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ÖNSÖZ 

Türk Deniz Ara tırmaları Vakfı ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin ortakla a düzenledi i

Ulusal Su Günleri 2005 (Eylül 28,29,30  2005) Sempozyumu’nun bildiri özetleri ile isteyen 

katılımcıların bildiri metinlerinin olu turdu u bildiri kitapçı ı Türk Sucul Ya am Dergisi 

özel sayısını olu turmaktadır.

Türk Sucul Ya am Dergisi 
Ulusal Su Günleri 2005 Sempozyumu Özel Sayısı

Özel Sayı Editörleri : Ertu  DÜZGÜNE , Prof. Dr. 
   :  brahim OKUMU , Prof. Dr.
   :  Hamdi Ö ÜT, Yrd. Doç. Dr.



v

ULUSAL SU GÜNLER  2005

ONURSAL BA KAN
Prof. Dr. brahim ÖZEN 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü 

SEMPOZYUM E  BA KANLARI
Ertug DÜZGÜNES (Baskan) Prof. Dr. KTÜ  
Bayram ÖZTÜRK (Es Baskan) Prof. Dr. IÜ 
Ibrahim OKUMUS (Baskan 
Yrd)

Prof. Dr. KTÜ 

Hamdi ÖGÜT (Sekreter) Yrd.Doç. Dr. KTÜ 

DÜZENLEME KURULU 
Ertug DÜZGÜNES Prof. Dr. KTÜ 
Ibrahim OKUMUS Prof. Dr. KTÜ 
Hikmet KARAÇAM Prof. Dr. KTÜ 
Hamdi ÖGÜT Yrd. Doç. Dr KTÜ 
Bülent CIHANGIR Prof. Dr. DEÜ 
Cemal DINÇER Doç. Dr. KTÜ 
Sedat V.Yerli Prof. Dr. HÜ 
Nuri BASUSTA Doç. Dr. MKÜ 
Ilhan ALTINOK Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Cemalettin SAHIN Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Cengiz MUTLU Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
I. Zeki KURDO LU Dr. SÜAE 
Nüket S VR  Yrd. Doç. Dr. Ü

YEREL DÜZENLEME KURULU 
Muzaffer FEYZIOGLU Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Coskun ERÜZ Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
A. Mutlu GÖZLER Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Sevim KÖSE Doç. Dr. KTÜ 
Bülent VEREP Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Nadir BASÇINAR Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Ilknur KURT Ögr. Gör. KTÜ 
Abdülaziz GÜNEROGLU Ars. Gör. KTÜ 
Ahmet SAHIN Ars. Gör. KTÜ 
Cem ERKEBAY Ars. Gör KTÜ 
Erol ÇAPKIN Ars. Gör KTÜ 
Mehmet KOCABAS Ars. Gör KTÜ 
Sadi CILIZ Ars. Gör KTÜ 
Selda GENÇ Ars. Gör KTÜ 
Sebnem ATASARAL Ars. Gör KTÜ 
Koray ÖZ EKER Ars. Gör KTÜ 



vi 

ULUSAL SU GÜNLER  2005 

B L M KURULU (Alfabetik) 

Adnan AKYARLI Prof. Dr. DEÜ 
Ahmet YALÇINER Doç. Dr. ODTÜ 
Ayse BOSGELMEZ Prof. Dr. HÜ 
Bayram ÖZTÜRK  Prof. Dr. IÜ 
Bülent CIHANGIR  Prof. Dr. DEÜ 
Cemal DINÇER Doç. Dr. KTÜ 
Coskun ERÜZ Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Ekrem BUHAN Yrd. Doç.Dr. GOPÜ 
Filiz KÜÇÜKSEZG N  Prof. Dr. DEÜ 
Hizir ÖNSOY Prof. Dr. KTÜ 
Ömer YÜKSEK Doç. Dr. KTÜ 
Ertug DÜZGÜNES  Prof. Dr. KTÜ 
Hamdi ÖGÜT Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Hikmet HOSSUCU Prof. Dr. EÜ 
Hüseyin Avni BENLI  Prof. Dr.  DEÜ 
Hüseyin ÖZTÜRK Doç. Dr. IÜ 
Ibrahim OKUMUS Prof. Dr. KTÜ 
Ilhan ALTINOK Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Ismet ÖZEL Prof. Dr. EÜ 
Mehmet ÖZTÜRK Prof. Dr. CBÜ 
Muhammet BORAN Doç. Dr. KTÜ 
Muzaffer FEYZIOGLU Yrd. Doç. Dr. KTÜ 
Nesrin ALGAN  Doç. Dr.  AÜ 
Nihayet BIZSEL Doç. Dr. DEÜ 
Nuri BASUSTA Doç. Dr. MKÜ 
Rusen USTAOGLU Prof. Dr. EÜ 
Sedat V. YERLI  Prof. Dr.  HÜ 
Senol AKIN Yrd. Doç. Dr. GOPÜ 
Tufan KORAY  Prof. Dr. EÜ 
Tuncer KATAGAN  Prof. Dr. EÜ 
Yalçin ARISOY Prof. Dr. DEÜ 
Zahit UYSAL Prof. Dr. ODTÜ 



vii 

Ç NDEK LER

I. CANLI KAYNAKLAR

KARADEN Z’DE 2003 YILI BAHAR DÖNEM NDE GENÇ BALIK VE LARVA DA ILIMI............................ 1 
lkay Özcan, & Bülent Cihangir 

L MAN (BAFRA-SAMSUN) GÖLÜ'NÜN ZOOPLANKTONU VE MEVS MSEL DA ILIMI ............................ 9 
Gündüz, E., Saygı (Ba bu ), Y., Ça lar, S.S. 

BOZCAADA’NIN ECHINODERM FAUNASI............................................................................................................. 10 
Herdem Aslan 

AM K HAVZASI, GÖLBA I GÖLÜ’NDEN K  FARKLI M DYE TÜRÜNÜN (Unio terminalis ve 
Potamida littoralis) DOKULARINDA A IR METAL B R K M .............................................................................. 16 
Mustafa Türkmen, Yalçın Tepe, Evren Çalı kan, Canan Ciminli 

DO U KARADEN Z’DE 8 DEMERSAL BALIK TÜRÜNÜN BOY-A IRLIK L K S ..................................... 19 
S. A. Demirhan, K.,  Seyhan, S. Engin, R. E.Mazlum 

Garra rufa Heckel, 1843’NIN CEYHAN NEH R S STEM ’NDE DA ILIMI VE BAZI B YOLOJ K
ÖZELL KLER ................................................................................................................................................................ 25 
Cemil Kara, Ahmet Alp 

DEN Z SALYANGOZU (Rapana thomasiana)’NUN  YA  VE BÜYÜME PARAMETRELER N N
ANAL Z ........................................................................................................................................................................... 34 
Cemalettin ahin, Ertu  Düzgüne ,  Semih Engin, Cengiz Mutlu, Necati Hacımurtazao lu 

T TREYEN GÖL(S DE-ANTALYA)YÜKSEK SU B TK LER ............................................................................... 39 
Erol Kesici, Cevdan Kesici 

YEN ÇA A GÖLÜ(BOLU)’NDE Acanthodiaptomus denticornis (W ERZEJK , 1887)’ N SEKONDER 
PRODUKT V TES ......................................................................................................................................................... 42 
Yasemin (Ba bu ) Saygı ve Yıldız Demirkalp 

FARKLI ORANLARDA SU MERC ME  (Lemna minor) LAVE ED LM  T CAR
RASYONLARIN Capoeta damascina (Valenciennes, 1842)‘NIN BÜYÜME PERFORMANSI ve YEM 
DE ERLEND RME ORANI ÜZER NE ETK S ........................................................................................................ 48 
C.Kaya Gökçek,  Erdal Yılmaz, hsan Akyurt 

KARS ÇAYI’NDAK Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772)’NIN BÜYÜME ve ÜREME 
ÖZELL KLR N N NCELENMES .............................................................................................................................. 51
Ebru Yolaçan, Arif Baysal 

S NOP BÖLGES ’NDE AVLANAN KALKAN (Scophtalmus maeoticus PALAS, 1811) BALI ININ
B YOLOJ K VE MORFOLOJ K ÖZELL KLER N N BEL RLENMES .............................................................. 57 
Necati Samsun I, Ferhat Kalaycı, Serap Samsun 

DATÇA – BOZBURUN YARIMADALARI DEN Z BALIKLARI ENVANTER N N KORUMA 
STATÜLER  AÇISINDAN DE ERLEND R LMES ................................................................................................ 64 
Sedat V. Yerli, Füsun Erk’akan, Cevher Özeren, Elif Manav 

DO U KARADEN Z’DE D P TROLÜ AV KOMPOZ SYONU................................................................................ 72 
S. A. Demirhan, K.,  Seyhan, S. Engin, R. E.Mazlum 

DO U KARADEN Z’DE D P PARAKETASI LE MAHMUZLU CAMGÖZ ve VATOZ AVCILI I
ÜZER NE B R ÖN ÇALI MA ....................................................................................................................................... 77 
Sefa Ayhan Demirhan, Semih Engin, M.Fatih Can 

ZM R KÖRFEZ  GÜLBAHÇE KOYU’NUN DEMERSAL BALIKÇILIK KAYNAKLARININ 
ZAMANA BA LI DE M ........................................................................................................................................ 83 
Eyüp Mümtaz Tıra ın, Aydın Ünlüo lu, Bülent Cihangir 



viii 

TÜRK YE’DEK  DEN Z KAPLUMBA ALARINI ETK LEYEN DO AL PREDASYONUN 
DE ERLEND R LMES ................................................................................................................................................ 84 
Filiz Demirayak, Sedat V. Yerli, O uz Türkozan, Onur Türkecan 

ANTALYA KÖRFEZ ’NDEN AVLANAN BARBUNYA (Mullus barbatus Lin., 1758) 
BALIKLARININ E EYSEL OLGUNLUK YA I VE BOYU LE ÜREME ZAMANININ 
BEL RLENMES . ............................................................................................................................................................ 85 
Z. Arzu Becer Özvarol B. Ahmet Balcı,Mehmet Özba , Mehmet Göko lu,Hayri Gülyavuz, Ay e Ta lı,
Meltem Pehlivan Yasemin Kaya 

KUZEY KIBRIS KIYISAL ALAN EKOLOJ S .......................................................................................................... 89 
Burak Ali Çiçek; Sedat V Yerli 

MOGAN GÖLÜ C VARINDA S VR S NEK (D PTERA:CUL C DAE) ÜREME ALANLARI VE 
F Z KO-K MYASAL ÖZELL KLER ......................................................................................................................... 90 
Adnan Aldemir, Ay e Bo gelmez 

HOPA ÇAYI’NDA YA AYAN BALIKLAR ÜZER NE TAKSONOM K B R ARA TIRMA............................... 96 
Davut Turan, Bülent Verep, Cemalettin ahin, H. O uz mamo lu 

ZM R KÖRFEZ ’NDE GEL EN B R KAHVERENG  ALG OLAN Cystoseira mediterranea
SAUVAGEAU’DAN DNA ZOLASYONU ................................................................................................................... 100
nci Tüney ,Atakan Sukatar, Sacide Pehlivan 

TOPBO AZI GÖLET  (HATAY) ZOOPLANKTONUNUN VERT KAL GÖÇÜ .................................................. 104 
Ahmet Bozkurt, Meltem Dural 

ORTA KARADEN Z’DE DA ILIM GÖSTEREN KARAGÖZ STAVR T’ N, Trachurus trachurus
L., 1758 (Pisces: Carangidae), MEVS MSEL BESLENME REJ M  ÜZER NE LK GÖZLEMLER ................... 110 
Bahar Bayhan,  Ferhat Kalaycı, Tuncay Murat Sever, Necati Samsun 

BALIK AVLAMADA KULLANILAN ZEH RL  B TK LER VE ZARARLI ETK LER ..................................... 115 
Tülay Altun, Durali Danaba , Filiz Çelik 

KES KKÖPRÜ (ANKARA) BARAJ GÖLÜ BENT K FAUNASI ÜZER NE B R ÇALI MA............................... 122 
Seyhan Ahıska

Gammarus kischineffensis Schellenberg 1937 LAVE ED LM  T CAR  YEMLER N KARABALIK 
(Clarias gariepinus, Burchell 1822) LARVALARI VE FRYLARININ BÜYÜME PERFORMANSLARI 
ÜZER NE ETK S ........................................................................................................................................................... 127 
C.Kaya Gökçek, Erdal Yılmaz,  hsan Akyurt 

ERZURUM VE ÇEVRES  HYROPHILIDAE (INSECTA:COLEOPTERA) FAM LYASI ÜZER NE
FAUN ST K ARA TIRMALAR.................................................................................................................................... 132 
Mehmet Ali KIRPIK 

KAHVERENG  ALGLER N (=PHAEOPHYCEAE) TAKSONOM S  ve TÜRK YE’DEK
TÜRLER N N DE ERLEND R LMES ...................................................................................................................... 137 
Ergün Ta kın, Mehmet Öztürk 

DO U KARADEN Z KIYILARINDA DA ILIM GÖSTEREN KARADEN Z ALABALI I (SALMO 
TRUTTA LABRAX, PALAS, 1811) POPULASYONUNUN M TOKONDR AL VE MER ST K
ÖZELL KLER BAKIMINDAN KAR ILA TIRILMASI........................................................................................... 145 
Muharrem Aksungur1,  nci Togan, Mustafa Zengin, lyas Tabak 

MEZGIT (Merlangius merlangus euxinus) ÇAPARISINDE DE I KEN PARAMETRELERIN 
AVCILIK ÜZERINE ETKILERI................................................................................................................................... 153 
A.Cemal Dinçer, G.Nevran Bekta , evket Çınar

ERDEK KÖRFEZ  (MARMARA DEN Z ) LABRIDAE (TELEOSTEI) FAM LYASI TÜRLER :
BASKIN TÜRLER N BOLLU U VE DA ILIMI ...................................................................................................... 157 
Çetin KESK N



ix 

DO U KARADEN Z’DE  VATOZ (Raja clavata), SKORP T (Scorpaena porcus) VE T RYAK
(Uranoscopus scaber) BALIKLARININ BESLENME ALI KANLIKLARI ............................................................. 165 
Nimet Selda Ba çınar, Hacer Sa lam 

ANAEROBiK SiLiYAT TÜRLER Metopus minor (Kahl, 1927) VE Metopus hasei  (Sondheim, 1929) 
ÜZER NE TAKSONOM K VE EKOLOJ K GÖZLEMLER..................................................................................... 170 
Sırma Çapar 

DEN Z SALYANGOZU AVCILI INDA TUZAK KULLANIMI.............................................................................. 179 
Ahmet ahin1, Ertu  Düzgüne

II. TEKNOLOJ  STRATEJ  VE CANSIZ KAYNAKLAR

AB BALIKÇILIK STAT ST KLER  VE TÜRK YE ................................................................................................. 180 
Naciye Erdo an, Ertu  Düzgüne

SULARDAK  BAZI ESER METALLER N DDTC LE KOMPLEKSLE T R LD KTEN SONRA 
AMBERL T XAD–2000 REÇ NES NDE ZENG NLE T R LMES  VE AAS LE ANAL ZLER ....................... 186 
Volkan Numan Bulut, Ali Gündo du, Celal Duran, Hasan Basri entürk, Mehmet Tüfekçi 

ORTADO U SU POL T KALARININ TÜRK YE’DEK  SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA 
ÜZER NDEK  ETK S .................................................................................................................................................... 193 
Mete Cüneyt Okyar 

DERBENT BARAJ GÖLÜ (BAFRA-SAMSUN)’NÜN GENEL ÖZELL KLER  VE BAZI ÇEVRESEL 
PROBLEMLER .............................................................................................................................................................. 199 
Beyhan Ta

SU HAVZALARININ YÖNET M  VE PLANLAMASI D REKT FLER N N KAR ILA TIRILMASI
TÜRK YE VE RAN ÖRNEKLER .............................................................................................................................. 206
Sivri, N.,  Hourishi, H., Çelik, S. Ö 

MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER ............................................................. 212 
Özlem Görken 

TAR H BOYUNCA BAHÇE SANATININ GEL MES NDE SU.............................................................................. 218 
Faris Karahan 

ANT K ÇA DA ANADOLU TOPLUMUNDA  KUTSAL SU MOT F  ve NUM ZMAT K .................................. 223 
ükran Sevimli, M.Zeki Sevimli 

KARADEN Z VE AKDEN Z’ N AVRUPA DEN ZLER Ç NDEK  YER  VE AVRUPA 
B RL ’N N DEN Z K RL L ’NE BAKI  AÇISININ,  AVRUPA DEN ZLER N N ORTAK 
SORUNLARI KAPSAMINDA DE ERLEND R LMES ........................................................................................... 228 
Deniz Alka

TÜRK YE’DE SU KAYNAKLARININ ANAL Z  VE DE ERLEND R LMES ................................................... 229 
brahim YÜKSEL, Ömer YÜKSEK, Hızır ÖNSOY 

III. SU K RL L  VE ÇEVRESEL KAL TE

DO U KARADEN Z AKARSULARINDA ASKIDA KATI MADDE (AKM) D NAM .................................... 235 
Coskun Erüz, Ercan Köse, Abdulaziz Günero lu, Ersan Ba ar, Nüket Sivri, M. Feyzio lu,Çetin Toraman 

EGE DEN Z  KIYILARINDA KIRMA MERCANDA (Pagellus erythrinus) A IR METAL B R K M .............. 240 
Esin Uluturhan, Filiz Küçüksezgin, Bülent Cihangir 

2.4-D’nin S RAZ BALI INDAK  (Capoeta capoeta umbla, HECKEL, 1843) LC50 DE ER ................................ 245 
Süleyman Gül, Gökhan Nur, Taylan Özgür Kaya 



x

GÜMÜ HANE (MERKEZ) ATIK SULARININ AKT F ÇAMUR YÖNTEM YLE ARITIMINDA B R
GRAF K YÖNTEM UYGULAMASI............................................................................................................................. 250 
S.Serkan Nas, Evin Nas, Adem Bayram 

KÜÇÜK MENDERES NEHR ’N N (SELÇUK- ZM R) A A I HAVZASINDAK  K RL L N
MAKRO BENT K OMURGASIZLAR KULLANILARAK SAPTANMASI ............................................................ 257 
Süleyman Balık, M. Ru en Ustao lu, Murat Özbek, Seray Yıldız, Ay e Ta demir, Ali lhan 

HAL Ç YÜZEY SULARINDA ENTEROBACTERIACEAE ÜYELER N N BAZI BETA-LAKTAM 
ANT B YOT KLER NE  D RENÇL L K FREKANSI............................................................................................... 258 
Gül en Altu , Cumhur H. Yardımcı, I ık Onaç- çöz

DO U KARADEN Z BÖLGES ÇME SULARINDA 222Rn  ANAL Z ................................................................ 264 
Nevzat Damla, U ur Çevik, Gürsel Karahan, Engin Tıra o lu ,  Ali hsan Kobya, Nilgün Çelebi 

SAHRA TOZLARI: GÜNEYDO U KARADEN Z’DE TEMMUZ 2001 YILINDAK Gymnodinium
sanguineum BLOOMUNDAN SORUMLU OLAB L RM  ? ...................................................................................... 267 
A.Muzaffer Feyzio lu    Hamdi Ö üt 

MARMARA DEN Z  BALIKLARINDA KLORLU ORGAN K MADDE DÜZEYLER ....................................... 272 
Mehmet  Coelhan,   Johanna Strohmeier,   Hulusi Barlas 

TEHL KEL  ATIK BERTARAFI Ç N Y  B R ALTERNAT F OLARAK STABILIZASYON/ 
SOL D F KASYON TEKNOLOJ S ............................................................................................................................. 278
Çelik, S.Ö., Sivri N. 

LAÇ AKT F MADDELER N N SUCUL ÇEVREDE BULUNU LARI, DAVRANI LARI VE 
ETK LER ........................................................................................................................................................................ 284 
lda Vergili, Yasemin Kaya, Z. Beril Gönder, Hulusi Barlas 

TRABZON ( MAÇKA ) KALYAN DERES NDE ÇÖZÜNMÜ  OKS JEN PROF L  (SAG E R S )
ÜZER NE DE ERLEND RMELER............................................................................................................................. 292 
S.Serkan Nas, Mehmet Tüfekçi, Adem Bayram, Volkan Bulut 

ZM T KÖRFEZ NDE MEVS MSEL F TOPLANKTON DA ILIMI ÜZER NDE NSAN
KAYNAKLI K RL L N ETK LER  – KOCAEL  DEPREM  ÖNCES .............................................................. 300 
Yalçın Öktem, Nüket Sivri, Edo an Oku

DEN ZDEN MEKAN K OLARAK K RLET C  TOPLAMA TEKN KLER  VE SEÇ M
KR TERLER N N ARA TIRILMASI.......................................................................................................................... 306 
Yalçın Ünsan 

KARABALIK Clarias gariepinus (BOULENGER, 1902)  Ç N ÖLDÜRÜCÜ KROM 
KONSANTRASYONLARI.............................................................................................................................................. 314 
Meltem Dural  Yalçın Tepe    Mustafa Türkmen 

AKARSU SU KAL TES  MODELLEMEDE K SEL B LG SAYARLARIN
KULLANILAB L RL  – QUAL2E ÖRNE ........................................................................................................... 317 
Ali Ertürk, Nüket Sivri 

MANGAN (II)’N N OKS JENLE OKS DASYONUNA NORGAN K VE ORGAN K MADDELER N
ETK S .............................................................................................................................................................................. 325 
Burak Av arer, Ne e Tüfekçi, Emine Elmaslar, Ülkü ahin

GEL NGÜLLÜ BARAJ GÖLÜ’NDE SU KAL TES N N BALIK YA AMI AÇISINDAN 
DE ERLEND R LMES ................................................................................................................................................ 333 

erife Gülsün Kırankaya, Fitnat Güler Ekmekçi 

KARBAR L’ N TATLISU KEFAL  (Leuciscus cephalus) ÜZER NE AKUT TOKS K ETK S ............................ 341 
Bülent Verep Fatih Kaplan, Yavuz Yörük Davut Turan 

SIR VE MENZELET BARAJ GÖLLER NDEK  BAZI BALIK TÜRLER NDE  KADM YUM (Cd) 
VE BAKIR (Cu)  DÜZEYLER N N BEL RLENMES ............................................................................................... 346 



xi 

Özlem Erdo rul, Ayfer Ate , Cemil Kara 

KAFES BALIKÇILI ININ DEN Z EKOS STEM NE ETK LER .......................................................................... 352 
Muhammet Boran, Muzaffer Feyzio lu ve Ersan Ba ar

SERAM K ENDÜSTR S  ATIKSULARININ K MYASAL ARITILAB L RL ................................................. 356 
Ülkü ahin, Emine Elmaslar, Ne e Tüfekçi, Cuma Bayat 

ÇUKUROVA BÖLGESINDEK  TUZLA LAGÜNÜNDE (ADANA/TÜRK YE) A IR METAL 
ARA TIRMASI................................................................................................................................................................ 360 
Meltem Dural, Z.Lugal Göksu 

LEVANT N BASEN  (DO U AKDEN Z) KITA SAHANLI I SULARINDA  B YOK MYASAL
PARAMETRELER N (BES N ELEMENT , PART KÜL MADDE VE CHL-A) DE M ................................ 367 
Süleyman Tu rul, Neslihan Do an-Sa lamtimur, Dilek Ediger, Doruk Yılmaz 

TRABZON (MAÇKA) KALYAN AKARSUYUNUN SU KAL TES N N NCELENMES .................................... 377 
Volkan  Numan  Bulut,  Mehmet Tüfekçi 

ENDOSULFANIN JUVEN L GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss) ÜZER NE
AKUT TOKS K ETK LER N N BEL RLENMES .................................................................................................... 385 
Erol Çapkın, lhan Altınok

DELTAMETR N N LEB STES BALIKLARINDAK  (Poecilia reticulata)L PAZ AKT V TES
ÜZER NE ETK S ........................................................................................................................................................... 391 
Elif Güne , Sedat V. Yerli 

KÜÇÜK MENDERES NEHR ’N N (SELÇUK- ZM R) A A I HAVZASINDAK  K RL L N
MAKRO BENT K OMURGASIZLAR KULLANILARAK SAPTANMASI ............................................................ 392 
Süleyman Balık, M. Ru en Ustao lu, Murat Özbek,Seray Yıldız, Ay e Ta demir, Ali lhan 

IV. YET T R C L K

ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLER NE BAZI DO AL VE SENTET K
P GMENT MADDELER LAVES N N DER  RENG  ÜZER NE ETK LER ...................................................... 393 
brahim Diler,elgin Ho su,Yılmaz Emre, Hüseyin Sevgili  

DEN Z LEVRE  (Dicentrarchus labrax)’N N  FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARINDA NA+ –
K+–ATPAZ ENZ M AKT V TELER N N ZLENMES ........................................................................................... 401 
brahim Demirkale, brahim Cengizler 

FARKLI BES N KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRET M NE ETK S ......................... 408 
Sevgi Sava , Tülay Özvarol, Zekiye Güçlü 

TÜRK , TALYAN : TÜRK YE’DE BEYAZ KUM M DYES  (Chamelea gallina L., 1758) 
AVCILI I YAPAN TEKNELER N TEKN K VE OPERASYONEL ÖZELL KLER ........................................... 414 
Göktu  Dalgıç, brahim Okumu , Yusuf Ceylan, Semih Engin 

FARKLI SEV YELERDEK  ASKORB K AS T N KAYNAK ALABALI INDA (Salvelinus fontinalis)
BÜYÜME, KOND SYON, YEM DE ERLEND RME, YA AMA ORANI VE ET VER M
ÖZELL KLER NE ETK LER ...................................................................................................................................... 418 
Huriye Arıman Karabulut, Fikri Balta,  lhan Yandı, evki Kayı , Ramazan Serezli 

ÇAM ARISI, NEOD PR ON SERT FER (GEOFFROY, 1785) (HYMENOPTERA: D PR ON DAE)
LE BESLENEN KARABALIK, Clarias gariepinus (BURCHELL 1822) LARVALARININ 

KARAC ER H STOPATOLOJ S ............................................................................................................................... 424 
Ercüment Genç, M. Ayçe Genç, Yasemin B. Yıldırım, A.Taner kizdo a

ZOONOT K BALIK PATOJEN  ‘Streptococcus  iniae’nın POL MERAZ Z NC R REAKS YONU
(PCR) LE DENT F KASYONU .................................................................................................................................. 428 
Fatmagün Sarıhan, A. Argun Özak, brahim Cengizler 



xii 

KÜLTÜRÜ YAPILAN GÖKKU A I ALABALI INDAN (Oncorhynchus mykiss) ZOLE ED LEN
Yersinia ruckeri’nin DENT F KASYONUNDA API 20E TEST N N KULLANILAB L RL .......................... 434 
Fikri Balta, Ha met Ça ırgan, evki Kayı

TÜRK YE’DE AKUAKÜLTÜR FAAL YETLER NDE JEOTERMAL ENERJ  KULANIMI ............................. 438 
Orhan Erden 

ÜÇ FARKLI M DYE TÜRÜNÜN, SU DI INDA VE BES NS Z ORTAM KO ULLARINA
DAYANIKLILI ININ ARA TIRILMASI ................................................................................................................... 451
Hülya erefli an

AKUAKÜLTÜRDE KAPALI DEVRE S STEMLER N KULLANIMI..................................................................... 454 
Serap Ustao lu, Görkem Dalkıran

T LAP A (Oreochromis niloticus)’LARDA  OKS TETRAS KL N (OTC)’N N FARMAKOK NET K
ARA TIRMALARI ......................................................................................................................................................... 461 
Argun Akif Özak, brahim Cengizler 

T CAR  KANAL KED  BALI I (Ictalurus punctatus) YET T R C L NDE ANAÇ BALIKLARIN 
SEÇ M  VE YUMURTLATMA TEKN KLER ........................................................................................................... 468 
Erdal Yılmaz, Yavuz Mazlum 

AKUAKÜLTÜRDE ANESTEZ N N KULLANIMI .................................................................................................... 475 
Ramazan Serezli, brahim Okumu , Süleyman Akhan 

Beroe ovata TÜRÜNÜN YUMURTA VER M  VE LARVAL GEL M  ÜZER NE B R
ARA TIRMA ................................................................................................................................................................... 481 
Zekiye Birinci Özdemir, Levent Bat, Funda Üstün, Hasan Hüseyin Satılmı , Fatih ahin, Galina Fınenko

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio) BALIKLARINDA SPERMATOLOJ K ÖZELL KLER N
ÜREME MEVS M  BOYUNCA B REYSEL OLARAK DE M ......................................................................... 485 
Yusuf Bozkurt, Selçuk Seçer 

DL-ALAN N, DL-MET YON N VE BUNLARIN KOMB NE KULLANILMASININ SAZAN 
(Cyprinus carpio L NNAEUS, 1758) F NGERL KLER N N BÜYÜMES  ÜZER NE ETK LER ........................ 490 
Zeynep Erçen, Nazmi Tekelio lu 

ALTERNAT F B R TÜR OLARAK LAHOS (EP NEPHELUS SPP. L. 1758) BALIKLARININ 
LARVAL YET T R C L K ÇALI MALARI ............................................................................................................ 497 
H. Okan Kamacı, ahin Saka, Kür at Fırat

ZEBRA Ç KL T (Cichlasoma nigrofasciatum (GÜNTHER, 1867))’ T N BAZI ÜREME 
ÖZELL KLER N N BEL RLENMES ......................................................................................................................... 505 

ehriban Çek, Funda Turan, Fatmagün Sarıhan

GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)’INDA TR BR SSEN (SULFAD AZ N / 
TR METOPR M)’ N SPES F K OLMAYAN BA I IKLIK S STEM NE ETK S ............................................... 511 
Behire I ıl Didinen, Öznur Diler, Nalan Özgür Aybal 

FARKLI BES N KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRET M NE ETK S ......................... 515 
Sevgi Sava , Tülay Özvarol, Zekiye Güçlü 

DO AL VE KULUÇKAHANE KÖKENL  KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax, PALLAS 
1811) ANAÇLARINDA ÜREME ÖZELL KLER N N RDELENMES .................................................................. 516 
Eyüp Çakmak,  Nilgün Aksungur, irin Firidin, Yahya Çavdar, .Zeki Kurto lu 

ABUT BALI I (Barbus grypus) YET T R C L  ÜZER NE B R ÖN ÇALI MA........................................... 523 
M.Selim Selki, Nuri Ba usta, Ahmet Çiftçio lu 

SEA L CE (Caligus minimus, OTTO 1821,COPEPODA :CAL G DAE) INFESTAT ON N
CULTURED SEABASS (Dicentrarchus labrax.,L1758) ............................................................................................... 526 
Gül en Uluköy   Ay egül Kubilay 



xiii 

Costia necatrix VE AMB PHYRA SPP.  LE ENFESTE OLMU  LEP STES (Poecilia reticulata)
BALIKLARINDA FORMALDEH T UYGULAMASI ................................................................................................ 527 

evki Kayı , Fikri Balta , lhan Yandı , Süleyman Akhan 

DEN Z KAFESLER NDE YET T R LEN GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus
mykiss)’NDA ELEMENT ANAL Z  (R ZE-TÜRK YE).............................................................................................. 530 
Gökhan Apaydın,  Bülent Verep, Cengiz Mutlu, lhan Yandı, Osman Serdar,  Engin Tıra o lu, U ur Çevik, 
Ali hsan Kobya 

BALIK YEMLER N N F Z KSEL KAL TES N  ETK LEYEN FAKTÖRLER..................................................... 536 
Ahmet Adem Tekinay, Derya Güroy, Betül Güroy, hsan Çelik, Nazan Çevik 

BALIK YET T R C L NDE TEHL KE ANAL Z  VE KR T K KONTROL NOKTALARI 
(HACCP) S STEM  UYGULAMASI............................................................................................................................. 537 
Nazan Çevik, Derya Güroy , Ahmet Adem Tekinay 

BALIK YEMLER NDE M KOTOKS N KONTROLÜ............................................................................................... 538 
Ahmet Adem Tekinay, Derya Güroy, Nazan Çevik  

I-VI YA LARINDAK  PAS F K KEFAL  (Mugil so-iuy Basilewsky)’NDE A IRLIK - KARKAS VE 
A IRLIK - BA  ORANI L K LER .......................................................................................................................... 539 
Nadir Ba çınar, brahim Okumu

KAYNAK ALABALI ININ (Salvelinus fontinalis) 16°C VE 20°C SU SICAKLIKLARINDA 
OKS JEN TÜKET M ..................................................................................................................................................... 545 
Nadir Ba çınar brahim Okumu

GÖKKU A I ALABALIKLARINDAN (Oncorhynchus mykiss) IZOLE ED LEN Lactococcus garvieae 
SU LARININ ANT JEN K ÖZELL KLER  VE BALIKLARIN MMUN ZASYONU ......................................... 549 
S. Altun   A. Kubilay   Ö. Diler  G. Uluköy   S. Ekici 

TÜRK YE’DE KÜLTÜRÜ YAPILAN ALABALIK (Oncorhynchus mykiss) LARVALARINDA 
Flavobacterium columnare’nin ZOLASYONU............................................................................................................. 550 
S.Altun, A. Kubiay, O.,Dıler,  S. Ekici 

TÜTSÜLENM  HAMS N N (Engraulis encrasicolus, L. 1758 ) BUZDOLABI KO ULLARINDA
(+4O C±1) DEPOLANMASI ESNASINDA KAL TE DE MLER N N BEL RLENMES ............................... 551 
Serkan Koral, Sevim Köse 

AÇIKDEN Z BALIK YET T R C L Ç N YÜZER B R TES S MODEL ...................................................... 555 
Gökdeniz Ne er, Deniz Ünsalan, Nihat Kurtulu , Erkin Altunsaray 

FARKLI ORANLARDA YONCA UNU (Medicago sativas) ÇEREN KARMA YEMLERLE 
BESLENEN OT SAZANI (Ctenopharyngodan idella)’NIN BÜYÜME VE GEL ME
PARAMETRELER N N SAPTANMASI” .................................................................................................................... 559 
Nazmi Tekelio lu, Mahmut Yanar, Arzu Özlüer Hunt, Zeynep Erçen 

FARKLI KÜLTÜR S STEMLER NDE FANGR  (Pagrus pagrus, L.1758)  
LARVA ÜRET M TEKNOLOJ S ................................................................................................................................ 564 
Cüneyt Suzer, ahin Saka,  Kür at Fırat, Osman Özden 

ARTEMIA YUMURTALARINDA AÇILIM ORANI ÜZER NDE H DROJEN PEROKS T,
SO UKTA BEKLETME VE DEKAPSÜLASYONUN ETK S ................................................................................. 573 
Yasemin (Ba bu ) Saygı

ILDIR KOYU’NDA AÇIK DEN Z A  KAFESLERDE YAPILAN BALIK YET T R C L N N SU 
KAL TES  ÜZER NE ETK LER N N ZLENMES .................................................................................................. 574 
Aslı Kaymakçı Ba aran, Özdemir, Egemen, Mehmet Aksu 



xiv 

V. B YOTEKNOLOJ

ÇUKUROVA VE HATAY BÖLGELER NDE BULUNAN T LAPYA (T LAP A) TÜRLER N N
GENET K AYRIMI......................................................................................................................................................... 575 
Mevlüt Gürlek, Cemal Turan 

AS  NEHR  (HATAY)’NDE YA AYAN  BARBUS (CYPR N DAE) TÜRLER N N S TOGENET K
ANAL Z ........................................................................................................................................................................... 579 
Cemal Turan, Mehmet Karcıo lu, Durul Hazar, Sibel Sevenler 

KIZILIRMAK (KAYSER )’TA YA AYAN Silurus glanis L., 1758’ N KARYOT P ANAL Z ............................ 585 
Didem Aydın

TOWARDS DNA CHIP TECHNOLOGY AS A STANDARD ANALYTICAL TOOL FOR THE 
IDENTIFICATION OF MARINE ORGANISMS IN BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SCIENCE 
(FISH&CHIPS)................................................................................................................................................................. 588 
Dıetmar Blohm, Marc Kochzıus, Ulf Steller, Eva Garcıa Vazquez, Uwe Kaufmann, Jakob K. Krıstjansson,
Andonıs Magoulas, Lında Medlın, Serge Planes, Sakarı Kauppınen, Fausto Tıntı, Cemal Turan 



KARADEN Z’DE 2003 YILI BAHAR DÖNEM NDE GENÇ BALIK VE LARVA 
DA ILIMI

LKAY ÖZCAN, & BÜLENT C HANG R

Dokuz Eylül Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, nciraltı- ZM R

ÖZET 
Karadeniz’in kıyı ötesinde toplam 21 istasyonda Hambur plankton a ı ile gerçekle tirilen çalı mada Bahar 2003 (nisan-
mayıs) dönemindeki genç balık ve larva da ılımı belirlenmeye çalı ılmı tır. Bir sefer örnekleme ile ele geçirilen üç 
türün; çaça (Sprattus sprattus), deniz i nesi (Syngnathus sp.), mezgit (Merlangius merlangus) toplam birey sayısı,
toplam a ırlıkları ve her istasyondaki bireylerin boy ve a ırlıkları ayrıca belirlenmi tir. Çalı mada yo un olarak 
saptanan çaça bireylerinin istasyonlara göre boy da ılımı ve boy-a ırlık ili kileri incelenmi tir. Daha az saptanabilen 
mezgit ve denizi nesi bireyleri için böyle bir de erlendirmeye gidilememi tir. Biyokütle miktarları açısından çaça 
(41,70 kg/km2); deniz i nesi (1,246 kg/km2) ve mezgit (0,713 kg/km2) bireylerine kıyasla daha yüksek saptanmı tır.
Çaça bireyleri 12-42 mm boy aralı ında larval ve kısmen genç, deniz i nesi bireyleri 86-110 mm, mezgit bireyleri de 
41-65 mm boy aralı ında genç bireyler olarak tespit edilmi tir. Çaça bireyleri içinde yo un ve boyca en büyük bireyler 
Karadeniz’in Batı döngüsünde, yo unluk bakımından az ve küçük boylu bireyler Karadeniz’in Do u döngüsünde tespit 
edilmi tir. Genç mezgit ve deniz i nesi bireyleri düzensiz da ılım göstermi  ve istasyonlar bazında az sayıda
saptanmı tır.
Anahtar Sözcükler: Karadeniz, Genç balık, Larva, Çaça, Mezgit, Deniz i nesi 

JUVENILE FISH AND LARVAE DISTRIBUTION IN SPRING PERIOD 2003 IN THE BLACK SEA 

ABSTRACT
Juvenile fish and larvae distributions were determined for the spring 2003 (April-May) period in the coastal and off 
shore regions of Black Sea (totally 21 stations) by using the Hamburg plankton net. Three species were captured in 
single sampling: sprat (Sprattus sptrattus), pipefish (Syngnathus sp.) and whiting (Merlanguis merlangus). The number 
of individuals, total weights and length-weight relationships were determined.  The most abundant fishes in the catches 
were determined as the sprat individuals that their length frequencies and length-weight relationship were analyzed for 
each station. Sprats biomass values were estimated (41, 7 kg/km2) as higher than pipefish (1,246 kg/km2) and whiting 
(0,713 kg/km2). The length intervals for the sprat,  pipefish and whiting were 12-42 mm, 86-110 mm and  41-65 mm 
respectively. The most abundant and maximum sized sprat individuals were located in the western gyre; less abundant 
and small sized individuals were found in the eastern gyre. Juvenile whiting and pipefish distributions were following 
an irregular pattern where their number of individuals were too few. 
Key words: Black Sea, Juvenile fish, larvae, sprat, pipefish, whiting 

G R
Ülkemiz balıkçılı ı açısından önemli bir yere sahip olan Karadeniz, fiziksel ve kimyasal nitelikleri ile dünya denizleri 
içinde de önem ta ımaktadır. Karadeniz, ülkemiz balıkçılı ının yıllara göre de i mekle birlikte % 70-80 gibi önemli 
miktarlarını kar ılamaktadır (D E, 2000; 2002). 1980’li yılların sonuna do ru av miktarlarında önemli dü ü ler
ya anmı tır. Bunun sebebi olarak balık stoklarındaki yıpranma (a ırı avcılık), kirlilik ve bölgeye okyanuslardan 
gemilerin balast suyu ile ta ınan Ctenophora türü Mnemiopsis leidyi gösterilmi tir (Kıdey , 1994; 2000, Gücü, 1997). 
Karadeniz’de geçti imiz yüzyılın ortalarında ba layan günümüze kadarki ihtiyoplankton çalı maları (Pavloskaya, 1950; 
Demir, 1957; Dekhnik, 1973; Ak iray, 1987; Mater ve Cihangir, 1990; Cihangir ve Tıra ın, 1991; Cihangir ve Uslu, 
1992; Av ar ve Bingel, 1994; Okumu  ve Ba ar, 1997; ahin, 1999; Satılmı  ve ark., 2003) bölgedeki türlerin durumu 
ve korunması konusunda ilk basama ı te kil etmektedir. Geçmi te yapılmı  ihtiyoplankton çalı maları kısıtlı sayıda ve 
a ırlıklı olarak da tür belirlemeye yönelik olmu tur (Okumu  ve Ba ar, 1997).  imdiki çalı ma Karadeniz’in genelinde 
yapılacak balıkçılık çalı malarına veri te kil edebilecek bir çalı ma olarak dü ünülmektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma Woods Hole O inografi Enstitüsü’nün (ABD) i letiminde olan R/V Knor gemisinin Karadeniz seferi sırasında
fırsatçı örnekleme ile gerçekle tirilmi tir. Örnekleme 26/04/2003-13/05/2003 tarihleri arasında toplam 21 istasyonda 
gerçekle tirilmi tir. Örnek toplama i lemi için 500 mikron göz açıklı ında sentetik a dan yapılmı  Hamburg Plankton
Net HPN. acc to Buehringer kullanılmı tır. Hamburgnetin deniz yüzeyi seviyesinde su içine giri i ile 2 mil hızla
çekilmi tir. Her istasyondaki örnekleme i leminin saati ve süresi kayda alınmı tır.
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ekil 1. Örnekleme istasyonlarının konumu 

Hamburgnet ile alınan örnekler 2 litrelik plastik bidonlarda % 4’lük  tamponlu formolde korunarak laboratuara 
ula tırılmı tır. Laboratuara alınan örnekler içinden öncelikle örnekleme esnasında toplanan di er canlılar (Sagitta, 
medüz), daha sonra ölçüme alınabilecek her balık larvası hassasiyetle ayrılmı tır. Ayrılan bireyler morfometrik 
özelliklerden yararlanılarak tür bazında sınıflandırılmı tır. Örnekler içinde saptanabilen üç türün (mezgit, çaça ve deniz 
i nesi) bireyleri ayrı ayrı de erlendirilmeye alınmı tır. Yo un olarak saptanan çaça bireylerinin de erlendirilmesinde alt 
örnek alımına gidilmi tir. Daha sonra bu alt örnek verisinin yardımıyla toplam de er hesaplanmı tır.

