüsüdür.

Beşikdüzü Köy Enstitüsü

8

İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı
Tonguç, Enstitü Müdürlüğüne atanan Hürrem
Armağan'a “Karadeniz tarlanız olacak” diyerek,
düşündüğü hedefi işaret etmiştir. Sahilde bulunan
tek enstitü olması nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine
özel önem verilerek, ilk olarak balıkçılığa el atılmış,
Enstitü ilk açıldığında henüz usta öğretici olmadığı
için eğitmen adaylarından balıkçılık konusunda
yararlanılmıştır. İlk günlerde temin edilen bir kayık
ve bir molozma ağı ile ufak çapta mevsim ve kıyı
balıkçılığına başlanmış ve öğrenci grupları sıra ile
bu işlerde çalıştırılmak suretiyle balıkçılığı öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Öğrencilerin iş bölümü ve görevleri
Hamsi ekibinde yer alan öğrencilerin
yanlarında kişisel malzemeleri dışında, ders ve
ders-dışı kitapları, kemençeleri, mandolinleri, lastik
çizmeleri, başlıklı muşambaları, kumanyaları ve
battaniyeleri bulunurdu. Karadaki ekip tarafından
kalınacak yer olarak halkevleri, halk odaları ve okul
binaları kullanılırdı. Bu ekip, denizde balık tutanları
izleyerek, kıyı boyunca ilerler, uzak yer değiştirmelerde tekne kullanırdı. Kısa mesafelerdeki yer
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Usta Öğretici Fehmi Savaşer ve öğrenciler (Anonim)

katılmıştır. Aracılarla açık artırmada fiyat yarışına
girilerek yüksek fiyattan alınan hamsiler, düşük bir
kar oranı ile ucuza satılarak hem balıkçıların daha
çok gelir elde etmesi, hem de halkın ucuz balık satın
alması sağlanmıştır. Bu durum aracıların öfkelenmesine yol açmakla birlikte, bütün kıyı halkının
ucuz fiyattan hamsi yemesi sağlanmıştır.
Hamsinin çok avlanması ve kısa sürede bozulan
bir ürün olması, Enstitüyü tuzlamacılığa yöneltmiştir. Tuzlama için gerekli olan fıçı ihtiyacı, bu
işten anlayan bir usta-öğretici işe alınarak, bir
fıçıcılık işliği kurulması ile karşılanmıştır.
Bol üretim ve tuzlama işinin, balıkhane kurma
zorunluluğunu ortaya çıkarması üzerine, bir balıkhane planı hazırlanarak yapıma gerçekleştirilmiştir.
Balıkhanenin yapımının tamamlanması sonrası
temizleme, tuzlama, fıçılara istif işleri bu binada
yapılmaya başlanmıştır. Sonraki yıllarda bu işletme
gelişmiş, balık ağları Ticaret Bakanlığından sağlanan
ipliklerle Enstitüde yapılmaya başlanmış, Enstitü
işliklerinde 10 tonluk bir av gemisi inşa edilmiştir.

değiştirmeler ise yürünerek gerçekleştirilirdi.
Balıkçılık ekibinde yer alan öğrencilerin görevi
sadece balıkçılık yapmakla sınırlı olmayıp,
eğitimleri de bir taraftan devam etmekteydi. Erkek
öğrencilerin yarısı balık tutup satmakla uğraşırken,
diğer yarısı kıyıda kalarak, dinlenmekte, kız
öğrencilerle birlikte ders görerek, serbest okumalara
ve tartışmalara katılmaktaydı. İki günde bir ekipler
değişmekte, karadakiler denize, denizdekiler karaya
geçecek şekilde bir işbölümü yapılıyordu.
Öğrencilerin bir görevi de kıyılardaki halkın
yaşayışı, üretimi, üretim araçları ve ilişkilerini
incelenmek, yazılı olarak Enstitüye getirmek ve
değerlendirmekti. Hamsi ekibi, bu özellikleriyle,
işin özelliğine göre kurulmuş, gezici, küçük bir
enstitü özelliği taşıyordu.