Her istasyon için toplam birey sayısı ve toplam a ırlık belirlenmi tir. Ayrıca her istasyon için bireylerin boy ve 
a ırlıkları ayrı ayrı de erlendirilerek ortalama, minimum, maksimum ve standart sapmalar hesaplanmı , boy frekans 
grafikleri “Statistica 6.0 Programı” yardımıyla çizilmi tir. Bireylerin boy-a ırlık ili kileri W=a.Lb e itli ine göre 
irdelenmi tir. E itlik lnW= lna+b. lnL eklinde do rusalla tırılmı tır. Boy-a ırlık arasındaki regresyon ili kisi “F testi” 
ile, elde edilen “a” ve “b” de erleri “t testi” ile test edilmi  ve istatistiksel açıdan sıfırdan farklı olup olmadıkları
belirlenmi tir. Ancak belirtmek gerekir ki mezgit ve deniz i nesi bireylerinin sayıca az olması, hatta bazı istasyonlarda 
tek birey ile tespit edilmesi sebebiyle sadece ölçülen de erleri verilmi tir.

Biyokütle hesaplamaları için Clark (1981)’ın “Taranan Alan Yöntemi” kullanılmı tır. Biyokütle hesabında Saville 
(1977) ve FAO (1980)’da belirtilen e itlik kullanılmı tır (e itlik 1). Hesaplanan biyokütlenin varyansı yine  Saville 
(1977) ve FAO (1980)’da belirtilen e itlik 2 ile hesaplanmı tır.

q

A

a.

C.ˆ           (e itlik 1)                     )Var(.)ˆVar( C
a.q

A
          (e itlik 2) 

C  : Ortalama av a ırlı ı, A : Birim alan (1 km²), a : Hamburgnetle taranan alan (her istasyon için ort. 0,0315 km²), q:
Avlanabilirlik katsayısı (1) 

Biyokütle hesaplamaları kar ıla tırmada kolaylık sa lanması açısından 1 km² birim alan üzerinden yapılmı tır (Moranta 
ve ark., 1998). 

BULGULAR
1- Fiziko-kimyasal bulgular: Örnekleme i lemi istasyonların bulundukları bölgelere göre de i en 8,8-15,9 °C sıcaklık,
‰ 16,07-18,7 tuzluluk de erlerinde ve 75-2197 metre arasında de i en derinliklerdeki istasyonlarda 
gerçekle tirilmi tir.

2- Türlere ait bulgular: Çalı mada 21 örnek grubu de erlendirilmi tir. 5, 5c ve 6. istasyonlardan alınan örnekler içinde 
larvaya rastlanmamı tır. stasyonlardan alınan örneklerden ayrım ve sınıflandırma sonucu 3 tür tespit edilmi tir.Bunlar; 
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çaça, mezgit ve deniz i nesi’dir. Toplam 18 istasyonda çaça, 7 istasyonda mezgit ve 10 istasyonda deniz i nesi bireyleri 
saptanmı tır. Toplam 8211 birey de erlendirilmi tir. Toplam birey sayısının % 99,1’i ( 8140 adet) S. sprattus, % 0,2’si  
(11 adet) M. merlangus ve % 0,7’si (60 adet) Syngnathus sp. bireyidir. De erlendirilen bireylerin toplam a ırlı ı
352,1244 g.dır. Toplam a ırlı ın % 93,3’ü (328,4135 g’ı) S. sprattus, % 2,6’sı (9,2225 g’ı) M. merlangus, % 4,1’i 
(14,4884 g’ı) Syngnathus sp. ‘dir.

De erlendirmeye alınan 8140 adet çaça bireyinin istasyonlara göre boyları 12-42 mm, a ırlıkları 0,0007-0,4211 
arasında de i im göstermi tir. Saptanan 60 adet deniz i nesi bireyinin boyları 69-110 mm, a ırlıkları 0,0777-0,4781 g 
arasında de i im göstermi tir. 11 adet saptanabilen mezgit bireylerinin boyları 41-65 mm, a ırlıkları 0,4261-1,5362 g 
de i im göstermi tir. Çalı mada yo un olarak saptanan çaça bireylerinin istasyonlar bazında boy frekans da ılımı ve 
boy a ırlık ili kisi belirlenmi tir ( ekil 2-19).  
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ekil 2.a)1.ayak 2.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 2.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 3. a) 1.ayak 3.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 3.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 4.a) 1.ayak 5b.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 5b.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 5. a) 1.ayak 7.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 7.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 6. a) 1.ayak 7b.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b)1.ayak 7b.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 7. a) 1.ayak 14.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 14.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 8. a) 1.ayak 22.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 22.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 9. a) 1.ayak 24.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 24.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 10. a) 1.ayak 28.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 28.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 11. a) 1.ayak 30.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 30.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 12. a) 1.ayak 30 b.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 30 b.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 13. a) 1.ayak 31.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 31.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 14. a) 1.ayak 32.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 32.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 15. a) 1.ayak 33.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 1.ayak 33.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 16. a) 2.ayak 3.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 2.ayak 3.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 17. a) 2.ayak 4.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 2.ayak 4.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 18 a) 2.ayak 6.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 2.ayak 6.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi
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ekil 19. a) 2.ayak 10.istasyon çaça boy frekans da ılımı, b) 2.ayak 10.istasyon çaça boy-a ırlık ili kisi

Biyokütle Tayinleri : Örnekler içinde tespit edilen çaça, mezgit ve deniz i nesi  bireylerinin biyokütle miktarları,
standart sapma ve varyasyon katsayıları tablo 1’de verilmi tir.

Tablo 1. Biyokütle miktarları

 (ss: standart sapma, CV: 

varyasyon katsayısı)

TARTI MA VE SONUÇ 
Bahar 2003 döneminde Karadeniz’de bir defaya özgü yapılan genç balık ve larva örnekleme çalı masında: S.sprattus,
M.merlangus, Syngnathus sp. olmak üzere 3 türe ait balık larvası ve genç bireyi tespit edilmi tir.

Yeti kin bireyleri termoklin tabakasının altındaki so uk sularda da ılım gösteren çaça balıklarının genç bireyleri, 
hayatlarının ilk yılında su sıcaklı ı daha yüksek olan termoklinin üstündeki bölgede da ılım gösterdikleri Ivanov ve 
Beverton (1985) tarafından ifade edilmektedir. imdiki  çalı mada da a ırlıklı olarak postlarval bireyleri tespit edilmi
olan çaça balıklarının tüm Karadeniz’de geni  bir da ılım gösterdi i anla ılmaktadır. Örnekleme döneminde (Nisan-
Mayıs 2003) Karadeniz’de da ılım gösteren çaça bireylerinin batı döngüsündeki istasyonlarda yo unla tı ı tespit 
edilmi tir. Bu bölgedeki istasyonların sıcaklık de erlerine bakıldı ında do u döngüsündeki istasyonlardan daha yüksek 
oldu u görülmektedir. Çaça bireylerinin bu bölgede yo unla mı  olmalarını, do uya göre daha yüksek sıcaklık
de erlerinin varlı ına ba lamak mümkündür.  

Çaça bireylerinin en dü ük boy ortalaması (18,92 mm) do u döngüsünde, en yüksek boy ortalaması (25,33 mm) batı
döngüsünde saptanmı tır. Mater ve Çoker (2002) çaça postlarvası için 22 mm boy uzunlu u belirtilmi tir. Bu 
çalı madaki bireyler de genel boy da ılımı açısından 20-22 mm de yo unla mı  postlarval bireylerdir. Çaça bireylerinin 
yo un oldu u ve sıcaklık de erleri bakımından da daha yüksek de erler ölçülen batı döngüsündeki istasyonlarda, 
bireylerin boy ortalamalarının di er istasyonlarda saptanan de erlerden daha yüksektir (maks. 25,33). Bu, sıcaklı ın
geli im üzerindeki etkisine ba lanabilir. Çaça bireylerinin a ırlık da ılımlarına bakıldı ında minimum a ırlık de erinin 
0.0007-0.0121 g, maksimum a ırlık de erinin 0.0685-0.4211 g arasında de i ti i, a ırlık ortalamalarının boy 
de erleriyle paralel bir da ılım gösterdi i, en yüksek (0,0683 g) ve en dü ük (0,0149 g) de erler aynı bölgelerde tespit 
edilmi tir.

Türkiye denizlerinde çaça için farklı ara tırmacılar farklı üreme dönemleri bildirmi lerdir (Demir (1969) kasım-
temmuz; Altan (1957) eylül-haziran; Yüksek ve Mater (1994) mayıs-eylül; Satılmı  (2001) kasım-nisan; Okumu  ve 

Ort.
av a .

Ort. av 
a .

Ort. av 
a . Biyokütle Biyokütle Biyokütle

(g) ss CV (kg/km2) ss CV 
S. sprattus 131,3 121,6 92,6 41,7 38617,646 92,64 
M.
merlangius 2,2 3,5 156,4 0,713 1115,7548 156,42 
Syngnathus
sp. 3,9 9,1 231,7 1,246 2888,9795 231,7 

a=0,0013
b=3,8089
R²=0,9285 

a=0,0006
b=4,6887
R²=0,939 
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Ba ar (1997) kasım-nisan )Bu dönemler göz önüne alındı ında Karadeniz’de nisan-kasım ayları arasında üreyebilen ve 
çok batımda yumurta bırakan bu türün larva ve juvenil bireylerine yılın geni  bir döneminde rastlamak mümkündür. 
Nisan-mayıs döneminde yapılan bu örneklemede de bildirilen zamanlara paralellik göstererek özellikle postlarval 
bireylerin a ırlıklı oldu u bir da ılım saptanmı tır.

Bir so uk su türü olan mezgitin yeti kin bireyleri 5-16 °C arasındaki suları tercih ederken, bir ya ına kadar olan genç 
bireyleri sıcak sezon boyunca suların üst tabakalarında bulunurlar (Ivanov ve Beverton, 1985). Geçmi  yıllarda yapılan 
çalı malarda da büyük boy grubundaki mezgitlerin derin sularda, küçük boy grubundakilerin ise sı  sularda yo un
olarak bulundu u bildirilmi tir (Slastanenko, 1956; Kutaygil ve Bilecik, 1979; men, 1994; Anonim, 1993). 
Zooplanktonla beslenen mezgit postlarvaları (0+) açık denizde oldu u kadar yazın kıyı sularında da da ılım gösterebilir 
(Ivanov ve Beverton, 1985). Bu çalı mada farklı derinliklerde bulunan istasyonlarda tespit edilen mezgit juvenilleri 
genel olarak batı döngüsünde yo unla makta, Sinop açıklarındaki istasyonda da az sayıda bireyle temsil edilmektedir. 
Burada ilginç olan; kıta sahanlı ında demersal olarak ya ayan mezgit balı ının yumurta veya larvalarının, Karadeniz’in 
iddetli ve ters kıyı akıntıları ile merkeze do ru çekilmeleridir. Orta döngüye çekilen bireyler, olgunluk dönemini 

bentikte geçirmek üzere 80-110 millik bir mesafeyi kat ederek kıta sahanlı ına do ru göç etmek durumunda 
kalacaklardır.

Mezgit bireylerinin boy da ılımına bakıldı ında minimum (41 mm) Sinop açıklarında, maksimum (65 mm) de erler
batı döngüsünde tespit edilmi tir. Mezgit bireylerinin a ırlık de erleri de boy de erlerine paralel olarak minimum 
(0,4261 g) ve maksimum (1,09 g) de erleri aynı bölgelerde saptanmı tır.

Yumurtlaması yıl içinde düzensiz olan mezgitin üreme dönemini Bowers (1957) ve Slastenenko (1956) ekim’de 
ba layıp temmuz-a ustos aylarına kadar sürdü ünü, Okumu  ve Ba ar (1997) mart-a ustos ayları arasında oldu unu
bildirmi lerdir. Bu ba lamda yılın uzun bir zamanında üreyebilen ve bir ya ın altındaki bireyleri özellikle sıcak
dönemde suların üst tabakalarında yayılım gösteren mezgit bireyleri bu çalı mada da yüzeyden yapılan örneklemeler 
sonucu genç bireylerle temsil edilmi lerdir. 

Ekonomik bir tür olarak nitelendirilmeyen deniz i neleri için yapılmı  stok çalı maları bulunmamaktadır. Bu çalı mada 
deniz i nesi bireyleri 86-110 mm arasında olup anla ılaca ı üzere genç bireyler ile temsil edilmektedir. Deniz i nesi 
bireyleri genel olarak düzensiz bir da ılım göstermi tir. Bireylerin boy ortalamalarına bakıldı ında en dü ük de er (86 
mm) Sivastopol açıklarında, en yüksek de er (110 mm) batı döngüsü içinde tespit edilmi , bireylerin a ırlık
ortalamaları da boy da ılımına paralel olarak minimum (0,1418 g) ve maksimum (0,4781 g) de erleri aynı bölgelerde 
tespit edilmi tir

Çalı mamızda çaçaların boy-a ırlık ili kilerinde elde edilen “a” ve “b” de erleri istatistiksel açıdan sıfırdan farklı
çıkmı tır. stasyonların “a” de erleri 0,0004-0,0042 arasında, “b” de erleri 2,53-4,98 arasında bulunmu tur. Ivanov ve 
Beverton (1985)’in belirtti i de erlere (izometrik büyüme için: a=0,00575 b=3, allometrik büyüme için: a=0,009 
b=2,81) göre çaça bireylerinin istasyonlara göre “a” de erleri 0,00575’ten küçük, “b” de erlerinin genellikle 2,81’den 
daha büyük de erlerle izometrik büyüdükleri söylenebilir. Ancak, Ivanov ve Beverton (1985)’un bu de erleri ergin 
bireyler için bildirdi i ve imdiki çalı madaki bireylerin larva ve genç bireyler oldu u belirtilmelidir. stasyonlar
bazında 25 ve daha az birey sayılarıyla temsil edilen genç mezgit ve deniz i nesi bireyleri için boy-a ırlık hesabına
gidilmemi tir.

Satılmı  ve ark. (2003), Okumu  ve Ba ar (1997) Karadeniz’in farklı bölgelerinde yaptıkları çalı malarda özellikle yılın
so uk aylarında ve çalı malarında tespit ettikleri türler içerisinde çaça larvalarının yo un oldu unu belirtmi lerdir. 

imdiki çalı mada da çaça larvaları, mezgit ve deniz i nesi bireylerine göre oldukça yo un oldu u ve çalı manın tüm 
istasyonlarını kapsayacak geni  bir da ılıma sahip oldu u tespit edilmi tir. Bu çalı manın bir seferde gerçekle tirilmi
olması Karadeniz’de daha önce yapılmı  ihtiyoplankton çalı maları ile desteklenmesini zorla tırmakta, de erlendirilen 
veri itibariyle bir ön çalı ma niteli i kazandırarak ancak anlık durumun ortaya konulmasını sa lamaktadır.

Bu çalı mada örnek toplama i lemi hamburgnetin yüzeyden tamamen su içine giri i ile yapılmı tır. Bu durumda her 
istasyon için yüzeyden 2,2 mlik bir su kütlesi taranarak ortalama 8400 m³’lük hacim süzülmü tür. Ancak biyokütle 
hesaplamalarında kar ıla tırmada kolaylık sa lanması amacıyla 1 km²’lik birim alan esas alınmı tır (Moranta ve ark., 
1998). Tespit edilen bireylerin biyokütle miktarlarına bakıldı ında en dü ük mezgit, en yüksek de erler çaça bireylerine 
aittir. Çalı mada her istasyonda tespit edilen ve örnekler içinde % 99’luk pay ile baskın tür olan çaça bireyleri, 
postlarval bireyler ile temsil edilmelerine ra men en yüksek biyokütle miktarına sahiptirler. Deniz i nesi ve mezgit 
bireyleri çalı mada genç bireyler ile temsil edilmi  ve istasyonlar bazında az sayıda tespit edilmi tir. Bu sebeple en 
dü ük biyokütle miktarı en az bireyle ve örnekler içinde % 0,2’lik pay ile temsil edilen mezgit bireyleri için 
saptanmı tır.

Çalı manın sonuçları itibariyle tüm örnekler içinde baskın olarak tespit edilen çaça balıklarının Karadeniz’de yo un bir 
üretiminin oldu u söylenebilir. Çaçaların da ınık olarak di er küçük pelajik balık sürüleri içerisinde yer alıp, di er
balık türleri arasında avlanılması söz konusudur. Kısa ya am döngüsüne sahip ve hızlı üreyebilen çaçanın hem 
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ekonomik olarak daha fazla kullanılabilirli inin hem de sto un korunmasının sa lanmasıyla ülkemiz balıkçılık
ekonomisine daha verimli ekilde kazandırılması söz konusudur. imdiki çalı mada sadece üç balık türünün ele 
geçirilmi  olması “anlamlı” görülmemekle birlikte, örneklemenin yatay olarak yüzeyden yapılmasına ba lanabilir. 
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L MAN (BAFRA-SAMSUN) GÖLÜ'NÜN ZOOPLANKTONU VE MEVS MSEL DA ILIMI

GÜNDÜZ, E., SAYGI (BA BU ), Y., ÇA LAR, S.S. 

Hacettepe Üniversitesi, Fen fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD, Beytepe-Ankara 

ÖZET 
Liman Gölü Kızılırmak Deltasının kuzey-batı ucunda yer alan bir lagün gölü olup, dar bir kumsal bariyeri ile 
Karadeniz’den ayrılmı tır. Delta’da yer alan di er göller arasında olan Balık, Uzungöl, Çernek, Talı ve Gıcı gölleri 
arasında mevsimsel ya ı lara ba lı olarak birbiriyle ba lantılar kurulmasına kar ın, Liman Gölü’nün di er göllerle 
herhangi bir ba lantısı olmayıp, sadece denizle ve gölün güneyinde yer alan drenaj kanalı ile ba lantısı bulunmaktadır.
DSI tarafından in a edilen ve gölün güneyinde bulunan bu kanal Delta’da tarımsal alanlardan dönen suyun fazlası göle 
bo altmaktadır. Bu nedenle gölün kuzeyinden deniz suyu giri ine kar ın güneyinden sürekli olarak tatlısu girdisi 
olmakta ve farklı kimyasal yapıda olan iki su katmanı göl içerisinde karı arak mesohaline karakterde bir acısu zonunun 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yüzey alanı 200 hektar olan Liman Gölü’nde maksimum derinlik 3.75 m’dir. Göl 
suyunun tuzlulu u %o 1.96 ve %o 4.06 arasında olup, tuzluluk bakımından horizontal olarak ve vertikal olarak 
tabakala ma durumu ortaya çıkmaktadır. Liman Gölü'nde zooplanktonun mevsimsel de i imini belirlemek amacıyla
Ekim 2002 ve Mart 2004 tarihleri arasında gerçekle tirilen 13 arazi çalı masında, gölde tespit edilmi  3 istasyonda 
örnekleme yapılmı tır. Zooplankton örneklerinin kalitatif  incelenmesi sonucunda Liman Gölü'nde Cladocera'dan 5, 
Copepoda'dan 2 ve Rotifera'dan 28 taksa tespit edilmi tir. Örneklemelerde sayısal ve tür sayısı açısından Rotifera 
grubunun baskın oldu u görülmü , Keratella quadrata, Keratella cohlearis ‘in sayısal olarak genelde baskın oldu u,
acısular için indikatör türlerden biri olan Hexarthra oxyuris’in ise tuzlulu un daha fazla oldu u 2 ve 3. istasyonda  
yayılım gösterdi i belirlenmi tir. Cladocera (Pleopsis sp., Pleuroxus trigonellus, Alona rectangula, Alonella excisa, 
Chydorus sphaericus) ve Copepoda (Calonipeda aquaedulis, Mesochra aestuari) grubunda bulunan türler sayısal
bakımdan tüm örneklemelerde çok küçük oranlarla temsil edilmi ler, bunun ise göl tuzlulu unun tatlısuya göre çok 
yüksek olmasıyla ili kili oldu u dü ünülmü tür.  
Anahtar Sözcükler: Liman Gölü, Samsun, Mesohalin Acısu Sistemi, Zooplankton, Mevsimsel Da ılım
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BOZCAADA’NIN ECHINODERM FAUNASI 

HERDEM ASLAN 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Terzio lu Kampüsü, 
17100- Çanakkale 

e-mail: asherdem@comu.edu.tr

ÖZET 
Ege Denizi’nin kuzeybatısında bulunan Bozcaada yakla ık 42 km2’lik bir alana sahiptir. Çanakkale Bo azı ve 
Bababurnu arasında bulunan ada, anakaraya yakla ık 5 km uzaklıktadır. Bütünü ile denizlerde ya ayan ve benthosda 
bulunan Echinodermata filumunun dünya denizlerinde bilinen yakla ık 6000 türü vardır. Bozcaada’nın Echinoderm 
faunasını saptamak amacıyla yapılan bu ara tırmada gerekli materyal Mayıs 2000- ubat 2001 sürecinde ada littoralinin 
0,5 m-40 m arasındaki derinliklerinden elde edilmi tir. Örnekler 33 istasyondan el kepçesi, dreç, dip trolü ve fanyalı a
kullanılarak toplanmı tır. Elde edilen türler deniz suyu ile hazırlanmı  % 5’lik formol ile tespit edildikten sonra tür 
tayinleri yapılmı  ve % 70’lik alkol içerisinde muhafaza edilmi lerdir. Örnek alınan her istasyonun bazı ekolojik 
özellikleri de incelenmi tir. Bunun için bir örnekleme i esi aracılı ıyla çalı ılan derinli e ait deniz suyu örnekleri 
alınmı  ve sıcaklık bu i e üzerindeki bir termometre ile; tuzluluk ve suda çözünmü  oksijen belirlenmesi ise 
laboratuvarda yapılmı tır. Tuzluluk Mohr-Knudsen yöntemine göre, suda çözünmü  oksijen ise Winkler yöntemine 
göre saptanmı tır. Bu çalı manın sonucunda 18 familyaya ait 23 Echinoderm türü saptanmı tır. Bunların biri Crinoidea, 
üçü Holothurioidea, dokuzu Asteroidea, dördü Ophiuroidea ve altısı ise Echinoidea Klasislerine aittir.  Bu türlerden 
Echinidea familyasından Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) en baskın tür olarak bulunmu tur.  
Anahtar Sözcükler: Echinodermata, Bozcaada, Ege Denizi, Benthos 

THE ECHINODERM FAUNA OF BOZCAADA ISLAND 

ABSTRACT
The Echinodermata community of Bozcaada Island (NE Aegean Sea) was studied during 2000-2001 from 33 stations, at 
depths ranging from 0.5 to 40 m, by means of dredging, drift netting, bottom trawling and scoop netting. A total of 23 
Echinoderm species belonging to 18 families were identified as a result of this study. The dominant species was 
Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) from Echonidea families. The Aegean Sea is one of the four major basins of the 
Eastern Mediterranean. In the north it is connected to the Black Sea through the Strait of Dardanelles, the Sea of 
Marmara and the Strait of Bosphorus, and in the south to the Ionian Sea and the Levantine Sea, which are two of the 
other major basins of the Eastern Mediterranean.Bozcaada Island which is located of the Aegean Sea (lat 39˚ 47  30 -
39˚ 50  90 N, long 25˚ 57  80 - 26˚ 05  00  E) has an area of 42 km2 and is situated nearly 5 km off the coast of the 
mainland, between the Strait of Dardanelles and Bababurnu.  
Keywords: Echinodermata, Bozcaada Island, Aegean Sea, Benthos 

G R
Echinodermata has approximately 7000 described living species and about 13,000 extinct species known from the fossil 
record. This phylum is the largest without any freshwater or terrestrial forms. Except for a few species which inhabit 
brackish waters, all echinoderms are benthic organisms found in marine environments. Echinoderms inhabit depths 
ranging from shallow waters at tide lines to the deep sea. The Echinodermata is a phylum of exclusively marine 
invertebrates with a fossil record extending back to the Precambrian. The echinoderm clade is supported by a number of 
unique features, including a water vascular system, a system of endoskeletal elements (arising from mesoderm) 
composed of a calcareous meshwork called stereom, basic 5-part symmetry (often modified later in ontogeny) 
expressed in the development of 5 primary lobes in the hydrocoel of the rudiment, construction of ambulacra by the 
addition of new plates adjacent to the terminal (or ocular) plate that marks the ends of the radial canals, a diffuse sub-
epithelial nervous system. Some studies came out on Echinodermata fauna from Turkish Seas, as follows: Tortonese 
and Demir (1960), Artüz (1967, 1968), Ünsal (1973, 1986), Okatan (1985), Merki (1988), Özaydın (1991), Özaydın et
al. (1991), Özaydın et al. (1995).The samples were obtained during 2000 and 2001 from 33 stations (Figure 1, Table 1) 
at the depths of 0.5-40 m by dredging, drift netting, bottom trawling and scoop netting. Samples were sieved with 0.5 
mm mesh size. After collection, samples were fixed in 4% formalin solution, echinoderms were then sorted under 
magnification, preserved in 70% alcohol and identified to species level. Species were identified according to Clark & 
Downey (1992), Demetropoulus & Hadjichristophorou (1976), D’yakonov (1968), Gage et al. (1983, 1985), Koehler 
(1921), Koukouras & Sinis (1981), Paterson (1985), Tortonese (1934, 1936, 1965, 1979), Tortonese & Vadon (1987), 
Ünsal (1973), Zibrawius (1991).The temperature was measured with the reversing thermometer of the Nansen bottle, 
the salinity by the Mohr-Knudsen method (Ivanoff, 1972); and the dissolved oxygen (DO) by the Winkler method 
(Winkler, 1888).Soyer’s frequency index (F) was used to describe ecological importance of species. According to the 
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Soyer (1970), species with F>50% are considered “constant”, those with F between 25% with 50% are “common”, 
while those with F values <25% are considered “rare”. As a result of the present study, a total of 23 species belonging 
to 18 families were determined. The phylum of Echinodermata and partition of the 23 species among the classes were 
as follows: one Crinoidea, three Holothurioidea, nine Asteroidea, four Ophiuroidea and six Echinoidea.The analysis of 
the frequency index revealed one common species (Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)), two constant species 
(Asterina gibbosa (Pennant, 1777), Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)), and 20 rare species.

Ege Denizi, Türkiye ile Yunanistan arasında yer alan Do u Akdeniz’in dört havzasından biridir. 23°-27° do u
boylamları ile 35°-41° kuzey enlemleri arasında yer alan Ege Denizi, güneyde Girit, Kasos, Karpatos, Rodos Adaları ve 
Dalaman Nehri ile Levantin Denizi’nden ayrılır (Cihangir, et al. 1998). Ege Denizi hidrografik yönden kuzey bölge, 
orta bölge ve güney bölge olmak üzere üç alt bölgede incelenebilir (Kocata  ve Bilecik, 1992). Ege Denizi’nde yakla ık
1800 civarında ve toplam 23.000 km2 yüzölçümüne sahip ada, adacık ve kayalık bulunur (Kurumahmut, 1998). 
Bo azönü Adaları grubunda bulunan Bozcaada, Ege Denizi’nin kuzey alt bölgesinde bulunur. Bozcaada, 39° 47’ 30’’-
39° 50’ 90’’ kuzey enlemleri ile 25° 57’ 80’’-26° 05’ 90’’ do u boylamları arasında yer alır. Kıyı uzunlu u 14 deniz 
mili, yüzölçümü ise etrafındaki irili ufaklı adacıkları da içermek üzere yakla ık 42 km2’dir.

Echinodermata, yakla ık 7.000 tanımlanmı  güncel tür ile yakla ık 13.000 fosil tür içeren, tatlı su ve karasal formu 
bulunmayan en geni  gruptur. Acı suda ya ayan birkaç türü dı ında tüm Echinodermler deniz ortamında bulunan bentik 
organizmalardır ve kıyıdan itibaren tüm derinliklerde bulunurlar (Animal diversity web). 

Eldeki literatürlere göre Ege Denizi’nin Türk karasularında Echinodermata filumunun üyelerinin da ılımı ile ilgili 
ba lıca çalı malar unlardır: Tortonese ve Demir (1960), Artüz (1967, 1968), Ünsal (1973, 1986), Okatan (1985), Merki 
(1988), Özaydın (1991), Özaydın, et al. (1991), Özaydın et al. (1995).

MALZEME VE YÖNTEM 
Bu ara tırma için gerekli materyal Mayıs 2000- ubat 2001 sürecinde Bozcaada littoralinin 0,5 m-40 m arasındaki 
derinliklerinden elde edilmi tir. Örnekler 33 istasyondan el kepçesi, dreç, dip trolü ve fanyalı a  kullanılarak 
toplanmı tır. Echinodermata filumuna ait türlerin elde edildi i istasyonlar ekil 1’de, bu istasyonlara ait  bilgiler Tablo 
1’de verilmi tir. Alınan tüm materyal göz açıklı ı 2 mm olan tel elekler içinde yıkanmı  ve elde edilen türler deniz suyu 
ile hazırlanmı  % 5’lik formol ile tespit edilmi tir. Daha sonra bu türlerin belirlenmesi stereozoom mikroskop altında
yapılmı  ve ait oldukları sistematik kategorilere yerle tirilmi tir ve % 70’lik alkol içerisinde muhafaza edilmi lerdir. 

Örnek alınan her istasyonun bazı ekolojik özellikleri de incelenmi tir. Bunun için bir örnekleme i esi aracılı ıyla
çalı ılan derinli e ait deniz suyu örnekleri alınmı  ve sıcaklık bu i e üzerindeki bir termometre ile; tuzluluk ve suda 
çözünmü  oksijen belirlenmesi ise laboratuvarda yapılmı tır. Tuzluluk Mohr-Knudsen yöntemine (Ivanoff, 1972) göre, 
suda çözünmü  oksijen ise Winkler yöntemine (Winkler, 1888) göre saptanmı tır.

Türlerin belirlenmesinde  Clark & Downey (1992), Demetropoulus & Hadjichristophorou (1976), D’yakonov (1968), 
Gage et al. (1983, 1985), Koehler (1921), Koukouras & Sinis (1981), Paterson (1985), Tortonese (1934, 1936, 1965, 
1979), Tortonese & Vadon (1987), Ünsal (1973), Zibrawius (1991)’dan yararlanılmı tır. Saptanan türlerin sistematik 
kategorilere yerle tirilmesinde ise Tortonese (1965)’e uyulmu tur. 

BULGULAR
Bu ara tırma sonucunda Echinodermata filumundan be  klasis, dokuz ordo, 18 familya ve 20 cinse ait 23 tür 
saptanmı tır. Türlerin sistematik kategorileri ile bulundukları istasyonlar ve en fazla ile en az derinlik de erleri tablo 
2’de verilmi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Ünsal “Ege Denizi’nin Türkiye karasularında ya amakta olan derisidikenliler (Echinodermata) üzerine bio-ekolojik 
ara tırmalar” ba lıklı çalı masında, 1’I Bozcaada olmak üzere toplam 34 istasyondan örnek almı  ve toplam 59 tür 
bildirmi tir. Ancak bu çalı mada hangi türlerin adaya ait oldu u hakkında kesin bir bilgi yoktur. Özaydın ve ark. 
(1995)’e göre Ege Denizi’nin Türk karasularından 67 Echinodermata türü bilinmektedir.  
Bozcaada littoralinin çe itli biyotop ve derinliklerinden toplam 33 örnekleme sonucu toplanan türler Soyer (1970)’in 
önerdi i frekans indeksine gore sınıflandırıldı ında 1 tür devamlı (Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)), 2 tür yaygın
(Asterina gibbosa (Pennant, 1777) ve Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)) ve di er 20 tür ise seyrek 
grubuna dahil olmaktadır.
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ekil 1. Ege Denizi ve Bozcaada Haritası
Figure 1. The maps of the Agean Sea and Bozcaada Island. 
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Tablo 1. Bozcaada’da çalı ılan istasyonlara ait bilgiler 
ÇO: Çözünmü  Oksijen;  EK: El Kepçesi;  DR: Direç;  FA: Fanyalı A ; TR: Dip Trolü;  K: Kaya;  T: Ta ;  P: 
Posidonia;  RK: ri Kum; K: nce Kum;  ÇM: Çamur;  ÇK: Çakıl

Table 1. Some information on the sampled stations from Bozcaada Island  
ÇO: Dissolved Oksigen; EK: Scoop net; DR: Dredging; FA: Drift net;  
TR: Bottom trawl; K: Rock; T: Stone; P: Posidonia; RK: Sand; K: Sand;  
ÇM: Mudd; ÇK: Gravel 

stasyon 
Numarası

Tarih
Derinlik 
(m) 

Alet
Sıcaklık
(°C)

Tuzluluk 
(%o)

ÇO
(mg/L) 

Dip Yapısı

1 27.08.2000 0,5 EK 24,0 33,2 6,9 K 
2 25.11.2000 0,5 EK 17,3 36,6 10,3 T+K 
3 17.02.2001 0,5 EK 13,9 36,9 7,8 T+K 
4 24.05.2000 7 DR 15,3 36,2 11,8 RK+P
5 24.05.2000 20 DR 14,7 37,4 11,9 RK+P
6 19.02.2001 0,5 EK 13,9 37,5 7,5 RK
7 18.02.2001 5 FA 13,7 37,7 7,2 RK+P
8 26.05.2000 9 DR 16,3 35,3 9,4 RK+P
9 26.05.2000 9 DR 16,3 35,4 9,4 RK+P

10 27.05.2000 0,5 EK 19,5 32.0 5,4 K 
11 30.08.2000 0,5 EK 25,1 33,7 7,9 K 
12 19.02.2001 0,5 EK 13,8 37,4 7,5 T+K 
13 18.02.2001 5 DR 12,8 37,7 7,4 RK+P
14 22.11.2000 0,5 EK 17,8 32,5 11,4 T+K 
15 27.05.2000 0,5 EK 20,2 33,8 5,9 T+K 
16 30.08.2000 0,5 EK 23,0 33,7 5,4 T+ÇM 
17 27.05.2000 0,5 EK 20,0 33,5 6,0 T+K 
18 23.05.2000 35 FA 14,7 38,2 7,7 RK
19 26.05.2000 17 DR 15,3 35,5 10,7 RK+P
20 27.05.2000 0,5 EK 18,0 34,0 8,6 T+K 
21 30.08.2000 0,5 EK 22,5 34,0 7,6 K 
22 24.11.2000 25 FA 16,8 37,5 8,2 RK
23 18.02.2001 30 TR 14,1 38,4 7,4 RK
24 27.08.2000 40 TR 14,2 38,6 8,2 RK
25 18.02.2001 5 DR 13,6 37,6 7,3 RK
26 25.05.2000 0,5 EK 20,0 33,5 8,8 T+K 
27 19.02.2001 0,5 EK 13,7 37,5 7,7 T+K 
28 24.11.2000 10 DR 16,9 36,6 8,5 K
29 24.05.2000 3 DR 16,5 35,7 11,0 K
30 24.11.2000 5 DR 17,1 36,9 8,7 RK+P
31 25.05.2000 0,5 EK 21,0 32,2 11,0 ÇK+T 
32 24.11.2000 10 DR 17,3 37,1 9,1 RK+P
33 24.05.2000 26 DR 14,8 36,8 11,6 RK
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Tablo 2:  Bozcaada’dan tespit edilmi  olan Echinodermata tür listesi 
Table 2: List of each identified Echinodermata species from Bozcaada Island 

TÜRLER
DER NL K

(m) 
ZEM N STASYONLAR

CRINOIDEA

ANTEDONIDAE  

ANTEDON MED TERRANEA (LAMARCK, 1816) 9-26 çamur 9, 19, 32, 33 

HOLOTHURIOIDEA    

HOLOTHURIIDAE  

Holothuria mammata Grube,1840 17 çamur 19 

HOLOTHUR A TUBOLOSA GMEL N, 1788 17 çamur 19 

STICHOPODIDAE    

Stichopus regalis (Cuvier,1817) 0.5 çamur 11 

ASTEROIDEA

ASTROPECTINIDAE    

ASTROPECTEN ARANC ACUS (L NNAEUS, 1758) 5 çamur 25 
Astropecten irregularis (Dele Chiaje, 1825) 25-40   çamur 22, 24 

CHAETASTERIDAE    

Chaetaster longipes (Retzius, 1805) 40 kum 24 

GONIASTERIDAE    

Sphaeriodiscus placenta (Müler-Troschel, 1842)  40 çamur 24 

ASTERINIDAE    

Anseropoda placenta (Pennant, 1777)  40 çamur 40 

Asterina pancerii (Gasco, 1870)  0.5-9  çamur 9, 11 

Asterina gibbosa ((Pennant, 1777) 0.5-26 çamur 2, 3, 9, 11, 13, 20, 
21 33ECHINASTERIDAE    

Echinaster sepositus (Retzius, 1783)  0.5-40  çamur 16, 22, 23, 24 

ASTERIIDAE    

Martasterias glacialis (Linnaeus, 1758)  0.5-30  kayalık 7, 16, 23 

OPHIUROIDEA    

OPHIOMYXIDAE    

Ophiomyxa pentagona (Lamarck, 1816)  40 kayalık 24 

AMPHIURIDAE    

AMPH URA F L FORM S (O.F MÜLER,1776)
OPHIOTHRICIDAE

0.5  kum 16 

OPHIURIDAE
Ophiura albida Forbes, 1839  

10
kum 

28ECHINOIDEA    

ARBACIIDAE    
Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) 0.5  kayalık 3, 20, 31 

TOXOPNEUSTIDAE    

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)  35 kum 18 
ECHINIDAEP

sammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)
7-26 çamur 4, 5, 9, 19, 22, 33 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816) 0.5-9 kayalık
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 20, 21, 26, 

FIBULARIIDAE    
Echinocyamus pusillus (O.F Müler, 1776) 3 kum 29 

LOVENIIDAE    
Echinocardium cordatum (Pennant, 1777) 3-10 kum 28, 29 
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terminalis ve Potamida littoralis) DOKULARINDA A IR METAL B R K M
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ÖZET 
Bu çalı mada, Amik havzası Gölba ı Gölü’nden örneklenen iki farklı midye türünün (Unio terminalis ve Potamida 
littoralis) kas ve solungacında a ır metal (Cd, Cu, Fe, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr ve Co) birikimleri incelenmi tir. Yo un
olarak tarımsal faaliyetlerin uygulandı ı Amik havzasında bulunan Gölba ı Gölü tabandan kaynak suları ile beslenen 
do al bir göl olup, pek çok bitkisel ve hayvansal organizmanın ya adı ı ekosistemdir.  
Anahtar Sözcükler: Gölba ı Gölü, Midye, Unio terminalis, Potamida littoralis, A ır Metal

HEAVY METAL ACCUMULATION IN TISSUES OF TWO DIFFERENT MUSSEL SPECIES (Unio
terminalis and Potamida littoralis) FROM LAKE GÖLBA I, AM K BASIN 

ABSTRACT
In present study, the heavy metal accumulations (Cd, Cu, Fe, Zn, Pb, Ni, Mn, Cr ve Co) were investigated in the muscle 
and gill of two different mussel species (Unio terminalis and Potamida littoralis) sampled from Lake Gölba ı in the 
Amik Basin. Lake Gölba ı located in Amik Basin where intensive agricultural activities are applied is a natural lake. Its 
main water supplies are groundwater and it is a unique ecosystem with many herbal and animal communities. 
Key Words: Lake Gölba ı, Mussel, Unio terminalis, Potamida littoralis, Heavy metal 
  ______________________________________________________________________________________________ 

G R
Sucul ekosistemler sürekli olarak lokal yada hava vasıtasıyla uzak mesafelerden gelerek çevreyi kirleten kirleticilerin 
baskısı altındadır. Bu kirleticilerin ço u sucul organizmalar için toksik olup, öldürücü düzeyde etkilere sahip olabilir. 
Bu toksik etkiler esasen kirleticinin türüne ve konsantrasyonuna ba lıdır. Pek çok durumlarda, konsantrasyonlar dü ük
olabilir ve kronik hastalıklara sebep olabilir. Halbuki, bazı durumlarda, göl ve nehirlerde balık ve di er farklı sucul 
organizmaların ölümleriyle sonuçlanan yo un kirlilikler de olabilir (Salánki et al., 2003). Hatay ilinin kuzey do usunda
yer alan Gölba ı gölü, Kırıkhan’a 10, Antakya’ya 50 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yüzey alanı yakla ık 12 dekar olan 
gölün, 4 dekarı sulak sazlık alanlardan olu maktadır. Bölgede sulama amaçlı olarak kullanılan bu göl, çevresindeki 
tepelerin altından çıkan kaynak suları ile beslenmektedir. Bu kaynak sularının toplam debisi yakla ık 2,5-3 m3/sn’dir. 
Yazın sulama mevsiminden sonra suyu azalan gölün maksimum derinli i 4 metre olup, ortalama derinlik 1-1,5 metre 
civarındadır. Kı  mevsiminde ise maksimum derinlik 6 metre olup ortalama derinlik yakla ık 3,5-4 metredir. Gölba ı
Gölü’nde bol olarak bulunan ba ta karabalık olmak üzere yılan balı ı, sarıbenli vb. balık ve midye türleri ile kurba a
avcılı ı yöre balıkçılarının ekonomilerine büyük ölçüde katkı sa lamaktadır.

Gölba ı Gölü’ne herhangi bir dere yada akarsu ba lantısı olmayıp, kaynak suları ile beslenmesine ra men, Amik ovası
ve çevresinde yo un olarak uygulanan tarımsal faaliyetlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Özellikle uçakla havadan 
yapılan ilaçlamaların bu etkilenmede önemli payının olması son derece muhtemeldir. Bu nedenle, ba ta balıklar ve 
midyeler olmak üzere pek çok sucul organizmayı bünyesinde barındıran bu gölün biyolojik çe itlilik açısından da son 
derece zengin olması, böyle bir çalı manın yapılmasının en önemli amacını olu turmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı mada ara tırma materyali olarak gölde do al olarak bulunan Unio terminalis ve Potamida littoralis türleri 
kullanılmı tır. Midye örnekleri A ustos 2004 tarihinde her iki türden de 10’ar adet toplanıp, aynı gün içerisinde 
laboratuara getirilerek, analize kadar     –20 0C’de dondurulmu tur. Boy ve a ırlıkları kaydedilen midyelerden plastik 
bıçak yardımı ile kas ve solungaç örnekleri alınmı tır. Kül fırınında yakılan doku örnekleri nitrik asitle (HNO3)
ekstrakte edildikten sonra tamamen berrakla an çözeltiler, filtre ka ıdından geçirilerek, deiyonize su ile 25 ml’ye 
tamamlanıp, analize hazır hale getirilmi tir. Bu doku örnekleri okutulmadan önce çalı ılacak elementlerin (Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn) standart aralı ı belirlenmi tir. Örnekler, Multi IV (Merck) element standardı kullanılarak 
hazırlanan standartlarla kalibre edilen ICP-AES Varian Liberty Series–2’de analiz edilmi tir. Sonuçlar µg g-1 ya  a ırlık
olarak ifade edilmi tir. Türler ve dokulardaki a ır metal konsantrasyonları arasındaki farklılıklar t testi ile incelenmi tir
(p=0.05). statistiksel analizlerden önce de erler logaritmaya dönü türülerek varyansların homojenlik testi yapılmı
olup, bütün hesaplamalarda SPSS paket programı kullanılmı tır (Özdamar, 1999).  
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BULGULAR
Gölba ı Gölü’nden toplanan Potamida littoralis ve Unio terminalis türlerinde a ır metal birikimi Tablo 1’ de 
verilmi tir. Tablodan görüldü ü gibi, Potamida littoralis türünün kas ve solungaçlarındaki kadmiyum, krom, bakır,
mangan ve nikel birikimleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (p<0,05). Aynı ekilde, Unio
terminalis türünün kas ve solungaçlarındaki kadmiyum, krom, bakır ve kur un birikimleri arasındaki farklılıklar 
istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (p<0,05). Di er taraftan, her iki türün kas dokusundaki a ır metal birikimleri 
kar ıla tırıldı ında, sadece demir ve çinko birikimleri, solungaçlarındaki birikimler kar ıla tırıldı ında ise, nikel ve 
çinko birikimleri arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (p<0,05). Genel olarak sonuçlar 
incelendi inde görülece i gibi her iki türde de solungaçlardaki a ır metal birikimlerin kas dokusundan daha yüksek 
oldu u görülmektedir. Çalı mamızda elde etti imiz sonuçlar EPA ve FAO’nun bildirdi i kabul edilebilir sınırların
altında bulunmu tur. 

TARTI MA VE SONUÇ 
Mevcut çalı mada, tür ve organ farkı gözetmeksizin midyelerdeki ortalama a ır metal konsantrasyonları;  Cd için 0,009, 

Co için 0,003, Cr için 0,021, Cu için 0,112, Fe 
için 2,54, Mn için 9,286, Ni için 0,019, Pb için 
0,01 ve Zn için 0,831 µg/g ya  a ırlık olarak 
bulunmu tur. EPA (Environmental Protection 
Agency)’ya göre kabul edilebilir de erler    Cd 
için 1,4, Co için 27, Cr için 4,1, Cu için 54, Fe 
için 410, Mn için 190, Ni için 27 ve Zn için 
410 mg/kg olarak bildirilmi tir (Anonymous, 
2005). FAO (Food and Agriculture 
Organization)’ya göre ise yumu akçalarda
kabul edilebilir de erler Cd için 2, Cr için 1,   
Cu için 10-30, Pb için 1-6 ve Zn için 40-100 
µg/g olarak bildirilmi tir (Wagner and Boman, 
2004).

ekil 1. Çalı ma Alanı, Gölba ı Gölü. 
Figure 1. Study Area, Lake Gölba ı.

 Tablo 1. Gölba ı Gölü’nden 
Potamida littoralis ve Unio
terminalis Türlerinde µg g-1 ya
A ırlık Olarak A ır Metal 

Konsantrasyonları
(Ortalama±Standart Hata)*, **
Table 1. Heavy Metal 
Concentrations as µg g-1 wet weight 
in Potamida littoralis and      Unio
terminalis species from Lake 
Gölba ı (Mean± Standard Error). 
*: Aynı harflerle gösterilen a ır
metal ortalamaları arasında
istatistiksel olarak önemli bir 
farklılık yoktur (p>0,05) 
**: a ve b harfleri aynı türün farklı
dokularındaki; x ve y  harfleri ise 
farklı türlerin benzer dokularındaki 

a ır metal konsantrasyonları arasındaki farklılıkları ifade etmek için kullanılmı tır.

Gundacker (2000), Viyana nehir habitatında yaptı ı çalı mada çift kabuklulardan Anodonta sp. ve Unio pictorum
türlerinde a ır metal birikimlerini kar ıla tırmı tır. Çe itli dokularından aldı ı örneklerde a ır metal seviyelerini 
incelemi tir. Anodonta sp.’nin solungacında Cd, Pb, Cu ve Zn için sırasıyla 0,25-0,67, 1,09-21,3, 2,9-8,3, 317-862 
ppm., kasında Cd, Pb, Cu ve Zn için sırasıyla 0,16-0,72, 0,16-3,18, 0,9-8,5, 111-328 ppm. ve Unio pictorum‘un
solungacında Cd, Pb, Cu ve Zn için sırasıyla 0,3-0,82, 1,13-4,68, 7,2-9,2, 316-430 ppm., kasında Cd, Pb, Cu ve Zn için 
sırasıyla 0,23-0,9, 0,29-2,2, 5,2-6,1, 142-276 ppm olarak bulmu tur. Gölba ı Gölü’nde yaptı ımız çalı manın bulguları

Potamida littoralis Unio terminalis Metaller
Kas Solungaç Kas Solungaç 

Kadmiyum, 
Cd 

0,002±0,001ax 0,012±0,009bx 0,004±0,001ax 0,019±0,012bx

Kobalt, Co 0,004±0,000ax 0,003±0,000ax 0,002±0,000ax 0,003±0,000ax

Krom, Cr 0,015±0,003ax 0,024±0,000bx 0,017±0,002ax 0,029±0,003bx

Bakır, Cu 0,110±0,023ax 0.089±0,016bx 0,074±0,020ax 0,175±0,063bx

Demir, Fe 3,431±0,582ax 3,740±0,710ax 0,908±0,433ay 2,082±0,973ax

Mangan, Mn 7,021±1,567ax 13,03±2,018bx 5,633±2,504ax 11,46±3,953ax

Nikel, Ni 0,011±0,002ax 0,016±0,003bx 0,018±0,004ax 0,030±0,005ay

Kur un, Pb 0,006±0,004ax 0,011±0,009ax 0,008±0,002ax 0,015±0,003bx

Çinko, Zn 0,410±0,067ax 0,614±0,081ax 1,035±0,173ay 1,265±0,223ay
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ile kar ıla tırıldı ında her iki midye türünün solungaç ve kas dokularının sonuçları Viyana’da yapılan çalı manın
sonuçlarından dü ük oldu u görülmektedir. Buna kar ılık, dokular arası kar ıla tırma yapıldı ında solungaçta kastan 
daha fazla a ır metal birikti i görülmektedir. Bu sonuçlar mevcut çalı manın sonuçlarını destekler niteliktedir. 

Liu ve Kueh (2005), Hong Kong kıyılarındaki 5 istasyondan topladıkları Perna viridis’ in homojenize edilmi
örneklerinde a ır metal ve iz organiklerin konsantrasyonlarını ölçmü lerdir. Çalı mada, Cd için 0,24-0,86, Cr için 0,7-
2,5, Cu için 9,2-43,8,, Fe için    330-934, Mn için 37,4-57,6, Ni için 1,7-9,6, Pb için 4,4-10,7 ve Zn için 102,8-143-3 
ppm sonuçlarını bulmu lardır. Bu de erlerin, mevcut çalı mamızın kas dokusundaki Mn dı ında di er metal 
konsantrasyonlarından yüksek oldu u tespit edilmi tir.

Yapılan di er çalı malarda ise, Macaristan’nın Balaton Gölü’nde ya ayan mollusklardan Anodonta cygnea’da Cd, Cu, 
Hg ve Pb birikimlerini sırasıyla 14,7-13,4, 10,7-28,3,      1,12-2,04 ve 4,2-12,4 ppm (Salanki et al., 2003); Vietnam’ın
kuzeyinde, tatlı su midyelerinden Unionidae familyasına ait olan Pletholophus swinhoei türünden 10’ar örnekte Cd, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn konsantrasyonlarını sırasıyla 0,05-0,08,       0,14-0,36, 2,4-3,2, 390-1900, 520-1600, 0,42-
0,88, 0,49-0,53 ve 120-150 ppm      (Wagner ve Boman, 2004); Malezya Yarımadası’nın batı sahilinde Perna viridis 
(L.)’in yumu ak dokusunda metal konsantrasyonları Cd için 0,68-1,25, Cu için 7,76-20,1,         Pb için 2,51-8,76 ve Zn 
için 75,1-129 ppm (Yap et al., 2004); kuzeybatı Akdeniz’ in Nice ve Cannes Körfezlerindeki Mytilus galloprovincialis
örneklerinin yumu ak dokusunda    Cd, Cu ve Zn konsantrasyonları sırasıyla 0,55-0,94, 4,7-27,5 ve 144-394 ppm        
(Romeo et al., 2003); Hong Kong’da Perna viridis’de Cd, Cr, Cu, Pb ve Ni konsantrasyonları sırası ile 2,02-3,13, 3,54-
6,39, 14,4-15,7, 8,66-9,21 ve 2,75-4,37 ppm (Chiu et al., 2000); Brezilya’da Perna perna örneklerinde Cd ve Zn 
konsantrasyonları sırası ile 0,52 ve 9770 ppm (Alamara et al., 2005); Faro Gölü’nde (Sicilya, talya)     Mytilus 
galloprovincialis örneklerinin yumu ak dokusunda Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn konsantrasyonlarını sırasıyla 0,24-
0,86, 0,7-2,5, 9,2-43,8, 330-934, 37,4-57,6, 1,7-9,6, 4,4-10,7 ve 102,8-143,3 ppm (Licata et al., 2004); spanya’nın
Galicia bölgesinde    Mytilus galloprovincialis örneklerinin yumu ak dokusunda Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb ve Zn 
konsantrasyonları sırası ile 0,2-0,77, 0,5-2,69, 2,2-45,7, 6,8-29,9, 174-715,         4,3-15,8, 0,85-19,0, 0,3-6,1, 85-447 
ppm (Beiras et al., 2003) olarak bildirilmi tir. Ara tırmada elde edilen bulgular, yukarıda bahsedilen çalı malardaki 
de erlerle kar ıla tırıldı ında Gölba ı Gölü’nden alınan midyelerdeki a ır metal konsantrasyonlarının daha dü ük
oldu u görülmektedir. 

Sonuçlar, biyomonitör özellikleri ile sularda kirlili in önemli göstergelerinden biri olan ara tırma materyali midyelerin 
a ır metal birikimlerinin tüketilebilir sınırlar içerisinde olu unu göstermektedir. Bu da Gölba ı Gölü’nde biyolojik ve 
ekolojik dengeyi tehdit edici herhangi bir metal kirlili i riski bulunmadı ının bir ba ka ifadesidir.  
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DO U KARADEN Z’DE 8 DEMERSAL BALIK TÜRÜNÜN BOY-A IRLIK L K S
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1MKÜ Su Ürünleri Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya/HATAY 
2 KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Çamburnu, Sürmene/TRABZON

3 KTÜ Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53600 R ZE

ÖZET 
Çalı mada do u Karadeniz’de Ocak 2002 - Haziran 2002 tarihleri arasında yürütülen trol operasyonlarında elde edilen 
av kompozisyonlarında yer alan 8 türün boy-a ırlık ili kileri de erlendirilmi tir. 50-60 m derinlik konturlarında ayda iki 
kez olmak üzere, 30 dk’lık dip trolü çekimleri yapılmı tır. Boy-a ırlık ili kileri incelenen türler; Mullus barbatus 
(Linnaeus, 1758), Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758), Neogobius melanostomus (Pallas, 1811), Mesogobius 
batrachocephalus (Pallas, 1811), Gobius niger (Linnaeus, 1758), Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758), Raja clavata 
(Linnaeus, 1758) ve Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)’dır.
Anahtar kelimeler: Do u Karadeniz, boy-a ırlık ili kisi 

ABSTRACT
This study was performed to identify the parameters a and b of the length-weight relationship of the form W = aLb were 
estimated for 8 fish species (Mullus barbatus, Linnaeus, 1758; Scorpaena porcus, Linnaeus, 1758; Neogobius 
melanostomus, Pallas, 1811; Mesogobius batrachocephalus, Pallas, 1811; Gobius niger, Linnaeus, 1758; Uranoscopus 
scaber, Linnaeus, 1758; Raja clavata, Linnaeus, 1758 and Scophthalmus rhombus, Linnaeus, 1758) sampled in the 
eastern Black Sea.
Keywords: Length-weight relationship, eastern Black Sea,  

G R
Türkiye’nin su ürünleri üretiminde en önemli payı Do u Karadeniz bölgesi almaktadır. Av miktarının büyük bölümünü 
pelajik türler olu turmaktadır (Die, 2000). Bölgede gırgır,  çe itli donanım ve kullanım çe itleri olan uzatma a ları
(fanyalı barbun a ı, palamut a ı, mezgit galsama a ı vb.), salyangoz dreçi vb. av araçları kullanılmaktadır. Demersal su 
ürünlerinin avcılı ı daha çok çe itli uzatma a ları ile yapılmaktadır (Çelikkale ve ark, 1993). Demersal balık avcılı ında
önemli bir araç olan trol bölge için sürekli yasak kapsamındadır (KAYNAK). Bölgede demersal balık türlerinin biyo-
ekolojileri konusundaki çalı malar son derece kısıtlıdır ve daha çok mezgitle ilgilidir. Mevcut çalı ma, Rize’nin 
Güneysu ilçesi açıklarında yapılan deneme amaçlı trol avcılı ından elde edilen türlerin boy-a ırlık ili kilerinin tespit 
edilmesi amacıyla yürütülmü tür.  

MATERYAL VE METOD 
Örnekleme çalı maları, Ocak-Haziran 2002 tarihleri arasında Do u Karadeniz’de 40o38ı E ve 41o04ı N koordinatlarında,
50-60 m derinlikte, 600 gözlü Akdeniz tipi geleneksel kapılı dip trolü kullanılarak yürütülmü tür ( ekil 1). Trol 
operasyonları ayda iki kez olmak üzere, 30 dk süreyle 1,5 deniz mili/saat hızında yapılmı tır. Elde edilen av güverteye 

alındıktan sonra 1/10 oranında rastgele örnekleme yapılmı tır.
Örnekler güvertede türlere ayrılarak laboratuarda incelenmek 
üzere saklanmı tır. Tür tayinleri Ak ıray’a (1987) göre 
yapılmı tır. Örnekler taze olarak en kısa sürede laboratuarda 
de erlendirilmi tir. Türlere bireylerin boyu 0,1 cm, a ırlıkları
0,01 gram hassasiyetle ölçülmü tür. Boy-A ırlık ili kisinin 
incelenmesinde W=a.Lb eklinde verilen büyüme denkleminden 
yararlanılmı tır (Gulland, 1989). 

ekil 1. Örnekleme sahası.
Figure 1. Sampling Area 

BULGULAR
Boy ve a ırlıkları ölçülen 8 türe ait toplam 1267 adet bireyin boy-a ırlık ili kileri ve ili kilere ait sabitler ekil 2 ve 
Tablo 1’de verilmi tir.

Tablo 1. Türlerin boy ve a ırlık de erleri ve boy-a ırlık ili kisi sabitleri 
Table 1 Some characteristics and parameters a and b of the length-weight relationship of the 8 fish species 

  Boy A ırlık   
Türler  n min max min max a b r2

Mullus barbatus 421 6,8 18,0 1,4 63,8 0,0054 3,22 0,96
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Scorpaena porcus 470 4,6 17,5 1,3 100,5 0,0124 3,19 0,94
Neogobius 
melanostomus 

99 8,6 19,1 7,0 104,9 0,0063 3,29 0,93

Mesogobius 
batrachocephalus 

40 7,2 13,3 4,0 25,7 0,0289 2,60 0,88

Gobius niger 119 7,6 13,2 5,3 28,6 0,0151 2,88 0,86
Uranoscopus
scaber

69
5,3 21,8 2,1 201,9 

0,0148 3,05 0,98

Raja clavata 27 10,7 95,0 4,2 5025,0 0,0019 3,24 0,99
Scophthalmus 
rhombus

5
18,9 28,4 44,9 217,3 

0,0013 3,57 0,97
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ekil 2. Türlerin boy-a ırlık ili kileri 
Figure 2. Length-weight relationships of 8 fish species 
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ekil 2. Türlerin boy-a ırlık ili kileri 
Figure 2. Length-weight relationships of 8 fish species 

                      Tiryaki (Uranoscopus scaber)                     Barbun (Mullus barbatus)

ekil 3. Çalı mada incelenen türler (http://www.ibss.iuf.net/’den alınmı tır).
Figure 3. Fish species (Images were taken from http://www.ibss.iuf.net/) 

skorbit (Scorpaena porcus)
                      Pisi balı ı (Scophthalmus rhombus)

Kaya balı ı (Gobius niger)             Kaya balı ı (Neogobius melanostomus)

Kaya balı ı (Mesogobius batrachocephalus)
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                                                                               Vatoz (Raja clavata)

ekil 3 (devamı). Çalı mada 
incelenen türler (Scophthalmus 
rhombus, http://www.fishbase.org 
’dan; di er türler ise 

http://www.ibss.iuf.net/’den
alınmı tır).
Figure 3. Fish species (image of 
Scophthalmus rhombus, was taken 

from http://www.fishbase.org; images of other species were taken from http://www.ibss.iuf.net/). 

Bu çalı mada S. porcus, N. melanostomus, M. Batrachocephalus, G. niger ve U. scaber türlerinin boy a ırlık ili kisi 
Do u Karadeniz için ilkez bildirilmi tir. Boy-a ırlık ili kileri balıkçılık ara tırmalarında oldukça önemlidir. Stok 
tahmin modellerinde boyca büyümenin a ırlıkça büyümeye çevrilmesini sa lar, boy gözlemlerinden biyokütle tahmini 
yapmaya yarar, balı ın kondiyonu hakkında bilgi verir ve türlerin farklı bölgelerdeki populasyonları arasındaki büyüme 
farklılıklarını kar ıla tırmayı sa lar (Wootton 1990; Pauly 1993). Farklı ara tırıcıların bildirdi i parametlerin faklı
olmasının temelinde farklı populasyonların farklı büyüme performansları yatabilece i gibi (çevresel faktörlerden 
kaynaklı), örneklemede kullanılan aracın özelli i, kullanım ekli ve kullanım zamanına ba lı olarak elde edilen örne in 
bazı özellikler açısından homojen olmamasından kaynaklanmaktadır (Tablo 2) 

Tablo 2. Mevcut çalı mada tespit edilen ve di er çalı malarda bildirlen bazı türlere ait boy-a ırlık ili kilerinin sabitleri 
Table 2. Length-weight relationships of some species in the recent study and other studies 

Species References No length a b r2 sex locality 
M.
barbatus

Recent study, 2005 421 6,8 18,0 0,0054 3,220 0,96 all Karadeniz 

M.
barbatus 

Papaconstantinou et al., 1994 900 - - 0.0174 2.949 0.89 M Kuzey Ege 

M.
barbatus 

Papaconstantinou et al., 1994 1019 - - 0.0149 3.014 0.93 F Kuzey Ege 

M.
barbatus 

Papaconstantinou et al., 1994 2206 5,0 24,0 0.0157 2.995 0.93 all Kuzey Ege 

M.
barbatus 

Vassilopoulou et al., 1992 1836 6,0 23,0 0.0096 3.179 0.99 all Ege 

M.
barbatus 

Abdallah, 2002 512 3,6 15,7 0,0120 3,000 0,92  Mısır

M.
barbatus 

Moutopoulos & Stergiou, 
2002

15 19,1 29,0 0,0177 2,832 0,75 all Yunanistan 

M.
barbatus 

Mendes et al., 2004 147 16,9 25 0.0142 2.926 0.91 all Portekiz 

S.
porcus

Recent study, 2005 470 4,6 17,5 0,0124 3,190 0,94 all Karadeniz 

S.
porcus

Berg et al., 1949    0.0430 2.943  all Karadeniz 

S.
porcus

Bauchot and Bauchot, 1978    0,0760 3,000  all Fransa 

S.
porcus

Campillo, 1992    0,0130 3,080  F Fransa 

S.
porcus

Campillo, 1992    0,0137 3,080  M Fransa 

S.
porcus

Petrakis and Stergiou, 1995 100 7,0 23,5 0.0291 2.840 0.97 all Ege 

S. Moutopoulos & Stergiou, 231 11,5 40,5 0,0236 2,887 0,95 all Ege 
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porcus 2002
S.
porcus

Koca, 2002 633 10,7 25 0,0540 2,590  all Karadeniz 

S.
porcus

Valle, 2003 320 2,2 2,7 0,0167 3,018 0,99 all spanya

U.
scaber

Recent study, 2005 69 5,3 21,8 0,0148 3,050 0,98 all Karadeniz 

U.
scaber

Dulcic and Kraljevic, 1996 36 15,2 34,1 0,0070 3,004 0,96 all Adriyatik 

U.
scaber

Abdallah, 2002 45 7,0 23,4 0,0170 3,030 0,98 all Mısır

U.
scaber

Moutopoulos & Stergiou, 
2002

30 12,4 28,4 0,0078 3,228 0,98 all Ege 

U.
scaber

Mendes et al., 2004 33 19,7 35,0 0.0305 2.829 0.91 all Portekiz 

G. niger Recent study, 2005 119 7,6 13,2 0,0151 2,880 0,86 all Karadeniz 
G. niger Abdallah, 2002 141 6,0 13,3 0,0160 2,890 0,96 all Mısır
G. niger Pauly et al., 1998 2 7,3 14,5 0,0134 3,000    
N.
elanosto
mus

Recent study, 2005 99 8,6 19,1 0,0063 3,290 0,93 all Karadeniz 

N.
elanosto
mus

MacInnis, et al., 2000 1   0,0149 3,000  M Detroit  

N.
elanosto
mus

MacInnis, et al., 2000 1   0,0124 3,000  F Detroit  

S.
rhombus

Recent study, 2005 5 18,9 28,4 0,0013 3,57 0,97 all Karadeniz 

S.
rhombus

Robert et al., 1988 290 3,0 45,0 0,0181 2,92 0,99 M Fransa 

S.
rhombus

Arneri,  2001 149 15,0 49,0 0,0160 2,93 0,99 all Adriyatik 

S.
rhombus

Coull et al., 1989 7 25,0 43,0 0,0055 3,31  all Denizi 

Tablo 2’de görüldü ü gibi Mullus barbatus ve Scorpaena porcus için mevcut çalı mada tespit edilen “a” katsayısının
de eri bildirilen di er de erlerden dü ük, “b” katsayısı ise bildirilenlerden yüksektir. S. porcus için belirtilen farkın elde 
edilen bireylerinin küçük boy de erlerinde yı ılmı  olması gösterilebilir. Çalı mada ele alınan üç tür balı ından G.
Niger için Akdeniz’de yapılan çalı mada bildirilen de erler ile mevcut çalı mada bildirilen de erler benzer iken N.
Melanostomus için bildirilen de erlerin yetersizli i nedeniyle bir kar ıla tırma yapılamamı tır. Tablo 2’den de 
görülece i gibi N. melanostomus için yalnızca bir bireye ait de erler bildirilmi tir. Di er kaya balı ı türü olan M.
batrachocephalus ile ilgili bu konuda literatüre rastlanmamı tır.
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Garra rufa HECKEL, 1843’NIN CEYHAN NEH R S STEM ’NDE DA ILIMI VE BAZI 
B YOLOJ K ÖZELL KLER

CEM L KARA1  AHMET ALP2

1Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmara .
2Kahramanmara  Sütçü mam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü, Kahramanmara .

ÖZET 
Bu çalı mada, Cyprinidae familyasına  ait Garra rufa’nın Ceyhan Nehir Sistemi’ndeki da ılımı ile bazı morfolojik 
özellikleri incelenmi tir. Ceyhan Nehir sistemine ait 24 istasyonda elektro okerle avcılık yapılmı  ve bunlardan 14’ünde 
Garra rufa bireyleri tespit edilmi tir. Söz konusu türün nehir sisteminde 126 m (Yarpuz Çayı) ve 1233 m(Ceyhan 
Nehri- Yazıdere) arasında de i en rakımlardaki habitatlarda ya adı ı belirlenmi tir.
Garra rufa’nın morfometrik özellikleri sistemlere göre istatistiksel olarak kar ıla tırılmı tır. Total boy de erleri ölçülen 
ortalama de erler olarak alınırken di er morfometrik özellikler total boyun yüzdesi olarak verilmi tir. Buna göre 
incelenen örneklere ait standart boy (%TL) ve dorsal yüzgeç yüksekli i(%TL) tüm habitatlarda benzer iken (p>0.05), 
di er ölçülebilir özellikler habitatlara göre farklı bulunmu tur(p<0.05).
ncelenen Garra rufa bireylerinde total boylar 45,43-130,4 mm, total a ırlıklar ise 1,10-39,11 g arasında de i mi tir.

Garra rufa örneklerinde ölçülebilir morfometrik özellikler  (ÇB, SL,LF,VY,BB,GÇ,BU,DYU,DYY,PD,KSU,KSY) ile 
total boy arasında önemli bir korelasyonun oldu u tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Garra rufa, Da ılım, Morfoloji, Ceyhan Nehri. 

DISTRIBUTION AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF Garra rufa HECKEL, 1843 IN 
CEYHAN RIVER SYSTEM 

ABSTRACT
This study  the distribution and some of the morphological characteristics of Garra rufa Heckel, 1843 which belongs to 
the Cyprinidae family in Ceyhan River basin were investigated. It was applied electroshock in 24 stations in the river 
and in 14 stations Garra rufa specimens were caught. It was found at the altitude between 126 m and 1233 
m.Morphometric traits of Garra rufa were compared among the habitats. Total lengths were taken as orginal 
measurement values but other morphometric traits were determined as percent of total lengths. So, in the investigated 
specimens, SL and DYY were similar at the habitats (p>0.05). However, other morphometric traits were different 
among the habitats (p<0.05).  In the investigated specimens, total lengths and total weights varied from 45.43 to 130.4 
mm and from 1.10 to 39.11 g. It was determined positive correlation between total lengths and morphometric traits (ÇB, 
SL, LF, VY, BB, GÇ, BU, DYU, DYY, PD, KSU, KSY). 
Keywords: Garra rufa, Distribution, Morphology, Ceyhan River. 

G R
Garra cinsi Pleistosen orijinli olup Himalayalar’dan batıya do ru yayılmı tır(Menon, 1954). Garra rufa ise Asya 
orijinli olup  güneybatı Asya’nın tamamı, Afrika ve güneydo u Asya’da da ılım göstermektedir (Goren ve Ortal, 1999). 
Garra rufa obtusa ise Mezopotamya elemanı  olup Arabistan, Afrika, Güney ran ve kısmen de Hindistan’da ortaya 
çıktıktan sonra Anadolu’ya yayılmı tır (Kuru, 1986).

Kosswig (1952), Garra rufa’nın Aras Nehri’nde; Geldiay ve Balık (1988), Seyhan ve Ceyhan Nehir sistemi ve  
Antakya ile Güneydo u Anadolu bölgesinde ya amakta oldu unu bildirmi lerdir. Bianco ve Banarescu (1982), Dicle-
Fırat sisteminde Garra rufa cremulata bireylerinin bulundu unu rapor etmi lerdir. Söz konusu tür ayrıca Dicle nehir 
havzasında ve ran’da bildirilmi tir (Menon ,1964; Karaman ,1971). Krupp (1985) ise bu alttürün sinonimini Garra rufa 
obtusa olarak belirtmi tir.

Garra rufa’nın ran’da da ılım gösteren  bireylerinin morfometrik karakterleri Coad, 1997; Berg, 1949; Menon, 1964; 
Biano ve Banarescu, 1982; Abdoli, 2000 tarafından incelenmi tir. Ülkemizde Garra rufa ile ilgili çalı malar a ır metal 
birikimi (Gümgüm ve ark.,1994), karyolojik özellikler (Gözükara ve Çavu , 2004; Ünlü ve ark.,1997) üzerine olup 
Da lı ve Erdemli (2003), Erdemli ve Kalkan (1996) ve Balık (1988) ise Garra rufa obtusa’nın diagnostik özelliklerini 
ara tırmı lardır. Ündar ve ark.(1990) ise Garra rufa obtusa’nın Psoriasis tedavisindeki önemi üzerine ara tırmalar 
yapmı lardır. Garra rufa’nın Ceyhan Nehir sistemindeki da ılımı ve populayonlarının  morfometrik özellikleri 
konusunda yeterli bilgi mevcut de ildir. Bu çalı ma ile; Garra rufa’nın Ceyhan Nehir Sistemi’ndeki da ılımı ve 
morfometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmı tır.
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MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı ma Mayıs 1999-Mayıs 2004 tarihleri arasında Ceyhan Nehri ve kollarında  gerçekle tirilmi tir. Ara tırma 
kapsamında elektro okerle 19 akarsuya ait 24 istasyondan 304 adet Garra rufa örne i yakalanmı  ve % 4’lük formol 
çözeltisi içerisinde laboratuvara getirilmi  ve bunlardan 130’unun  morfometrik karakterleri incelenmi tir.

Her bireyin total a ırlı ı tartıldıktan sonra ekil 2 de belirtilen morfometrik ölçümler yapılmı tır. Söz konusu ölçümler 
dijital kumpasla yapılmı  ve ‘mm’ cinsinden verilmi tir. Morfolojik de erlendirmelerde total boy’un orijinal hali 
alınmı  ve di er karakterler ise total boyun yüzdesi olarak verilmi tir. E ey grupları arasındaki farklılıklar SPSS 
programında ANOVA testine tabi tutulduktan sonra farklılıklar Tukey HSD testi ile gösterilmi tir.

ekil 2. Genel bir balık
eklinde ölçümü yapılan 

morfometrik karakterler 
(mm). (1.Total boy (TL), 2. 
Çatal boy (ÇB), 3. Standart 
boy (SB), 4. Predorsal (PD), 
5. Kuyruk sapı uzunlu u
(KSU), 6. Vücut yüksekli i
(VY), 7. Kuyruk sapı
yüksekli i (KSY),8. Ba
yüksekli i (BY), 9.Dorsal 
yüzgeç uzunlu u (DYU), 10. 
Burun uzunlu u (BU). 
Ceyhan Nehiri ve kollarında

yürütülen 24 istasyonun 14’ünde  Garra rufa bireyleri tespit edilmi  olup ekil 1’de  gösterilmi tir. Söz konusu 
istasyonların co rafik konumları ve yakalanan örnek sayıları ile örnekleme sayıları Tablo 1 de verilmi tir.

Tablo 1.Garra rufa’nın bulundu u akarsuların co rafik konumları ve örnek sayıları.
Akarsu N Örnekleme sayısı Rakım Enlem Boylam 
Sö ütlü Çayı
(Tapkıran) I. ist. 

0 1 1617 38 0 07’ 37o  38’

Sö ütlü Çayı II. ist. 0 1 1474 38 0 09’ 37o  36’

Hurman Çayı I. ist. 0 3 1258 38 0 26’ 36o  54’

Hurman Çayı II.ist. 0 3 1145   
Nergele Çayı 0 1 1213 38 0 00’ 37o  13’

Kömür Çayı 0 3 1417 38 0 08’ 36o  33’

Terbüzek Çayı 0 3 1390 38 0 04’ 36o  27’

Tekir Çayı I. ist. 0 9 1125   
*Tekir Çayı II. ist. 149 9 750 37o 48’ 36o  48’

Fırnız Çayı I. ist. 0 9 920   
*Fırnız Çayı II. ist. 12 9 690 37o 45’ 36o  41’

Aksu Çayı I. ist. 0 1 1125 37 0 46’ 37o  21’

*Aksu Çayı II. ist. 24 1 464 37o 10’ 36o  54’

*Zeytin Çayı 14 1 698 37o 48’ 36o  47’

*Körsulu Çayı 12 1 560   
*Sabun Çayı 15 1 223 37o 16’ 36o  27’

*Hamus Çayı 10 1 264 37o 10’ 36o  24’

*Yarpuz Çayı 22 1 126 37o 07’ 36o  18’

*Karasu(Osmaniye)  7 1 127 37o 35’ 36o  17’

*Karaçay 5 1 593   
*Savrun Çayı 10 1 295 37o 35’ 36o  53’

*Ceyhan (Yazıdere) 13 2 1233 38o 08’ 37o  00’

* malı Deresi 5 1 649 37o 20’ 36o  46’

*Ceyhan (Hemite) 6 1 128 37o 11’ 36o  04’

(*Garra rufa’nın bulundu u akarsular) 
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Tablo 1. ve ekil 1. incelendi inde Garra rufa bireylerinin Ceyhan Nehir havzası’nda 126 m’den 1233 m rakımlara 
kadar de i en habitatlarda bulundukları saptanmı tır.

Dere ve stasyonlar:
1. Sö ütlü Çayı I. istasyon 
2. Sö ütlü Çayı II. istasyon 
3. Hurman Çayı I. istasyon 
4.Hurman Çayı II. istasyon 
5. Nergele Çayı
6. Kömür Çayı
7. Terbüzek Çayı
8. Tekir Çayı I. istasyon 
9. Tekir Çayı II. istasyon 
10. Fırnız Çayı I. istasyon 
11. Fırnız Çayı II. istasyon 
12. Aksu Çayı I. istasyon 
13. Aksu Çayı II. istasyon 
14. Zeytin Çayı
15. Körsulu Çayı
16. Sabun Deresi 
17. Hamus Çayı
18. Yarpuz Çayı
19. Karasu 
20. Savrun Çayı
Barajlar: 
1B.Adatepe Barajı
2B. Menzelet Barajı
3B. Suçatı Barajı
4B. Kılavuzlu Barajı
5B. Sır Barajı
6B. Kartalkaya Barajı
7B. Berke Barajı
8B. Aslanta  Barajı

ekil 1. Ceyhan Nehir Havzası haritası ve çalı manın yapıldı ı istasyonların yerleri. 

BULGULAR
Garra rufa bireylerinin vücutları nispeten ince uzun, silindirik yapıda ve iri pullarla örtülüdür. Burun ucu küttür ve 
üzerinde kabarcıklar bulunur. Dorsal yüzgeç, ventral yüzgeçlerin önünden ba lar ve  sert kenarı düzdür. Renkleri bütün 
vücutta aynı olup genellikle açık kahve rengidir. Ancak özellikle  kı  aylarında renklerin bütün vücutta aynı olmadı ı ve 
vücutta düzensiz bir eklide da ılmı  siyah lekelerin bulundu u belirlenmi tir. A ız ventral konumlu ve hilal 
eklindedir. A ız etrafında iki çift kısa bıyık bulunur. Garra rufa bireylerinin morfometrik özellikleri Tablo 2.’de 

verilmi tir.

Tablo 2. Orta ve Yukarı Ceyhan Havzasından yakalanan Garra rufa  örneklerinde ölçülebilir morfolojik özellikler 
 N Ortalama Min Mak SD 

W (g) 135 15.631  1.105 39.11 9.037 
TL (mm) 130 99.106   45.43 130.4 20.987 
LF (mm) 129 92.204   11.6 120.7 21.248 
SL (mm) 130 83.569  11.5 110.8 19.286 
Vüvut yüksekli i (mm) 130 18.077  5.88 27.65 4.328 
Ba  boyu (mm) 130  19.375  6.47 27.87 4.36 
Göz çapı (mm) 130  3.829  2.13 5.65 0.738 
Burun uzunlu u (mm) 130 7.232  1.82 11.89 2.213 
Dorsal yüzgeç uzunlu u (mm) 130 13.841  4.54 20.19 3.328 
Dorsal yüzgeç yüksekli i (mm) 130 17.809   7.39 27.56 4.616 
Bıyık uzunlu u (mm) 118 2.589   0.85 4.51 0.680 

Predorsal (mm) 130 39.073  15.73 55.57 8.400 
Kuyruk sapı uzunlu u (mm) 130 23.338  5.97 41.19 9.560 

A

A
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Kuyruk sapı yüksekli i (mm) 129 10.379   4.03 22.12 2.659 
SL / Vücut yüksekli i 130 4.685  0.462 6.422 0.593 
SL / Ba  boyu 130 4.357  0.414 12.442 0.836 
SL / Burun uzunlu u 130 12.164   1.096 29.730 2.831 
SL / Dorsal yüzgeç uzunlu u 130 6.117  0.687 8.319 0.769 
SL / Predorsal 130 2.146   0.208 2.939 0.208 
SL / Kuyruk sapı uzunlu u 130 4.035   0.313 7.864 1.300 
Ba  boyu / Burun uzunlu u 130 2.823   1.151 5.988 0.627 
Ba  boyu / Göz çapı 130 5.077   1.578 7.15 0.649 
Kuyruk sapı uz. / K. Sapı yüksek. 129 2.304  0.488 7.826 0.958 
SL/ Bıyık uzunlu u 121 34.589   3.538 63.189 10.751 
Ba  boyu / Bıyık uzunlu u 121 8.014   3.497 14.379 2.385 

Standart boy vücut yüksekli inin yakla ık olarak 4.5-5 katı,  burun uzunlu u standart boyun 1/12’si kadardır. Dorsal 
yüzgeç uzunlu u standart boyda 6.11 defa bulunur. Standart boy predorsalin 2 katı, kuyruk sapı uzunlu unun ise 
yakla ık 4 katı kadardır. Burun uzunlu u  ba  boyunda 2.82, göz çapı ise ba  boyunda ise 5-6 defadır. Kuyruk sapı
uzunlu u/ kuyruk sapı yüksekli i oranı ise 2.30 olarak bulunmu tur (Tablo 2). 

Garra rufa  bireylerinin sistemlere göre morfometrik karakterleri istatistiksel olarak kar ıla tırılmı  olup Tablo 3’te 
verilmi tir.

Tablo 3.’e göre standart boy (SL), total boy (TL)’un yakla ık %85’ine e it olup habitatlar arasındaki fark 
önemsiz(p>0.05, p>0.001) bulunmu tur. Di er morfolojik karakterler, total boy (TL)’un yüzdesi olarak ortalama 
de erleri Tablo 3.’te verilmi  ve dorsal yüzgeç yüksekli i (DYY) hariç, di er tüm karakterler habitatlara göre 
istatistiksel açıdan farklı bulunmu tur (p<0.05 ve p<0.001). Morfolojik karakterlerin total boy (TL) ile olan logaritmik 
ili kileri ise Tablo 4’te verilmi tir.

Tablo 4. Garra rufa  bireyleri  morfolojik karakterlerin TL ile olan logaritmik ili kilerine ait matematiksel e itlikler ve 
korelasyon katsayıları. A) ÇB, VY ve BB’nun TL ile olan logaritmik ili kisi, B) SB ve PD’nin TL ile logaritmik ili kisi.

A) ÇB=a+b*TL R2 VY=a+b*TL R2 BB=a+b*TL R2

Tekir 0.85+9.7*TL 0.93 0.87-80.57*TL 0.90 0.038+15.8*TL 0.58 
Fırnız 0.95-1.80*TL 0.98 0.15+3.76*TL 0.66 0.147+5.54*TL 0.70 
Zeytin 0.91+1.85*TL 0.99 0.97-0.06*TL 0.94 0.173+1.83*TL 0.96 
Körsulu 0.83+9.28*TL 0.44 0.17+1.76*TL 0.89 0.189+0.82*TL 0.67 
Aksu 0.97-4.353*TL 0.98 0.10+6.47*TL 0.64 0.169+2.13*TL 0.92 
Karasu 0.92+1.10*TL 0.99 0.13+4.62*TL 0.74 0.191+0.32*TL 0.95 
Sabun 1.07-13.13*TL 0.98 0.15+0.65*TL 0.73 0.212-1.01*TL 0.96 
Savrun 0.92-0.57*TL 0.99 0.13+3.06*TL 0.59 0.205-1.02*TL 0.91 
Yaruz 0.87+7.53*TL 0.98 0.13+5.55*TL 0.36 0.204-0.54*TL 0.73 
Ceyhan 0.95-1.37*TL 0.99 0.164+1.08*TL 0.64 0.165+2.87*TL 0.67 
Hamus  0.91+0.79*TL 0.98 0.17-0.34*TL 0.93 0.203-0.22*TL 0.97 
Hamide 0.95-1.75*TL 0.99 0.20-1.96*TL 0.99 0.190+1.014*TL 0.99 
Karaçay 0.94+0.17*TL 0.97 0.26-6.14*TL 0.99 0.152+3.10*TL 0.83 
malı ÇB=1.11-19.39*TL 0.92 0.05+12.05*TL 0.49 0.159+2.91*TL 0.88 

 SB=a+b*TL R2 PD=a+b*TL R2   
Tekir SB=0.714+16.85*TL 0.827 PD=0.405-2.570*TL 0.415   
Fırnız SB=0.809+6.334*TL 0.971 PD=0.3164+7.670*TL 0.944   
Zeytin SB=0.891-3.104*TL 0.996 PD=0.322+5.349*TL 0.766   
Körsulu SB=0.682+15.550*TL 0.366 PD=0.389+1.582*TL 0.928   
Aksu SB=0.815+3.261*TL 0.990 PD=0.328+7.154*TL 0.887   
Karasu SB=0.848+0.6584*TL 0.993 PD=0.373+2.593*TL 0.942   
Sabun SB=1.000-14.247*TL 0.985 PD=0.378+1.306*TL 0.966   
Savrun SB=0.762+9.015*TL 0.969 PD=0.382+0.243*TL 0.907   
Yaruz SB=0.848+0.6584*TL 0.993 PD=0.284+13.38*TL 0.8793   
Ceyhan SB=0.872-1.109*TL 0.977 PD=0.371+1.852*TL 0.982   
Hamus  SB=0.859-2.146*TL 0.994 PD=0.405-1.355*TL 0.963   
Hamide SB=0.878-2.362*TL 0.985 PD=0.397-0.171*TL 0.999   
Karaçay SB=0.834+0.489*TL 0.979 PD=0.462-4.316*TL 0.991   
malı SB=0.741+11.346*TL 0.900 PD=0423-2.623*TL 0.925   
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Tablo 4’te görüldü ü gibi populasyonlara ait total boy(TL) ile çatal boy(ÇB), standart boy(SB), vücut yüksekli i
(VY), ba  boyu(BB) ve predorsal(PD) gibi  morfolojik karakterler arsında pozitif bir korelasyon  tespit edilmi tir.

Orta ve yukarı Ceyhan havzasında yakalanan Garra rufa  örneklerinde sayılabilir morfolojik özellikler Tablo 5’te 
verilmi tir. Buna göre, dorsal yüzgeç ı ın sayısı Tekir Çayı’nda III-7, Fırnız, Zeytin ve Hamus Çaylarında II-8, 
Körsulu Çayı’nda II 7-9, malı Deresi’nde II 5-8, Aksu Çayı, Sabun Deresi, Savrun Çayı, Yarpuz Çayı ve Ceyhan 
Nehri (Hamite Suyu)’nda II 8-9, Ceyhan Nehiri(Af in-Yazıdere) ve Karasu’da II-9 ve  Karaçay’da ise II 5-7 olarak 
bulunmu tur. Anal yüzgeç ı ın sayısı ise Aksu Çayı ve malı Deresi hariç di er sistemlerde II-5 olarak bulunmu tur.
Farinks di  sayısı ise Ceyhan Nehri ve buna ba lı tüm sistemlerde 2.4.5-5.4.2 olarak bulunmu tur.