Enstitünün Balık Ticareti
Avlanan balıkları toptan alıp, yüksek bir karla
perakende satan aracıları ortadan kaldırmak
amacıyla, Enstitü döner-sermayesi açık arttırmalara

55

Sayı: 62/65 Mayıs 2016

Kurutmak için balıkların öğrenciler tarafından hazırlanması (1942) (Anonim)

usta öğreticisi olarak Ömer Reis, tuzlama işi için de
usta öğretici olarak Bulgaristan göçmeni Hüsnü
Ağa görevlendirilir.
Enstitü Müdürü S. Edip BALKIR, 1 Ekim 1942
tarihli Bakanlığa gönderdiği raporda, 1941 yılında
3000 kilo, 1942 yılında 12.000 kilo balık
tutulduğunu, bir tanesi iki, bir tanesi üç çifte kürekli
iki tekne ile büyük bir ığrıp ve iki uzatma ağına
sahip oldukları bilgisine yer vermiştir. Enstitü
tarafından avlanan balıkların bir kısmı öğrencilere
yedirilmiş; bir kısmı da Döner Sermaye hesabına
Adapazarı ve Sapanca'da satılmıştır.
Gölde balıkçılık işinde tecrübe kazanılması
sonrası İzmit Körfezinde avcılık çalışmaları
başlatılmıştır. Bu iş için Körfez'deki Ereğli'den
tecrübeli bir balıkçı usta öğretici reis olarak alınır.

Arifiye Köy Enstitüsü 9
Arifiye Köy Enstitüsünde balıkçılık ile ilgili
faaliyetler İ. Hakkı TONGUÇ'un Enstitüyü ziyareti
sonrası Sapanca gölünün balıkçılık açısından
incelemek üzere Münakalat Bakanlığı Balıkçılık
Mütehassısı İsmail Özkul'u göndermesi ile başlar.
ÖZKUL yaptığı inceleme sonrası gölün avcılık
yapmaya uygun olduğu kararını verir. Balıkçılık
yapmak için ihtiyaç duyulan kayık ve ağların
temini için yardımcı olur. Enstitü Müdürü S. Edip
BALKIR ile İstanbul'a giderek, para oldukça
Enstitü Döner Sermayesinden ödenmek üzere, iki
kayık ve iki ağın 600 liraya satın alınmasını sağlar.
Arifiye Köy Enstitüsündeki balıkçılık faaliyetlerine Ağustos 1941'de başlanır. Balıkçılık Başı
olarak öğretmen Muammer Köseataç, balıkçılık
9

Dipten Gelen Ses Arifiye Köy Enstitüsü 1940-1946, S. Edip BALKIR, Hür Yayınevi-İSTANBUL, 1974, s.249-266
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Enstitünün tekneleri (Anonim)

sazan, akbalık, tatlısu kefali gibi balıklar avlanmıştır. Yakalanan balıklar satılmayıp, okulda
yenilmiştir. Göl okula yakın olduğu için geliş
gidişler Enstitüye ait at arabaları ile yapılmış,
balıkçılık için yapılan binada kalınmamıştır.
Tüm bu güzel gelişmelere karşın; Hasan Ali
Yücel'in Milli Eğitim Bakanlığından ve Tonguç'un
görevden alınması sonrası, Köy Enstitülerinde
balıkçılığa verilen önem azalmıştır. Bunun sonucu
olarak, Enstitülere ait balıkçılık malzemeleri
satılmış ve faaliyetleri durdurulmuştur.

Yalova'dan Darıca'ya kadar bütün Körfez'de
avcılık yapılarak, gününe göre istavrit, sardalya,
tekir, barbunya, mercan gibi balıklar avlanmıştır.
S. Edip BALKIR balıkçılık işinde edinilen
kazançları; öğrencilerin balık yemesini, balık
tutmayı, ağ tamirini, kürek çekmeyi, yüzmeyi,
balık tuzlamayı öğrenmesi olarak saymaktadır.
10

Lâdik Akpınar Köy Enstitüsü

Balıkçılık konusunda faaliyet gösteren
Enstitüler içinde en az bilgi ve yazılı kaynak
bulunan enstitü, Lâdik Akpınar Köy Enstitüsüdür.
Enstitü tarafından öncelikle yakındaki Lâdik
Gölünde balıkçılık faaliyetleri için balıkhane
olarak adlandırılan bir bina kurulmuştur. Öğrenciler balıkçılık konusundaki ilk eğitimlerini burada
almıştır. Avcılıkta okulun iki motorsuz kayığı
kullanılmıştır. Lâdik Gölünde kasnakla (pinter)
10