Tablo 5. Orta ve Yukarı Ceyhan Havzası’nda belirtilen akarsu sistemlerinde yakalanan Garra rufa  örneklerinde 
sayılabilir morfolojik özellikler 

Tekir Çayı Fırnız Çayı
 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 3 III 7     6 II 8    
Anal yüzgeç ı ını 3 II 5    6 II 5    
Kaudal yüzgeç ı ını 3 20.333 20 21 0.577 6 20    
Ventral yüzgeç ı ını 3 I 7-8 I-7 I-8  6 I 8    
Pektoral yüz. ı ını 3 I 11-12 I 11 I 12  6 I 11-12    
L. lat. pul say. 3 36.66 36 37 0.577 6 35.66 35 36 0.51 
L.lat.dors. pul say. 3 4    6 4.833 4 5 0.40 
L.lat. vent. pul say. 3 3    6 4    
Farinks di  sayısı 3 2.4.5    6 2.4.5    

Zeytin Çayı Körsulu Çayı
 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 11 II 8    41 II 7-9    
Anal yüzgeç ı ını 11 II 5    41 II 5    
Kaudal yüzgeç ı ını 11 21.636 20 22 0.80 41 21.292 18 23 1.07 
Ventral yüzgeç ı ını 11 I 8    41 I 7-8   I 7 I 8  
Pektoral yüz. ı ını 11 I 12 -13 I 12 I 13  41 I 11-13 I 11 I 13  
L. lat. pul say. 11 35.636 35 36 0.50 41 36 33 36 0.22 
L.lat.dors. pul say. 11 5    41 5    
L.lat. vent. pul say. 11 4    41 4    
Farinks di  sayısı 11 2.4.5    41 2.4.5    

Aksu  Çayı Karasu 
 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 8 II 8-9 II 9 II 10  5 II 9    
Anal yüzgeç ı ını 8 II 4-5 II 4 II 5  5 II 6    
Kaudal yüzgeç ı ını 8 24    5 24    
Ventral yüzgeç ı ını 8 I 7-8 I-7 I-8  5 I 8    
Pektoral yüz. ı ını 8 I 12-14 I 12 I 14  5 I 12    
L. lat. pul say. 8 36    5 36    
L.lat.dors. pul say. 8 3.87 3 4 0.353 5 4    
L.lat. vent. pul say. 8 3    5 3    
Farinks di  sayı 8 2.4.5    5 2.4.5    

Sabun Deresi Savrun Çayı

 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 5 II 8-9 II-8 II-9  8 II 8-9 II-8 II-9  
Anal yüzgeç ı ını 5 II 5    8 II-5    
Kaudal yüzgeç ı ını 5 21.6 20 22 0.89 8 22    
Ventral yüzgeç ı ını 5 I 7-8 I-7 I-8  8 I 7-8 I-7 I-8  
Pektoral yüz. ı ını 5 I 11-12 I-11 I-12  8 I 11-12 I-11 I-12  
L. lat. pul say. 5 33.4 33 35 0.89 8 33.25 33 35 0.70 
L.lat.dors. pul say. 5 3.2 3 4 0.44 8 3.125 3 4  
L.lat. vent. pul say. 5 3    8 3    

Farinks di  sayısı 5 2.4.5    8 2.4.5    
Yarpuz Çayı Ceyhan (Af in)

 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 4 II 8-9 II-8 II-9  13 II –9    
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Anal yüzgeç ı ını 4 II 5    13 II-5    
Kaudal yüzgeç ı ını 4 21.5 20 22 1 13 22    
Ventral yüzgeç ı ını 4 I 7-8 I-7 I-8  13 I-8    
Pektoral yüzgeç ı ını 4 I 11-12 I-11 I-12  13 I-12    
L. lat. pul say. 4 34.846 34 35 0.55 13 34.84 34 36 0.55 
L.lat.dors. pul say. 4 3.25 3 4 0.5 13 4    
L.lat. vent. pul say. 4 3    13 3    
Farinks di  sayısı 4 2.4.5    13 2.4.5    

Hamus Çayı Ceyhan(Hemite Suyu) 
 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 
Dorsal yüzgeç ı ını 10 II 8    6 II 8-9    
Anal yüzgeç ı ını 10 II –5    6 II-5    
Kaudal yüzgeç ı ını 10 21.8 20 22 0.632 6 22    
Ventral yüzgeç ı ını 10 I-8    6 I-8    
Pektoral yüz. ı ını 10 I 12    6 I-12    
L. lat. pul say. 10 35.1 35 36 0.567 6 36    
L.lat.dors. pul say. 10 4    6 4.5 4 5 0.54 
L.lat. vent pul sayısı 10 3    6 3.5 3 4 0.54 
Farinks di  sayısı 10 2.4.5    6 2.4.5    

Karaçay malı Deresi 
 N X Min Mak SD N X Min Mak SD 

Dorsal yüzgeç ı ını 5 II 5-7    5 II 5-8    
Anal yüzgeç ı ını 5 II-5    5 II 4-5    
Kaudal yüzgeç ı ını 5 20.8 20 22 1.09 5 23.2 22 24 1.09 
Ventral yüzgeç ı ını 5 I-8    5 I-8    
Pektl yüzgeç ı ını 5 I 12-13    5 I-12    
L. lat. pul say. 5 36    5 35.8 35 36 0.44 
L.lat.dors.pul sayısı 5 4.2 3 5 1.09 5 3.6 3 4 0.54 
L.lat. vent pul sayısı 5 3    5 3    
Farinks di  sayısı 5 2.4.5    5 2.4.5    

Kuyruk yüzgeci ı ın sayısı Tekir  ve  Fırnız Çayı’nda 20 adet, Zeytin Çayı, Körsulu Çayı, Sabun Deresi, Savrun 
Çayı, Yarpuz Çayı,  Ceyhan Nehri (Af in-Yazıdere), Hamus Çayı ve Ceyhan Nehri (Hemite Suyu)’nde 22 adet; 
Aksu Çayı ve Karasu’da  24 adet, Karaçay’da 21, malı Deresi’nde ise 23 adet olarak tespit edilmi tir. Ventral 
yüzgeç ı ın sayısı Tekir Çayı, Sabun Deresi ve Savrun Çayı hariç di er sistemlerde  I-8 olarak bulunmu tur.
Pektoral yüzgeç ı ın sayılarının ise  tüm sistemlerde  I 11-14 arasında de i ti i bulunmu tur. Line lateral pul sayısı
35-36 arasında olup line lateral- dorsal pul sayısı 3-5 ve line lateral- ventral pul sayısı ise 3-4 olarak bulunmu tur.

SONUÇ VE TARTI MA
Garra rufa’nın genellikle Dicle, Fırat, Seyhan ve Ceyhan Nehir sisteminde buludu u  Geldiay ve Balık (1988) 
tarafından bildirilmekte olup söz konusu Garra rufa bireylerinin Ceyhan Nehir sistemindeki da ılımı ve 
morfometrik özellikleri üzeine kapsamlı bir ara tırma bulunmamaktadır. Ceyhan Nehri  ve kollarındaki 19 akarsu 
sisteminden 14’ünde Garra rufa bireyleri tespit edilmi  ve 126 m (Yarpuz Çayı) rakımdan 1233 m (Ceyhan Nehri- 
Yazıdere) rakıma kadar de i en habitatlarda bulundu u saptanmı tır. Kuru (1986), Garra rufa obtusa ve Garra
variabilis’in su sıcaklı ına ba lı olarak akarsu sisteminin üst kolları ile alt kısımları arasında göç ettiklerini 
belirtmektedir. Ara tırmamızda ise Garra rufa bireylerinin özellikle yaz aylarında Ceyhan Nehir sisteminin üst 
kollarında yer aldı ı, kı  aylarında ise bu habitatlarda bulunmaması bu nedenlerden kaynaklanmı  olabilir.

Ceyhan havzasındaki Garra rufa bireylerinin ortalama a ırlıkları 15.63 g, ortalama total boyları ise 99.10 mm’dir. 
Standart boy maksimum vücut yüksekli inin 4.68, ba  boyunun 4.35, burun uzunlu unun 12.16, dorsal yüzgeç 
uzunlu unun ise 6.11 katı kadar olup, ba  boyu/göz çapı oranı ise 5.07 olarak bulunmu tur (Tablo 2). Kalkan ve 
Erdemli (1994), Fırat Nehri’nin bir kolu olan Sultansuyu’ndaki Garra rufa obtusa (Heckel, 1843) bireylerinde 
standart boyun, maksimum vücut yüksekli inin 9.9-13.2 katı, ba  boyu ise göz çapının 11.0-14.3 katı kadar 
oldu unu; yine Fırat Nehri’nin bir kolu olan iro Çayı’ndaki Garra rufa obtusa’da standart boy, maksimum vücut 
yüksekli inin 4.2-5.6 katı (Da lı ve Erdemli, 2003) ve Tohma Çayı’ndaki Garra rufa obtusa bireylerinin standart 
boyu maksimum vücut yüksekli inin 3.5-4.5, ba  uzunlu unun 3.6-4.8 katı kadar oldu u Erdemli ve Kalkan(1996) 
tarafından bildirilmektedir. Söz konusu morfometrik özellikler Tohma Çayı ve iro Çayı’nda ya ayan Garra rufa 
obtusa bireylerinin Ceyhan Nehir sistemi ve buna ba lı akarsu ve çaylarda ya ayan Garra rufa bireyleri için bulunan 
de erlere benzerlik gösterirken Sultansuyu’nda ya ayan Garra rufa obtusa bireylerden ise oldukça farklılık
göstermektedir. 
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Garra rufa bireylerinin morfometrik karakterleri akarsu sistemlerine göre istatistiksel olarak kar ıla tırılmı  ve total 
boy ile olan logaritmik ili kilerine ait e itlikler ile korelasyon katsayıları belirlenmi tir. Ancak, belirtilen bu 
özellikler ile ilgili yapılmı  çalı ma bulunamadı ından bu çalı madaki de erlerin kar ıla tırmasını yapmak mümkün 
olmamı tır.

Garra rufa  bireylerinin diagnostik özellikleri sistemlere göre ortaya konulmu  ve Türkiye’de ve ran’da da ılım
gösteren Garra rufa obtusa ve Garra rufa üzerine yapılan çalı malar Tablo 6.’da verilmi tir

Tablo 6. Garra rufa bireylerinin farklı akarsu ve kaynaklardaki diagnostik özellikleri.

Tür Habitat Dorsal Anal L.lat. L.trans. Kaynak 

Garra rufa 
obtusa

Seyhan
Barajı,Asi
Nehri

D II-III 6-8 A II-III5-6 33-37 4-6/3-4 Balık(1988)

Garra rufa 
obtusa

Keban Baraj 
Gölü

D III 8-9 A II 5 35-40  Ekingen ve 
Sarıeyyüpo lu(1981)

Garra rufa 
obtusa 

iro
Çayı(Fırat’a
karı ır)

D III-8 A II-5 36-38  Da lı ve Erdemli(2003) 

Garra rufa 
obtusa 

Tohma 
Çayı(Fırat’a
karı ır)

D III-8 A II-5 34-38  Erdemli ve Kalkan(1996) 

Garra rufa 
obtusa 

Dicle, Fırat,
Van Gölü ve 
Karadeniz
Havzası

D III 7-9 A II-III 5 34-38  Kuru(1975) 

Garra rufa 
obtusa 

Sultansuyu 
(Fırat’a
karı ır)

D III-8 A II-5 34-38  Kalkan ve Erdemli (1994) 

Garra rufa Dicle Nehri 
( ran)

D III-8 A II-5 34-36  Coad (1997) 

Garra rufa Maharlu Gölü 
( ran)

D II-8 A II-5 31-38  Coad (1997) 

Garra rufa Ceyhan Nehri D II-III 5-9 A II 4-5 33-37 3-5/3-4 Bu çalı ma 

Tablo 6.’a göre Garra rufa bireylerinin diagnostik özellikleri  D II-III 8, A II 5, line lateral pul sayısı 31-38 olarak 
de i mektedir. Garra rufa obtusa bireylerinde ise D II-III 6-9, A II-III 5-6, line lateral pul sayısı 33-40’dir.  Ceyhan 
Nehir sistemi ve buna ba lı kaynaklarda gerçekle tirilen bu çalı mada ise Garra rufa diagnostik özellikleri; D II-III 
5-9, A II 4-5, line lateral pul sayısı ise 33-37 olarak bulunmu tur. Buna göre Garra rufa  bireyleri için belirtilen 
diagnostik özellikler bu ara tırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Sonuç olarak Garra rufa bireyleri Ceyhan Nehir sisteminde geni  bir da ılım göstermektedir. Garra rufa obtusa ise 
yurdumuzda Sivas’ın Kangal ilçesindeki “Balıklı Kaplıca”da Sedef hastalı ı (Psoriasis) tedavisinde 
kullanılmaktadır. Garra rufa’nın ekonomik bir önemi olmamasına kar ın  biyolojik çe itlilik açısından önemli olup 
habitatları bozulmadan korunması gerekir.
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DEN Z SALYANGOZU (Rapana thomasiana)’NUN  YA  VE BÜYÜME 
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CEMALETT N AH N* ERTU  DÜZGÜNE ** SEM H ENG N*
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**Karadeniz Teknik-Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi-TRABZON 

*** Karadeniz Teknik-Üniversitesi Giresun Fen Edebiyat Fakültesi-G RESUN

ÖZET 
Bu çalı madaDo u Karadeniz’deki deniz salyangozu (Rapana thomasiana)'nın boy-frekans verilerinden yararlanarak 
ya  analizleri sonucu büyüme parametreleri ve avcılık yapısının  belirlenmesi amaçlanmı tır. Do u Karadeniz’de Rize 
sahillerinden tuzakla ve dalarak  688 deniz salyangozu toplanmı tır. Örneklerin boy frekanslarından 0-V ya  sınıfı elde 
edilmi tir. Ya  sınıflarına kar ılık gelen ortalama boylardan ayarlanarak  büyüme parametrelerinden L  = 103.97 mm, 
k= 0.345, t0= -0.310 ve W  = 213,52 g olarak tahmin edilmi tir.  Boy-a ırlık arasındaki ili ki W =0, 000091 L 3,1585  ,  
ölüm oranı Z = 0,96, do al ölüm M=0.78, avcılık ölümü F=0.36 ve i letme oranı E=0.32 olarak belirlenmi tir.
Anahtar kelimeler : Do u Karadeniz, R. thomasiana,büyüme parametreleri, ölüm oranları,

ANALYSIS OF AGE AND GROWTH PARAMETERS OF RAPA WHELK (Rapana thomasiana)

ABSTRACT
The aim of this study was to determination growth parameters and effects of fishing activities on the stock Rapa Whelk 
(Rapana thomasiana) in Eastern Black Sea coasts by using age structure  estimated through length-frequency 
distribution data. A total of 688   specimens were collected by traps and diving along the coasts of city of Rize.  The age 
groups ranged between 0 to V. The growth parameters calculated using the average lengths of each age class were 
estimated as   L  = 103.97 mm, k= 0.345, t0= -0.310, and W  = 213,52 g. The length-weight relationships, death, 
natural death, fishing death and stock exploitation rates were calculated as W =0, 000091 L 3,1585, Z = 0,96, M=0.78, 
F=0.36 and  E=0.32, respectively. 
Key Words: Eastern Black Sea, R. thomasiana, Growth parameters, Mortality rates,   

G R
Dünyada artan protein talebini kar ılamak ve sa lık açısından su ürünleri önemi ön plana çıkmasıyla  su ürünleri 
kaynakları sürekli olarak i letilmektedir. htiyacı kar ılaya bilmek için özellikle balık stoklarının a ırı derecede 
i etilmesi sorunu çözmek için yeterli olmadı ından alternatif kaynaklar aranmaya ba lanmı tı. Alternatif kaynak olarak 
yumu kçalar (mollusca) ve çift kabuklular  (bivalve)  dikkatleri çekmi tir.

Ülkemizde bu tür canlılara kar ı taleplerin faz olmamasına ra men artan dı  talepleri kar ılamak için bu canlılardan
Rapana thomasiana  özellikle Karadeniz balıkçıları için bir alternatif kaynak olmu tur. R. thomasiana bu özelli iyle
hem balıkçıların hem de bu sahada çalı an bilim adamalarının dikkatini çekmi tir. Üzerinde önemli çalı malar 
yapılmı tır; Karadeniz’de ilk kez 1946 yılında Novorossisk körfezinde görülmü tür. Birçok türler gibi gemi balast 
sularıyla ta ındı ı tahmin edilmektedir (Bilecik 1975, Düzg 1988). Deniz salyangozuna ait veliger larvalarının negatif 
olarak yüzmesi nedeniyle bu türün di er alanlara ta ınmaları ve da ılmaları insan aktivitelerinden kaynaklanmaktadır
(Cesari and Mizan, 1993). Dünyada bu türün üreme ve sindirim sisteminin morfolojisi (Hou, S., Chen, J., Hou, L., 
Wang, Q., Li, G., 1990, 1991), ya amın ilk evrelerinde tuzlulu a kar ı töleransı, larval geli imi (Mann, R., Harding, J., 
and Haywood, S.L., 1999), da ılım beslenme ve üreme üzerine (Harding and Mann, 1999;) çalı malar yapılmı tır.
Da ılımı üzerine (Bilecik, 1975), stok tespiti (Düzgüne  vd., 1992; Prodanov and Konsulolova, 1995), prey-predatör 
ili kisi (Konsoulova, 1992), üreme özellikleri ve biyolojisi (Emiral, 1997; 2003) ara tırılmı tır.

Bazı yumu akçalarda ya  tayinleri kabuk üzerindeki halkaların incelenmesi ile yapılabildi i gibi kabuk üzerinden ya
tayini yapılamayan türlerde ise kabuklardan ince kesitler alınarak mikroskop altında incelenmesi ile 
gerçekle tirilmektedir (FAO, 1989, Av ar, 1997). Kabuk üzerindeki halkalardan ya  tespitinin tam olarak 
belirlenememesi ve ince kesit yönteminin zor ve pahalı bir yöntem olması nedeniyle ya  tespiti boy-frekans 
de erlerinden yararlanılarak belirlenmeye çalı ılmı tır.  Bu yöntemin temeli Petersen'in çalı malarına dayanmaktadır.
Petersen yöntemi; boy da ılımındaki farklı yıl sınıflarının her birinin ayrı ya  sınıflarını temsil etti i varsayımına
dayanmaktadır (FAO, 1989, , Av ar, 1997 King, 1995). 
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Bu çalı ma henüz daha ya ları belirlenmemi  populasyonun ya  kompozisyonu ve büyüme parametrelerini ortaya 
koyarak stokların daha sa lıklı yönetilmesine katlı sa layacaktır.

MATERYAL VE METOD
Bu çalı ma 2003 A ustos-Ekim ayları arasında Do u Karadeniz’de Rize sahillerinden tuzakla ve dalarak toplanan 
örneklerin biyometrik ölçümlerinden yararlanılmı tır. Elde edilen biyometrik ölçümlerin boy-frekans de erlerinden
yararlanarak F SAT programındaki Bhattacharya metodu uygulanarak ya  sınıfları tahmin edilmi tir. Alınan örnekler 
laboratuarda boy, geni lik ve kalınlıkları 0,1 mm hassasiyetli kumpas ile ölçülmü  a ırlıklar ise 0,01 hassasiyetli 
Shimadzu dijital terazi ile tartılmı tır.

Boy-frekans da ılımına  Bhattacharya yöntemi uygulanmı tır. Bu amaçla alınan örnekler 2 mm'lik boy sınıflarına
ayrılarak her sınıfa kar ı dü en frekanslar tespit edilmi tir. Boy-a ırlık ili kisi W = a L b formülünden yararlanılarak
belirlenmi , a ve b de erleri en küçük kareler yöntemine göre hesaplanmı tır. Ya -boy arasındaki ili kinin
belirlenmesinde Von Bertalanffy'nin  Lt = L  [1-e-k(t-t0) ] denkleminden yararlanılmı tır.  Burada, L ; R. thomasiana’nın
ula abilece i maksimum boy, k; büyüme katsayısı ve t0; boy'un teorik olarak sıfır kabul edildi i ya . Ölüm oranı, Ya a
dönü türülmü  (tl= t0 -1/k ln(1-L/L ) boy grupları ile frekanslar (LnN/ t) arasındaki do rusal ili kiden yararlanarak   
belirlenmi tir.  Buna göre tl ; boydan hesaplanan ya  ve L ; boy, N; frekans ve t; iki ya  arasındaki fark. Do al ölüm 
oranı ise LnM=-0.0152 – 0.279*LnL  + 0.6543*LnK + 0.463*LnT ve avcılık ölüm oranı Z=F+M ba ıntılarından
yararlanarak tespit edilmi tir. Burada T; çalı ma sahsını ortalama sıcaklı ı M; do al ölüm ve F; avcılık ölümü. letme 
oranı ise E= F/Z den tespit edilmi tir. Programdan yararlanarak boya dayalı Virtual Population Analysis (VPA) 
yapılarak avcılı ı yapılan populasyon yapısı  ortaya konmu tur (FAO, 1989, King, 1995, Av ar, 1997 Gulland, 1988). 

BULGULAR
Ara tırmada elde edilen 688 adet R. thomasiana’nın biyometrik ölçümleri yapılmı tır.  Ara tırmada iki farklı ortalama 
hesaplanmı ,  katılım dönemindeki ortalama boy L=44.61±0.883 mm ve ortalama a ırlık W=27.22±1.145 g iken 

avlanabilir boy olan 40 mm den büyük 
bireylerin ortalama boyu L=57.08±0.431 
mm ve ortalama a ırlık W=38.65±1.92 g 
olarak tespit edilmi tir. Boy-a ırlık ili kisi
ise ekil 1’de verilmi tir.

ekil 1. Boy-a ırlık ili kisi

 Ya -boy ili kisini belirlemek için boy 
frekansları ele alınarak Bhattacharya 
metoduna göre olu turulan yıl
sınıflarından her yıl sınıfına kar ılık gelen 
ortalama boy ve a ırlıklar belirlenmi tir.
Elde edilen veriler ile  metoda göre 6 yıl
sınıfı tespit edilmi tir. ( ekil 1). 

ekil 2. Bahattacharya 
metoduna göre elde 
edilen ya  kortları

Elde edilen ilk yıl sınıfı 0 
ya  grubu olup ortalama 
boy 9.858±3.096 mm 
bulunmu tur.  Metoda 
göre belirlene di er ya
sınıfları ve ya lara
kar ılık gelen ortamla 
boylar  Tablo 1’de 
verilmi tir. Ya lara
kar ılık gelen ortalama 
boylardan ya -boy ili kisi

W = 9E-05L3,1585

R2 = 0,989
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tahmin edilmi tir ( ekil 3).

Tablo 1. Bhattacharya metoduna göre ya , ortalama boylar ve boylara kar ılık gelen ortalama a ırlıklar
Ya  N Boy (mm)  A ırlık (g) 
0 194 9.858± 0.222 0.125 
1 174 39.344± 0.505 9.918 
2 193 56.907± 0.389 31.822 
3 46 69.575± 0.401 60.038 
4 26 79.826± 0.474 92.686 
5 10 88.287± 0.731 127.396 
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ekil 3. Ya -boy ve ya -a ırlık ili kisi

Ford-Walford’a göre ya  sınıflarına kar ılık gelen boylar arasında yapılan regresyon analizi sonucu R. thomasiana
populasyonuna  ait büyüme parametreleri tahmin edilmi tir. Buna göre; L  = 103.97 mm, k= 0.345, t0= -0.310 ve W  = 
213,52 g tespit  edilmi tir

Ölüm oranları, ya a dönü türülmü  boylarla 
frekanslar arasındaki regresyon tahmin 
edilmi tir ( ekil 4). 

ekil 4. Mutlak ya  ve frekans arasındaki
ili ki

Regresyon sunucu elde edilen do rusal
denklemdeki (y= 7.68 -1.14x) e im (b) anlık
toplam ölümü (Z)’yi verir. Bu durumda Z= 
1.14 ve korelasyon katsayısı (r=0,97) olarak 
bulunmu tur. Do al ölüm (M) Pauly göre,  
büyüme parametrelerinden L , k ve çalı ma 
sahasının ortalama sıcaklı ından (T) 
yararlanarak  M= 0,78 bulunmu tur. Avcılık
ölüm oranı  F= 0,36, ( ekil 5) ve i letme oranı

ise E= 0.32 bulunmu tur.

Boy grupları ve her boy grubuna kar ı gelen frekanslardan yararlanarak yapılan VPA analizinden do al ortamda her 
boy grubunda buluna bilecek  birey sayısı ve bu bireylerden avlanabilecek miktar tahmin edilmi tir (Tablo 2). Boy 
sınıflarındaki avcılık ölümlerine bakıldı ında avcılık yo unlu unun belirlenen avlanabilir boyun (40 mm) üzerinde 
yo unla tı ı  görülmü tür. Tabloya bakıldı ında boy sınıflarına göre avcılık ölüm oranı en yüksek olan boy sınıfları 83-
85 mm (F=0.7520), 59-61 mm (F=0.7135) ve 53-55 mm (F=0.6856)  olarak tahmin dilmi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Karadeniz’in kapalı deniz olması ve deniz ta ımacılı ında yo un olarak kullanılması bölge ülkelerine ticari yönden 
önemli ekonomik katkı sa ladı ı a ikardır. Fakat ticari aktivitelerde kullanılan gemilerin ekolojik ortamda meydana 
getirebilecekleri de i iklikleri uzun zaman dikkate alınmamı tır. Son yüzyılın yarısında Karadeniz’e gemi balast  
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ekil 5. Çalı ılan stokun Virtual Population Analysis (VPA) ya göre durumu 

sularıyla ta ınan ve ortama adapte olup önemli stoklar olu turan canlılar dikkatleri çekmi tir. Bu canlıların bulundu u
ekolojik ortamdaki canlılarla önemli derecede ili ki içersinde olması ekosistem deki populasyon yapılarında önemli 
de i imlerin meydana gelmesine neden olmu tur. Bu durum bölge balıkçısını yıllar bazında ekonomik açıdan negatif 
etkilerken bazı türler Karadeniz balıkçısına katkı  sa lamaktadır. Ara tırmada hem balıkçılık açısından hem de ekolojik 
ortamda meydana getirdi i de i ikliklerle dikkatleri üzerinde toplayan deniz salyangozunun ya  analizi, ya a ve boya 
ba lı populasyon parametrelerinin analizi ve avcılık durumu irdelenmi tir. Günümüze kadar Karadeniz’de canlının
da ılımı (Bilecik 1975), anatomik yapısı (Lupu, 1977), Do u Karadeniz’de stok tespiti (Düzgüne , 1992), av ve avcı
(prey predatör) ili kisi  (Konsulova, 1992), Do u Karadeniz’de üreme özellikleri (Emiral, 1997), Sindirim fizyolojisi 
(Balta, 2000) ve Biyoekolojisi (Emiral, 2003) çalı ılmı .

Bu çalı mada populasyonların yönetiminde önemli etken olan kriterlerden  ya  kompozisyonu ve büyüme parametreleri 
belirlenmi tir. Çalı mada ise  boy-frekanslardan yararlanarak ya  kompozisyonu 0-V ya  arasında,  büyüme 
parametrelerinden L  = 103.97 mm ve W =213,52 g eklinde belirlenmi tir. Bu de erlendirmeler dikkate alındı ında
önceki çalı malarda do ada bulunan maksimum boy 120 mm dir. Bu çalı mada belirlenen asimptotik boydan daha 
büyük oldu u ifade edilebilir. Bu durum deniz salyangozu stoklarında boyca küçülmenin oldu unu göstermektedir. 
Stokların bu durumunu daha çarpıcı bir ekilde  çalı madaki ortalama boy ve a ırlıklar da göstermektedir. Ara tırmada 
katılım dönemindeki bireyler dahil ortalama boy L=44.61±0.883 mm ve ortalama a ırlık W=27.22±1.145 g iken yasal 
avlanabilir boy olan 40 mm den büyük bireylerin ortalama boyu L=57.08±0.431 mm ve ortalama a ırlık W=38.65±1.92 
g olarak tespit edilmi tir. Oysa 1992’de deniz salyangozu yo un av baskısı altında iken yapılan bir çalı mada ortalama 
boy 62.15 mm ve a ırlık 47.22 g bulunmu tu (Düzgünne , 1992) .  Bu verilerle dikkate alındı ında  stoklarda bir 
küçülme söz konu olmaktadır. Bulunan i letme oranın dü ük olu u bölgede avcılı ın çok dü ük oldu unu
göstermektedir. Yıllardır bölgede direçle avlanmasının yasaklanmasına kar ın stokların yapısında bir iyile me 
beklenirken bireysel büyüklüklerde küçülme söz konusu olmaktadır. Bunun nedenlerini u ekilde sıralayabiliriz;

-Yüksek yo unlukta üreme 
- Avcılı ın  dü ük olması ile katılımın sürekli artması
-Bireyler arasında besin rekabetine girmesi 
-Bentik canlılar üzerinde predatör olması
-Beslendi i canlı stoklarının sınırlı ve çe itlilik yönünden az olması
-Sürekli varolan besin kaynaklarının azalması
-Dü manı bulunmaması yani predasyona u ramaması
-Son zamanlarda özellikle yol yapımı nedeniyle yapılan dolgularla ya ama ve beslenme alanının sınırlanması.
-Yol  dolgusu nedeniyle besin kayna ını sa layan bivalvlerin ya am alanlarının bozulması.
Deniz salyangozu ilk etapta küçük balıkçılar için ekonomik bir girdi sa larken di er yönden Karadeniz’in ekolojik 
yapısına büyük bir zara vermektedir. Tüm bentik fauna üzerinde özellikle çiftkabuklu ve mllosclar üzerinde etkili 
olmakta. Aynı ekilde bentik canlılarla direk ili kili olan di er canlı stoklarını da etkilemektedir. 
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Tablo 2. Virtual Population Analizine göre her boy 
sınıfındaki birey sayısı ve avcılık ölüm oranı

Her ne kadar balıkçılık açısından kısa süreli bir girdi sa larsa
da uzun vadede ekolojik yönden büyük tahribatlara yol 
açaca ı ve Karadeniz’in gelece ini tehdit etmektedir. 
Dolayısıyla her ne ekilde olursa olsun daha fazla tahribat 
vermeden  ortamdan çekilmesi gerekir yada zararsız hala 
gelecek ekilde stokların azaltılarak kontrol altına tutulması.
Bunun için verimli yeni av araçları dizayn edilmesi ve 
balıkçılara  sunulması hem balıkçılar katkı sa layacak hem de 
ekolojik denge korunmu  olacaktır.
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Boy 
sınıfları
(mm)

Frekans
(N)

Populasyon Avcılık
ölümü

89-91 2.00 6.33 0.3600 
87-89 1.00 9.55 0.3514 
85-87 2.00 14.54 0.5218 
83-85 4.00 22.69 0.7520 
81-83 3.00 31.19 0.4254 
79-81 2.00 39.89 0.2339 
77-79 4.00 51.80 0.3932 
75-77 6.00 67.38 0.4886 
73-75 9.00 88.03 0.6023 
71-73 5.00 106.77 0.2840 
69-71 4.00 126.24 0.2016 
67-69 9.00 152.72 0.4016 
65-67 13.00 185.82 0.5046 
63-65 14.00 222.87 0.4737 
61-63 20.00 269.30 0.5902 
59-61 28.00 327.91 0.7135 
57-59 29.00 392.23 0.6404 
55-57 29.00 461.38 0.5635 
53-55 40.00 546.88 0.6856 
51-53 31.00 628.95 0.4735 
49-51 25.00 709.97 0.3481 
47-49 25.00 795.72 0.3210 
45-47 18.00 878.98 0.2151 
43-45 26.00 974.80 0.2905 
41-43 35.00 1290.96 0.2758 
39-41 24.00 1421.57 0.1756 
37-39 19.00 1553.97 0.1307 
35-37 17.00 1691.02 0.1105 
33-35 15.00 1832.66 0.0924 
31-33 11.00 1976.77 0.0645 
29-31 12.00 2128.34 0.0671 
27-29 11.00 2285.45 0.0587 
25-27 5.00 2442.98 0.0256 
23-25 3.00 2604.73 0.0147 
21-23 1.00 2770.68 0.0047 
19-21 2.00 2943.85 0.0091 
17-19 2.00 2453.37 0.0124 
15-17 4.00 2586.87 0.0241 
13-15 9.00 2729.43 0.0526 
11-13 17.00 2884.39 0.0961 
9-11 29.00 3056.27 0.1583 
7-9 44.00 3248.75 0.2311 
5-7 62.00 3465.64 0.3122 
3-5 15.00 3641.33 0.0728 
1-3 2.00 3808.47 0.0094 
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T TREYEN GÖL(S DE-ANTALYA)YÜKSEK SU B TK LER
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S.D.Ü. E irdir Su Ürünleri Fakültesi 32500 E irdir Isparta 
Tel  0246 3133447-50     Faks : 0246 3133452 

Eposta : ekesici@sdu.edu.tr 

ÖZET   
Titreyen Göl(Eskibo az Gölü) yüksek su bitkileri(makrohidrofit)  2001 ubat ve Kasım 2002 tarihleri arasında yapılan
mevsimsel örneklemeler ile taksonomik açıdan bu çalı ma kapsamında ara tırılmı tır.Elde edilen flora örneklerinin 
incelenmesi sonucunda; Titreyen Göl’de toplam 24 familya saptanmı tır.Örneklerin de erlendirilmesi sonucunda; 
Magnolıopsıda sınıfından 14 familyaya ait 21 tür,Lılıopsida sınıfından 9 familyaya ait 24 tür ve Thallophyta’lara ait 1 
familyadan 1 tür olmak üzere 46 takson saptanmı tır.Tespit edilen 44 takson Titreyen Göl’den ilk defa bildirilmi tir.
Anahtar Sözcükler:TitreyenGöl,Lılıopsida,Magnolıopsida,Thallophyta, Makrohidrofitler (Yüksek su bitkileri), 
Antalya

MACROH DROPHYT OF T TREYEN LAKE(S DE-ANTALYA)

ABSTRACT
The macrohydroppht flora of Titreyen Lake(Eskibo az Lake) was seasonal studied taxonomically betwen February 
2001-November 2002 in this study.As a resul  of stuydıng flora materials,totally 24 families were determined.As a 
result of studying obtained totaly 46 taxa were determined.The analyses of the samples Indicated the presence of 21 
species belonging 14 families of Magnolipsida classis,24 species belonging 9 families of Lılıopsida classis and 1 
species belonging  1 families of Thallophyta.The determined 44 taxa have been firstly recorded from the Titreyen Lake. 
Keywords:TitreyenLake,Lılıopsida,Magnoliopsida,Thallophyta,Macrohydrophyt, Antalya 

G R
Göller biyolojik zenginli i,do al güzellikleri ve fiziki özellikler ilk canlıların ,insanların ilk tercih ettikleri ortamlar 
olmu tur.Göllerin çok farklı amaçlarla ve amaç dı ı kullanılması,teknolojik geli melere ra men hızlanan tahribi ve yok 
edili i,do al ekosistemlere önemli oranda zarar vermektedir.Göllerin ya lanma sürecini belirleyen en önemli unsurlar 
dan biride;su bitkilerinin a ırı ço almasıdır.Göllerin do al yapılarına müdahale edilmesi,önce flora-fauna dengesi ve su 
kalitesini olumsuz yönde etkiler.Bu tür olu umlar göllerin evülasyonlarını hızlandırır.Göllerin  su bitkilerinin tür ve yer 
alma hızlarının bilinmesi,izlenmesi;göllerin verimlili inin,taban özelli inin ve verimlili inin belirleyicisidir(Kesici 
1997 )

Titreyen Göl ülkemizin en çok   bilinen antik yörelerinden biri olan eski liman kenti Side’ye 7 km uzaklıktadır.Göl; bir 
tarafında kızılcam, karacam ve fıstık  cam a açlarının yo unlukta oldu u Sorgun Ormanı ,di e tarafında çok sayıda
turistik tesisler ve deniz ile sınır olu turmaktadır.Ara tırma bölgesi, daha önceki yıllarda Ku  Cenneti olarak 
adlandırılan Önemli Ku  Alanı olup, soyu tükenmekte olan ku ların ya ama/konaklama  alanı olu turması nedeniyle 
Türkiye’nin en önemli ku  halkalama  /kayıt altına alma istasyonudur. 

Titreyen Göl biyolojik ve ekolojik özellikleri yönünden  çok önemli bir göçlük olup, sulak alan ekosistemi ile 
ekonomik, bilimsel ve kıyı yönetimi açısından oldukça ilgi çekicidir. 

Titreyen Göl de de di er göllerimizdekine benzer insan etkinlikleri ile yapılan müdahaleler sonucu gölün ekolojik yapısı
farklıla mı  olup, besin tuzlarının artı ına ba lı olarak yüksek su bitkilerinin gölde a ırı ço almasına neden olunması
sonucu ötrifikasyon artmı tır.

nsanlar ekonomik nedenlerle,bilinçli/bilinçsiz tasarımları ve kendi rahatları için do al dengeyi bozabilecek çök farklı
etkinliklerde bulunmu  ve bulunmaktadırlar.Bunun sonucu olarak da hava,su,toprak gibi en önemli ya am mekanları
gün geçtikce azalan ve aranılan mekanlar haline gelmektedir(Kocata  1994).

MATERYAL VE YÖNTEM

Ara tırma alanı;kuzeyinde Toros’lar,güneyinde Akdeniz,do usunda Manavgat Çayı ile çevrelenen Titreyen 
Göl’dür( ekil1-2). Makrohidrofitler(yüksek su bitkileri)Titreyen Göl ve göle;Manavgat Çayı’nın denize döküldü ü
bölümüyle ba lantısı sa lanan ve su giri i savakla sa lanan pompaj istasyonu içeren kanal boyunca(ortalama400m 
uzunlukta) toplanmı tır.
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Ara tırma alanında ubat 2001-
Kasım2002 tarihleri arasında
yapılan mevsimsel örnekleme 
çalı malarında  bitki toplama 
yöntemleri Seçmen vd. (1995 
)ne göre yapılmı tır.Bitkilerin
tür tanımlamalarında;
Seçmen(1997), Davis(1965) 
(1986)’in yayınlarından
yararlanılmı tır.

ekil 1 : Titreyen Göl (Antalya) 

ekil 2-Titreyen Göl(Side-
Antalya) Haritası

BULGULAR
Titreyen Göl;Manavgat ilçesi sınırları içerisinde ,Eski Manavgat çayının denize dik inen yata ının çevrilmesi sonucu 
çayın eski yata ından olu an bir sulak alandır.Göl ile deniz arasındaki uzaklık 220m kadar olup,göl  kum setleri ile 
denizden ayrılmaktadır.Titreyen Gölün uzunlu u 550m,geni li i 250m dir.Manavgat Çay  ba lantısında yer alan 
pompaj istasyonundan bırakılan suya ba lı olarak  göl alanı de i im göstermekte olup,su seviyesi de buna ba lı olarak 
3-5m arasıda farklılık göstermektedir.  
Göl; çok yo un bir ekilde submers(su altında ya ayan),emers(Yarısı su altında yarısı su üstünde ya ayan),çayır ve 
bataklık bitkileriyle kaplıdır.Bitki örnekleri Titreyen Göl ve göle ba lantılı Manavgat Çayı’nın kolundan toplanarak tanı
yapılmı tır.Titreyen Göl’de saptanan 24 familyaya ait 46 tür a a ıdaki çizelge 1 de verilmi tir.

Çizelge1.Titreyen Göl’ün Makrohidrofitleri(Yüksek su bitkileri) 

AL SMATACEAE(Susinitotogiller)
Alisma lanceolatum With 
Saittaria sagittifolia L.

APICAE(UMBELL FEREA)(Maydanozgiller)
Apium nodiflorum(L)Log.
Oenanthe aquatica(L)Poiret.

BRASS CACEAE(Hardalgiller)
Nasturtium officinale R.Br. 
BUTOMACEAE(Hasrsazı iller)
Butomus umbellatus L.

CERATOPHYLLACEAE(Boynuz otugiller) 
Ceratophyllum demersum L.

CYPERACEAE  (Sazgiller)                                 
Carex distans L.

PLANTAGINACEAE (Sinirli otugiller) 
Plantago major L.
Plantago  lanceolata L.
Plantago maritima 
L.POACEAE(Gramıneae)(Bu daygiller)
Hordeum  marinum L. Desf
Phragmites australis (Cav.) 
Phalaris aquatica L.
Rostararia cristata L.
Calamogrotis pseudophragmites
POLYGONACEAE(Çobande ne igiller) 
Polygonum amphibium L.
Polygonum lapathifolium L.
POTAMOGETONACEAE(Su
Sümbülügiller)
Potamegeton natas L.
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Cladıum mariscus(L)Pohl
Cyperus longus L.
Elocharis  palustris ( L).Roemur  
Schoenoplectus litoralis (Schrader) Palla 

FABACEAE(Baklagiller)
Lotus corniculatus

HALORAG DACEAE(SUcivanpercemigiller)
Myriophyllum spicatum L.

JUNCACEAE(Hasırotugiller)
Juncus articulatus 

LAB ATE(Lamiaceae)(Ballı baba iller)
Lycopus europes L.
Mentha aquatica L.
Teucrium scordium 

LYTHRACEAE
Lythrum salicaria 

NAJADACEAE(Su perisigiller) 
Najas minor All.

Potamegeton nodosus Poiret.
Potamogeton panormitanus Biv.
Potamogeton crispus 
Groenlandiadensa(L)Kov.

RANUNCULACEAE(Dü ün çiçe igiller) 
Ranunculus saniculifolius Viv.
ROSACEAE(Gülgiller)
Potentilla reptans L.
SAL CACEAE(Sö ütgiller) 
Salix alba L.
Populus nigra L. 

SCROPHULAR ACEAE(Sırcaotugiller)
Veronica anagallis - aquatica

TAMAR CACEAE(Ilgıngiller) 
Tamarix parviflora DC.

TYPHACEAE(Hasırsazıgiller) 
Typha angustifolia L.
ZANNICHELIACEAE 
Zannıchellia palustris L.

THALLOPHYTA(Tali Bitkiler) 
CHARACEAE(Su Avizeleri) 
Chara sp.

SONUÇLAR VE TART MA
Titreyen Göl’den tespit edilen yüksek su bitkileri orjinen,tür sayısı bakımından de erlendirilmi tir.Sistem;Cronsqusit 
1968 sınıflandırma yöntemine göre(Seçmen 1995) belirlenmi tir.Bu sisteme göre;bitkiler Spermatophyata 
(Phanerogamae) bölümünün,Angıospermae grubunun Magnolıopsıda(Dicotyledonea-Çift Çenekliler-Odunlu veya Otsu) 
sınıfından 14 familya 21 tür ;Lılıopsıda(Monocotyledonea-Tek Çenekliler-Otsu veya odunsu)’dan 9 familyaya ait 24 tür 
saptanmı tır.Ayrıca, Tohumsuz bitkilerin Thallophyta (Tali Bitkiler) grubundan olan ,damarlı bitkilere benzeyen ve 
Ceratophyllum’a benzerli i nedeniyle ço u zaman karı tırılan,sularda makrohidrofitlerin ilk olu umunda sıklıkla
rastlanan gerçekte alg olan Characeae familyasının en yaygın türü olan Chara sp. 1tür olarak tespit edilmi tir.Yıllar
önce ,Titreyen Göl’de Seçmen ve Leblebici tarafından yapılan  çalı mada Cyperaceae familyasından Cladıum
mariscuso, Potamogetonaceae familyasından Potamogeton nodosus türleri belirlenmi tir(Seçmen ve 
Leblebici1997).Titreyen Göl’de 2001-2002 yıllarında ki çalı malarımızda toplam 46 tür belirlenmi  olup,bunlardan 44 
tür göl için yeni kayıttır.

Titreyen Göl  çevresinde konumlanan çok katlı ve çok sayıdaki turistik i letmeler,çam a açları,botanik parkı ve tarımsal 
alanlarla çevrilidir.Göl;çevresindeki bu olu umlardan ve Manavgat Çayından önemli oranda etkilenmektedir.  

Titreyen Göl’ün bitki da ılımında gölle ba lantılı olan kanalda tür sayısı ve çe idi fazladır.Gölün iç kısımlarında
submers ve emers tipi su bitkileri yo unluk göstermektedir.Titreyen Göl’ün kuzey kısmı ve kanal ba lantılı
bölümlerinde,Typha angustifolia ,Phragmites australis ,Myrophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum ve  
Potamogeton türleri yo unluk olu turmaktadır.Gölün ve kanalın dip kısımları tamamen Chara sp.’lerle
kaplıdır.Titreyen Göl’de su seviyesinin 4m oldu u bölümlerde Ceratophylum demersum , Myrophyllum spicatum,
Polygonum amphibium ve 0.50m su derinliklerinde Phragmites australis ile Typha angustifolia yo un bir ekilde
da ılım göstermektedir. 

Sonuç olarak;sulak alanlardaki bitkilerin  tür ve yo unluklarının belirlenmesi,izlenmesi; biyolojik çe itlilikte,göllerin
verimlili inde ve evulosyonlarında çok önemli bir unsurdur.  
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YEN ÇA A GÖLÜ(BOLU)’NDE Acanthodiaptomus denticornis (W ERZEJK , 1887)’ N
SEKONDER PRODUKT V TES

YASEM N (BA BU ) SAYGI VE YILDIZ DEM RKALP

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06532 Beytepe-Ankara, e:mail: basbug@hacettepe.edu.tr, 
dyildiz@hacettepe.edu.tr

ÖZET 
Yeniça a Gölü günlük primer produktivite oranının 60-6200 mgC/m2 arasında oldu u, klorofil a miktarının ise 
fitoplankton patlamasının oldu u aylarda 240 mg/m3’e kadar ula tı ı ötrofik karakterde bir tatlısu gölüdür. Yeniça a
Gölü’nde elde edilen biyolojik, kimyasal ve fiziksel veriler de gölün ileri derecede ötrofik durumda oldu unu
desteklemektedir. Yeniça a Gölü’nde zooplankton kompozisyonu ve mevsimsel de i imi, kirlilik ve buna ba lı olarak 
ortaya çıkan ötrofik ko ullardan belirgin ekilde olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu çalı mada Yeniça a Gölü’nde 
zooplankton kommunitesinde baskın bir tür olan Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejki, 1887)’in sekonder 
produktivitesi  18 aylık bir çalı ma ile ara tırılmı tır. A. denticornis’ in sekonder produktivitesi Hynes (Ya -Frekans)
Metodu kullanılarak hesaplanmı tır. Buna göre A. denticornis’in ortalama sekonder produktivitesi 2,082 ve 12,594  
mg/m3/gün arasında bulunmu tur.
Anahtar Kelimeler: Yeniça a Gölü, Sekonder Produktivite, Bolu, Acanthodiaptomus denticornis

SECONDARY PRODUCTION OF Acanthodiaptomus denticornis (W ERZEJK , 1887) IN 
YEN ÇA A LAKE (BOLU) 

ABSTRACT
Yeniça a Lake is a freshwater system which is in a eutrophic state, with measured daily primary production between 60 
and 6200 mgC/m2 and with chlorophyll a up to 240 mg/m3 during the phytoplankton bloom. Eutrophication is also 
supported by the biological data and the physical-chemical measurements. Zooplankton composition and its seasonal 
variations are affected evidently by the pollution and eutrophic conditions of the lake.  During the study, secondary 
production of Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejki, 1887) which was a dominant copepod in the zooplankton 
community was investigated with 18 monthly surveys. Secondary production was estimated using a Hynes (size 
frequency distribution) method. Estimated average secondary production of A. denticornis was found between 2,082 ve 
12,594 mg/m3/day.
Keywords: Yeniça a Lake, Bolu, secondary production , Acanthodiaptomus denticornis 

G R
Yeniça a Gölü Batı Karadeniz Bölgesinde 40  47  kuzey enlemi, 32  02  do u boylamı arasında Bolu il sınırları
içerisinde, Yeniça a ilçesinde yer alan bir tatlısu  gölüdür. Yeniça a Gölü düz ve yayvan bir ovanın ortasında yer 
almaktadır (Anonim, 1989) ve güneyde Köro lu Da ı (2400 m), kuzeyde ise Gökçeler Da ı (1911 m) ile çevrilidir. 
Gölün deniz seviyesinden yüksekli i 976 m’dir (Ertan ve ark.,1989).  

Yeniça a Gölü’nün yüzeyi mevsimlere ba lı olarak büyük de i iklikler göstermekle birlikte ortalama olarak 1800 
hektardır. Gölün derinli i ise bu çalı manın yapıldı ı dönemde 1.9 ile 5.2 metre arasında ölçülmü tür. Gölün güney ve 
batısında geni  çayırlar bulunmaktadır. Gölün di er kıyıları ise tarım alanları ile çevrilidir. Gölün etrafında yer alan 
çayırlık alan kı  aylarında su seviyesinin yükselmesi ile birlikte sular altında kalmakta ve göl alanı geni lemektedir 
(Anonim, 1989).  

Yeniça a Gölü’nde görülen mevsimsel ta kınlar nedeniyle gölde 1965’li yıllardan itibaren DS  tarafından kurutma ve 
ıslah çalı maları yapılmı tır. Bu amaçla gölün suları kuzey-do usunda açılan bir kanal ile Mengen Çayı’na
bo altılmı tır (Biçer,1966).Yeniça a Gölü’nün jeomorfolojisi ile ilgili kaynaklar incelendi inde göl kapalı bir havza 
durumundayken Ça a Depresyonu sonrasında Mengen Çayı’nın bir kolu olan Ça a Deresi (bazı kaynaklarda A a ıdere
olarak verilmektedir) tarafından kuzey kısmı parçalanmı , bu bölgede gölün dı arı akan bir kolu ortaya çıkmı tır
( nandık, 1965). Bu kol üzerinde DS  bir kanal çalı ması yaparak gölü kurutma kapsamına almı tır. Çe itli kaynaklarda 
1990’lı yıllara kadar bu kanaldan bahsedilmekle birlikte; Yeniça a Belediyesi ve Yeniça a Su Ürünleri Kooperatifinden 
elde edilen bilgilere göre bu çalı manın yapıldı ı dönemde DS  tarafından gölün kurutma kapsamından çıkarıldı ı ve 
göle yakla ık 400 m mesafede bir set çekilerek bu kanalın kapatıldı ı bildirilmi tir.

Yeniça a Gölü do udan gelen Deliler ve batıdan gelen Kuzuviran dereleri tarafından beslenmektedir ( ekil 1). Ayrıca
gölün güney-do usunda yer alan bir kanal yolu ile Yeniça a lçesinin kanalizasyonu direkt olarak göle bo altılmaktadır.
Göl ileri düzeyde ötrofik durumda olup, a ır bir kirlilik baskısı altında bulunmaktadır. Yeniça a Gölü’nde günlük 
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primer produktivite 60-6200 mgC/m2 arasında olup, klorofil a miktarı ise fitoplankton patlamasının oldu u aylarda 240 
mg/m3’e kadar ula maktadır (Saygı and Demirkalp 2004 a, b). Yeniça a Gölü’nde zooplankton kompozisyonu ve 
mevsimsel de i imi, kirlilik ve buna ba lı olarak ortaya çıkan ötrofik ko ullardan belirgin ekilde olumsuz olarak 
etkilenmektedir. Yeniça a Gölü’nde tespit edilen zooplankton türleri ve mevsimsel de i imi ile ilgili detaylı bilgi Saygı
(2005) ve Saygı and Yi it (2005)’de verilmi tir.

ekil 1. Çalı ma bölgesinin haritası ve örnekleme 
yapılan istasyonlar 
Figure 1. The map of study area and sampling stations. 

Sekonder prodüktivitenin tanımı literatürde pek çok 
bilim adamı tarafından ele alınmı tır. Bu bilim 
adamlarının hepsi tanımlama konusunda hemfikirlerdir. 
Buna göre sekonder produktivite birim zamanda birim 
alanda meydana gelen canlı kütle artı  oranıdır ve bu
tanımlama sadece herbivor canlıları de il; tüm tatlısu
omurgasızlarını da içerisine  almaktadır. Sekonder 
prodüktivitenin saptanması sucul ekosistem 
çalı malarında kommunitede yada ekosistemde enerji 
akı ının belirlenmesi, sucul sistemin yönetimi, kirlili in
sisteme etkisinin ara tırılması bakımından son derece 
önemlidir.  

Tatlısularda ya ayan omurgalı ve omurgasız canlıların
sekonder prodüktivitesini tespit etmek amacıyla
kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır.Toplama-
Çıkarma Yönteminde bir türün ya am döngüsünde 

larval dönemden ergin döneme kadar geçen süre içerisinde populasyonda azalan birey sayısı dolayısıyla eksilen kütle 
miktarı tespit edilmektedir (Waters, 1977). Artan Büyüme Toplama (Winberg) Yöntemi do rusal büyüme artı ı ve 
uniform ya  da ılımı gösteren populasyonlara uygulanmaktadır (Mengestou and Fernando, 1991). Anlık Büyüme 
(Ricker) Yöntemi ise sadece farklı ku akları olan ancak yıl içinde sabit büyüme hızına sahip populasyonlar için 
uygulanmaktadır (Mengestou and Fernando, 1991). Allen E risi Yöntemi ise balık, omurgasız populasyonları için 
sıklıkla kullanılmaktadır (Waters, 1977). Ya -Frekans (Hynes) Yönteminde periyodik olarak örnekleme yapılmaktadır.
Populasyondaki bireyler ya  sınıflarına ayrıldıktan sonra her ya  sınıfındaki birey sayısı ve her bireyin ortalama a ırlı ı
tespit edilerek produktivite hesaplanmaktadır (Downing and Rigler, 1984).  

Sulak alanlar bakımından oldukça zengin olan ülkemizde su kalitesinin saptanmasına yönelik sayısız çalı ma 
yapılmasına kar ın produktivitenin do rudan tesbitine yönelik çalı malar her zaman ihmal edilmi tir. Ayrıca ülkemizde 
sekonder produktivitenin tespitine yönelik yapılan çalı malara bakıldı ında, bu konuda büyük bir eksiklik oldu u
görülmektedir. Bu amaçla bu konudaki bo lu u doldurmak ve gelecekte yapılacak bu tipteki çalı malara temel 
olu turmak için Yeniça a Gölü’nde zooplankton kommunitesinde baskın bir tür olan Acanthodiaptomus denticornis’in 
sekonder produktivitesi  18 aylık bir çalı ma ile ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Yeniça a Gölü’nde Ekim 1997 ve A ustos 1999 tarihleri arasında gerçekle tirilen arazi çalı malarında zooplankton 
örneklerini toplamak amacıyla 17 cm a ız çaplı ve 55 µm por  çaplı plankton kepçesi kullanılmı tır. Zooplankton 
örneklerini almak için plankton kepçesi su yüzeyinden yakla ık 25 cm a a ıda tutularak göl üzerinde seçilmi  5 
istasyonda ( ekil 1) 100 metre çekilmi , plankton kepçesinin haznesinde toplanan örnekler 250 ml’lik etiketli 
kavanozlara bo altılmı  ve % 4’lük formaldehit ile tespit edilerek korunmu tur.

De erlendirilmek üzere laboratuvara getirilmi  olan zooplankton örneklerinin birim hacmindeki birey sayısını tespit 
etmek için Zeiss Marka ı ık mikroskobu ve 1 ml hacimli sayım hücresi kullanılmı , sayımlar Downing ve Rigler 
(1984)’e göre yapılmı tır. Bu amaçla plankton i eleri iyice çalkalanarak organizmaların i e içerisinde homojen bir 
ekilde da ılmaları sa lanmı , sayım petrisine alınan 1 ml örnekteki, A. denticornis türünün yumurta, nauplius, 

copepodit ve ergin evrelerindeki birey sayısı tespit edilmi tir. Sayımların tamamı iki tekrarlı olarak gerçekle tirilmi ;
elde edilen bulgular önce kavanoz hacmine, daha sonra ise plankton kepçesinden süzülen su miktarına oranlanarak m3 
hacimdeki organizma sayısı hesaplanmı tır.

2.1. Zooplankton Örneklerinin Biyoması
A. denticornis’in biyomasını hesaplamak amacıyla 1 ml örnekte bulunan ergin, copepodit (furcadaki caudal dallar hariç) 
ve nauplius dönemindeki bireylerin toplam vücut uzunlu u Zeiss Marka ı ık mikroskobu altında mikrometre yardımıyla
ölçülmü tür.
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A. denticornis  boy ve a ırlı ı arasındaki ili kiyi ortaya çıkarmak için Dumont et al.(1975)’da belirtilen yöntem 
izlenmi tir. Bu yönteme göre farklı boya sahip bireyler mikroskop altında seçilmi tir. Daha sonra distile suda yıkanmı
aynı boya sahip bireylerden 50-250 tanesi önceden darası alınmı  alüminyum kapsüllerin içerisine binoküler mikroskop 
altında yerle tirilmi tir.  Bu kapsüller tartım öncesinde 24 saat boyunca 60 °C etüvde kurutulmu tur. Bu i lemden sonra 
10 µg. hassasiyete sahip Gallenhamp marka terazide tartımlar yapılmı tır. Her boy grubundaki bireyin a ırlı ı tespit 
edildikten sonra Regresiyon analizi yardımıyla boy ve a ırlık arasındaki ili ki ortaya çıkarılarak ergin bireyler için 
a a ıdaki e itlik elde edilmi tir : 

Acanthodiaptomus denticornis  için  W =  3.014 x 10 -6. L 2,147   (R2) = 0,9939 
W = Kuru A ırlık (µg.)   L = Boy (µm) 

Yukarıda verilen formüllere göre A. denticornis’in farklı boya sahip ergin bireylerinin kuru a ırlı ı hesaplanmı tır.
Terazinin tartım hassasiyeti nauplius ve copepodit dönemindeki bireyler için yeterli olmadı ından dolayı bu dönemdeki 
bireylerin kuru a ırlıkları ise Dumont et al. (1975)’a göre a a ıda verilen formül kullanılarak hesaplanmı tır : 

 W =  1,17 x 10 -6. L 2,20   W = Kuru A ırlık (µg.)   L = Boy (µm) 

A. denticornis‘in yumurtaları ise kese halinde ve keseyi parçalamadan distile sudan geçirilmi  ve alüminyum kapsülde 
Gallenhump Marka terazide tartılmı tır. Tartımlar sonucu elde edilen a ırlık keselerdeki yumurta sayısına bölünerek 
ortalama yumurta a ırlı ı hesaplanmı tır.

2.2. Acanthodiaptomus denticornis’ in Sekonder Produktivitesinin  Hesaplanması
A. denticornis’ in sekonder produktivitesi Hynes (Ya -Frekans) Metodu kullanılarak hesaplanmı tır. Bu amaçla 
yumurta, nauplius, copepodit ve ergin dönemdeki bireyler 10 boy grubuna ayrılmı tır. Her boy grubunda bulunan 
ortalama birey sayısı ve ortalama birey a ırlı ı kullanılarak sekonder produktivite a a ıda verilen formüle göre 
hesaplanmı , elde edilen sonuçlar her dönemde arazide gözlenen ku ak sayısı ile çarpılmı tır (Krueger and Martin, 
1980).

P =   i  [  (n j - n j+1) (W j W j+1) 0,5 + (n i W i) ] 

P =  Toplam produktivite 
i = Ya  sınıfı sayısı
j = Ya  sınıfı ( 1, 2, 3....... 10) 
W j  = j ya  sınıfındaki bireylerin ortalama a ırlı ı
W i =  Ergin bireylerin ortalama a ırlı ı
n j =  j ya  sınıfındaki birey sayısı
n i =  Ergin birey sayısı

SONUÇLAR
Yeniça a Gölü’nde Ekim 1997 ve A ustos 1999 dönemleri arasında A. denticornis’in sekonder produktivitesi bahar, 
yaz ve sonbahar dönemleri için mevsimsel olarak incelenmi  ve elde edilen bulgular Çizelge 1,2,3,4,5 ve 6’da 
sunulmu tur. Buna göre A. denticornis’in sekonder produktivitesi 1997 yılında ekim-aralık arasında 2,082 mg/m3/gün, 

1998 yılında nisan-mayıs döneminde 3,322 
mg/m3/gün, haziran-a ustos döneminde 10,119 
mg/m3/gün, eylül-aralık döneminde 2,250 
mg/m3/gün, 1999 yılında mart-mayıs
döneminde 12,594 mg/m3/gün, haziran-a ustos
döneminde ise 3,501 mg/m3/gün olarak 
hesaplanmı tır.

Çizelge 1. Yeniça a Gölü, 1997 yılı, 18 Ekim - 
20 Aralık tarihleri arasında   Acanthodiaptomus 
denticornis’in sekonder produktivitesi
Table 1. Yeniça a Lake, 1997, secondary 
production of Acanthodiaptomus denticornis 
between October 18 and December 20 
       P  9  315,623  4467,500   43048,110 

g.  62 gün x 3   2,082 mg/m3/gün  

(1)
Boy ( m)

(2)
n j

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W 
j+1) 0,5 

(3) x (5) 

140-200 227,8 93 0,170 0,262 24,366 
200-300 133,9 - 73,5 0,405 0,554 - 40,719 

300-430 207,4 165,8 0,757 1,003 166,297 

430-500 41,6 - 45 1,329 1,466 - 65,97 

500-600 86,6 24,8 1,617 2,081 51,609 

600-700 61,8 13,8 2,678 3,538 48,824 

700-800 48 25,2 4,676 5,207 131,216 

800-900 22,8  5,798   

Ergin 275,6  16,21  
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Çizelge 2. Yeniça a Gölü, 1998 yılı, 11 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında Acanthodiaptomus denticornis’in sekonder 
produktivitesi
Table 2. Yeniça a Lake, 1998, secondary production of Acanthodiaptomus denticornis between April 11 and May 18 

(1)
Boy ( m)

(2)
n j 

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W j+1) 0,5 (3) x (5) 

Yumurta 707 -1465 0,207 0,191 - 280 

140-200 2182 352 0,176 0,252 88,74 

200-300 1830 1377 0,361 0,503 692,631 

300-430 453 427 0,703 0,980 418,460 

430-500 26 - 189 1,366 1,485 - 280,665 

500-600 215 146 1,615 1,951 284,846 

600-700 69 - 162 2,356 3,308 - 535,896 

700-800 231 168 4,646 5,269 885 

800-900 63  5,976   

Ergin 321  15,19   1273,116 

P  10  1273,116  4875,990   61491 g.  37 gün x 2   3,322  mg/m3/gün 

Çizelge 3. Yeniça a Gölü, 1998 yılı, 16 Haziran - 15 A ustos tarihleri arasında Acanthodiaptomus denticornis’in 
sekonder produktivitesi
Table 3. Yeniça a Lake, 1998, secondary production of Acanthodiaptomus denticornis between June 16 and August 15 

(1)
Boy ( m)

(2)
n j 

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W j+1) 0,5 (3) x (5) 

Yumurta 2133 -173 0,207 0,198 - 34,254 

140-200 2306 -1286 0,189 0,264 -339,504 

200-300 3592 2399 0,370 0,508 1218,692 

300-430 1193 667 0,698 0,945 630,315 

430-500 526 -569 1,279 1,448 - 823,912 

500-600 1095 510 1,640 2,075 1058,25 

600-700 585 -263 2,626 3,436 - 903,668 

700-800 848 33 4,495 5,150 169,95 

800-900 815  5,9   

Ergin 1911  10,08   975,869 

P  10  975,869  19262,880   202387,490 g.  60 gün x 3   10,119 mg/m3/gün 

Çizelge 4. Yeniça a Gölü, 1998 yılı, 19 Eylül - 19 Aralık tarihleri arasında Acanthodiaptomus denticornis’in sekonder 
produktivitesi
Table 4. Yeniça a Lake, 1998, secondary production of Acanthodiaptomus denticornis between September 19 and 
December 19 

(1)
Boy ( m)

(2)
n j 

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W j+1) 0,5 (3) x (5) 

Yumurta 1158 374 0,207 0,202 75,548 

140-200 784 -609 0,198 0,257 -156,513 

200-300 1393 1074 0,333 0,486 521,964 

300-430 319 136 0,709 0,959 130,424 
430-500 183 -20 1,296 1,453 - 29,06 
500-600 203 159 1,630 1,931 307,029 
600-700 44 -143 2,288 3,202 - 457,886 
700-800 187 -1 4,480 5,175 -5,175 
800-900 188  5,978 

Ergin 551  11,42   386,331 
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P  10  386,331  6292,420   66787,510 g.  89 gün x 3   2,250 mg/m3/gün 

Çizelge 5.  Yeniça a Gölü, 1999 yılı,   23   Mart -  11   Mayıs   tarihleri arasında
       Acanthodiaptomus denticornis’in sekonder produktivitesi 
Table 5. Yeniça a Lake, 1999, secondary production of Acanthodiaptomus denticornis between March 23 and May 20 

(1)
Boy ( m)

(2)
n j 

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W j+1) 0,5 (3) x (5) 

Yumurta 5270 3156 0,207 0,194 612,264 

140-200 2114 -2048 0,182 0,261 -534,528 

200-300 4162 3172 0,375 0,486 1541,592 

300-430 990 922 0,632 0,922 850,084 

430-500 68 -240 1,346 1,478 - 354,720 

500-600 308 267 1,625 1,925 513,975 

600-700 41 -43 2,280 3,156 -135,708 

700-800 84 60 4,396 5,011 300,660

800-900 24  5,712   

Ergin 1241  14,32   2793,619 

P  10 2793,619  17777,325  205709,440 g.  49 gün x 3 12,594 mg/m3/gün 

Çizelge 6. Yeniça a Gölü, 1999 yılı, 11 Haziran - 28 A ustos tarihleri arasında Acanthodiaptomus denticornis’in 
sekonder produktivitesi , 
Table 6. Yeniça a Lake, 1999, secondary production of Acanthodiaptomus denticornis between June 11 and August 28 
P  10  2916,043  6183,630   90996,730 g.  78 gün x 3   3,501  mg/m3/gün 

TARTI MA
Ötrofik göllerde zooplanktonların
produktivitesini etkileyen faktörlerin 
ba ında fitoplankton yo unlu u
gelmektedir (Hessen, 1989). Ancak 
fitoplankton biyomasındaki artı  besin 
zincirinin üst basama ında yer alan 
herbivor zooplankton biyomasının
artı ına neden olmayabilir. Fitoplankton 
büyüklü ü kadar besinin büyüklük ve 
kaliteside önemlidir. Ayrıca sıcaklık gibi 
çevresel faktörlerde önemlidir, çünkü 
sıcaklık zooplanktonların filtrasyon 
oranını oldukça etkilemektedir (Wetzel, 
1983). Literatürde  Copepoda grubuna 
ba lı türler ile ilgili çalı malar 
incelendi inde sıcaklık de i imi ve 

fitoplankton yo unlu unun zooplankton produktivitesini etkiledi i görülmektedir. Burgis (1974), ortalama derinli i
2,25 metre olan ötrofik karakterde George Gölü’nde (Uganda)  Thermocyclops hyalinus’un sekonder produktivitesini en 
yüksek eylül ayında 28,7 mg/m3/gün en dü ük aralıkta 15,3 mg/m3/gün olarak tespit etmi tir. Bu gölde T. hyalinus’un
produktivitesi bahar aylarında 17,4-22,3; yazın 17,4-20,6; sonbaharda ise 15,3-28,7 mg/m3/gün olarak tespit edilmi tir.
Forsyth and James (1991), Yeni Zelanda’da ötrofik özellikte ve maksimum derinli i 17 metre olan Okara Gölü’nde 
Copepoda grubundan Calamoecia lucasi’nin sekonder produktivitesinin de i iminde fitoplankton büyüklü ünün ve 
miktarının produktiviteyi etkiledi ini tespit etmi lerdir. Bu gölde C. lucasia’nın sekonder produktivitesi fitoplankton 
yo unlu una ba lı olarak en dü ük 7,7 mg/m3/gün en yüksek ise 79,03 mg/m3/gün olarak bulunmu tur. Mavuti (1994), 
ötrofik ve  hafif alkali özellik gösteren ve klorofil a konsantrasyonunun 30-50 mg/m3 arasında oldu u Navaisha 
Gölü’nde Thermocyclops oblongatus’un produktivitesini en dü ük ocak ayında 5,95 mg/m3/gün, en yüksek a ustos
ayında 16,84 mg/m3/gün olarak tespit etmi , sıcaklı ın produktiviteyi etkiledi ini belirtmi tir.

Yeniça a Gölü’nde Copepoda grubunda baskın olan Acanthodiaptomus denticornis’in sekonder produktivitesi 
mevsimsel olarak incelenmi  ve bu türün produktivitesinin mevsimsel de i im gösterdi i tespit edilmi tir (Çizelge 1-6). 
Buna göre A. denticornis’in sekonder produktivitesi en dü ük 1997 yılında 2,082 mg/m3/gün, en yüksek 1999 yılında
12,594 mg/m3/gün olarak hesaplanmı tır.Yeniça a Gölü’nde A. denticornis’in sekonder produktivitesinin mevsimsel 
olarak de i iminde fitoplankton yo unlu unun ve sıcaklı ın  etkili oldu u tespit edilmi tir. Bu gölde 1997 ve 1998 
Sonbahar dönemlerinde A. denticornis’in sekonder produktivitesi hemen hemen biribirine e it bulunmu , sıcaklık ve 
fitoplankton yo unlu ununun azalması nedeniyle produktivitenin dü ük oldu u saptanmı tır. Ancak bahar ve yaz 

(1)
Boy ( m)

(2)
n j 

(3)
n j - n j+1 

(4)
W j 

(5)
(W j W j+1) 

0,5
(3) x (5) 

Yumurta 427 -284 0,207 0,208 -59,07 

140-200 711 -2719 0,210 0,282 -614,478 

200-300 2890 1976 0,378 0,496 980,096 

300-430 914 682 0,651 0,917 625,394 

430-500 232  
-283

1,291 1,503 - 425,349 

500-600 515 -65 1,751 2,036 -132,340 

600-700 580 -22 2,368 3,160 -69,520 

700-800 602 530 4,216 4,927 2611,31 

800-900 72  5,759   

Ergin 541  11,13   2916,043
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aylarındaki sekonder produktivite de erleri incelendi inde yıllar arasında farklılıkların oldu u tespit edilmi tir. A.
denticornis’in sekonder produktivitesi 1998 yılında nisan-mayıs döneminde 3,322 mg/m3/gün  olarak bulunurken 1999 
yılında mart-mayıs döneminde 12,594 mg/m3/gün olarak hesaplanmı tır. Yeniça a Gölü’nde 1999 yılında bahar 
döneminde A. denticornis’in göldeki en baskın tür oldu u; besin rekabetinin  olmamasından  dolayı biyomasının bir 
önceki yılın bahar dönemine göre daha yüksek oldu u, yaz döneminde ise haziran ayından sonraki alg patlamasını
takiben göldeki olumsuz ko ullar nedeniyle A. denticornis’in biyomasının dü tü ü, bu nedenle 1999 yılında yaz 
döneminde produktivitenin  bir önceki yılın yaz dönemindekine göre farklılık gösterdi i saptanmı tır.

Sonuç olarak daha öncede belirtildi i gibi sekonder produktiviteyi etkileyen çevresel faktörler arasında sıcaklık, besin 
konsantrasyonu, predasyon, rekabet, diversite ve göllerin morfometrik özellikleri bulunmaktadır. Yeniça a Gölü’nde 
sekonder produktivite oranı sıcaklı ın yükselmesi ile artı  göstermi tir. Sıcaklı ın artı ı ile büyüme ve besin alımı
hızlanmı , yumurta geli im süresi azalmı tır. Ayrıca bilindi i gibi primer prodüktivitenin artı ı besin zincirinde bir üst 
basamakta yer alan zooplanktonların produktivitesini genelikle artırmaktadır. Ancak Yeniça a Gölü’nde yapmı
oldu umuz çalı mada sıcaklık artı ı ile A. denticornis’in produktivitesi artı  göstermi , ancak yaz aylarında meydana 
gelen fitoplankton biyomasındaki artı la birlikte sekonder produktivite oranının bu ko ullara paralel artmadı ı
görülmü tür. Bunun ise göldeki ipliksi yapıda olan Cyanophyta türlerinin baskınlı ından kaynaklandı ı
dü ünülmektedir. Gölde özellikle 1999 yılının yaz aylarında fitoplanktonda Anabaena circinalis, A. spiroides, 
Aphanizomenon flos-aquae  türlerinin çok baskın olması sonucu filamentöz yapılı algler zooplanktonda yer alan 
organizmalar için tüketilemez yapıda olduklarında dolayı  filtrasyon oranının azalmasına neden olmu  (Saygı and 
Demirkalp, 2004b, saygı 2005) ve sonuçta A. denticornis türünde beklenen produktivite, dolayısıyla biyomas artı ı
gerçekle memi tir.
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FARKLI ORANLARDA SU MERC ME  (Lemna minor) LAVE ED LM  T CAR
RASYONLARIN Capoeta damascina (VALENC ENNES, 1842)‘NIN BÜYÜME 
PERFORMANSI VE YEM DE ERLEND RME ORANI ÜZER NE ETK S

C.KAYA GÖKÇEK             ERDAL YILMAZ             HSAN AKYURT 

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya, HATAY 
e-mail: kayagokcek@yahoo.com

ÖZET 
Ticari yemlere farklı oranlarda (% 0, 5, 10, 15 ve 20) ilave edilmi  su mercime inin             (L. minor), Capoeta 
damascina (V.,1842)’nın büyüme performansı, yem de erlendirme oranı ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi 
ara tırılmı tır. Deneme, 5 muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Her 
bir akvaryuma 15 adet balık (ort. 2,25 g/balık) stoklanmı   ve sekiz hafta süre ile beslenmi tir. Su mercime inin
büyüme ve yem de erlendirme oranını etkiledi i, ancak vücut kompozisyonunu etkilemedi i tespit edilmi tir.
Ara tırmada, en iyi büyüme ve yem de erlendirme oranı kontrol grubu ile % 5 su mercime i ilave edilmi  gruplardan 
elde edilmi tir. Sonuçta, su mercime inin yarı entansif veya ekstansif sistemlerde Capoeta damascina rasyonlarına % 5 
oranına kadar ilave edilebilece i tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Lemna minor, Capoeta damascina, büyüme, yem de erlendirme oranı, ya ama oranı

ABSTRACT
The effects of different levels (0, 5, 10, 15 and 20%) of duckweed (L. minor) supplemented diets on growth 
performance, feed conversion and body composition of Capoeta damascina were investigated. The experiment included 
five feeding treatments in three replicates. Fifteen fry (2,25 g/fish) were stocked each aquaria (80x40x40 cm) and fed 
for eight weeks. Dietary duckweed influenced growth and feed conversion ratio, but did not affect body composition. 
The highest growth and best feed conversion rations were obtained from fish fed diets containing 0% and 5% 
duckweed. The results showed that duckweed leaf meal could be used for commercial diets up to 5% to product of 
Capoeta damascina in semi-entansive and extensive systems. 
Keywords: Lemna minor, Capoeta damascina, growth, feed conversion ratio, survival ratio 

G R
Capoeta cinsi balıklar herbivor olup,  güney Çin, kuzey Hindistan, Türkmenistan, Aral gölü, Ortado u ve Anadolu’da 
da ılım göstermektedir. Zemin yapısı ta lık olan akıntılı sularda ya arlar. Türkiye iç sularında be  tür ve altı alt türü 
bulunmaktadır (Geldiay ve Balık, 1996; Türkmen et al., 2002).  C. damascina, bu alt türlerden biri olup, Asi nehri, 
Dicle ve Fırat nehirlerinin üst kısımlarında do al olarak bulunmaktadır.

Do adan kolayca temin edilebilen yem maddeleri, yarı-entansif ve ekstansif balık yeti tiricili inin geli mesinde çok 
önemli bir rol oynamaktadır. Bitkisel kökenli protein kaynaklarının yo un olarak balık yemi yapımında
kullanılabilirli i, son zamanlarda sıkça ara tırılan bir konudur.Bunlardan biride su mercime i (Lemna spp.)’dir (Azim 
and Wahab, 2003). Su mercime i, sahip oldu u yüksek protein ve dü ük selüloz oranı ile ruminatlar, kümes hayvanları
ve balıkların beslenmesinde sıkça kullanılmaktadır  (Culley ve ark., 1981; Gaigher ve ark., 1984; Hassan ve Edward, 
1992; Fasakin ve ark.,1999; Günal, 2004). Su mercime i, bu özellikleri ile polikültür balık yeti tiricili inde de 
kullanılabilecek bir yapıya sahiptir. Ya  olarak verilebilece i gibi, pelet ba lama özelli inden dolayı, di er besin 
maddeleri ile karı tırılarak karma yem eklinde de kullanılabilmektedir (Azim ve Wahab, 2003). 

Ülkemiz su kaynaklarında da yaygın olarak bulunan Capoeta cinsi balıkların kültüre alındı ını gösteren herhangi bir 
kayna a rastlanılmamı tır. Bu çalı mada, Hatay yöresi mutfa ında sevilerek tüketilen C. damascina, farklı oranlarda su 
mercime i eklenmi  rasyonlarla beslenmi  ve bu rasyonların büyüme, yem de erlendirme oranı ve vücut 
kompozisyonuna etkileri ara tırılmı tır. Böylece, yarı-entansif ve ekstansif olarak yapılan yeti tiricilik uygulamalarında,
do adan kolayca temin edilebilen bir protein kayna ının kullanılabilirli i belirlenmi  olacaktır. Ayrıca, bölgemizde 
pazarı olan bir türün yeti tiricilik çalı ması ilk defa yapılmı  olacaktır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
MATERYAL
Deneme, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akvaryum ünitesinde yürütülmü tür. Su mercime i,
kepçeler aracılı ıyla do adan toplanmı  ve güne te kurutulmu tur. Toz haline getirildikten sonra, ticari alabalık yemine 
(%43 protein) % 0 (Kontrol), 5, 10, 15 ve 20 oranlarında eklenmi tir. Deneme rasyonları, 2 mm çapında pelet haline 
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getirilmi  ve güne te birkaç gün kurutularak hazırlanmı tır (Bairagi et al., 2002). Deneme rasyonlarının kimyasal 
kompozisyonları a a ıdaki Tablo 1’de verilmi tir.
Tablo 1. Deneme rasyonlarının kimyasal kompozisyonu 
  Kontrol Rasyon I Rasyon II Rasyon III Rasyon IV 
Ham Protein (%) 43 41.74 40.48 39.22 37.96 
Ham Lipid (%) 12 11.48 10.95 10.43 9.9 
Ham Kül (%) 11.14 11.63 12.59 12.82 13.28 
HamSelüloz (%) 3 3.08 3.15 3.17 3.3 
Kuru Madde (%) 91.6 92.51 92.31 90.73 90.84 
Sindirilebilir Enerji (kcal/kg) 343.5 327.85 312.2 296.55 280.9 
SE/P (kcal/g protein/100 g) 7.98 7.85 7.71 7.56 7.4 
*Rasyonlar: Kontrol (0%); Rasyon I (5%); Rasyon II (10%); Rasyon III (15%); Rasyon IV (20%) 

Balık materyali (C. damascina), Hatay ili sınırları içinde olan Karaçay deresinden kepçe ve serpme ile toplanmı tır.
Balıklar, oksijen takviyesi ile deneme ünitesine getirilmi  ve akvaryum ortamına adapte edilmi tir.

YÖNTEM
Deneme, 5 muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Balıklar, deneme 
öncesinde dı  parazitlere kar ı %4’lük tuzlu su solüsyonunda 2 dakika bekletilmi tir. Her bir akvaryuma (80x40x40 cm) 
ortalama a ırlı ı yakla ık 2,25 g olan 15 adet balık stoklanmı tır. Balıklar, deneme rasyonlarıyla sekiz hafta süre ile 
günde üç ö ün ad libitum (doyana kadar) eklinde beslenmi tir. Akvaryumlar, günlük olarak yenmeyen yemlerin ve 
dı kıların ortamdan uzakla tırılması amacıyla sifonlanmı tır. Su kalitesi parametreleri olan çözünmü  oksijen, sıcaklık
ve pH YSI 52 marka oksijen metre ve Orion 420 A marka pH metre ile günlük olarak ölçülmü tür (Gökçek ve Akyurt, 
2004).Denemede kullanılan rasyonların ve balıkların deneme sonu vücut kompozisyonlarının kimyasal analizleri (Ham 
protein, lipid, kül, selüloz, kuru madde) Weende Analiz Metodları uygulanarak yapılmı tır (Steffens, 1989). Hazırlanan
rasyonların toplam enerji düzeyleri Akyurt (2004)’ün bildirdi i formüllerle hesaplanmı tır. Balıkların canlı a ırlık
kazancı, spesifik büyüme oranı (SBO), yem de erlendirme oranı (YDO) Clark ve ark.(1990)’ın bildirdi i standart 
formüllerle hesaplanmı tır.

statistiksel de erlendirmede, SPSS (10,0) paket programı kullanılmı tır (SPSS,2000). Elde edilen veriler, tek yönlü 
varyans analizi ile de erlendirilmi  ve gruplar arası farklılıklar Duncan çoklu kar ıla tırma testi ile belirlenmi tir
(Düzgüne  ve ark.,1987). Tüm testler P<0,05 önem seviyesinde yapılmı tır.

BULGULAR
Deneme sonunda elde edilen büyüme, SBO, YDO ve ya ama oranları a a ıdaki Tablo 2’de verilmi tir. Kontrol ve 
Rasyon I’in büyüme ve yem de erlendirme oranı açısından, di er gruplarla arasında istatistiksel olarak farklılık
bulunmasına ra men (P<0,05), tüm gruplar arasında vücut kompozisyonu açısından farklılık bulunmamı tır
(P>0,05)(Tablo 3). Deneme süresince, hiçbir grupta ölüm gözlenmemi tir.
Tablo 2. Farklı oranlarda su mercime i içeren rasyonların, C. damascina’nın büyüme performansı, SGR, YDO ve 
ya ama oranı üzerine etkisi 

  Kontrol Rasyon I Rasyon II Rasyon III Rasyon IV 

Ba langıç Ort.A ır. (g) 2.29±0.39 a 2.27±0.07 a 2.29±0.08 a 2.24±0.08 a 2.35±0,04 a

Sonuç Ort. A ır. (g) 4.40±0.43 a 4.23±0.20 a 3.87±0.43 b 3.65±0.51 b 3.66±0.14 b

SBO(%) 1.07±0.12 a 1.03±0.16 a 0.87±0.21 a 0.90±0.12 a 0.80±0.10 b

YDO 2.47±0.19 a 2.57±0.56 a 3.39±0.93 b 3.01±0.29 b 3.83±0.33 c

Ya ama Oranı(%) 100 100 100 100 100 

Tablo 3. Deneme sonunda elde edilen vücut kompozisyonu (%, kuru madde esasına göre) 

  Kuru Madde Ham Protein Ham Lipid Ham Kül 

Kontrol 25.79±0.20 a 18.23±0.22 a 5.49±0.40 a 2.06±0.38 a

Rasyon I 25.74±0.46 a 18.66±0.09 a 4.75±0.23 ab 2.31±0.32 a

Rasyon II 25.69±0.24 a 19.05±0.29 a 4.56±0.62 ab 2.07±0.08 a

Rasyon III 24.71±0.48 a 18.93±0.42 a 3.50±0.03 b 2.27±0.1 a

Rasyon IV 24.89±0.55 a 19.17±0.76 a 4.18±0.26 ab 1.53±0.04 a

 Su kalitesi parametreleri çözünmü  oksijen, pH ve sıcaklık de erleri sırasıyla 5,95-6,60 ppm, 7,5-8,1 ve 25-270 C 
olarak tespit edilmi tir.
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SONUÇ VE TARTI MA
Ara tırmanın sonucunda, su mercime inin C. damascina rasyonlarında besin maddesi olarak %5 oranına kadar 
kullanılabilece i tespit edilmi tir. Shireman ve Smith(1983), su mercime ini di er bitkisel organizmalara oranla daha 
yüksek bir protein miktarına sahip olmasından dolayı ot sazanı yeti tiricili inde kullanmı lardır. Dan ve Ray(1989),  
Labeo rohita’nın  rasyonlarında Lemna polyrhiza’yı protein kayna ı olarak kullanmı lar ve sonuçta kontrol rasyonu ile 
aynı verimi elde etmi lerdir. Fasakin ve ark.(1999), tilapia ile yaptıkları besleme çalı masında, su mercime inin %20 
oranına kadar kullanılmasının hasat a ırlı ı, spesifik büyüme oranı, yem de erlendirme oranı ve protein de erlendirme 
oranı üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadı ını gözlemlemi lerdir. Bairagi ve ark.(2002), L. rohita 
fingerlinglerinin beslenmesinde rasyona %30’a kadar su mercime i eklenmesinin büyüme açısından herhangi bir kayba 
yol açmadı ını tespit etmi lerdir. Ancak bu çalı mada, büyüme performansı ve yem de erlendirme oranı, rasyonda su 
mercime inin artı ıyla birlikte dü mü tür. Deneme boyunca, balıkların yem alımlarında herhangi bir anormallik 
görülmemesine ra men, bu sonuç türün fingerling boyutundaki bireylerinin selüloz oranı yüksek yemleri 
sindiremediklerini i aret ediyor olabilir.

Yapmı  oldu umuz bu çalı mada, C. damascina’nın yava  büyüyen bir tür olabilece i dü ünülmü tür. Bölgemizde 
avcılı ı sürekli olarak yapılan ve bölge mutfa ında sevilerek tüketilen bir tür olmasına kar ılık, yava  büyüme özelli i
göstermesi bu türün yarı-entansif veya ekstansif yeti tiricili e daha uygun bir tür oldu unu göstermektedir. Dolayısıyla, 
do adan kolayca temin edilebilen su mercime inin ticari rasyonlara %5 oranına kadar ilavesinin, C. damascina türünün 
yarı-entansif veya ekstansif yeti tiricili i için daha uygun oldu u söylenebilir. 
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ÖZET 
Bu çalı mada Kars Çayı’ndan Mayıs 2004-Ekim 2004 tarihleri arasında yakalanan Capoeta capoeta capoeta
(Guldenstaedt, 1772)’nın ya  kompozisyonu, ya -boy, ya -a ırlık,ve boy-a ırlık ili kileri, kondisyon faktörü, 
gonadosomatik indeks de erleri, üreme periyodu ve e eysel olgunluk ya ı saptanmı tır. II-VI ya ları arasında da ılım
gösteren örneklerin saptanan minimum ve maksimum çatal boy de erleri 13.20-37.00 cm; a ırlıkları 43.3-668.9 g’dır.
Von Bertalanffy ba ıntısına göre boyca ve a ırlıkça büyüme denklemleri sırasıyla; Lt=43.74[1-e-0.2564(t-0,1733)] ve 
Wt=1095.46[1-e-0.2564(t-0.1733)]2.9268 ’dir. Boy-a ırlık ili kisi ise W=0.0172 L2.9268’dir. Kondisyon faktörü, ya  ve mevsime 
ba lı olarak ayrı ayrı incelenmi  ve ortalama kondisyon faktörü 1.68 olarak hesaplanmı tır. Üreme periyodunun mayıs-
haziran ayları arasında ve e eysel olgunluk ya ının III. oldu u belirlenmi tir. Ara tırma bulgularımıza göre Siraz 
balı ının en küçük av büyüklü ünün 25 cm olması gerekti i sonucuna varılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Siraz, Capoeta capoeta capoeta , Büyüme, Üreme, Kars Çayı

ABSTRACT
In this research age composition, age-length, age-weight, length-weight relations, condition factors, gonodosomatic 
index values, reproduction period, sexual maturity age were investigated on Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 
1772) subspecimen cought from Kars River between May 2004- October 2004.
The age composition of Capoeta capoeta capoeta subspecimen were between II-VI years and determined minimum and 
maximum fork length values were 13.20-37.00 cm; weights were 43.3-668.9 g. Von Bertalanffy length-growth and 
weight-growth equations of Capoeta capoeta capoeta subspecimen  were established as Lt=43.74[1-e-0.2564(t-0,1733)] and 
Wt=1095.46[1-e-0.2564(t-0.1733)]2.9268  respectively. Length-weigth relationship were found as W=0.0172 L2.9268. Condition 
factor were examined according to age and season and average condition factor values were estimated as 1.68. 
According to findings sexual maturity age of Capoeta capoeta capoeta subspecimen were determined as III. 
Reproduction period of Capoeta capoeta capoeta living in Kars River were found between may and june. According to 
our findings it was considered that Transcaucasian barb fish’s minimum hunter size should be 25 cm. 