Bu yazı Z raat Mühend sler Odası Yönet m Kurulu üyes Hamd
ARPA’nın Z raat Mühend sler Odası tarafından yayınlanan
“BALIKÇILIK TARİHİMİZDEN NOTLAR” s ml k tabından alınmış ve
Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY tarafından düzenlenm şt r.

İdris Kullukçu, 1947 mezunu, söyleşi, 4 Mayıs 2015
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SARISEKİ DERESİ BALIK VE DEKAPOD FAUNASI
Gülnaz ÖZCAN, Tahir ÖZCAN
İskenderun Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi İskenderun-HATAY
Tel:03266141866 Faks: 03266141877, e-posta: gulnaz.ozcan@yahoo.com

P o t a m o n p o t a m i o s ( O l i v i e r, 1 8 0 4 ) t ü r ü
belirlenmiştir. Bu türlerin tamamı bu dere faunası
için ilk kez rapor edilmektedirler.

ÖZET:
Bu çalışmada, 20-24 Nisan 2014 tarihlerinde 3
ayrı örnekleme ile Sarıseki deresi balık ve dekapod
faunası incelenmiştir. Balık örnekleri elektroşoker
aleti kullanılarak yakalanmıştır. Dekapod örnekleri
ise elle toplanmıştır. Araştırma bölgesinde 4
familyaya ait 4 balık türü belirlenmiştir. Bu
türlerden Cyprinidae familyasına ait [Garra rufa
Heckel, 1843], Blenniidae familyasına ait [Salaria
fluviatilis (Asso, 1801)], Anguillidae familyasına
ait [Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)] ve
Salmonidae familyasına ait egzotik tür
[Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)].
Dekapodlardan ise Potamidae familyasına ait

Antahtar Kelimeler: Sarıseki deresi, balık,
Dekapod, egzotik, yeni lokalite.

Fish and Decapod Fauna of the Sarıseki
Stream
ABSTRACT:
Fish and decapode fauna of Sarıseki Stream
were studied upon three separate sampling from
the same location between 20-24 April 2014.
Specimens of fish has been caught using an
electroshocker device. Specimens of decapodes

Sarıseki Deresi denize yakın kısmından bir görüntü.
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Sarıseki Deresinden balık örnekleme çalışması.

to four family were identified in this locality.
Identified fish sipecies are Garra rufa Heckel,
1843 belonging to Cyprinidae, Salaria fluviatilis
(Asso, 1801) of Blenniidae, Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758) of Anguillidae and exotic
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) belonging
to Salmonidae. Single decapode identified in the
stream is Potamon potamios (Olivier, 1804)
belonging to Potamidae. All five species have been
reported for the first time from Sarıseki stream.
Keywords: Sarıseki stream, Fish, Decapod,
exotic, new locality

1.

1926; Geldiay ve Kocataş, 1977; Okur ve YalçınÖzdilek, 2008; Ünlü, 2015). Asi havzasının sahip
olduğu irili ufaklı derelerin biyolojik çeşitliliği tam
olarak belirlenememiştir. Bu çalışma ile Asi Nehir
Havzası içerisinde bulunan ve daha önce çalışılmamış olan Sarıseki deresinin balık ve dekapod
faunasının belirlenmesi amaçlanmıştır.
2. MATERYAL ve METOT
Amanos Dağlarının Akdeniz'e bakan yamaçlarından kaynağını alan Sarıseki (Derebani) Deresi
doğrudan İskenderun Körfezi'ne dökülen bir
deredir. İskenderun organize sanayi bölgesi
fabrikalarına kullanma suyu amaçlı dereden su
temini sağlanmaktadır. Deniz kıyısından yaklaşık
bir kilometre yukarısında dere yatağı bir kanyon
oluşturmaktadır. Balık örnekleri Sarıseki (Derebani)
deresi'nden SAMUS 725 MP elektroşoker aleti ve
dekapod örnekleri de elle toplanma yöntemiyle
yakalanmıştır. Elde edilen örnekler buz korumalı
olarak İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz
Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi'ne getirilmiştir.
Balık örneklerinin tanısında Geldiay ve Balık
(2007), Kuru (1980)'dan, dekapod örneğinin