Keywords: Transcaucasian barb, Capoeta capoeta capoeta, Growth, Reproduction, Kars River.* Bu çalı ma, 2005 
yılında Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen, Ebru Yolaçan’ın Yüksek Lisans Tezi’nin 
bir bölümüdür. 

G R
Bu çalı mada, Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) populasyonunun çe itli büyüme ve 
üreme özellikleri belirlenerek bölge ekonomisi açısından önemli olan bu potansiyelden etkin bir biçimde populasyona 
zarar vermeden yararlanılabilmesi için, yapılacak avlanmanın bilimsel kurallarının saptanması amaçlanmı tır.

Capoeta capoeta capoeta alttürünün esas yayılı  alanı Kura ve Aras nehir sistemleridir. Bu tür memleketimizde sadece 
Kuzeydo u Anadolu bölgesinde Kura ve Aras nehirlerinin sınırlarımız içinde kalan kaynak ve kollarında ya amaktadır
(Geldiay ve Balık, 1996). 

Capoeta cinsinin büyüme ve üreme özellikleri ilk olarak Berg (1949), daha sonra Slastanenko (1955-1956) ve Nikolsky 
(1961) tarafından çalı ılmı tır. Yapılan bu çalı malarda Capoeta (sin:Varicorhinus) cinsinin çe itli su sistemlerindeki 
büyüme oranlarının farklılı ı saptanmı tır (Ekmekçi, 1996).  Özdemir (1991), Çıldır Gölü’nün balık türleri üzerine 
yapmı  oldu u ara tırmada Capoeta capoeta capoeta’nın ya  ve e ey da ılımını, üreme ya ını ve kondisyon faktörünü 
belirlemi tir. I ık (1992), Altınkaya Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta’nın ya  belirleme yöntemleri ile boy-a ırlık
ili kisini incelemi tir. Erdemli ve ark. (1994), Kozluk Çayı’nda ya ayan Capoeta capoeta türünün bazı büyüme 
özelliklerini incelemi lerdir. Bircan ve Polat (1996), Altınkaya Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta’nın üreme mevsimi, 
yumurta verimi ve e eysel olgunluk ya ı üzerine incelemelerde bulunmu lardır. Yerli ve ark. (1996), Çıldır Gölü’nde 
yapmı  oldukları ara tırmada Capoeta capoeta capoeta populasyonunun ya  kompozisyonunu, kondisyon faktörünün 
ya a ba lı de i imini, cinsi olgunluk ya ını ve yumurta çapını belirlemi lerdir. Evci (1997), Van Gölü havzası su 
kaynaklarında ya ayan Capoeta capoeta’nın populasyon yapısı ve büyüme özelliklerini incelemi tir. Erdo an (1998), 
Aras Nehri’nde ya ayan Capoeta capoeta capoeta’nın büyüme ve üreme özellikleri üzerine incelemelerde bulunmu tur.
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Yanık ve ark. (1999), Karasu Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyonunun, Canbolat ve ark. (1999), Çıldır Gölü 
Capoeta capoeta capoeta populasyonunun bazı büyüme özellikerini incelemi lerdir. en ve ark. (1999), Nazik 
Gölü’ndeki Capoeta capoeta capoeta populasyonunun, Elp (2002), Koçköprü Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta
populasyonunun büyüme ve üreme özellikleri üzerine incelemelerde bulunmu lardır.

MATERYAL VE METOT 
Ara tırma sahasını olu turan Kars Çayı, yakla ık 3000 m yüksekli indeki Allahuekber Da ları’ndan do an Sarıkamı
Çayı, Katranlı Çayı, Kekeç Çayı ve Bayburt Çayı’nın Selim ilçesi yakınlarında birle mesiyle olu maktadır. Kars Çayı
Selim ilçesini geçtikten sonra akı ını do u yönünde sürdürerek Kars ilinin içinden geçmektedir. Akçakale Köyü 
mevkiinde kuzeyden gelen Susuz Çayı’nı ve Çarçı Köyü yakınlarında yine kuzeyden gelen Çıldır Gölü aya ını alan 
Kars Çayı, daha sonra Arpaçay Baraj Gölü’ne dökülmektedir.  

Capoeta capoeta capoeta örnekleri, Kars Çayı’ndan Mayıs 2004–Ekim 2004 tarihleri arasında, aylık periyotlarda 
toplanmı tır. Örneklerin bir kısmı elektro okerle yakalanmı , bir kısmı da balıkçılardan temin edilmi tir. Toplam 90 
adet Capoeta capoeta capoeta yakalanmı tır. Balıkların boyları ölçüm tahtası kullanılarak cm cinsinden ölçülmü  ve 
a ırlıkları ± 0.1 g duyarlıklı ve 2 kg kapasiteli KERN marka hassas terazi ile tartılmı tır. Ya  tayininde, pratik ve yeterli 
derecede do ru olması nedeniyle balı ın dorsal yüzgecinin ba langıcı ile yan çizgi arasında kalan ve ba a yakın
bölgesinden alınan pullardan yararlanılmı tır (Lagler,1967). Önce üzerinde gerekli bilgileri bulunduran zarflara 
konularak saklanan pullar daha sonra preparat haline getirilerek ya  tayini yapılmı tır. 2+, 3+, 4+, 5+, 6+ ya ındaki
balıklar sırasıyla II, III, IV, V ve VI ya  grubuna dahil edilmi tir. Tüm balıkların karınları açılmı , gonadları
makroskobik düzeyde incelenmi  ve gonadların yumurta ya da sperm ta ıyıp ta ımadıklarına bakılarak e eysel olgunluk 
durumları saptanmı tır. Ardından ovaryumları ve testisleri çıkartılarak ± 0.1 gr duyarlıklı terazi ile tartılmı tır.

BULGULAR
Kars Çayı’ndan yakalanan 90 adet Capoeta capoeta capoeta bireyinin II-VI ya  grupları arasında da ılım gösterdi i ve 
en çok bireyin % 45.55 oranı ile IV. ya  grubunda yakalandı ı belirlenmi tir.

Büyüme
Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta capoeta’da büyüme, 
boyca ve a ırlıkça büyüme eklinde incelenmi tir.
Boyca Büyüme 
Kars Çayı’ndan yakalanan ve ya ları II-VI arasında
da ılım gösteren 90 adet Capoeta capoeta capoeta
örne inin ya a göre, ortalama en küçük ve en büyük çatal 
boy de erleri ile standart sapma ve standart hata de erleri
hesaplanarak Tablo 1’de verilmi tir. Buna ili kin e ri ise 

ekil 1’de görülmektedir. 

ekil 1. Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta capoeta
populasyonunun ya -boy ili kisi
Figure 1. Age-length relation of Capoeta capoeta capoeta
population in Kars River 
Kars Çayı’ndan yakalanan örneklerin ya lara göre ortalama boy 
de erleri kullanılarak Von Bertalanffy’nin ya -boy arasındaki
ili kiyi gösteren boyca büyüme parametreleri ve herhangi bir ya taki Capoeta capoeta capoeta’nın ortalama boyunu 
verecek olan boyca büyüme ba ıntıları ile balı ın çalı ma alanında ula abilece i maksimum boy (L )  de eri
hesaplanarak Tablo 2’de verilmi tir.

Tablo 2. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin boyca büyüme parametreleri ve denklemleri 
Table 2. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ length growing parameters and equations. 

Tablo 1. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta 
örneklerinin ya  da ılımları ile yüzdeleri, ortalama  
çatal boy ve boy sınırları
Table 1. Kars River Capoeta capoeta capoeta samples’ 
age distributions and percents, average fork length and 
length frontier 
Ya  N %N Ortalama çatal boy ± SS SH 
II 3 3.33 16.36 ± 3.25 1.88 
   (13.20-19.70)  

III 24 26.66 22.74 ± 2.22 0.45 
   (18.50-27.60)  

IV 41 45.55 24.29 ± 2.14 0.33 
   (20.30-28.40)  

V 14 15.55 32.15 ± 2.85 0.76 
   (28.00-35.80)  

VI 8 8.88 34.33 ± 2.62 0.92 
   (30.10-37.00)  
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A ırlıkça Büyüme 
ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin ya

gruplarına göre ortalama en büyük ve en küçük 
a ırlıkları (g) Tablo 3’de ve buna ili kin e ri ekil 2’de 
verilmi tir.

Tablo 3. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta örneklerinin
ya a göre ortalama a ırlık de erleri
Table 3. Kars River Capoeta capoeta capoeta samples’ 
average weight values according to age. 

Von Bertalanffy’ye göre hesaplanan ya -a ırlık
ili kisine ait büyüme parametreleri ve herhangi bir 
ya taki balı ın ortalama a ırlı ını veren büyüme 
denklemleri ile balı ın bulundu u ortamda 
ula abilece i maksimum a ırlık (W ) de erleri
hesaplanarak Tablo 4’de verilmi tir.

ekil 2. Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta 
capoeta populasyonunun ya -a ırlık ili kisi
Figure 2. Age-weight relation of Capoeta 
capoeta capoeta population in Kars River 

Tablo 4. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin a ırlıkça büyüme parametreleri ve denklemleri 
Table 4. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ weight growing parameters and equations 
   

W (g) k n t0 Denklem 

1095.46 0.2564 2.9268 0.1733 Wt=1095.46[1-e-0.2564(t-0.1733)]2.9268

Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta örnekleri için hesaplanan boy-a ırlık ba ıntısı Tablo 5’de, buna ili kin e ri ise 
ekil 3’de verilmi tir.

Tablo 5. Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta capoeta bireylerinin boy-a ırlık ili kisi parametreleri ve denklemleri 
Table 5. Length-weight relation parameters and equation of Capoeta capoeta capoeta individuals in Kars River 

N a n Boy-a ırlık denklemi 

90 0.0172 2.9268 W=0.0172 L2.9268

ekil 3. Kars Çayı’ndaki Capoeta 
capoeta capoeta populasyonunun boy-
a ırlık ili kisi
Figure 3. Length-weight relation of 
Capoeta capoeta capoeta population in 
Kars River 

Kondisyon Faktörü 

Kars Çayı’ndan yakalanan Capoeta 
capoeta capoeta örneklerinin boy ve 
a ırlık de erleri kullanılarak ya
gruplarına ve aylara göre minimum, 
maksimum ve ortalama kondisyon 

faktörü de erleri hesaplanmı , bu de erler Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmi tir. Tablo 6’ya ili kin e ri ise ekil 4’de 
verilmi tir.

L (cm) k t0 Denklem 
   Lt=

43.74 0.2564 0.1733 43.74[1-e-0.2564(t-0,1733)]

Ya  N %N 
Ortalama a ırlık

± SS SH 
II 3 3.33 62.00 ± 19.5 11.3 
   (43.3-82.2)  

III 24 26.66 162.03 ± 50.3 10.3 
   (95.8-281.4)  

IV 41 45.55 193.04 ± 58.53 9.03 
   (112.4-299.7)  

V 14 15.55 460.25 ± 112 29.9 
   (222.0-596.0)  

VI 8 8.88 525.02 ± 85 30.1 
   (422.3-668.9)  0
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Tablo 6 incelendi inde en yüksek kondisyon faktörü de erine sahip ya  grubunun II oldu u, Tablo 7 incelendi inde
kondisyon faktörünün 1.96 de eri ile Haziran ayında en yüksek de ere sahip oldu u görülmektedir. 

Tablo 6. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin ya a
göre ortalama kondisyon faktörü  de erleri
Table 6. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ average 
condition factor values according  to age 

Tablo 7. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin aylara göre 
ortalama kondisyon faktörü 

 de erleri
Table 7. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ average condition 
factor values according

 to months 
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yakalanan balıkların gonadlarının incelenmesi sonucunda Capoeta capoeta capoeta’nın e eysel olgunluk ya ı III. olarak 
belirlenmi tir.

Üreme Zamanı
Aylara göre ortalama gonadosomatik indeks de erleri Tablo 8’de verilmi tir. Tablo 8 incelendi inde, gonadosomatik 

indeks de erinin mayıs ayında en yüksek de ere sahip oldu u,
haziran ayında ba layan dü ü ün temmuz ayında da devam etti i
ve a ustos ayından itibaren yükselmeye ba ladı ı görülmektedir. 

ekil 5. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin 
gonadosomatik indeks (%) de erlerinin aylara göre de i imi 
Figure 5. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ 
gonadosomatic index values variation according to months. 

SONUÇLAR VE TARTI MA
Bu ara tırmada Kars Çayı’ndan Mayıs 2004-Ekim 2004 tarihleri 
arasında yakalanan Capoeta capoeta capoeta populayonuna ait 
90 birey incelenmi tir. ncelenen bireylerin II-VI ya  grupları
arasında da ılım gösterdikleri ve baskın ya  grubunun % 45.55 

oranı ile IV. ya  grubu oldu u belirlenmi tir. Özdemir(1991),Çıldır Gölü’ndeki Capoeta capoeta capoeta populasyonu 
için ya  da ılımını IV-VIII, I ık (1992), 

Ya  N Kondisyon faktörü.± SS SH 
II 3 1.78 ± 0.47 0.272 
  (1.33-2.27)  

III 24 1.68 ± 0.24 0.052 
  (1.34-2.14)  

IV 41 1.65 ± 0.29 0.046 
  (1.34-2.78)  

V 14 1.74 ± 0.24 0.064 
  (1.25-2.10)  

VI 8 1.69 ± 0.29 0.010 
  (1.26-2.08)  

Aylar N Kondisyon faktörü 
Mayıs 13 1.73 

  (1.34-2.06) 
Haziran 5 1.96 

  (1.69-2.27) 
Temmuz 18 1.66 

  (1.14-2.14) 
A ustos 7 1.48 

  (1.33-1.63) 
Eylül 31 1.71 

  (1.25-2.78) 
Ekim 16 1.60 

  (1.26-1.90) 

Üreme
E eysel Olgunlu a Eri me ya ı
E eysel olgunluk ya ının saptanmasında
morfolojik gonad gözlemlerinden 
faydalanılmı tır. Aylık periyotlarda 

ekil 4. ncelenen Capoeta capoeta capoeta örneklerinin ya a göre 
ortalama kondisyon faktörü de i imi 
Figure 4. Examined Capoeta capoeta capoeta samples’ average 
condition factor variation according to age 
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Altınkaya Baraj Gölü’nde ya ayan Capoeta capoeta populasyonu 
için II-V, Erdemli ve ark. (1994),  Kozluk Çayı’ndaki Capoeta 
capoeta populasyonu için I-VI ve baskın ya  grubunu II., 
Erdo an (1998), Aras Nehri’nde ya ayan Capoeta capoeta 
capoeta populayonu için I-XI, baskın ya  grubunu II., Canbolat 
ve ark. (1999), Çıldır Gölü’ndeki Capoeta capoeta capoeta
poulasyonu için I-IX ve baskın ya  grubunu VI., Elp (2002), 
Koçköprü Baraj Gölü’nde ya ayan Capoeta capoeta populasyonu 
için I-VI, baskın ya  grubunu IV. olarak belirlemi lerdir. Ya
da ılım de erlerinde görülen bu farklılık, kullanılan av 
araçlarının ve çalı ma ortamlarının ekolojik ko ullarının farklı
olmasına ba lanabilir.

Yakalanan Capoeta capoeta capoeta örneklerinin minimum ve 
maksimum boy de erleri ve a ırlık de erleri sırasıyla; 13.2-37.0 
cm ve 43.3-668.9 g’dır. Erdemli ve ark. (1994), Capoeta capoeta
için minimum ve maksimum boy ve a ırlık de erlerini sırasıyla;
13.7 cm (I. ya )-34.0 cm (VI. ya ) ve 170 g (I. ya )-404.44 g (VI. 
ya ), Canbolat ve ark. (1999), 21.4 cm (I. ya )-43.5 cm (IX. ya )
ve 136 g (I.ya )-1220 g (IX.ya ), Elp (2002), 3.2 cm (I. ya )-39.8
cm (VI. ya ) ve 0.4 g (I. ya )-755.6 g (VI. ya )  olarak 
belirlemi lerdir.

Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta bireyleri için L  de eri 43.74 cm olarak hesaplanmı tır. Erdo an (1998), Aras 
Nehri’ndeki Capoeta capoeta capoeta için 47.456 cm, Yanık ve ark. (1999), Karasu Çayı’ndaki Capoeta capoeta
capoeta için 66.302 cm, Elp  (2002), Koçköprü Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta için 58.24 cm olarak 
hesaplamı lardır.

Erdo an (1998), Capoeta capoeta capoeta için “k” de erini 0.111, Yanık ve ark. (1999), Capoeta capoeta capoeta için 
0.00964, Elp (2002), Capoeta capoeta için 0.152 olarak bulmu lardır. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta bireyleri için 
“k” de eri 0.2564 olarak hesaplanmı tır. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta bireyleri için hesaplanan “k” de eri, di er
ara tırmacıların buldu u de erlerden büyük çıkmı tır. Pauly (1981), do rudan katabolizma ile ilgili olan “k” 
parametresinin alaca ı de erin; oksijen tüketimi, sıcaklık, besin miktarı, rekabet gibi faktörlerin etkisinde oldu unu
belirtmektedir (Tıra ın, 1993). Dolayısıyla k ve L  de erinin farklı çıkması beklenilen bir sonuçtur. 

Capoeta capoeta capoeta’nın Kars Çayı’nda ula abilece i maksimum a ırlık (W ) 1095.46 g olarak hesaplanmı tır.
Cengizler (1991), Almus Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta için W  de erini 3648 g, Erdo an (1998), Aras 
Nehri’ndeki Capoeta capoeta capoeta için 1257.793 g olarak bildirmi lerdir.

Balı ın ekli hakkında fikir veren “n” de eri, Kars Çayı’ndaki Capoeta capoeta capoeta bireyleri için 2.9268 olarak 
bulunmu tur. Evci (1997), Capoeta capoeta için 2.9449, Erdo an (1998), Capoeta capoeta capoeta için 2.94167, en
ve ark. (1999), Capoeta capoeta capoeta için 2.96 olarak belirlemi lerdir. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta bireyleri 
için bulunan “n” de erinin 3’ten küçük olması, bu balıkların negatif allometrik büyüme gösterdiklerini, yani vücut 
yapılarının ince, uzun ve yassı oldu unu dü ündürmektedir. 

Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyon bireyleri için ortalama kondisyon faktörü 1.68 olarak hesaplanmı tır.
I ık (1992), Capoeta capoeta için ortalama kondisyon faktörünü 1.427, Erdemli ve ark. (1994), Capoeta capoeta için 
2.11, Evci (1997), Capoeta capoeta için 1.411, Erdo an (1998), Capoeta capoeta capoeta için 1.27, en ve ark. (1999),
Capoeta capoeta capoeta için 1.234,  Elp (2002), Capoeta capoeta için 1.275 olarak belirlemi lerdir. Kars Çayı
Capoeta capoeta capoeta bireyleri için belirlenen ortalama kondisyon faktörü, Erdemli ve ark. (1994)’nın bulmu
oldu u de erden dü ük, di er ara tırmacıların buldu u de erden yüksek çıkmı tır. Kondisyon faktörü, aynı türün farklı
ortamlarda ya ayan bireyleri arasında farklılık gösterdi i gibi, aynı ortamda ya ayan bir türe ait bireyler arasında da ya ,
e ey ve mevsime ba lı olarak de i im gösterir. 

Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyonunun ya a göre ortalama kondisyon faktörü  de erleri Tablo 6’da 
verilmi tir. Ya a göre ortalama kondisyon faktörünün en yüksek oldu u grup II. ya  grubudur. Aylara göre ortalama 
kondisyon faktörü de erleri Tablo 7’de verilmi tir. Ortalama kondisyon faktörü en yüksek de erini 1.96 ile haziran 
ayında almı tır. Tablo 6 ve Tablo 7 incelendi inde, Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyonu için ortamın
besleyicilik kapasitesinin ve buna ba lı olarak balıkların beslenme düzeyinin iyi oldu u anla ılmaktadır.

Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyonu için e eysel olgunluk ya ı III olarak belirlenmi tir. Özdemir (1991), 
Çıldır Gölü’ndeki Capoeta capoeta capoeta için e eysel olgunluk ya ını III., Bircan ve Polat (1996), Altınkaya Baraj 

Tablo 8. ncelenen Capoeta capoeta capoeta
örneklerinin aylara göre gonadosomatik indeks 
(%)  de erleri
Table 8. Examined Capoeta capoeta capoeta
samples’ gonadosomatic index (%) values 
according to moths

Yıl Aylar Gonadosomatik indeks 
 Mayıs 6.25 

2  (1.01-13.99) 
 Haziran 4.38 

0  (2.33-6.44) 
 Temmuz 1.07 

0  (0.01-1.91) 
 A ustos 1.33 

4  (1.00-3.17) 
 Eylül 1.44 
  (0.54-3.66) 
 Ekim 1.82 
  (0.55-3.85) 
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Gölü’ndeki Capoeta capoeta  için e eysel olgunluk ya ını III., Yerli ve ark. (1996), Çıldır gölü’ndeki Capoeta capoeta
capoeta populasyonunda e eysel olgunluk ya ını erkek bireyler için III. di i bireyler için IV. olarak belirlemi lerdir.

Bir balı ın yılın hangi ayında ya da aylarında yumurtlayaca ı, ovaryum ve testislerin vücut a ırlı ına oranı ile saptanır.
Her ay için hesaplanacak ortalama % GSI de eri, herhangi bir ay için en yüksek de ere ula ır. Bunu izleyen ayda 
de erin aniden dü tü ü görülür. De erin dü tü ü ay, üreme i inin yapıldı ı aydır. Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta
populasyonunun aylara göre gonadosomatik indeks de erleri Tablo 8’de verilmi tir. Tablo 8 incelendi inde
gonadosomatik indeks de erinin mayıs ayında en yüksek de ere sahip oldu u, haziran ayında ba layan dü ü ün
temmuz ayında da devam etti i ve a ustos ayından itibaren yava  yava  yükselmeye ba ladı ı görülmektedir. Bu 
verilere dayanılarak Kars Çayı Capoeta capoeta capoeta populasyonunun üreme dönemi mayıs-haziran olarak 
belirlenmi tir. Bircan ve Polat (1996), Altınkaya Baraj Gölü’ndeki Capoeta capoeta için temmuz-a ustos, Erdo an
(1998), Aras Nehri’ndeki Capoeta capoeta capoeta için mayıs-haziran, Elp (2002), Koçköprü Baraj Gölü’ndeki 
Capoeta capoeta için mayıs-haziran, en ve ark. (1999), Nazik Gölü’ndeki Capoeta capoeta capoeta için haziran-
temmuz olarak belirlemi lerdir. Görüldü ü gibi, üreme dönemi, farklı bölgelerde farklı zamanlara rastlar. Bu farklılı ın
sıcaklık, fotoperiyot ve beslenme farkından kaynaklandı ı dü ünülmektedir.  

Kars Çayı’nda yapılan Capoeta capoeta capoeta avcılı ının daha verimli olması için av yasa ı döneminin ve en küçük 
av büyüklü ünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalı ma sonucunda Capoeta capoeta capoeta alttürü için av yasa ı
döneminin mayıs-haziran ayları olması önerilmektedir. Çalı ma alanında bu türün e eysel olgunlu a eri me ya ı III. 
olarak belirlenmi tir. Bundan yola çıkılarak en küçük av büyüklü ünün IV. ya  ortalaması olan 24.29 cm yani yakla ık
25 cm olması önerilmektedir. 
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ÖZET 
Kalkan balı ı avcılı ında en önemli bölgelerden biri olan Sinop Bölgesi’nde 2001 yılında avlanan 201 adet 
kalkan balı ının biyolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenerek, literatür bilgileriyle kar ıla tırılması
amacıyla bu ara tırma yürütülmü tür. ncelenen kalkan balıklarının yüzgeç ı ın sayıları; Sırt Yüzgeci (D):59-68 
adet, Karın Yüzgeci (A): 44-51 adet, Gö üs Yüzgeci (P):10-13 adet, Kuyruk Yüzgeci (C):14-16 adet ve Pelvik 
Yüzgeç (V): 4-7 adet olarak belirlenmi tir. Balıklarda 4 adet olan solungaç lamellerindeki diken sayıları 14-17 / 
10-14 / 7-11 / 5-7 olarak sayılmı tır. Yakla ık 1,5 cm olan dü me çaplarının büyük ço unlukla göz çapına e it
yada büyük oldu u, sırt (11-118) ve karın (3-206) kısımlarındaki dü me sayılarının çok de i ken olup karın
kısmında çok daha fazla oldu u belirlenmi tir. Karadeniz’de yapılan çalı malarda kalkan balı ı için farklı
isimler kullanılmı tır. Bu çalı ma sonunda elde edilen bilgilere göre;  S. maeoticus’un, yüzgeç ı ınları ve 
solungaç dikeni sayısı, vücudun her iki tarafında dü melerin bulunması, morfolojik farklılık ve Karadeniz’e 
özgü olması sebebiyle, tür ismi olarak S. maeoticus kullanılmasının daha uygun olaca ı söylenebilir. 
Anahtar kelimeler: Scophtalmus maeoticus, morfometric özellikler, Karadeniz 

THE DETERMINATION OF BIOLOGIC AND MORPHOLOGIC CHARACTERISTICS OF 
TURBOT (Scophtalmus maeoticus PALAS, 1811) CAUGHT IN THE SINOP REGION 

ABSTRACT
This study was conducted to determine biologic and morphologic features and to compare other literatures of 
turbot caught in Sinop Region which one of the most important region of turbot fisheries. A total of 201 turbot 
were measured in the year 2001 The number of dorsal, anal, pectoral, tail and pelvic fin rays was determined as 
59-68, 44-51, 10-13, 14-16, 4-7 respectively. The number of gill arch was determined as 4 and its rakers as 14-
17, 10-14, 7-11 and 5-7 respectively.  The approximately diameters of bony tubercles was measured as 1.5 cm 
and these always larger or same than eye.  The number of bony tubercles was very variable on ocular side (11-
118) and eyeless sides (3-206) that it’s were many.  Different scientific names have been used for turbot in the 
studies conducted in the Black Sea. According to the results obtained in the present study; the name of S.
meaticus has been found most appopriate in that the number of fin rays and gill spines, the presence of bony 
tubercles on both sides of fish, morphological differences and being unique to the Black Sea.   
Keywords: Scophtalmus maeoticus, morphometric characteristics, Black Sea 

G R
Kalkan balı ı türlerinden, Atlantik’in Avrupa ve Kuzeybatı Afrika kıyıları boyunca, özellikle Kuzey Denizi ve 
Akdeniz’de Psetta maxima ve Scophthalmus rhombus da ılım göstermektedir (Fisher ve ark.,1987). 
Karadeniz’de ise alt tür olan P. maxima maeotica ve S. rhombus’un da ılım gösterdi i bildirilmektedir (Nielsen, 
1986). Scophtalmus maeotica (Pallas, 1811) Karadeniz için endemik bir türdür ve Karadeniz ve Azak Denizi’nin 
her yerine da ılım göstermi tir (Zengin ve Düzgüne , 2003). Solungaç a ları ve trol ile avlanan Karadeniz 
kalkanı bölgenin ticari olarak en de erli balıklarından biridir (Pradonov vd, 1997; Mikhailov ve Prodanov, 
2003).

Karadeniz’in en önemli demersal balıklarından biri olan kalkan balıkları hakkında, ticari olarak da büyük öneme 
sahip olmaları nedeni ile birçok çalı ma bulunmaktadır. Ancak bu çalı maların neredeyse tamamı Karadeniz’de 
ve Türk sularında yürütülmesine ra men kalkan balı ı için farklı isimler kullanılmı tır. Bu çalı mada tür ve alt 
tür tayininde çok önemli bir karakter olan; karın, anal, kuyruk ve gö üs yüzgeç ı ını, sırt ve karın dü me sayıları,
solungaç dikeni ve lameli sayıları ile göz ve dü me çapı ölçümleri ile genel biyolojik özelliklerinin belirlenmesi 
ve di er literatür bilgileriyle kar ıla tırılması amaçlanmı tır.
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MATERYAL VE METOT 
Ara tırma için 2001 yılında, Sinop Su Ürünleri Fakültesi’ ne ait olan kalkan a ları ile yapılan avcılık sonucu 
yakalanan 52 adet kalkan balı ı ile 12 ay süresince balıkçılardan satın alınan 149 adet kalkan balı ı (Toplam 201 
adet) laboratuvarda incelenmi tir.

Kalkan balı ının, tür ve alt tür tayininde çok önemli bir karakter olan; karın, anal, kuyruk ve gö üs yüzgeç ı ını,
sırt ve karın dü me sayıları, solungaç dikeni ve lameli sayıları ile göz ve dü me çapı ölçümleri yapılmı tır.
Sayımlara, balı ın sırt ve karın yüzgeçlerinin kuyruk yüzgeci ile birle ti i kısımlardaki küçük ve yumu ak ı ınlar
da dahil edilmi tir (Zengin, 2000). 

BULGULAR
Biyolojik ve Morfolojik Özellikler 
ncelenen kalkan balıklarının biyolojik özelliklerine ili kin bulgular u ekilde özetlenebilir; vücudun rengi, koyu 

ye ilin üzerine siyah, kahverengi ve ye ilimsi kırçıllıdır. Yanal çizgi kuyruk sapının ortasından ba a do ru
vücudu tamamen ortadan ikiye bölecek ekilde uzanır. Gö üs yüzgecinin arkasında, solungaç kemeri üzerinde 
sırta do ru yarım ay eklinde kavis yapar ve solungaç kapa ının hemen üstünde son bulur. Yanal çizgi 
dokunarak hissedilebilir. Gözler geni çe bir göz çukuru içerisine yerle mi  olup, çıkık durumdadır. Gözler sa a
ve sola bakı  açısına sahiptir ( ekil 1).

Sırt ve karın yüzgeçler vücudu tamamen sarar. Bu yüzgeçlerdeki yüzgeç ı ınları kafa, ba langıç noktasında kısa
ve sert, vücudun ortasında en uzun durumlu ve yumu aktırlar. Kuyruk sapına do ru boyları iyice kısalır ve çok 
yumu aktırlar. Bir yelpazeyi andıran geni  bir kuyruk yüzgeci vardır. Kafanın hemen gerisinde, solungaç 
kemerinin bitiminde küçük birer gö üs yüzgeci yer alır. Sırt yüzgecinin et ile birle ti i yerde vücudun orta 
kısmından gözlerin önüne kadar tek sıra eklinde dü meler mevcuttur. Kafanın üstündeki ve kuyruk sapındaki
dü meler küçük dikencikler eklindedir. Balı ın alt (Gözsüz bölge) kısmında, üst (Gözlü bölge) kısmına göre 
çok daha fazla dü me bulunur. Üst kısmına göre daha düz olan alt kısmı ço unlukla beyaz renkte olmakla 
birlikte kafa kısmına kadar renkli balıklara da rastlanmı tır. A ız ince görüntüsüne ra men, çene kemiklerinin 
kenarındaki zarlar sayesinde çok geni  olarak açılmaktadır ( ekil 2). Yutak di leri mevcuttur.  

Kalkan balı ından ölçülen yüzgeç ı ın sayısı de erleri Çizelge 1’de sunulmu tur. Buna göre yüzgeçlerdeki 
ı ınların; ortalama, standart hata ve maksimum-minimum sayıları; sırt yüzgecinde 63,29±0,423 (59-68), karın
yüzgecinde 46,95±0,235 (44-51), gö üs yüzgecinde 11,38±0,105 (10-13), kuyruk yüzgecinde 14,97±0,046 (14-
16) ve pelvik yüzgecinde 5,73±0,131 (4-7) adet olarak sayılmı tır. Ayrıca balı ın göz ve dü me çapı de erleri
sırasıyla 1,29±0,069 (1-2,1 cm) ve 1,61±0,108 (1-3 cm) olarak ölçülmü tür. Buna ek olarak kalkan balı ının sırt
ve karın dü me sayıları ölçülmü tür. Sırt kısmında 61,03±6,78 (11-118) ve karın kısmında 125,24±8,73 (3-206) 
adet dü me oldu u, bu dü me sayılarının çok de i ken olup, karın kısmında çok daha fazla oldu u, incelenen 
kalkan balıkları içerisinde iki tanesinde ise karın kısmında hiç dü me olmadı ı görülmü tür ( ekil 3).

Çizelge 1. ncelenen kalkan balı ı sayısı, ortalama, ±SE, minimum ve maksimum ı ın sayıları, göz ve dü me 
çapı, sırt ve karın dü me sayıları
Table 1. The number of turbot, mean, ±SE, minimum and maximum of fin rays, diameters of eye and bony 
tubercles, the number of bony tubercles on ocular side and eyeless sides  

ekil 1. Kalkan balı ının göz yapısı (A), ve a ız
yapısı (B), 
Fig 1. The eye (A) and  characteristic of turbot, The 
mouth (B) of turbot 

A
B
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Balıklarda 4 adet olan solungaç 
lamellerindeki dikenler 14-17/ 10-
14/ 7-11/ 5-7 olarak sayılmı tır.
Yakla ık 1,5 cm olan dü me 
çaplarının büyük ço unlukla göz 
çapına e it yada büyük oldu u
belirlenmi tir. Kalkan balıklarının
vücutlarının sol durumlu (solungaç 
ve iç organlar balı ın sol tarafında)
olmalarına kar ın, çok nadir de olsa 
sa  durumlu kalkan balıklarının
oldu u görülmü tür ( ekil 4 ve 5). 
Ayrıca bir adette kuyruk kısmında

anormallik olan kalkan balı ı dikkati çekmi tir ( ekil 6). 

ekil 3. Alt kısmında
dü me olmayan balık (A)
Fig 3. Bony tubercleless in 
eyeless side of turbot (A).

ekil 4. Sa  ve sol durumlu 
kalkanlar (B)
Fig 4.  Rright and Left 
sided turbot (B)

ekil 5. Sol ve sa  durumlu 
kalkanların iç organları (C)
Fig 5. The integral organs 
of left and right sided 
turbot (C)

TARTI MA
Bu çalı mada incelenen kalkan balıklarının biyolojik özelliklerine ili kin bulgular, literatür bildiri leri ile 
uyumludur (Slastenenko, 1956; Nielsen, 1986; Fisher vd. 1987; Ak iray, 1987). Bu çalı mada kalkan balı ının
a ız yapısının büyük balıkları yakalayabilecek ekilde büyük olarak açıldı ı gözlenmi tir. Basova (2002), 
kalkanın büyük çene yapısının aktif göçmen balıklarla beslenmesi için iyi adapte oldu unu bildirmi tir. Üner 
(1970), a ızın cüssesine göre büyük oldu unu ifade etmi tir. Ba ı vücuduna kıyasla küçüktür. Balı ın ba
kısmında körüklü, kocaman bir a zı vardır. Kalkan balı ı dipte yattı ı zaman yüzgeçlerinin ve adalelerinin 
yardımı ile ba ı da dahil olmak üzere üstünü kumla örter. Kalkan balı ı yaradılı  itibariyle avını kovalayıp
yakalamaya muktedir de ildir.

I ınlar Balık sayısı Ortalama 
ı ın
sayısı

±SE Minimum 
ve
maximum 

Sırt Yüzgeci (D) 
Karın Yüzgeci (A) 
Gö üs Yüzgeci (P) 
Kuyruk Yüzgeci (C) 
Pevik Yüzgeç (V) 
Göz Çapı (cm) 
Dü me Çapı (cm) 
Sırt Dü me 
Karın Dü me 

201
201
201
201
201
201
201
201
201

63,29
46,95
11,38
14,97
5,73
1,29
1,51
61,03
125,24

0,423
0,235
0,105
0,046
0,131
0,069
0,108
6,780
8,730

59-68
44-51
10-13
14-16
4-7
1-2,1
1-3
11-118
3-206

A

C

B
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ekil 6. Kuyruk kısmında anormallik olan 
balık
Fig 6. The abnormality on tail of turbot 

Fakat tabiat ona kolayca besin temin etme 
imkanı vermi tir. Dipte yattı ı vakit, üstü 
kumla örtülü oldu undan ve rengini de 
zemine uydurdu undan, avını olu turan
istavrit, uskumru, tekir, aterina, kıraça gibi 
balıklar, onun varlı ından habersiz 
etrafında pervasızca dola ırlar. Bu 
durumdan yararlanan kalkan hemen dipten 
fırlayarak geni  a zı ile avını yakalar 
(Bilge, 1969; Üner, 1970; Anonim, 1975; 
Zaitsev ve Mamaev, 1997).  

Gözlerin çıkık olması, kalkan balı ının
avlanma karekteristi ine yardımcı olur 

niteliktedir. Kalkan balı ının bulundu u ortam rengini almakta çok ba arılı oldu u tarafımızdan da gözlenmi tir.

 Kalkan balıklarının sistematikteki yerine ili kin bazı çalı malar bulunmasına kar ın, Karadeniz’de yapılan
çalı malarda kalkan balı ı için farklı isimler kullanılmı tır (Çizelge 2). Balık sistemati inde tür tanımlaması
veya te hisi yapılırken, çok önemli bir görsel karakter olan yüzgeç ı ınları sayısından yararlanılır. ncelenen
kalkan balıklarının yüzgeç ı ın sayılarına ili kin bulguların Çizelge 3’ de görüldü ü gibi, S. maeoticus için 
bildirilen di er sonuçlarla örtü mektedir. 

Çizelge 2. Karadeniz’de yapılan çalı malarda kalkan balı ı için kullanılan tür isimleri 
Table 2. The used species names for turbot in the studies that conducted in the Black Sea  

Yazar  Adı ve Yayın Yılı Tür smi Çalı ma Konusu 
Slastenenko (1956) S. maeoticus (Pallas 1811) Biyoloji 
Üner (1970) S. maeoticus Kalkan balı ı ve yemekleri 
Spectorova vd. (1976) S.  maeoticus Besleme 
Kutaygil ve Bilecik (1979) S. maeoticus Pallas Av kompozisyonu 
Semenenko ve Smirnov (1980) S. maeoticus Taksonomi 
Acara (1985) S. maeoticus Pallas Stok tahmini 
Ivanov ve Beverton (1985) S. maeoticus Pallas Stok tahmini 
Sa ıro lu (1985) P.  maeotica L. Da ılım
Ak iray (1987) S. maeoticus (Pallas 1811) Sistematik 
Karadeniz (1990) P. maxima maeotica Balık biyolojisi ve da ılım
Çolak (1992) P. maxima, L. 1758. Yapay yeme alı tırma 
Dimitrescu (1993) S.  maeoticus (Pall.,  1831). Hastalık
Khanaichenko vd. (1994)  P. maeotica Besleme 
Gordina ve Morochkovskiy (1995) P. maeotica Yumurta da ılım
Samsun (1995) S. maeoticus Av kompozisyonu 
Erdem (1996) S. maeoticus Pallas Galsama a ı seçicili i
Bingel vd. (1996) P. maxima maeotica Stok durumu 
Zaitsev ve Mamaev (1997) P. maeotica Stok tahmini 
Göko lu vd. (1997) S. maeoticus. Yavru ya  yem denemesi 
Av ar (1999) S. maximus (Linn.,1881). Stok tahmini 
Genç ve ark. (1999) P. maxima maeotica Populasyon 
Gordina (1999) P. maeotica Yumurta da ılımı
Ba aran vd. (1999 ) S. maeoticus Pallas, 1811 Adaptasyon 
Zengin (2000) S. meoticus Pallas, 1811 Biyoekoloji  
Amaoka vd.( 2001) S. maximus (Linn.,1758). Yassı balık  kılavuzu
Hara (2001) P. maxima  Yumurta ve larva elde edilmesi 

ahin (2001) S. maximus (Linn., 1758).   Büyüme ve yeti tiricilik
Moteki vd. (2001) P. maxima Larval besleme  
Hara vd. (2002) P. maxima Yumurtlama ve yeti tiricilik
Üstünda  vd. (2002) P. maxima  Larval ve juvenil besleme 
Erteken ve Nezaki (2002) P. maxima Besleme  
Maslova (2002) S.  maeoticus Yeti tiricilik problemleri 
Yi it vd. (2003) S. maeoticus  (P. maeotica) Besleme 
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Komakhıdze vd.(2003) P. maxima. maeotica (Pall.) Stok durumu 
Mikhailov ve Prodanov (2003) P. maeotica (maxima) (Pall) Stok durumu 
Gönener (2003) P. max. maeotica P. 1814 Av verimi 
Volovik ve Agapov (2003) P. max. Maeo. Pall. 1811 Stok durumu 

Balıklarda 4 adet olan solungaç lamellerindeki dikenler 14-17/ 10-14/ 7-11/ 5-7 olarak sayılmı tır. Yakla ık 1,5 
cm olan dü me çaplarının büyük ço unlukla göz çapına e it yada büyük oldu u belirlenmi tir. S. maeoticus için 
solungaç lamelindeki diken sayısı 15-17  (Slastenenko, 1956), S. rhombus için 11-13 (Nielsen, 1986), P. maxima
için 10-12 adet olarak bildirilmi tir (Fisher vd. 1987). P. maxima maeotica’da dü melerin her iki tarafta 
bulundu u ve daima göz çapından büyük, P. maxima maxima için ise dü melerin genelde gözlü tarafta 
bulundu u, çapının göz çapından daima küçük oldu u bildirilmi tir (Nielsen, 1986). Bilge (1969), kalkan 
balı ının karnındaki dü me sayısının sırt kısmından daha az oldu unu bildirmesine kar ın, bu çalı mada Anonim 
(1975)’ de bildirildi i gibi, tam tersi sonuç bulunmu tur.

Kalkan balıklarının vücutlarının sol durumlu (solungaç ve iç organlar balı ın sol tarafında) olmalarına kar ın,
çok nadir de olsa sa  durumlu kalkan balıklarının oldu u görülmü tür. Acara (1985), Kuzey Atlantik ve Baltık
Denizlerindeki ço u yassı balıkların sa  durumlu, Karadeniz kalkan balı ının sol durumlu oldu unu ve Türk 
balıkçıların Karadeniz’in uluslar arası sularında çok nadirde olsa sa  durumlu kalkan balı ı yakaladıklarını
bildirmi tir.

Bazen bir tür olarak dü ünülen kalkan balı ının maeotica taxonu hariç, türler içindeki homojeniteyi morfoloji 
belirler ve enzim belirleyicileri sadece zayıf farklılı ın oldu unu ve maeotica taxonunun saf bir bölgesel 
adaptasyon oldu unu i aret etme e iliminde oldu unu gösterir. Birçok yazar bu türü tür, sıralamasının son türü 
olarak ileri sürse de, Tortonese (1971) bunun P. maxima maeotica olarak bir alt tür oldu unu dü ünmektedir. Bu 
taxon daha çok ve büyük olan kemik yumrularıyla özelle mi tir (Blanquer vd. 1992). 