GİRİŞ

Asi Havzası Türkiye'nin 25 hidrolojik havzasından biri olup, toplam 7,796 km²'lik (%1) yağış
alanına sahiptir. Asi Nehir havzası içerisinde
bulunan Sarıseki deresi, Akdeniz Kıyı Havzası
olarak belirlenen bölge içinde yer almaktadır.
Amanos dağlarının Akdeniz'e bakan yamaçlarından
sularını alarak doğrudan Akdeniz'e (İskenderun
Körfezi) dökülen bir deredir. Havzanın Akdeniz'e
dökülen derelerindeki balık ve dekapod faunası
üzerine çok az çalışma bulunmaktadır (Deveciyan,
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(Şekil 1).

tanısında Geldiay ve Kocataş (1977)'tan yararlanılmıştır. Teşhisleri yapılan balık örneklerinin metrik
ve meristik ölçümleri de alınmıştır.

3. BULGULAR
Sarıseki deresinde 20-24 Nisan 2014 tarihlerinde
3 kez yapılan örneklemeler kapsamında 4 balık ve 1
dekapod türü belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde
Cyprinidae familyasına ait [Garra rufa Heckel,
1843] (20 birey), Blenniidae familyasına ait
[Salaria fluviatilis (Asso, 1801)] (2 birey),
Anguillidae familyasına ait [Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)] (5 birey) ve Salmonidae
familyasına ait egzotik tür [Oncorhynchus mykiss
(Walbaum, 1792) (420 birey)] tespit edilmiştir.
Dekapodlardan ise Potamidae familyasına ait
Potamon potamios (Olivier, 1804) (8 birey) türü
tespit edilmiştir. Bunlardan yağlı balığı, G. rufa Asi
Nehir havzasına endemik bir türdür. Ayrıca
gökkuşağı alabalığı, O. mykiss dere faunası için
egzotik bir türdür. Alabalık türü büyük ihtimalle
dere kenarında faaliyet gösteren alabalık işletmesinden kaçarak dere içerisinde yayılmıştır.
Sarıseki deresinden bildirilen türlerin koruma
durumları IUCN ve Fricke ve ark., 2007'ye göre
Tablo 1'de verilmiştir. Buna göre türler kritik,
duyarlı, tehdite yakın ve düşük riskli şeklinde
listelenmişlerdir. Bunlardan, A. anguilla IUCN
Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin
Kırmızı Listesi'ne göre, kritik tehlikededir (CR), G.
rufa hassas (VU), S. fluviatilis ve P. potamios tehdit
altında (NT) şeklinde listelenmişlerdir (IUNC,
2016). Ayrıca G. rufa Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından hazırlanan Denizlerde ve İç
Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler'e
göre avlanması yasak türler listesinde yer almaktadır (Anonim, 2012).
Araştırma alanında en baskın balık türü G.ruffa
(%64,52) olup, bunu sırasıyla A. anguilla (%16,13),
ve O. mykiss (%12,90) türleri takip etmektedir.
S.fluviatilis (%6,45) en az temsil edilen türdür

Şekil1. Balık türlerinin yüzde dağılımları

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Hatay ili İskenderun ilçesi sınırları içerisinde,
çalışmanın yapıldığı Sarıseki deresinden bir egzotik
ve bir endemik türü içeren toplam 5 familyaya ait 5
tür (4 balık ve 1 dekapod) tespit edilmiştir (Tablo 1).
Katadrom bir tür olan yılanbalığı A. anguilla yöre
halkı tarafından yakalandığı ve tüketildiği yöre halkı
tarafından da rapor edilmiştir. Geçmiş yıllarda yılan
balığının daha büyük miktarlarda bu dereden
avlandığı belirtilmiştir. Denizel bir form olan
horozbina balığı S. fluviatilis türüne de rastlanmıştır.
İskenderun ve Dörtyol arasındaki bazı dere ve
çaylarda yapılan çalışmada P. potamios türü Aşkarbeyli deresi, Kına çayı, Kadınlar çayı ve Esentepe
suyu (İskenderun), Turunçlu pınarı ve Karakese
köyü (Dörtyol) sularından rapor edilmiştir (Geldiay
Tablo
1. Balık ve
dekapod türlerinin dağılımı ve korunma statüleri.
ve
Kocataş,
1977).
Tax o n

Lite ratür
K aydı

IU C N

K o ruma
D urumu

F

ANGUILLIDAE
An g u illa a n g u illa
(Lin n aeu s , 1758)
CYPRINIDAE

-

CR

CR Y ok

Ga rra ru fa (Heckel,
1843)*

-

LC

VU

-

-

-

Y ok

-

LC

NT

Y ok

-

NT

-

Y ok

Y ıl boyu
avlanması yasak

S ALMONIDAE
On co rh yn ch u s myk iss
(W alb au m, 1792)a
B LENNIIDAE
S a la ria flu via tilis
(A s s o , 1801)
POTAMIDAE
Po ta mo n
p o ta mio s
(Oliv ier, 1804)

* :endemik tür, a: egzotik tür, IUCN- IUCN Nesli Tükenme
Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi, F- Fricke ve
ark., 2007;

61

Sayı: 62/65 Mayıs 2016

Yağlı balığı, Garra rufa Heckel, 1843 (G. Özcan)

Sarıseki deresi için G. rufa türü hariç herhangi bir
koruma planı bulunmamaktadır. G. rufa türü de
IUCN listesinde düşük risk (LC) kategorisinde
bulunmasına rağmen Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından hazırlanan Denizlerde ve İç
Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler'e göre
yıl boyu avlanması yasak türler listesinde yer
almaktadır (Anonim, 2012). Egzotik türlerin
yerleşimiyle birlikte ekosistemdeki yerli ve endemik
ve nesli tehlike altında olan türler için tehdit
oluşturmaktadırlar. O. mykiss için yerleştiği
ekosistemlerde üreme faaliyeti içinde bulunmadığı
ve bu yüzden popülasyon oluşturmadığı belirtilmektedir (Çetinkaya, 2005). Yine de biyolojik çeşitliliğimizin ve ekosistemin korunması için egzotik
türlerin aşılanması veya kazara yerleşmemeleri için
etkin çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Dereyi besleyen küçük kaynakların yağışların
eksikliğiyle kuruması, suyun belli bir miktarının
tarımsal veya sanayi amaçlı kullanılması gibi
nedenler ile derenin taşıdığı su miktarında yıl
boyunca önemli değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir.
Daha önce bu dere faunasıyla ilgili bir çalışma
olmadığından dolayı tespit edilen türler için yeni bir
lokalitedir. Bu çalışma, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin tespitine bir katkı yapacağı düşünülmektedir.
Tespit edilen türlerin hepsi bu dere faunasından ilk
kez rapor edilmişlerdir.
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GELECEĞİMİZ İÇİN BÜYÜK TEHDİT:
SU KAYNAKLARINNIN KALİTESİNİN BOZULMASI
Prof. Dr. Meriç Albay
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dünya nüfusunun artan su ihtiyacının yeterli ve güvenli bir şekilde karşılanamaması 21. yüzyılın en
büyük problemlerinden biri. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay
Ülkemizde su kaynaklarının durumunu, Su Ürünleri Fakültesini ve İçsular Biyolojisi Anabilim
Dalında yürütülen bazı çalışmaları anlattı;
katma değeri olan makaleler ve projeler üretildiğini
anlatan Prof. Albay, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı'nda
da AR-GE çıktıları yüksek çok sayıda araştırmanın
yürütüldüğünü belirtti. Ülkemizde içme suları, göller ve
denizlerin kıyı sularında ortaya çıkan siyanobakteri
toksinlerini ölçen tek laboratuvar olduklarını söyleyen
Prof. Dr. Albay, yüzme havuzlarında ortaya çıkan algler
üzerinde biyosidal ürünlerle ilgili etkinlik testi yapan
Türkiye'deki yetkili laboratuvarlardan biri olduklarını
belirtti. Hem Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan hem de
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çok büyük bütçeli
katma değeri yüksek olan projeler almaya başladık. Şu
anda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın desteklediği proje
kapsamında ülkemizde yaklaşık yirmi alanda çalışmalar
yürütüyoruz” dedi.