Çizelge 3. Kalkan balı ının yüzgeç ı ın sayılarına ili kin çalı malar 
Table 3. The studies of fin rays of turbot  

Yassı balıkların hücresel 
DNA içeri inin
(memelilerinkinin % 20 si 
kadardır) balıklar içinde en 
dü ük seviyede oldu u,
Scophthalmidae içinde di er
bir tür olan S. maeoticus’un
Ivanov (1969) tarafından
stogenetik (cytogenetic) 
seviyede incelendi i ve bu tür 
için kaydedilen standart 
karyotipin (2n=40, NF=60), 
bu çalı mada kalkan balı ı (S.
maximus) için belirlenenden 
(2n=44) çok farklı olmakla 
beraber, allozym bilgilerini 
kullanarak hesaplanan 
genetik uzaklılı ın, S
maximus ve S. maeoticus
arasında çok az bir farklılı ın
oldu una (D=0,002) i aret
etmektedir. Bu isozyme 
verileri ile her iki kalkan 
formunun da S. maximus
türüne dahil edilebilece i

önerilmekle birlikte stogenetik ve isozymic sonuçların birbirine oldukça zıt olu undan dolayı, S. maximus ve S.
maeoticus arasındaki taksonomik ili kinin belirlenmesi için ek bilgilere gerek oldu u ifade edilmi tir (Bouza vd. 
1994).

Electrophoretic analiz yöntemiyle, S. maximus’un do al populasyonlarında gözlenen genetik çe itlili in, di er
yassı balık türleriyle kar ıla tırıldı ında çok dü ük oldu u bildirilmi tir (Bouza vd. 1997). Ak iray 1987’e göre 
S. maeoticus (Pallas 1811), S. maximus (L. 1758) ve S. rhombus (L. 1758) olarak 3 farklı kalkan türü ve bunların
yayılı  alanları ise sırasıyla Karadeniz-Marmara, Ege-Akdeniz ve Karadeniz-Marmara-Ege-Akdeniz oldu u
bildirilmi tir (Mater vd. 2003) Moteki vd. (2001), Sakamato vd. (2002) Karadeniz kalkanının vücudunun üst 
kısmında bulunan diken çıkıntılar nedeniyle morfolojik olarak Atlantik kalkanından (Psetta maxima) farklılık

I ınlar
Yazar ve tür Sırt yüz.  

(D)
Karın
yüz.
(A)

Gö üs
yüz(P)

Pelvik
yüz.  (V)

Kuyruk 
yüz. (C)

Slastenenko (1956) 
S. maeoticus 
S. rhombus
 S. torosus

60-71
72-85
55-56

45-52
53-65
37-49

10-13
11-12
10-13

5-7
6
5-7

15-18

17-18
Semenenko ve Sminov 
(1980)
S. maeoticus 
S. m. torosus

59-68
59-70

43-50
43-49

10-13
9-14

6-7 15-18

Nielsen (1986), 
P.maxima
S. rhombus

57-80
73-83

43-58
56-62

Ak iray (1987) 
P. maxima 
P. maeotica 
S. rhombus

57-72
60-71
63-83

43-56
44-52
50-62

   

Zengin (2000) 
S. maeoticus 60-69 40-51 10-13 5-7 13-17
Bu çalı ma 
S. maeoticus 59-68 44-51 10-13 4-7 14-16
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gösterse de aynı tür oldu unu bildirmektedirler. Bütün bunlara göre, S. maeoticus’un yüzgeç ı ınları ve solungaç 
dikeni sayıları, vücudun her iki tarafında dü melerin bulunması, morfolojik farklılık ve Karadeniz’e özgü olması
sebebiyle, tür ismi olarak S. maeoticus kullanılmasının daha uygun olaca ı söylenebilir. Bunlara ek olarak 
yapılacak genetik çalı malarla bu konunun tam olarak aydınlatılması gerekmektedir. 
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DATÇA – BOZBURUN YARIMADALARI DEN Z BALIKLARI ENVANTER N N
KORUMA STATÜLER  AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

SEDAT V. YERL 1, FÜSUN ERK’AKAN1, CEVHER ÖZEREN2, EL F MANAV1

1Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü SAL 
2A.Ü.G.V. Öz. Lis. ncek/ANKARA

aqua@hacettepe.edu.tr

ÖZET 
Datça-Bozburun Yarımadası deniz balık faunası 2001-2002 yılları içerisinde; gözlem, anket ve co rafik da ılı
verilerine dayanılarak belirlenmi ; türlere göre evrensel ve bölgesel koruma statüleri açısından bölgenin önemi 
sorgulanmı tır. Yörede; Chondrichthyes ve Osteichthyes sınıflarına dahil olan 54 familyaya ait 109 türün da ılım
gösterdi i kanısına varılmı tır. Koruma kriterlerine göre düzenlenmi  kontrol listeleri incelendi inde; UNEP WCMC 
kapsamına 28, CITES kapsamına 1, Bern Sözle mesi Ek II kapsamına 1, Bern Sözle mesi Ek III kapsamına 4 ve EU 
Wildlife Trade Regulation kapsamına 1 türün girdi i belirlenmi tir. Bu çalı mada; deniz balık faunasının çe itlili i,
korunması gereken türler ve bu türler açısından tehdit olu turan konular birlikte de erlendirilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Datça-Bozburun, deniz balık faunası, koruma statüsü. 

ABSTRACT
The sea fish list of Datça-Bozburun Peninsula was prepared by observation, public survey, geographical distribution of 
fish species and importance of region in the years of 2001-2002. It were determined 109 species from Chondrichthyes 
and Osteichthyes classes within 54 families. All species were evaluated in terms of regional and universal protection 
status. As a result; 28 species are in the list of  UNEP WCMC, 1 species is in CITES list, 1 species is Bern Annex, 
Appendix II, 4 species are in  Bern Annex, Appendix III and 1 species is EU Wildlife Trade Regulation List. Diversity 
of sea fish fauna, protection measures for threatened species and risk factors for all species are discussed in this study. 
Keywords: Datça-Bozburun, sea fish fauna, protection status. 

G R
Yasa ile belirlenen yetkiler çerçevesinde; 1990 yılından itibaren Datça ve Bozburun Yarımadaları; “Datça-Bozburun 
Özel Çevre Koruma Bölgesi” tespit ve ilan edilmi tir (ÖÇKK, 1994). Datça, Güney Batı Anadolu’da Gökova ve 
Hisarönü Körfezleri arasında Akdeniz ve Ege arasında do u-batı yönünde yer alan yarımadadır. Mu la li’nin en batı
ucunu olu turan Datça lçesi, do uda Marmaris lçesi, di er yönlerden Ege Denizi ile çevrilidir. Bozburun Yarımadası
ise Mu la li’inin güney kesiminde Marmaris lçesi sınırları içinde Marmaris ile Datça Yarımadası arasında güneye 
do ru uzanan bir yarımadadır (ÇÜZFPMB, 1993; ÖÇKK, 1994). 
*Bu metin, Özel Çevre Koruma Kurumu Ba kanlı ı tarafından desteklenmi  olan ara tırmanın bir bölümünü 
olu turmaktadır.

MATERYAL-METOT
Datça-Bozburun Yarımadası deniz balık faunası; gözlem, literatür (Kence ve Bilgin, 1996; Kocata  ve Bilecik, 1992; 
Mater vd., 1989; Whitehead et al., 1984), anket ve co rafik da ılı  verilerine dayanılarak ortaya konulmu tur ve koruma 
kontrol listelerine göre (www.lkp.org.pl; www.sea.unep-wcmc.org/isdb) de erlendirilmi tir.

BULGULAR
Çalı mada; 2000-2001 yılları için elde edilen veriler, koruma kontrol listelerine göre de erlendirilmi , listelerde yer 
alan türler koyu renk ile belirtilerek Çizelge 1’de verilmi tir.

SONUÇ VE TARTI MA
Datça-Bozburun Yarımadası’nda; Chondrichthyes ve Osteichthyes sınıflarına dahil olan 54 familyaya ait 109 türün 
da ılım gösterdi i kanısına varılmı tır. Koruma kriterlerine göre düzenlenmi  kontrol listeleri incelendi inde; UNEP 
WCMC kapsamına 28, CITES kapsamına 1, Bern Sözle mesi Ek II kapsamına 1, Bern Sözle mesi Ek III kapsamına 4 
ve EU Wildlife Trade Regulation kapsamına 1 türün girdi i belirlenmi tir. Yöre, barındırdı ı 110 tür ile önemli deniz 
balık faunasına sahip olup,  biyolojik çe itlilik açısından önem arz etmektedir. Özellikle koruma statülerine giren tür 
sayısının fazlalı ı, bölgenin önemini bir kat daha artırmaktadır.
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Datça-Bozburun deniz ortamı; Akdeniz’in uluslararası konumu nedeni ile di er kara ve deniz kaynaklı kirlenmesinin 
dı ında, do rudan yarımada kaynaklı su kirlenmesinin yo un baskı altında de ildir. Ancak; yörede artan turizm 
faaliyetleri, zengin balık faunası açısından tehdit olu turabilecek konuların ba ında gelmektedir. Turizmin denizel alan 
için beraberinde getirdi i sorun; yat turizmi nedeni ile deniz kirlili idir. Yatlardan denize verilen evsel nitelikli atık
sular, yakıt kaçakları, bakım ile onarım atıkları, balast ve sintine suları ile katı atıklar, bölgenin zengin faunası açısından
sorun olu turmaktadır (ÖÇKK, 1994). Deniz ortamını kullanan su ürünleri üretim tesislerinin yemleme, ilaçlama ve 
dı kı nedeni ile çevreyi etkilemesi, balık faunası açısından di er bir tehdit unsurudur. Bu tesislerin faaliyetlerini 
kontrollü bir ekilde yapması önerilmektedir. 

Di er bir sorun, ülkemizin birçok bölgesinde oldu u gibi evsel atıksuların altyapı eksikli i nedeni ile denizel ortamı
kirletmesidir. Atıksuların kontrol altına alınması gerekmektedir. Plansız ve do ayla uyumsuz ikinci konut yerle imleri 
ve tatil köyleri, çok katlı oteller ile yörede do al habitatların kontrolsuz kullanımı, özellikle kıyısal habitatı tercih eden 
türler için büyük tehlike olu turmaktadır. Çevresel etkileri yeterince kontrol altına alınmamı  faaliyetlere, deniz ula ımı
ile ilgili geli melere, evsel ve endüstriyel amaçlı habitat i gallerine; kıyısal habitatta ya ayan canlıların ya am 
ortamlarını kaybetmemesi için itina edilmelidir. 

Datça ve Bozburun Yarımadaları’nın; Türkiye’nin güneybatısında bozulmamı  do aya     sahip son kö esi olması
nedeniyle biyolojik çe itlili in detaylı ara tırılması ile sürdürülebilir konumda tutulması gerekmektedir. 
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DO U KARADEN Z’DE D P TROLÜ AV KOMPOZ SYONU

S. A. DEM RHAN1, K.,  SEYHAN2, S. ENG N3, R. E.MAZLUM3

1MKÜ Su Ürünleri Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya/HATAY 
2 KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Çamburnu, Sürmene/TRABZON

3 KTÜ Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53600 R ZE

ÖZET 
Bu çalı mada do u Karadeniz’de Ocak 2002 - Haziran 2002 tarihleri arasında yürütülen trol operasyonlarında elde 
edilen av kompozisyonları de erlendirilmi tir. 50-60 m derinlik konturlarında ayda iki kez olmak üzere, 30 dk’lık dip 
trolü çekimleri yapılmı tır. Elde edilen balık kompozisyonu Mullus barbatus (%47,01), Merlangius merlangus euxinus 
(%34,01), Scorpaena porcus (%10,50), Gobius sp. (%6,14), Uranoscopus scaber (%1,54), Raja clavata (%0,60), Psetta 
maxima maeotica (%0,11), Squalus acanthias (%0,04), Triglia sp. (%0,02), Scopthalmus maximus (%0,02)‘dan 
olu mu tur.
Anahtar kelimeler: Do u Karadeniz, Dip Trolü, Av Kompozisyonu

ABSTRACT
This study was performed to identify the catch composition of the eastern Black Sea at depths of 50-60 metres by 
bottom trawl between January-June 2002. 10 fish species were caught. Mullus barbatus representing %47,01 of the total 
catch, was the dominant species by number. This was followed by Merlangius merlangus euxinus (%34,01), Scorpaena 
porcus (%10,50), Gobius sp. (%6,14), Uranoscopus scaber (%1,54), Raja clavata (%0,60), Psetta maxima maeotica 
(%0,11), Squalus acanthias (%0,04), Triglia sp. (%0,02) and Scopthalmus maximus (%0,02).  
Keywords: Eastern Black Sea, Bottom Trawl, Catch Composition 

G R
Do u Karadeniz bölgesi Türkiye’nin yıllık su ürünleri üretiminde en büyük paya sahiptir. Bu payın önemli kısmını
pelajik türler, ba ta hamsi olu turmaktadır ve bilindi i gibi bu av gırgır av araçlarıyla elde edilmektedir. Bunun dı ında
Do u Karadeniz’de paraketa, uzatma a ları, salyangoz dreçi  vb. av araçları kullanılmaktadır. Bölgede  trol avcılı ı için 
sürekli yasaklı bir bölgedir. Kıta sahanlı ının dar olu u, bölgede trolle avcılı ı engellemektedir. Bu nedenlerle bölgede 
bulunan demersal balık türleri konusunda çalı malar son derece kısıtlıdır ve daha çok mezgitle ilgilidir. Bu çalı ma, 
Riza’nin Güneysu ilçesi açıklarında yapılan deneme amaçlı trol avcılı ından elde edilen toplam av miktarı, av içindeki 
türlerin oranları, boy grupları, birim alandaki miktarlarının tespit edilmesi amacıyla yürütülmü tür.

MATERYAL VE METOD 
Çalı ma Do u Karadeniz’de 40o38ı

E ve 41o04ı N koordinatlarında, 50-
60 m derinlikte yürütülmü tür
( ekil 1). Çalı mada 600 gözlü 
Akdeniz tipi geleneksel kapılı dip 
trolü kullanılmı tır ( ekil 2). Ocak-
Haziran 2002 tarihleri arasında
ayda iki kez olmak üzere, 30 dk’lık
toplam 12 trol çekimi yapılmı tır.
Operasyon sırasında hız 1,5 deniz 
mili/saat olarak uygulanmı tır.

ekil 1. Örnekleme sahası
Figure 1. Sampling Area 

Elde edilen av güverteye alındıktan sonra 1/10 oranında rastgele örnekleme yapılmı tır. Bazı türler ise (mahmuzlu 
camgöz, vatoz, kalkan) güverteye alınan toplam örnek içerisinden seçilerek alınmı tır. Örnekler güvertede türlere 
ayrılarak laboratuarda incelenmek üzere saklanmı tır. Tür tayinleri Ak ıray’a (1987) göre yapılmı tır. Örnekler taze 
olarak en kısa sürede laboratuarda de erlendirilmi tir. Her türe ait balık miktarı sayıca ve a ırlıkça tespit edilmi tir.
Türlere bireylerin boyu 0,1 cm, a ırlıkları 0,01 gram hassasiyetle ölçülmü tür. Elde edilen kompozisyondaki türlerin 
sayıca ve a ırlıkça yüzde oranları hesaplanmı tır. Her türe ait örneklerin boy frekans grafikleri ayrıca düzenlenmi tir
(Av ar, 1998). Taranan alan ve birim alana dü en av miktarı Pauly (1983)’ye göre hesaplanmı tır.
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5,0HDA  (1) 

A

W
Y  2) 

(1) numaralı e itlikte “A”, trol a ının taradı ı alan (m2), “D” taranan alanın uzunlu u (m), “H” trol a ının mantar yaka 
uzunlu udur (m). (2) numaralı e itlikte “Y”, birim alana dü en ürün miktarı (kg/m2 ), “W”, ürün miktarı (kg), “A”, 
taranan alandır (m2).

ekil 2. Çalı mada kullanılan 600 gözlü dip trolü 
Figure 2. Trawl gear used in the study 

BULGULAR
Çalı mada elde edilen av içerisinde çıkan kabuklular (yengeç türleri, Upogobia pusilla, Crangon crangon)
yumu akçalar (Rapana venosa), deniz anası türleri ve di er cansız materyaller (a aç parçaları, plastik çöpler, çamur) 
de erlendirme dı ında tutulmu tur. Ayrıca av kompozisyonunda bazı trol operasyonlarında az sayıda gözlenen trakonya 
ve izmarit 1/10 oranında alınan örneklerde bulunmadı ı için de erlendirmeye alınamamı tır. Ekonomik açıdan çok 
de erli olan kalkan çalı malar esnasında 1 kez yakalanmı  ve de erlendirilmi tir. Çalı mada 4478 adet ve 112,164 kg 
balık yakalanmı tır. Bunun 84,25 kg’ı ekonomik açıdan de erli balık türleri olu turmu tur. Bu miktarların türlere göre 
da ılımları ekil 3 ve 4’te verilmi tir.

73



ekil 3. Av kompozisyonunda yer 
alan balık türlerinin sayıca oranları
Figure 3. Composition of catch by 
number 

ekil 3. Av kompozisyonunda yer 
alan balık türlerinin a ırlıkça
oranları
Figure 3. Composition of catch by 
weight

Operasyonlarda elde edilen 
kompozisyonda yer alan türlerin 
yakalanan en küçük ve en büyük 
boy de erleri Tablo 1’de, boy 
frekans grafi i ekil 4’te 
verilmi tir.

Tablo 1. De erlendirmeye alınan 9 türün yakalanan en büyük ve en küçük boy de erleri
Table 1. Characteristics of species

  Tam boy A ırlık
Tür Adet En küçük En büyük En küçük En büyük 
M. m. euxinus 1523 - - - - 
M. barbatus 2105 6,8 18,0 1,4 63,8 
S. porcus 470 4,6 17,5 1,3 100,5 
Gobius sp. 275 7,2 19,1 4,0 104,9 
U. scaber 69 5,3 21,8 2,1 201,9 
R. clavata 27 10,7 95,0 4,2 5025,0 
P. m. maeotica 5 18,9 28,4 44,9 217,3 
S. acanthias 2 58,0 67,5 596,9 971,5 
T. lucerna 1 14,5 25,98 
S. maximus 1 37,5 1075,0 
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ekil 4. Av kompozisyonunda yer alan 4 türün boy frekans da ılımı
Figure 4. Length frequency distribution of M. barbatus and S. porcus
Trol operasyonlarında toplam 10350 m2’lik bir alan taranmı tır. Taranan alanda av kompozisyonda yer alan türlerin 
birim alandaki ortalama yo unlu u ve a ırlı ı Tablo 2’de verilmi tir.

Tablo 2. Türlerin birim alandaki miktarları
Table 2. Density of species 

TARTI MA
Genç (2002) çalı masında 1991-1996 yılları arasında Do u Karadeniz’de yürütülen dip trolü operasyonlarında elde 
etti i av kompozisyonunda mezgit ve barbunun bulunma oranlarını sırasıyla % 55 ve % 9 olarak bildirmi tir. Ara tırıcı
çalı masında di er kemikli balıkların ve kıkırdaklı balıkların oranlarının ise % 10 ve % 17 oldu unu tespit etmi tir.

Çilo lu ve ark. (2002) çalı malarında av kompozisyonunda yer alan türlerin a ırlıkça oranlarını bildirmi lerdir. Bu 
çalı mada mezgit (%42,95), barbun (%15,14), iskorpit (%1,49), kaya balı ı (%1,66), vatoz (%2,17) için bildirilen 
de erler mevcut çalı madan daha dü üktür. Ara tırıcıların av kompozisyonunda bildirdi i izmarit (%2,00) ve trakonya 
(%3,25), mevcut çalı ma için alınan örnek içerisinde tespit edilememi tir. Ayrıca mevcut çalı mada az sayıda tespit 
edilen kalkan, kırlangıç balı ı ve dil balı ı Çilo lu ve ark. (2002) tarafından bildirilmemi tir. Her iki çalı mada da 
bildirilen ortak türlerin oranları arasındaki farklılı ın temelinde mahmuzlu camgözün oranı yer almaktadır. Çilo lu ve 
ark (2002) tarafından mahmuzlu camgöz için bildirilen oran (%24,21) mevcut çalı mada bildirilenden daha yüksektir. 
Mahmuzlu camgözün sürü olu turma ve göç gibi davranı  özelliklerinden dolayı farklı çalı malarda de i ik oranlarda 
tespit edilmesi do al bir durumdur (Vince, 1991; Stenberg, 1997; Fahy, 1992; Shepherd vd., 2002, Demirhan, 2004).
lı mada elde edilen av kompozisyonu içerisinde mezgit miktarı Anonim (1993)’in bildirdi inden daha dü ük
bulunmu tur.
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Türler adet/m2 gr/m2

M. m. euxinus 0,02452 0,0008584 
Mullus barbatus 0,03390 0,0004810 
Scorpaena ustulata 0,00757 0,0000700 
Gobius sp. 0,00443 0,0000818 
Uranoscopus scaber 0,00111 0,0000395 
Raja clavata 0,00043 0,0001990 
Psetta maxima 0,00008 0,0000025 
Squalus acanthias 0,00003 0,0000253 
Triglia sp. 0,00002 0,0000004 
Rhombus maximus 0,00002 0,0000483 
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DO U KARADEN Z’DE D P PARAKETASI LE MAHMUZLU CAMGÖZ VE VATOZ 
AVCILI I ÜZER NE B R ÖN ÇALI MA

SEFA AYHAN DEM RHAN1 SEM H ENG N2 M.FAT H CAN1

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 31040 Antakya/Hatay 
2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Rize 

ÖZET 
Bu çalı mada Türkiye’nin Do u Karadeniz bölgesi kıyılarında 2000-2003 yılları arasında yürütülen avcılık
denemelerinde kullanılan dip paraketa takımlarının mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias L., 1758) ve vatoz (Raja
clavata L., 1758) üzerine avcılık etkinlikleri ara tırılmı tır. Çalı mada 4/0, 5/0 ve 6/0 nolu i neler kullanılmı tır. 60 no 
PA misina ve çelik telli misina üç farklı i ne ile kullanılmı , 80 no PA misina ve 100 no PA misina ise 5/0 ve 6/0 nolu 
i nelerle kullanılmı tır. Çalı mada yem olarak mezgit kafası ve istavrit kullanılmı tır. Farklı i ne büyüklükleri ile 36,5-
144,8 cm boy (TL) aralı ında toplam 82 adet mahmuzlu camgöz ve 34,3-95,0 cm boy (TL) aralı ında toplam 46 adet 
vatoz yakalanmı tır. 4/0 nolu i ne ile yakalanan mahmuzlu camgözlerin ortalama boy de erleri ile 5/0 ve 6/0 nolu 
i neler ile yakalananların ortalama boy de erleri arasındaki farkın önemli oldu u (p<0,05), farklı büyüklüklerdeki 
i nelerle yakalanan vatozlarda ise ortalama boy de erleri arasında önemli bir farkın olmadı ı görülmü tür (p>0,05). 

ne büyüklüklerinin kulanım sayısına göre yakalama oranları ele alındı ında, 5/0 nolu i nenin mahmuzlu camgözleri 
yakalamadaki etkinli i di er i ne büyüklüklerinden daha yüksek bulunmu tur. Vatozların yakalanma oranı ise i ne
büyüklü ü arttıkça azaldı ı tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Do u Karadeniz, Dip Paraketası, Squalus acanthias, Raja clavata

ABSTRACT
In this study, fishing efficiency of bottom longline on spiny dogfish and thornback ray were investigated in the eastern 
Black Sea. The survey was conducted between 2000-2003 years. Three different hook sizes as 4/0, 5/0 and 6/0 were 
used. Head of whiting and horse mackarel were used as a bait. Total 82 spiny dogfish and 46 thornback ray were 
caught. Total length were ranged 36.5-144.8 cm for Saualus acanthias  and 34.3-95.0 cm for Raja clavata. The mean 
length of spiny dogfish caught with hook size of 4/0 was significantly diferent from that of the hook sizes of 5/0 and 6/0 
(p<0.05). There were not difference mean length of thornback ray caught with three different hook sizes (p>0.05). It 
was found that hook size of 5/0 were more efficient than others for Saualus acanthias. The fishing efficiency decreased 
as hook size increased for Raja clavata. 
Keywords: Eastern Black Sea, Bottom Longline, Squalus acanthias, Raja clavata

G R
Paraketa olta takımları ile köpek balı ı avcılı ı bir çok bölgede oldukça yaygındır (Kabasakal, 1998; Fahy, 1988). 
Kullanılan paraketaların teknik özellikleri hakkında ise oldukça az bilgi mevcuttur. Bu türler genel olarak di er
ekonomik türlerin avcılı ında kullanılan av araçları ile yanav (bycatch) olarak avlanmaktadır. Kullanılan av araçlarının
çalı maya konu olan türler için seçiciliklerinin uygun olmaması, a ırı avcılı a neden olmaktadır (Soldat, 1979; 
Nammack et al, 1985; Ketchen, 1986; Fahy, 1992). Do u Karadeniz’de yo un bir ekilde kullanılan ve seçicili i
mahmuzlu camgöz ve vatoz için uygun olmayan gırgır av araçları bu türleri yo un bir ekilde avlamaktadır (Kukul, 
1993; Kutaygil ve Bilecik, 1998; Seyhan vd, 2000). Son 20 yıl içerisinde mahmuzlu camgözün av miktarının 6.500 
ton’dan 100 tona dü mesi a ırı avcılı ın önemli bir göstergesidir (Genç, 2000). Çalı manın amacı, daha sonra yapılacak
olası köpek balı ı avcılı ında kullanılabilecek paraketa olta takımlarının seçilmesinde bir ba vuru kayna ı
olu turmaktır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma 2000-2003 yıllarında Do u Karadeniz’de (20-120 m) gerçekle mi tir ( ekil 1). Avcılık denemelerinde 
kullanılan paraketalar 4 takım halinde dizayn edilmi tir. Takımlar 25’er  adet i neden olu mu tur. Köstekler arası
mesafe iki takımda 4 di er iki takımda ise 9 m olarak ayarlanmı tır. Denemelerde paraketa takımlarının kullanımı
kolayla tırmak amacıyla köstek toplama sepeti, beden toplama sepeti ve makarası yapılmı tır ( ekil 2). Köstekler farklı
ba lama materyalleri ve i ne büyüklükleri ile olu turulmu tur ( ekil 3).

Hazırlanan paraketa takımları e  derinlik e rilerine paralel olacak ekilde 20-120 m arasındaki derinliklere birbirlerine 
eklenerek yada ba ımsız olarak kurulmu tur. Paraketalar iki farklı periyotta kullanılmı tır. Ak am serilen takımlar 
(16:00-19:00) 12-17 saat sonra ertesi sabah (09:00-12:00) toplanmı tır. Sabah serilenler (08:00-09:00) ise 9-10 saat 
sonra ak am (17:00-18:00) toplanmı tır. Avcılık denemelerinde 25’er i neden olu turulmu  takımlar toplam 90 kez 
kullanılmı tır. Denemeler 3.2 m boyunda 5.0 HP kıçtan takmalı motoru bulunan i me bot ile yürütülmü tür.
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ekil 1. Çalı ma sahası
Fig 1. Sampling area 

ekil 2. Paraketa kullanım ekli ve köstek toplama 
sepeti
Fig 2. Schematic diagram of longline and container 
for snoods with clip 

ekil 3. Hazırlanan köstek tipleri
Fig 3. Characteristics of snoods with hooks 

ne büyüklükleri ve tiplerinin etkinli i, her bir i ne tipi ve büyüklü ü ile yakalanan canlı sayısının ele alınan i nenin
kullanım sayısına göre yüzde oranı belirlenerek tespit edilmi tir (1).
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E=(Y/K)*100.....................................................................................................................(1)

Burada E, yakalama oranı (i ne tipi veya büyüklü ünün etkinli i); Y, i ne tipine veya büyüklü üne göre yakalanan 
canlı sayısı; K i ne tipi veya büyüklü ünün kullanım sayısıdır. Ayrıca yakalanan canlıların beslenme durumunun oltaya 
yakalanmasındaki etkinli inin belirlenmesi amacıyla mide içerikleri incelenmi tir.

BULGULAR
Av Kompozisyonu 
Denemelerde 82 adet mahmuzlu camgöz (Squalus acanthias), 45 adet vatoz (Raja clavata) 7 adet mezgit (Merlangius 
merlangus exinus), 2 adet dil (Solea sp.) ve di er materyal yakalanmı tır ( ekil 4). Olta takımlarına yo un bir ekilde
besin de eri bulunmayan ve evsel atık olan naylon torbalar, sel vb yüzeysel akı larla deniz ortamına ta ınan a aç
parçaları ve di er evsel atıklar takılmı tır. Ayrıca oldukça fazla sayıda yemli geri alınan olta i nelerinin yemi üzerinde 
salyangoz yakalanmı tır.

ekil 4. Paraketa avcılı ında elde edilen av 
kompozisyonu  
Fig 4. Composition of catch 

Yakalanan mahmuzlu camgözler 36,5-144,8 cm boy 
aralı ındadır ve di i bireylerin oranı oldukça yüksektir 
(%85). Vatozda ise 34,3-95,0 cm boy aralı ındadır ve 
erkek di i oranı birbirine yakındır (%47:%53). 
Mahmuzlu camgözlerde görülen yüksek di i oranının
nedeni olarak canlının üreme davranı ı gösterilebilir 

(Hickling,  1930; Gauld, 1979; Hanchet, 1988). Belirtilen üreme davranı ı ve di i bireylerin kıyısal bölgede yo un
olarak bulundu u a ustos ve eylül aylarında yakalanan bireylerin di er aylarda yakalanan bireylere göre sayıca fazlalı ı
göz önüne alındı ında bu durum daha anla ılır gözükmektedir ( ekil 5).

ekil 5. Örnekleme dönemindeki operasyon sayıları
ve elde edilen canlılar
Fig 5. Number of Operation and spiny dogfish and 
rays caught by month of a year 

Avcılık Etkinli i
Kullanılan 1393’ü yemli, 622’si yemsiz geri alınmı ;
79’u kösteklerin çe itli yerlerinden kopmu  ve 24 
i nenin ise kırılmı  oldu u görülmü tür. Operasyon 
sırasında yakalanan 16 birey çe itli nedenlerle 
kaçmı tır ( ekil 6).

ekil 6. ne sayısı temelinde avcılık durumu 
(kullanılan i ne sayısı=2260).
Fig 6. Fishing efficiency of longline (number of hooks 
used=2260)

ne Tipi Etkinli i
Kullanım sayısına ba lı olarak i ne tiplerinin (bkz 

ekil 3) etkinli i ele alındı ında, c, d, d* ve f tipi 
i nelerin yakalanan 82 adet mahmuzlu camgöz 
yakalanmasındaki etkinli inin % 41,6 oldu u tespit 

edilmi tir. Di er 11 tip i nenin toplam etkinli i ise % 58,4’tür. 45 adet vatozun yakalanmasında ise a, c ve h tipi 
i nelerin etkinli inin % 43,2 oldu u, di er 12 tip i nenin toplam etkinli inin ise % 56,8 oldu u tespit edilmi tir
(Çizelge 1 ve ekil 7).

Çizelge 1. Kullanılan i nelerin av durumu 
Table 1. Individual effectiveness of hook tipes used
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c 25 150 13 6 0 5 0 
d 25 150 8 3 0 1 1 

d* 25 200 10 4 3 0 9 
e 25 150 4 0 2 17 0 
f 25 150 8 2 0 3 0 
g 25 150 4 2 0 0 0 

g* 25 200 5 2 4 0 10 
h 25 175 8 8 2 0 0 
ı 25 175 7 3 0 0 0 
i 25 175 4 2 0 1 0 
j 10 40 0 0 0 31 0 

k* 25 45 2 0 0 0 2 
l 10 50 2 1 2 0 1 

toplam 345 2260 82 45 16 79 24 

Mahmuzlu camgöz (Spiny dogfish)
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ekil 7. ne tiplerinin yakalama etkinli i (bkz ekil 3) 
Fig 7. Fishing efficiency of snood and hook types (See fig 3) 

ne Büyüklü ü Etkinli i: Farklı kullanım sayısına sahip i nelerin yakaladı ı canlı sayısı da farklıdır (Çizelge 2).

ne büyüklüklerinin kulanım sayısına göre yakalama 
oranları ele alındı ında 5/0 no’lu i nenin mahmuzlu 
camgözleri yakalamadaki etkinli i di er i ne
büyüklüklerinden daha yüksek bulunmu tur (p<0.05). 
Vatozların yakalanma oranı ise i ne büyüklü ü arttıkça
azalmaktadır ( ekil 8). 

Denemelerde i ne büyüklüklerinin artması ile yakalanan 
mahmuzlu camgözlerin boylarında da bir artı  oldu u

gözlenmi tir. 4/0 no’lu en küçük i ne hemen her boydaki 
bireyin yakalanmasında etkin iken daha büyük olan 5/0 ve 
özellikle 6/0 no’lu i nelerin daha çok büyük boylu bireylerin 
yakalanmasında daha etkin oldu u gözlenmi tir (p<0.05). 
Vatozda da belirgin olmamakla birlikte benzer bir durum oldu u söylenebilir. 4/0 ve 5/0 no’lu i nelerin hemen her boy 
grubunda bireyi yakalayabildi i görülürken 6/0 no’lu i nelerin daha çok 61 cm’den daha büyük boydaki bireyleri 
yakaladı ı görülmü  ancak, istatistiki olarak farklı büyüklüklerdeki i nelerle yakalanan vatozların ortalama boy 
de erleri arasındaki farkın önemsiz oldu u tespit edilmi tir (p>0.05) ( ekil 9).

Yakalanma Yeri: Canlıların i neye yakalanma yerleri göz önüne alındı ında mahmuzlu camgözlerin toplam % 51 
oranında a zın sa  kısmında dudak içinden yakalandı ı, %25 oranında ise a zın sol kısmında dudak içinden 
yakalandı ı tespit edilmi tir

Çizelge 2. ne büyüklüklerinin kullanım sayısı ve 
elde ettikleri av miktarları
Table 2. Number of hook used and species caught 
by different hook sizes 

i ne
no

toplam kullanım
sayısı

M. camgöz
sayısı  vatoz sayısı

4/0 475 13 18 
5/0 850 40 18 
6/0 935 29 9 

ekil 8. ne büyüklü ü ile elde edilen av miktarı
ili kisi
Fig 8. Fishing efficiency (catching rate) of hook sizes 
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ekil 9. ne büyüklü ünün yakalanan canlı büyüklü üne etkisi 
Fig 9. Effects of hook size to the length of fish caught 

Canlı daha çok (%76) a zın sa  ve sol kenarından olta i nesine yakalanmı tır. Vatozların i neye yakalanma yerleri ise 
mahmuzlu camgözlerden daha farklıdır. Vatozlar ise  %67 oranında mide civarından i nelere yakalanmı tır. Dudak 
çevresinden yakalanan canlıların oranı ise mahmuzlu camgözlere oranla oldukça dü üktür (%25) ( ekil 10 ve 11). 

ekil 10. Mahmuzlu camgözün (a) ve vatozun (b) yakalanma yerleri 
Fig 10. Locations of catching 

Yakalanan mahmuzlu camgözlerin vatozlardan daha çok mide içeri ine sahip oldu u (%44.6), vatozların ise yüksek 
oranda (%74) bo  mideye sahip oldu u  tespit edilmi tir.

TARTI MA
Elde edilen sonuçlar ve yapılan gözlemler ı ı ında paraketa olta takımlarıyla mahmuzlu camgöz ve vatoz avcılı ında
olta büyüklü ü, kösteklerin olu turulması ve takımın dizaynının oldukça önemli oldu u görülmü tür. Kullanılan i ne
büyüklüklerinden 5/0 no’lu i nelerin mahmuzlu camgözü, 4/0 no’lu i nelerin ise vatozu daha etkin avlayabildi i ekil

11.

Bireylerin yakalanma yerlerinin da ılım oranları
Fig 11. Percent of location of catching 
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belirlenmi tir. Ancak bazı ara tırıcılar i ne büyüklü ünün köpek balıklarının avcılı ında seçici bir özellik 
göstermedi ini bildirmi lerdir (Clarke et al, 200) Yapılan gözlemlerde çapraz ve parlak olmayan i nelerin daha etkin 
oldu u tespit edilmi tir. Esnek olmayan sert ve parlak i ne kalitesi daha kolay kırılır yapıdadır. Olta ile yakalanan 
bireylerin bo  mide oranlarının yüksekli i daha çok aç bireyler üzerinde bu avcılık yönteminin etkili olmasından
kaynaklanabilir. Ayrıca türlerin bo  mide oranlarındaki farklılı ın bir di er nedeninin de mide bo alım oranıyla ilgili 
oldu u söylenebilir. Farklı mide bo altım oranına sahip bireyler halihazırda mide içeriklerini farklı sürelerde sindirirler 
(Seyhan, 1994). Olta takımlarının uzun bir süre denizde beklemesi (12-17 saat), canlılarda rastlanan yüksek bo  mide 
oranının en önemli nedenlerinden biridir. Ancak mahmuzlu camgözlerin bu bilgiye ra men vatozlara göre daha yüksek 
oranda mide içeri ine sahip olması canlının sürekli oburca beslenmesine (Karmanova et al, 1976) bir ba ka ifadeyle 
ortamda yer alan bireylerin büyük ço unlu unun günün her anı beslenmesine ve mide içeri ine sahip olmasına
ba lanabilir. Ayrıca vatozların aksine olası uzun bir mide bo altım süresinin de bu sonucu do urabilece i açıktır.
Vatozlarda bo  mide oranının yüksek bulunmasının nedeni olarak ise, daha çok aç bireylerin oltalar ile yakalanması,
olta takımlarının suda bekleme süresinin uzunlu u, canlının mide bo altım süresinin olası kısalı ı ve canlının genel 
beslenme alı kanlı ına ba lanabilir. Mahmuzlu camgözlerin olta i nesine yakalandı ı yerler canlının genelde avını
yakaladı ında gösterdi i davranı la açıklanabilir. Mahmuzlu camgöz di er köpek balıklarının ço unda gözlendi i gibi 
avını yakaladı ında koparmak amacıyla ba ını sallamaktadır. Vatozların ise besini daha çabuk yuttukları
anla ılmaktadır.
Elde edilen sonuçlar ve gözlemlerden, mahmuzlu camgözün avcılı ında kullanılacak paraketa takımları hazırlanırken;
6/0 ve daha büyük çapraz i nelerin kullanımı, köstekler arası mesafenin 9 m’den daha kısa olmaması, kösteklerin çelik 
telden (WR) ( 0,35 mm ) yapılması veya misina (PA) kullanılacak ise misinanın 0,8 mm  olması, köstek 
uzunluklarının 50-100 cm arasında olması, anabedenin 3-5 mm  olması, anabeden üzerine avcılık derinli ine ve akıntı
durumuna ba lı olarak yeterince a ırlık ba lanması, ana beden üzerinde gamlanmayı önlemek için yeterli sayıda
fırdöndü kullanılması, yem olarak mezgit kafasının kullanılması avcılık etkinli i açısından verimli sonuç verece i
tahmin edilmektedir.  
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ZM R KÖRFEZ  GÜLBAHÇE KOYU’NUN DEMERSAL BALIKÇILIK 
KAYNAKLARININ ZAMANA BA LI DE M
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, nciraltı- zmir 
mumtaz.tirasin@deu.edu.tr

ÖZET 
zmir Körfezi’nin güneybatı kesiminde yer alan Gülbahçe Koyu’nda 1997-2004 yılları arasında çekilen 28 dip trolünde; 

kabuklu ve eklembacaklılardan 3, kafadanbacaklılardan 7, kıkırdaklı balıklardan 9 ve kemikli balıklardan 42 olmak 
üzere toplam 61 tür örneklenmi tir. Bu türlerin biyokütle miktarları, taranan alan yöntemi ile mevsimlere göre 
hesaplanmı tır. Barbun (Mullus barbatus), ısparoz (Diplodus annularis) ve beyazgöz izmarit (Spicara flexuosa)
balıkları hem sayı hem de a ırlık bakımından av kompoziyonu içerisindeki en önemli türler arasında yer almı lardır.
Anahtar Sözcükler: Gülbahçe Koyu, demersal balıkçılık kaynakları, trol av kompozisyonu, mevsimsel de i imler. 

ABSTRACT
A total of 28 bottom trawls were hauled in the Gülbahçe Bay located in the southwestern part of the Gulf of zmir from 
1997 to 2004. Altogether 61 species were sampled, containing 3 shrimp species, 7 cephalopod species, 9 cartilaginous 
fish species and 42 bony fish species. The standing biomasses of these organisms were estimated seasonally according 
to swept area method. The most abundant fishes in the catch compositions were red mullet (Mullus barbatus), annular 
seabream (Diplodus annularis) and blotched picarel (Spicara flexuosa).
Keywords: Gülbahçe Bay, demarsal fisheries resources, trawl catch composition, seasonal variations. 
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ÖZET 
Türkiye kıyılarına yuva yapan deniz kaplumba aları (Caretta caretta, Chelonia mydas) ya am döngülerinin uzun bir 
zamanını di er deniz kaplumba ası türleri gibi denizde geçirmektedir. Bunun yanısıra, yumurta bırakma dönemleri 
sırasında di i bireyler, kuluçka döneminde yumurtalar, kuluçka sonrası ise yumurtadan yeni çıkmı  olan yavrular kısa
bir süre olsa da karasal ortamda bulunmak zorundadır. Ya am döngülerinin karasal döneminde ergin bireyler ile 
yavrular yo un bir predasyon baskısıyla kar ı kar ıya kalmaktadır. Bununla beraber yavrular ve ergin bireyler denizde 
de bir predasyon baskısı altındadır. Bu de erlendirmede, Türkiye kıyılarında aktivite gösteren deniz kaplumba alarına
ili kin predasyon kayıtlarının de erlendirilmesi ve yorumu yapılmı tır. Farklı yıllar ve yuvalama kumsalları ele 
alındı ında; karasal dönemde yo un predasyon etkilerinin; aktif olarak tilki, çakal, yengeç, martı ve kargalar tarafından,
pasif olarak ise omurgasız larvaları, fungus ve bakteriler tarafından gerçekle tirildi i anla ılmı tır. Deniz ortamındaki
sınırlı kayıt ise yavrular üzerine karnivor balık türlerinin etkisini göstermektedir. Metin içerisinde, predatörler ile 
birlikte kumsal temelinde de predasyon etkileri irdelenmi tir.
Anahtar sözcükler: Caretta caretta, Chelonia mydas, predasyon, deniz kaplumba aları, Türkiye 

ASSESSMENT OF NATURAL PREDATION ON SEA TURTLES IN TURKEY 

ABSTRACT
Caretta caretta and Chelonia mydas species nesting on the Mediterranean coastline of Turkey, spend much of their life 
time in the sea like the other sea turtles. However; nesting females, incubating eggs and hatchlings have to face 
terresterial environment for a short period in which high terresterial predation rates occur. In this review those predation 
records were evaluated and interpreted. Considering different years and different nesting beaches, it is obvious that 
intense terresterial predation stress has been applied actively by jackals, crabs, sea gulls, crows, ...etc. and passively by 
invertebrate infestation, fungi and bacteria. The limited record from the marine studies show that the carnivorus fishes 
feed on the hatchlings as well. In the whole text predators and predation stress depending on the beach have been 
investigated.
Keywords: Caretta caretta, Chelonia mydas, predation, sea turtles, Turkey
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ANTALYA KÖRFEZ ’NDEN AVLANAN BARBUNYA (Mullus barbatus L N., 1758) 
BALIKLARININ E EYSEL OLGUNLUK YA I VE BOYU LE ÜREME ZAMANININ 

BEL RLENMES .