İçme suyu ve diğer su kaynaklarının korunması tüm
dünya için hayati bir konu haline gelmiş bulunmaktadır.
İÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay,
suyun doğru bir şekilde yönetilmesi ve kullanımının su
kaynaklarının korunması için önemli olduğunu
belirterek bu kaynakların her geçen yıl artan şekilde
kalite kaybına uğradığını belirtti. Uzun yıllardan beri
uygulanan su kaynaklarının “bütçe temelli yönetim”
anlayışının son yıllarda terk edilerek “ekosistem temelli
yönetim” anlayışına geçilmeye başlandığını söyledi.
Bu anlayışın uzun vadede su kaynaklarına olumlu katkı
sağlayacağını belirten Prof. Albay su kaynaklarının
etkin yönetimi için çok sayıda Su Ürünleri Mühendisine
ihtiyaç olduğunu vurguladı.
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi olarak
akademik personel sayısının az olmasına rağmen göl
akarsu ve denizlerimizde en fazla sayıda yayın yapan
akademik birimlerden birisi olarak öne çıktıklarını anlattı.
Prof. Albay yaptığı konuşmada kişi başına düşen proje ve
makale üretiminde oldukça iyi durumdayız. Fakültemizde
şu anda içme suyu kaynaklarından göllere, denizlere,
akarsulara kadar pek çok alanda hem su kalitesinin belirlenmesi ve sucul canlıların çeşitliliği hem de su
kaynaklarından azami şekilde yararlanılmasına yönelik
birçok konuda araştırmalar ve projeler yürütülüyor, AB
fonlarından en fazla yararlanan ve proje üreten Fakülte
konumundayız ve bunu artırarak devam etmeliyiz
şeklinde konuştu.
“Ülkemizde Siyanotoksinleri 1990'lı Yıllardan
Beri Ölçen Tek Fakülteyiz”
Fakültemizde bulunan her Anabilim Dalının ulusal ve
uluslararası ölçekte üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirdiğini, Fakültemiz ve Üniversitemiz için önemli
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belirten Prof. Dr. Albay, “Su dünyasını, su hayatını seven
üniversiteye hazırlanan öğrencileri fakültemize
bekliyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada da su
konusunda birikimli olan mezunların ve Su Ürünleri
Mühendislerinin çok iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz.
Su dünyasını tanımak bir ayrıcalık ve biz bu dünyayı
öğrencilerimiz ile birlikte keşfetmekten büyük mutluluk
duyuyoruz..
“Nüfus Baskısı Barajlarda Sıkıntıya Yol Açıyor”
Başta İstanbul olmak üzere bir çok su kütlesinin
insanların etkisi nedeni ile büyük tehdit altında
olduğunu, insan baskısının içme suyu barajlarında ciddi
sıkıntılar yaratmaya başladığını belirten Prof. Dr. Albay,
“Yakın çevremizde olan İznik, Sapanca ve Manyas
gölleri ciddi şekilde insan baskısı altında. Dünya mirası
olan bu alanları kaybetmek üzereyiz. Diğer bir tehdit ise
su kaynakları üzerinde etkili olan iklimsel nedenler.
Ülkemiz artık yeterli derecede kar yağışı alamıyor. Her
geçen yıl iç sularımızdaki tehdit artıyor. Bu durum, sucul
ekosistemlerde yaşayan birçok balık, kuş ve bitki türleri
için tehdit oluşturuyor. Bunları da kaybetme riskimiz var.
İşte bu yüzden ülkemizin Su Ürünleri mühendislerine
ihtiyacı var. Barajlarımızın, sulak alanlarımızın ve
göllerimizin doğru yönetilmesi belki de önümüzde
yıllarda Türkiye'deki en önemli işlerden bir tanesi
olacak.
“Türkiye'nin Su Kalitesi Haritasını Çıkarıyoruz”
Orman Su İşleri Bakanlığı'nın desteklediği çok
önemli bir proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Prof. Dr.
Albay, “Dünyada içme ve yüzme sularında görülen
siyanotoksin sorunu ciddi bir tehdit. Bunlar insanlara, su
canlılarına ve tarımda kullanılması durumunda tarımsal
ürünlere zarar verebilecek metabolitler. Bununla ilgili
olarak şu anda Türkiye'nin Su Kalitesi haritasını
çıkarıyoruz. Su kaynağında hangi tehdidin ne boyutta
olduğunu ölçüyoruz. Ülkemizde iklimsel nedenlere ve
tarımsal kirleticilere de bağlı olarak ne yazık ki sularda
siyanobakteri artışları ve siyanotoksin üretimi her geçen
yıl artıyor. Tüm gölleri inceleyerek ve su kalitesi
üzerindeki tehditleri gözden geçirerek sorunun
büyüklüğünü ölçüyoruz. Orman Su İşleri Bakanlığına
böylesine önemli bir projeyi desteklediği için Fakültemiz
adına çok teşekkür ediyorum.

İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi
Laboratuvarı’nda yürütülen projelerin Türkiye'nin içme
ve yüzme suyu kalitesinin durumu hakkında da bilgi
aktardığını söyleyen Prof. Dr. Albay, “Projelerimizi
yaklaşık 5-6 ay içerisinde bitireceğiz. Bunun yanı sıra
yine son yıllarda TÜBİTAK'la beraber yürüttüğümüz
Bakanlık projeleri var. Bu projeler su kaynaklarımızın
yüzme suyu ve tarımsal kullanım anlamında bir sıkıntı
yaratmadığıyla ilgili olarak birçok detayı bize sunuyor.
Şu an laboratuvarımızda ölçemediğimiz bir parametre
yok sayılır” ifadelerini kullandı. Laboratuvarlarımızda
Avrupa Birliğinden sağlanan proje ile patojenlerin
tespitinde kullanılan mikroçip geliştirilmesi de dahil
olmak üzere AR-GE çıktıları oldukça güçlü birçok proje
de yürütüldüğünü anlattı.
“Suyu Kullanırken Ülkemizi Düşünmeliyiz”
Suyu doğru yönetmenin çok önemli olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Albay, “Suyu hangi amaçla kullanırsanız
kullanın sucul ekosistemi de düşünmek durumundasınız.
Ülkemiz iki kıta arasında bir köprü görevi görüyor ve
coğrafi anlamda biyolojik çeşitlilik açıdan oldukça zengin
bir ülke. Tabii bu mirası geleceğe taşıyabilmek çok
önemli. Biz mezunlarımız olan Su Ürünleri Mühendislerimizi da bu bilinç ve birikimle mezun ediyoruz. Sadece
proje bazlı değil, insan kaynağının doğru kullanılması
anlamında da donanımlı insanlar yetiştiriyoruz.
Ülkemizde balık tüketimi oldukça düşük;
Son yıllarda İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi'nin balık üretimi
konusunda ülkemize ve dünyaya rekabet edilebilir şekilde
büyük atılımlar yaptığını söyledi. Prof. Albay Türkiye'de
hiçbir sektör bu kadar hızlı gelişmedi. Bu Su Ürünleri
Fakültesi'nin başarısıdır” şeklinde konuştu. Prof. Dr.
Albay, “Beslenmemiz için protein değeri bakımından en
kıymetli ürünlerden biri balık. Bu kıymetli ürünün
halkımız tarafından daha fazla tüketilmesi istiyoruz. Kuzey
Afrika ülkeleri bile bizden daha fazla balık tüketiyor.
Ülkemizde hamsi ununun balık üretiminde kullanılmasını
da çıkarırsanız 4-5 kiloluk bir balık tüketimi var. Bizim
gibi modern bir topluma bu kadar az balık tüketmek
yakışmıyor. Ülke olarak artık karbonhidrat ağırlıklı
beslenen toplumdan, daha doğru beslenen, su ürünleri
tüketen bir topluma doğru değişmeliyiz. Yakın zaman da
ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.
Su ve su dünyasını seven öğrenciler için Su Ürünleri
Fakültesi'ni tercih etmenin doğru bir karar olacağını
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