*Z. ARZU BECER ÖZVAROL *B. AHMET BALCI *MEHMET ÖZBA  *MEHMET GÖKO LU *HAYR
GÜLYAVUZ *AY E TA LI *MELTEM PEHL VAN *YASEM N KAYA 

*Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kampus 07058 Antalya-Türkiye 

ÖZET 
Bu ara tırmada Antalya Körfezi’nden ubat 2002- A ustos 2003 tarihleri arasında 368 adet barbunya bireyi 
yakalanarak ya  ve e ey da ılımları ile e eysel olgunluk ya ı ve boyu; üreme zamanı ve yumurta verimleri 
belirlenmi tir. Barbunya populasyonunun ya  da ılımı I-VI arasında de i ti i, II. ve III. ya  grubu populasyonun 
ço unlu unu olu turdu u belirlenmi tir. ncelenen örneklerin % 44,29’ü di i, % 55,70’i erkek bireylerden olu maktadır.
Antalya Körfezi’ndeki barbunya balıklarının üreme faaliyetinin Mayıs ayının ikinci yarısından  itibaren ba layarak
Haziran ayının sonuna kadar devam ettikleri tespit edilmi tir. E eysel olgunlu una ula ma ya ı erkeklerde erkeklerde I 
ve di ilerde II olarak bulunmu tur. Ya  gruplarına ait ortalama yumurta sayısı 22759 (II) ile 80099 (V) arasında
de i mi tir.
Anahtar Sözcükler: Antalya Körfezi, Mullus barbatus, e eysel olgunluk, üreme zamanı

ABSTRACT
In this study 368 red mullet individuals captured during  January 2002-August 2003 from Gulf of Antalya and age and 
sex distribution, age and length at sexual maturity were examined. The age composition of red mullet population have 
been changed between 0-VI, II. and III. age  group have been formed majority of population. The population was 
composed of 44.29 % females and 55.70 % males. The reproduction activity of the red mullet in the Gulf of Antalya is 
determined as from the middle of  May to end of  June. Sexuel maturity ages are found as I in males and II in females. 
Average eggs number belong to age groups were changed 22759 for II and 80099 for V. 
Keywords: Gulf of Antalya, Mullus barbatus, sexual maturity, spawning period 

G R
Ülkemiz su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça zengindir. Buna kar ılık bu do al kaynaklardan yeterince 
yararlanılmadı ı görülmektedir. Su ürünlerinden yararlanabilmek için öncelikle sulardaki biyolojik kapasitenin çe idi,
miktarı, kalitesi ve besin de eri gibi özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Türkiye'yi çevreleyen sulardaki demersal balık
stokları her yıl, bir önceki yılın sto una ula amamakta ve stoklar sürekli olarak azalmaktadır. Türkiye’de bu amaç 
do rultusunda do al balık stokları incelenmeye ba lanmı tır. Akdeniz kıyıları, kıta sahanlı ının nispeten geni  ve 
topografik yapının trol balıkçılı ına uygun olması gibi nedenlerle, önemli balıkçılık alanlarından birini olu turmaktadır.
Dolayısı ile çok çe itli balık avlama tekniklerinin uygulandı ı bu bölgede balık populasyonlarının durumlarının iyi 
bilinmesinin, hem bölgeye hem de balıkçılı a gelecek için önemli katkılar sa layabilecektir.

Ülkemizde barbunya balı ı üzerine yapılan çe itli çalı malar olmasına ra men (Jukic ve Arneri, 1983; Salman, 1986; 
Andalaro ve Giarritta, 1990; Hekimo lu, 1992; Fiorentino vd., 1998; Voliani vd., 1998; Çelik ve Torcu, 1999; 
Lombarte vd., 2000) Antalya Körfezi’ndeki çalı malar sınırlı sayıdadır (Ye ilçimen, 2002). bu balıkların üremesi ile 
ilgili hiçbir çalı maya rastlanılmamı tır. Bu amaçla çalı mamızda, Antalya Körfezi’nde ekonomik ve sportif olarak 
avcılı ı yapılan barbunya balıklarının mevcut durumları ve üreme özellikleri ile bu stoktan en ekonomik ekilde
yararlanabilmek için en küçük av büyüklükleri ortaya konulması amaçlanmaktadır.

MATERYAL VE METOT 
Ara tırma, Türkiye’nin güneyinde yer alan Antalya Körfezi’nde yapılmı tır. Akdeniz’in yüzey alanı 2512300 km2 olup, 
dünyanın en büyük iç denizidir. Türkiye’nin Akdeniz sahilleri, batıda Fethiye Körfezi, do uda Samanda ’a kadar 
uzanan 1577 km’lik uzunlu a sahiptir. Bu sahillerin 573 km’lik kısmı Antalya Körfezi’dir. Akdeniz’in fiziksel dinami i
tüm su derinliklerinin oksijenli olmasını sa lamaktadır. Antalya Körfezi’nde yapılan ara tırmalarda ortalama derinli in
1000 m, su sıcaklı ının 18,9 OC, pH’nın 7,8 ve salinitesinin ‰ 38,5 oldu u bilinmektedir (Ye ilçimen, 2002). 

Antalya Körfezi’ndeki M. barbatus populasyonunun üreme özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu ara tırma, 
ubat 2002 ile Eylül 2003 tarihleri arasında gerçekle tirilmi tir. Balık örnekleri, Bo azak, Konyaaltı ve Kemer 

istasyonlarından kendi populasyonlarını temsil edebilecek ekilde her ay 210d/2 numara  20 mm ve 210d/2 numara 22 
mm göz açıklıklarına sahip ve donanmı  hali 100 m olan üçer parça  fanyalı multiflament  uzatma a ları ve bazı
dönemlerde aynı bölgede trol ile avcılık yapan balıkçılardan temin edilmi tir ( ekil 1). Total boy ile vücut ve gonad 
a ırlıkları tartılan balıklarda ya  tayini pullardan yapılmı tır (Chugunova 1963). E eysel olgunluk ya ı ve büyüklü ü,
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balık stokları üzerinde uygulanacak avcılık
rejiminin belirlemesinde; fekondite de erleri
ise, stoka katılacak yeni ku a ın tahmin 
edilmesinde gerekli verilerin temelini 
olu turmaktadır

Barbunya örneklerinin e eyi ve e eysel
olgunluk durumları gonadların makroskobik ve 
mikroskobik olarak incelenmesiyle tespit 
edilmi tir. Balıkların üreme periyodunda gonad 
a ırlı ında büyük de i iklikler meydana 
gelmektedir. Bu de i imleri tespit etmek için 
de GS ’den yararlanılmaktadır. Bunun için; 
GSI= GW / (W-GW)x100 formülü 
kullanılmı tır. Burada, GW: gonad a ırlı ını

W: Vücut a ırlı ını ifade etmektedir (Ntiba ve 
Jaccarini, 1990). Ovaryumların tartımında 0,001 

gram hassasiyetli dijital terazi kullanılmı tır. Barbunya balıklarında 2002-2003 yıllarında avlanan di iler arasında,
ovaryumu geli mi  ve yumurta bırakmaya hazır durumdaki örneklerden gravimetrik yöntemle yumurta sayımları
yapılmı tır (Tesch, 1971; Bagenal ve Braum, 1971; Av ar, 1998). 

BULGULAR
Ya  ve E ey Kompozisyonu 
Antalya Körfezi’nden ubat 2002-A ustos 2003 tarihleri arasında yakalanan 368 barbunya bireyi 0-VI ya  grupları

arasında da ılım göstermi tir ( ekil 2).

ekil 2. M. barbatus bireylerinde ya
gruplarının oransal de i imi 

Körfez’den avlanan di i- erkek karı ımı
368 barbunya bireyinin % 59,50 II. ve 
III. ya  gruplarına ait bireylerden,  % 
40,50’si di er ya  gruplarına ait 
bireylerden olu maktadır. ncelenen 368 
barbunya bireyinin % 44,29 (163)’u   
di i, % 55,70 (205)’i erkek bireylerden 
olu tu u ve e eyler arasındaki farkın 2

testine göre önemli (P>0.05) olmadı ı
bulunmu tur.

E eysel Olgunluk Ya ı ve Boyu 
Antalya Körfezi’nde  2002 ve 2003 
yıllarında avlanan 79 di i ve 62 erkek 
olmak üzere toplam 141 barbunya 

balı ı bireyin e eysel olgunluk ya ı ve büyüklü ü
tespit edilmeye çalı ılmı tır (Çizelge 1, 2). Di i
barbunya bireylerinin II. ya ta % 59’unun, III. ya ta
ise % 64’ünün e eysel olgunlu a ula tı ı tespit 
edilmi tir. I. ya tan itibaren ise tüm erkek bireylerin 
olgunla mı  oldukları görülmü tür. E eysel olgunluk 
büyüklüklerine bakıldı ında ortalama 14 cm boydaki 
di ilerin % 53’ünün, 16 cm boydakilerin % 73’ünün 
olgun oldu u; erkeklerde ise ortalama 12 cm boya 
sahip bireylerin % 59’unun, ortalama 14 cm boya 

sahip bireylerin % 96’sının olgun oldu u tespit edilmi tir. E eysel yönden olgunla mı  en küçük di i barbunya bireyinin 
boyu 13,8 cm, a ırlı ı 20,5 g; erkek bireyin ise 11,7 cm ve 18,7 g a ırlı a sahip oldu u bulunmu tur.

ekil 1. Antalya Körfezi’ndeki örnekleme istasyonları ( ).

Çizelge 1. M. barbatus bireylerinin ya lara göre e eysel
olgunluk oranları (%) 
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Üreme Zamanı
Antalya Körfezi’ndeki barbunya bireyleri üreme 
faaliyetlerine Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren 
ba ladı ı ve üreme faaliyetlerini Haziran ayının
sonuna kadar devam ettirdikleri tespit edilmi tir. Di i
ve erkek bireylerde  Mayıs 2002 ve  Mayıs 2003 
tarihlerinde GS  de eri en yüksek de ere ula mı tır.
Bu tarihten itibaren yumurta bırakma i lemi, en 
yüksek Haziran ayında görülmü  ve Temmuz ayı
sonuna kadar devam etti i belirlenmi tir ( ekil 3).

Fekondite
Barbunya balıklarının fekonditesini tespit etmek amacıyla Mayıs 2002 ve Ocak-Mayıs 2003 tarihleri arasındaki olgun 
di iler de erlendirilmi tir. Bu dönemde yapılan yumurta sayımlarında total fekonditenin 12792 ile 80099 adet arasında
de i ti i saptanmı tır. II ya ında ve ortalama 15,2 cm total boydaki bir di i barbunya balı ı 22759 yumurtaya sahip 
iken, V ya ında ve 19,3 cm boyunda bir di i barbunya bireyi 80099 yumurta vermektedir. Di i barbunya bireyleri 
ortalama olarak 21269 adet yumurta verdi i tespit edilmi tir.

ekil 3. M. barbatus bireylerinde GS ’nin
aylara göre de i imi 

Yumurta Çapı
Mayıs 2002 ve Ocak-Mayıs 2003 tarihleri 
arasında olgun di i barbunya bireylerinin 
yumurta çapları ölçülmü tür. Yumurta 
çapları 0,32 ile 0,58 mm arasında de i im 
göstermi , maksimum büyüklü e GS
de erlerin de oldu u gibi Mayıs ayında ve 
0,58 mm çapta ula tıkları saptanmı tır.

TARTI MA VE SONUÇ 
Ara tırma konusunu olu turan Mullidae familyasına ait barbunya balı ı ülkemiz balıkçılı ında önemli bir yere sahip 
olan ve özellikle Antalya Körfezi’nde yo un olarak avcılı ı yapılan demersal balık türlerindendir. Ara tırma süresince  
Antalya Körfezi’nden 368 adet barbunya Mullus barbatus L., 1758 balı ı avlanmı tır.

Barbunya populasyonunda ya  da ılımı  0-VI ya  grupları arasındadır. Populasyonun büyük ço unlu unu % 59,50 ile 
II. ve III. ya  gruplarına ait bireyler,  % 40,50’si di er ya  gruplarına ait bireyler olu turmaktadır. Hekimo lu (1992) 
tarafından zmir Körfezi’nde yapılan çalı mada, I. ya  grubundaki bireylerin % 38,6’lık oranla ço unlu u olu turdu u,
bunu % 36,2 ile 0. ya  grubunun izledi i tespit edilmi tir. Edremit Körfezi’nde yapılan çalı mada M. barbatus bireyleri 
I-IV ya  grupları arasında da ılım göstermi tir. Populasyonda en büyük payı % 36,29’luk oranla II ya  grubu bireyleri 
olu turmaktadır (Çelik ve Torcu, 1999). 

Barbunya  bireylerinin % 44,29 (163)’unu di i bireyler, % 55,70 (205)’ini erkek bireyler olu turmu  ve e eyler
arasındaki farkın 2 testine göre önemli olmadı ı bulunmu tur. Edremit Körfezi’nde yapılan çalı mada bireylerin 
%68,78’inin di i, % 31,22’sinin erkek oldu u belirlenmi tir (Çelik ve Torcu, 1999).  

Antalya Körfezinde  barbunya balıklarının di i bireyleri II. ya ta, ortalama 15 cm boyda; erkek  bireyleri ise I. ya ta,
ortalama 13 cm boydan itibaren e eysel olgunlu a eri meye ba lamaktadır. Çoral (1988), Ege Denizi’nde yaptı ı
çalı mada  barbunya balı ının üreme olgunlu una I. ya ın sonunda ula tı ını belirtmi tir. Hekimo lu yine 1992 yılında
yaptı ı çalı mada e eysel olgunluk ya ını I olarak tespit etmi tir.

Antalya Körfezi’ndeki barbunya bireylerinin üreme faaliyetlerine Mayıs ayının ikinci yarısından  itibaren ba layarak
Haziran ayının sonuna kadar devam ettikleri bulunmu tur. Barbunya balı ının gonadosomatik indeks de erindeki
de i imler aylık olarak hesaplanmı tır. Di i ve erkek tüm bireylerde 2002 Mayıs ve 2003 Mayıs ayında GS  de eri en 

Çizelge 2. M. barbatus bireylerinin total boylarına göre e eysel
olgunluk oranları (%) 
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yüksek de ere ula mı tır. 2003 yılında yumurtasını dökmü  ilk di i bireye Mayıs ayının son haftasında rastlanmı tır.
Yumurta bırakma i lemi, en yüksek Haziran ayında görülmü  ve Temmuz ayı sonuna kadar devam etti i belirlenmi tir.
zmir Körfezi’nde  barbunya balı ının yumurtlama mevsiminin Nisanın ikinci yarısından Temmuz ba langıcına kadar 

sürdü ü tespit edilmi tir (Hekimo lu, 1992). To ulga (1976) barbunya balıklarının yumurtlama periyodunun Do u
Akdeniz’de Nisan-Haziran ayları arasında oldu unu bildirmi tir. Ege Denizi’nde yapılan di er bir çalı mada ise 
yumurtlama periyodu Nisan ortası ve Temmuz ba ı olarak belirlenmi tir (Kınıkarslan, 1972). 

Barbunya balıklarının fekonditesinin belirlenebilmesi için incelenen örneklerden  Mayıs 2002 ve Ocak-Mayıs 2003 
tarihleri arasındaki olgun di iler de erlendirilmi tir. Bu dönemde yapılan yumurta sayımlarında total fekonditenin 
12792 ile 80099 adet arasında de i ti i belirlenmi tir. II ya ında ve ortalama 15,2 cm total boydaki bir di i barbunya 
22759 yumurtaya sahip iken, V ya ında ve 19,3 cm boyunda bir di i barbunya bireyi 80099 yumurta vermektedir. 

Mayıs 2002 ve Ocak-Mayıs 2003 tarihleri arasında temin edilen olgun di i bireylerin yumurta çapları ölçülmü tür.
Yumurta çapları 0,32 ile 0,58 mm arasında de i im göstermi , maksimum büyüklü e GS  de erlerinin de oldu u gibi 
Mayıs ayında ula tıkları saptanmı tır. En dü ük ortalama de er ise 0,32 mm olarak Ekim ayında tespit edilmi tir.

Sonuç olarak, Antalya Körfezi’nden avlanan barbunya balıklarından en yüksek oranda yararlanabilmek için I. ya ından
ve ortalama 12 cm boydan daha küçük bireylerin avcılık dı ı bırakılması gerekmektedir. Antalya Körfezi’nde barbunya 
balıklarının üreme faaliyetinin Mayıs sonu Temmuz ba ına kadar devam etti i tespit edilmi tir. Bu nedenle Mayıs-
Temmuz ayları arasında avcılı ının yasaklanmasının uygun olaca ı dü üncesindeyiz. 
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KUZEY KIBRIS KIYISAL ALAN EKOLOJ S *

BURAK AL  Ç ÇEK1; SEDAT V YERL 2

1 Do u Akdeniz Üniversitesi, E itim Fakültesi, Magosa, KKTC 
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ÖZET 
Kuzey Kıbrıs kıyısal alanındaki canlı çe itlili i (Biyolojik çe itlilik) ile da ılımın belirlenmesine ve canlı
topluluklarının da ılım gösterdi i ya am alanlarının (Biyotop) sınıflandırılmasına katkıda bulunmak amacı ile bu 
çalı ma yapılmı tır.  Çalı manın yürütüldü ü bölge, denizel ekosistemin, jeomorfolojik açıdan “kıyısal alan” olarak 
belirlenen bölgesi olmakla beraber; canlı türlerinin büyük bir kısmının yer aldı ı, ı ı ın en etkin oldu u, Akdeniz için 
kıyıdan yakla ık 30-40 m derinli e ula an bölge olarak saptanmı tır (Geldiay ve Kocata , 1988). Bu yakla ımla, denizel 
ekosistemin ekolojik bölümlerinden bentoza ait supralittoral, mediolittoral, infralittoral ve pelaji e ait epipelajik 
zonlarına denk dü en bölümlerinde  alan çalı maları yo unla tırılmı tır. Alan çalı maları; 2002 Temmuz - 2005 
Temmuz  tarihleri arasında, 6 dönemde gerçekle tirilmi  olup, gerek biyolojik çe itlili in, gerekse biyotoplarının
de erlendirilmesinde, SCUBA ve norkelli dalgıçlar tarafından sualtı görsel sayım (SGS) tekni i ve foto raflama 
uygulanmı tır. Çalı mada; 6 bölge, 31 istasyon ve 74 hatta yakla ık 400 dalı  gerçekle tirilmi tir. Sonuç olarak, Kuzey 
Kıbrıs kıyısal alanındaki denizel makro flora ve faunaya dahil Phycophyta, Spermatophyta, Porifera, Cnidaria, 
Ctenophora, Plathelminthes, Nemertini, Annelida, Echiurida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, Hemicordata ve 
Chordata gibi sistematik gruplara ait canlılarının abiyotik ve biyotik faktörler ı ı ında da ılımları belirlenmi tir. Canlı-
cansız parametrelerin etkile imlerinden ortaya çıkan biyotopların ekolojik anlamda de erlendirilmesi yapılmı tır.
KKTC kıyısal alanının biyolojik çe itlili inin ve biyotop çe itlili inin bugünkü durumları ve gelecekleri tartı ılmı tır.
Anahtar sözcükler: Sualtı görsel sayım, biyolojik çe itlilik, biyotop, kıyısal alan, Kuzey Kıbrıs, Do u Akdeniz 

ECOLOGY OF NORTH CYPRUS COASTAL ZONE 

ABSTRACT
This study is conducted with the aims to contribute determination of the diversity of the living (Biodiversity) with 
dispersal in the North Cyprus coastal zone; and classification of fields where communities are distributed (Biotope). 
Although the study is conducted at the area described as “coastal zone” according to geomorphological aspec; it is 
established as the area up to the depth of 30 - 40 m from coast, where most of the living species takes part and the light 
is more effective (Geldiay ve Kocata , 1988). With this approach referring ecological sections of marine ecosystem, 
field works are concentrated on supralittoral, mediolittoral, and infralittoral zones belonging to benthos and epipelagic 
zone belonging to pelagic. Field research has been conducted in six intervals between July 2002 – July 2005, evaluating 
the biodiversity and biotopes using the underwater visual census (UVC) technique and photography. Throughout the 
study, there are 400 dives with SCUBA and snorkeling, at 74 transects, 31 stations and 6 sections.  As a conclusion, 
distrubition of organisms under the influence of abiotic and biotic factors, belonging to taxa as Phycophyta, 
Spermatophyta, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Plathelminthes, Nemertini, Annelida, Echiurida, Mollusca, Arthropoda, 
Echinodermata, Hemicordata ve Chordata that constitude marine macro fauna and flora of North Cyprus coastal zone is 
determined. Biotopes resulting from interaction of living and non-living parameters evaluated ecologically. Present 
conditions and the future of the North Cyprus coastal zone biodiversity and biotope diversity is discussed. 
Keywords: Underwater visual census, biodivesty, biotope, coastal zone, North Cyprus, Eastern Mediterranean 

*Bu çalı ma, B.A.Çiçek’in doktora tez çalı malarının(HÜFBE) bir kısmını içermektedir.
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ÖZET 
Bu ara tırma 2001 ve 2002 Mayıs-Eylül süresince Mogan Gölü çevresinde, 30 larva örnekleme istasyonunda 
yapılmı tır. Alanda, larva da ılımının homojen olmadı ı belirlenmi tir. Çökek Bataklı ı, Hacılar Koyu, Mogan 
Gölü’nün kuzeyi ve Gölba ı Bataklı ı’nın en önemli sivrisinek üreme alanları oldu u tespit edilmi tir. Kıyı çizgisi ile 
göl makrofit vejetasyonu arasında kalan kısımların çok önemli üreme alanları oldu u anla ılmı tır. Göl kenarı, bataklık,
mera ve kanal gibi sekiz farklı üreme alanında yerinde ölçüm ve su analizleri yapılmı tır. Anopheles sacharovi, An.
maculipennis, Culex mimeticus ve Cx. theileri larva habitatlarında elektriki iletkenlik de erlerinin zaman zaman 4000 
µmhos/cm’nin üzerine ula tı ı saptanmı tır. An. claviger’in larva habitatlarında, nitrit (0- 0,002 mg/l), amonyak (0,025- 
0,44 mg/l) ve fosfat (0- 0,09 mg/l) de erlerinin, di er türlerin bulundu u alanlara göre daha dü ük oldu u ortaya
çıkmı tır. Culex pipiens ve Cx. theileri’nin larva habitatlarında maksimum nitrit de erlerinin 0,387 mg/l oldu u
anla ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Sivrisinek kontrolü, sivrisinek üreme alanları, su kalitesi, Mogan Gölü, Ankara

MOSQUITO (DIPTERA:CULICIDAE) BREEDING SITES IN MOGAN LAKE VICINITY AND 
THEIR PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS 

ABSTRACT
The study was performed at 30 larval sampling stations during May-September period in 2001-2002. It was determined 
that larval distribution is not homogeneous in the area. It was found that Çökek Swamp, Hacılar Cove, north of Mogan 
Lake and Gölba ı Swamp are the most important breeding sites. It was observed that the sites situated between Coast 
line and Lake macrophytic vegetation are very important breeding sites. The measurements and analyses of water were 
done from various breeding sites like lake edge, swamp, pasture and canal. It was determined that in the breeding sites 
of Anopheles sacharovi, An. maculipennis, Culex mimeticus and Cx. theileri, the value of electrical conductivity is 
usually higher than 4000 µmhos/cm. It has been found that value of nitrite (0- 0.002 mg/l), ammonia (0.025- 0.44 mg/l) 
and phosphate (0- 0.09 mg/l) in breeding sites of An. claviger are lower than that of breeding sites of other species. It 
was measured that maximum nitrite value in breeding sites of Culex pipiens and Cx. theileri nitrite is 0,387 mg/l.  
Keywords: Mosquito control, mosquito breeding sites, water quality, Mogan Lake, Ankara (Turkey) 
* Bu çalı ma, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen, Adnan Aldemir’in 
Doktora Tezi’nin bir bölümüdür. 

G R
Sivrisinekler hem insan hem de hayvanlar üzerinde çok etkili olan vektörlerdir. Sivrisinek kontrol çalı maları larva ve 
erginlere yönelik yapılmaktadır. Larva kontrol çalı malarında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, larvaların sucul 
ortamlardaki da ılımıdır (WHO., 1975). Sivrisinekler, yumurtlama alanı seçiminde türe özgü davranı  gösterir, bu 
özellikleri, larvaların do adaki da ılımlarının saptanmasında önemli bir rol oynar (Bentley and Day, 1989). Daha önce 
yapılan bazı ara tırmalarda (Clements, 1963; Bo gelmez ve ark., 1994, 1995; Aldemir ve ark., 2002) da üreme 
habitatlarının fiziko-kimyasal özelliklerinin, sivrisinek larva da ılımını etkiledi i belirtilmi tir.
Bu ara tırmada, Gölba ı’nda yürütülen sivrisinek kontrol çalı malarına katkı sa lamak için, larva populasyon da ılımı
saptanarak, üreme habitatlarının fiziko-kimyasal özellikleri tespit edilip, bölgedeki sivrisinek türlerinin ekolojileri 
hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi amaçlanmı tır.

MATERYAL VE METOT 
Çalı ma Alanı
Çalı ma alanı, Ankara’nın 20 km güneyinde yer alan Gölba ı ilçesi ve Mogan Gölü çevresinden olu maktadır ( ekil 1). 
Alan, Gölba ı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisindedir. Gölba ı ve civarı Ankara halkı için özellikle hafta 
sonları yo un olarak ziyaret edilmektedir. 14 km lik sahil eridine sahip olan Mogan Gölü çevresinde çok sayıda otel, 
lokanta, dinlenme ve e lenme mekânı bulunmaktadır. Bu tesislerin ilçe ekonomisine çok önemli katkısı vardır (Yerli, 
2002). Yapılan bir ara tırma sonucuna göre hem Gölba ı halkının hem de ziyaretçilerin sivrisineklerden çok rahatsız
oldukları belirlenmi tir (Aldemir ve Bo gelmez, 2005). 
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Mogan Gölü’nde bataklıkla ma süreci hızlanmı tır (Yerli, 2002). Göle ta ınan sediman ile birlikte tarım arazilerinden 
pestisit ve gübre kaynaklı maddeler gelmesi de söz konusudur. Bu durumun olu turdu u beslek ve bataklık ortamlar 
sivrisineklerin daha fazla üremelerine zemin hazırlamaktadır (Aldemir ve Ege, 2005). 
Sıtma riski açısından Türkiye 4 bölgeye ayrılmı tır ve çalı ma alanı, ç Anadolu illerini kapsayan Stratum III’e aittir. 
Alanda, hâlihazırda sıtma geçi ini gösterir herhangi bir bulgu yoktur; fakat, Akdur (1997)’a göre, Stratum III’e dı ardan
parazit getirildi inde sıtma geçi i olu ur hatta yerel epidemiler görülebilir. 
Larva Populasyon Sayımı ve Üreme Habitatlarının Önem Derecesine Göre Sınıflandırılması
Sivrisineklerin yo un olarak üredi i, Mayıs-Eylül aylarında (2001- 2002 süresince) larva sayımı için, 30 örnekleme 
istasyonu seçilmi tir. (Gölba ı Düzü Bataklı ı’nda 6, Mogan Gölü’nün kuzeyinde 3, Mogan Gölü’nün do usunda 6, 
Mogan Gölü’nün batısında 9 ve Çökek Bataklı ı’nda 6 istasyon). Her istasyondan ayda bir kez, standart larva 
kepçeleriyle en az be  kepçe örnek alınmı  ve ortalama de erlendirmesi yapılmı tır (WHO., 1975). 

Mayıs, Haziran, Temmuz, A ustos ve Eylül 2001–2002 döneminde habitatlardan her ay elde edilen larva sayıları (larva 
sayısı/ 1 kepçe/ ay) toplanarak 10 (toplam ay sayısı)’a bölünmü tür. Bu i lem, her larva örnekleme istasyonuna 
uygulanmı tır. Elde edilen de er (x) olarak alınmı  ve a a ıda gösterilen skalaya göre gruplandırılmı tır:
X > 50 ise, habitat birinci derecede önemli, 
X= 10–50 ise, habitat ikinci derecede önemli, 
X < 10 ise, habitat üçüncü derecede önemlidir. 
Larva habitatlarının önem derecesine göre sınıflandırılması, bu de erler esas alınarak yapılmı tır ( ekil 1). Bu 
sınıflandırmada, sivrisinekler tür düzeyinde de il, bütün türlerin toplamı dikkate alınarak de erlendirilmi tir.

Üreme Habitatlarındaki Suların Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 
Gölba ı ve çevresindeki sivrisinek türleri, nisan ayının sonuna do ru yumurta bırakmaya ba lar ve ekim ayından
itibaren bu faaliyetlerini durdururlar. Larva/pupadan ergin evreye geçi  yo un olarak mayıs-eylül ayları arasında
olmaktadır (Aldemir ve ark., 2002). Bu noktadan hareketle mayıs ayının ilk yarısı ve eylül ayının son günlerinde 
sivrisinek larvalarının bulundu u, birbirinden farklı özellikler gösteren 8 habitattaki suların fiziko-kimyasal özellikleri 
belirlenmi tir. Habitatların tipi ve mevkisi a a ıda gösterilmi tir:

Kimyasal özelliklerden nitrit, nitrat, amonyak, fosfat, sülfat, 
potasyum, demir ve magnezyumun belirlenmesi için, 1 litre 
habitat suyu, steril örnek toplama i elerine alınarak
laboratuvara getirilmi  ve Palintest Kolormetrik 
Spektrofotometre yöntemiyle analiz edilmi tir (Bo gelmez ve 
ark., 1995). Su sıcaklı ı, pH, tuzluluk, elektriki iletkenlik ve 
çözünmü  oksijen gibi fiziksel özellikler ise do al ortamda 
ölçülmü tür. Sivrisinek türlerine göre, ölçüm/analizlerin 
maksimum ve minimum de erlerinin belirlenmesinde, türün 
o ortamda bulunup bulunmadı ı esas alınmı tır. E er

habitatta o tür, ölçüm sırasında bulunmuyorsa; türün, habitatta bulundu u ölçüm dönemi esas alınmı tır (Tablo 1). 

Ölçüm ve analizleri yapılan habitatlardaki sivrisinek larvalarının tür düzeyinde te hisi, de i ik anahtarlar (DuBose and 
Curtin, 1965; Kahraman ve Sava , 1978; Merdivenci, 1984; ahin, 1984; Harbach, 1985, 1988; Snow,1990) 
kullanılarak yapılmı tır.

BULGULAR
Sivrisinek Üreme Alanları
Çökek Bataklı ı, Hacılar Koyu, Mogan Gölü’nün kuzeyi ve Gölba ı Düzü Bataklı ı’nın kuzeybatısı birinci derecede 
önemli sivrisinek üreme alanları olarak belirlenmi tir. kinci derecede önemli habitatlar, gölün do usunda da 
bulunmasına ra men batısında daha geni  alanları kapsamaktadır. Ayrıca, Gölba ı Düzü Bataklı ı’nın batı kesimi de 
ikinci derece önemli habitatları içermektedir. Üçüncü derece önemli habitatlar ise alanın de i ik alt birimlerinde 
bulunmaktadır ( ekil 1). 

Ara tırmanın yapıldı ı yıllarda üreme alanlarında sivrisinek larva/pupa evrelerinin oranları: Culex pipiens (%29,3), 
Anopheles sacharovi (%18,93), Anopheles maculipennis (%17,47), Culex theileri (%12,51), Anopheles claviger
(%7,24), Ochlerotatus caspius (%4,16), Culex mimeticus (%5,42), Culiseta annulata (%4,38) ve Culiseta longiareolata
(%0,59) eklinde bir da ılım göstermi tir (Aldemir, 2003). 

Habitat no: Habitat tipi 
1. Mogan Gölü kuzeyi Göl kenarı
2. Valilik Konukevi  Göl kenarı
3. Ba bakanlık Konutu Göl kenarı
4. Gölba ı Düzü Bataklı ı Bataklık
5. Çökek Bataklı ı  Bataklık
6. Karao lan Merası  Mera 
7. Haymana Yolu kenarı Mera  
8. Örencik Kanalı  Kanal 
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ekil 1. Gölba ı ve çevresinde larva 
habitatlarının önem derecelerine göre 
sınıflandırılması
Figure 1. The classification of the 
larval habitats in Gölba ı and its 
vicinity according to the degree of 
importance 

Üreme Alanlarının Fiziko-kimyasal 
Özellikleri
Bütün habitat tiplerinde fiziksel 
parametreler birbirine yakın de erlerle
temsil edilmesine ra men, Anopheles
maculipennis, Anopheles sacharovi,
Culex mimeticus ve Culex theileri’nin
bulundu u alanlarda zaman zaman 
salinite 4 ppt’nin; elektriki iletkenlik 
de 4000 µmhos/cm’nin üzerinde 
ölçülmü tür (Tablo 1). 

Anopheles claviger larva 
habitatlarında, nitrit, amonyak ve 
fosfat de erleri, di er türlerin 
larvalarının bulundu u habitatlara 
oranla daha dü üktür. Culex pipiens
ve Culex theileri larvalarının
bulundu u habitatlardaki maksimum 
nitrit de erleri 0,387 mg/lt gibi 
yüksek düzeyde ölçülmü tür. Culex
mimeticus ve Ochlerotatus caspius’un
bulundu u alanlarda fosfat miktarı
(sırasıyla ortalama 20,7 ve 22,4 mg/lt 
) di er türlerin larvaların bulundu u
alanlardan daha yüksek düzeyde 
ölçülmü tür.

Demir ve magnezyum her habitatta 2 
kez ölçülebilmi , bundan dolayı
ortalamaları alınmamı tır. Anopheles
sacharovi, Culex pipiens ve Culex
theileri’nin larva habitatlarında
magnezyum miktarı bazen 100 mg/lt 

gibi yüksek düzeyde ölçülmü tür.

Tablo 1. Mayıs ve Eylül 2001–2002 dönemlerinde üreme habitatlarındaki sivrisinek türleri ve bu habitatlardaki fiziko-
kimyasal parametrelerin ortalama/ minimum-maksimum de erleri
Table 1. Mosquito species in breeding areas in May and September 2001-2002 periods and physico-chemical 
characteristics of these habitats 

Üreme habitatları ve sivrisinek türleri 
Fiziko-

Kimyasal 
Parametreler

2, 3 
An.

claviger

1, 3, 5, 6, 7 
An.

maculipen
nis

2, 3, 4, 6, 7 
An.

sacharovi 

5, 7 
Cx.

mimeticus

1, 2, 4, 8 
Cx.

pipiens

4, 6, 8 
Cx.

theileri

7
Oc.

caspius

Su Sıcaklı ı
(˚C) 

19,2 ± 
2,04*

15-22**

19,3  ± 2,87 
16-26,8

18,7 ± 2,31 
15-23

19,6 ± 4,05 
16,3-26,8

18,8 ± 
2,13

15-21,6

19,3 ± 
2,12

15-21,6

19,1 ± 
3,41

16,3-23

pH
8,55 ± 0,43 

7,85-9,0
8,34 ± 0,75 
7,21-9,88

8,46 ± 0,66 
7,21-9,88

8,29 ± 0,96 
7,21-9,88

8,33 ± 
0,47

7,78-9,0

8,34 ± 
0,64

7,83-9,56

8,14 ± 
1,37

7,21-9,88
Salinite (ppt) 2,9 ± 1,16 2,89 ± 1,09 2,92 ± 1,20 3,2 ± 1,12 2,7 ± 2,05 2,25 ± 2,3 ± 1,15 
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1,2-4,33 1,0-4,2 1,0-4,2 1,0-4,33 0,7-7,6 1,36 
0,7-4,2

1,0-4,0

Elektriki
iletkenlik

(µmhos/cm) 

2005,4 ± 
430,77

1450-2600

2341,8 ± 
981,01

850-4310

1955,6 ± 
787,95

850-4260

2448,6 ± 
1101,67

1300-4310

1614,5 ± 
549,4

600-2420

1701 ± 
1227,36

600-4260

1873,3 ± 
891,1
1300-
2900

Ç. Oksijen 
(mg/l) 

8,68 ± 1,12 
7,5-10,2

9,27 ± 0,96 
7,5-11,0

8,76 ± 0,97 
7,0-10,5

9,24 ± 0,64 
8,56-10,3

9,2 ± 1,38 
7,0-12,0

9,5 ± 1,53 
7,0-12,0

8,72 ± 
0,24

8,56-9,0

Nitrit (mg/l) 
0,0009 ± 

0,004
0-0,002

0,017 ± 
0,03

0-0,09

0,010 ± 
0,02

0-0,09

0,038 ± 
0,04

0-0,09

0,04 ± 
0,11

0-0,387

0,07 ± 
0,14

0-0,387

0,047 ± 
0,05

0-0,09

Nitrat (mg/l) 

0,19 ± 0,08 
0,043-0,30

0,21 ± 0,10 
0,055-0,45

0,19 ± 0,08 
0,043-0,35

0,186 ± 
0,06

0,11-0,25

0,19 ± 
0,10

0,043-
0,45

0,18 ± 
0,09

0,055-
0,35

0,18 ± 
0,06

0,13-0,25

Amonyak 
(mg/l) 

0,2 ± 0,13 
0,025-0,44

0,76 ± 1,02 
0,025-2,35

0,71 ± 0,79 
0,025-2,85

1,49 ± 1,22 
0,07-2,85

0,62 ± 
0,64
0,04-
2,016

0,46 ± 
0,45
0,04-
2,016

1,64 ± 
1,14

0,32-2,85

Fosfat (mg/l) 
0,028 ± 

0,04
0-0,09

9,2 ± 23,73 
0-77

8,3 ± 22,44 
0-77

20,7 ± 
33,68
0-77

6,7 ± 
21,15
0-77

10,8 ± 
26,80
0-77

22,4 ± 
34,37

0,07-62

Sülfat (mg/l) 
182 ± 80,82 

38-290
182,3 ± 
66,97

26-290

176,5 ± 
72,40

26-290

186,4 ± 
60,38

75-245

162,5 ± 
75,1

40-250

139,9 ± 
90,9

26-250

180,3 ± 
91,4

75-245

Potasyum 
(mg/l) 

6 ± 1,89 
2,9-8,0

5,3 ± 2,20 
0,4-8,2

5,3 ± 2,12 
0,4-8,2

4,6 ± 2,61 
0,4-8,2

5,36 ± 
1,58

2,9-7,7

5,6 ± 1,93 
2,6-8,0

4,2 ± 3,57 
0,4-8,2

Demir (mg/l) 0,2-0,5 0,25-1,0 0,2-1,0 0,25-0,6 0,2-0,7 0,25-1,0 0,3-0,6 
Magnezyum 

(mg/l) 
53-78 0-78 0-100 42-67 47-100 0-100 64-67 

*   Ortalama ± standart sapma 
** Minimum- maksimum de er

TARTI MA VE SONUÇ 
Sivrisinekler için birinci derecede önemli olan üreme alanlarından, Çökek Bataklı ı ( ekil 2) ve Hacılar Koyu’nda 
( ekil 3) vejetasyon geli imi sık olmakla birlikte, güne ı ınlarının su yüzeyiyle temasını engelleyecek derecede yo un
de ildir. Su derinli i yakla ık 20–25 cm olan bu alanlarda dalga hareketleri ya hiç yok ya da önemsizdir. 

ekil 3. Hacılar Koyu sivrisinek üreme alanları
Figure 3. Mosquito breeding area in Hacılar Bay 

Mogan Gölü’nün kuzeyindeki alanlar, bir vejetasyon ku a ıyla dalgalardan korunmu , yakla ık 0,50–1 m derinli inde,
yo un yosun geli iminin oldu u, güne ı ınlarına maruz kalan habitatlardır. Gölba ı Düzü Bataklı ı’nın kuzeybatısı ise, 
yosunlu, yarı gölgeli, 15–20 cm derinli inde olan habitatlardır.

Gölcük ve Tatlım derelerinin sularının da ılmasıyla olu an üreme alanları hariç, ikinci derecede önemli habitatların en 
genel özelli i, göl kıyısı ile vejetasyon ku a ı arasındaki habitatlardır ( ekil 4). Bu alanların da dalgadan etkilenmedi i,
büyük oranda güne ı ınlarına maruz kaldı ı belirlenmi tir. Görünüm olarak, Çökek Bataklı ı’ndaki alanlara 

ekil 2.Çökek Bataklı ı sivrisinek üreme 
alanları
Figure 2. Mosquito breeding area in Çökek 
Swamp 
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benzemesine ra men, Gölba ı Düzü Bataklı ı’nın batı kesimindeki habitatlarda, su derinli i daha fazla, vejetasyon daha 
yo undur; bu alanlar, güne e daha az maruz kalmaktadır.

ekil 4. Sivrisineklerin üremeleri için uygun alanlardan biri olan göl kenarı habitatları
Figure 4. Lake edge habitat that is one of the appropriate areas for mosquito breeding 

Üçüncü derecede önemli habitatlar ve herhangi bir renk tonuyla gösterilmeyen alanlar (larvalara rastlanılmayan yerler) 
yo un olarak Mogan Gölü’nün do u ve batısındadır ( ekil 1). Bu bölümlerde vejetasyon geli iminin az ya da hiç 
olmaması, dalgaların göl kıyısını etkileyerek, bu alanlara sivrisineklerin yumurta bırakmasını engellemektedir. Mogan 
Gölü’nün çevresi 14 km uzunlu undadır. Kıyıda, vejetasyon geli mesi çok hızlıdır. Göl çevresinin yakla ık %60-70’lik 
bölümünde, Phragmites australis (Cav.) Trin’in olu turdu u sık bir vejetasyon ku a ı yer almaktadır (Aldemir, 2003). 
Kamı larla kıyı eridi arasında 0,50–2 metre geni li inde, 10–30 cm derinli inde, güne  alan, dalgalardan etkilenmeyen 
ve balık gibi büyük predatörlerin giremedi i korunaklı alanlar olu mu tur ( ekil 4). Bu tip habitatlar, sivrisineklerin 
üremesi için çok elveri lidir; bu nedenle, mücadele programlarında öncelikle ele alınması gerekir. 

Aldemir (1997), Gölba ı’nda yaptı ı çalı mada, sivrisinek larva habitatlarındaki nitritin 0,12-0,30 mg/l; nitratın 2,41-
2,76 mg/l; amonya ın 1,31-1,80 mg/l; sülfatın 195,12-247,92 mg/l ve potasyumun 5,76-7,77 mg/l de erler arasında
ölçüldü ünü belirtmi tir. Aldemir (1997)’in tespit etti i bu de erler, bulgularımıza oranla oldukça yüksektir. 
Parametrelerdeki dü ü ün nedeni, 1998 yılında Ankara Su ve Kanalizasyon leri (ASK ) tarafından, Gölba ı lçesi ve 
Mogan Gölü çevresindeki tesislerin atık sularının kanalizasyon sistemiyle toplanmasından kaynaklanmaktadır. Tespit 
etti imiz kondüktivite ve fosfat de erleri ise Aldemir (1997)’in belirledi i de erlerden daha yüksek düzeydedir. Her ne 
kadar, de arjlar azaltılsa da, Mogan Gölü havzasının geni  olması, çevreden çe itli besin tuzlarının ta ınması ve göl 
çökellerinden sisteme madde salınımının sürmesi bu parametrelerin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bulgularımıza
göre, fiziko-kimyasal parametreler, türlerin alandaki da ılımında etkilidir; fakat, birçok türün aynı ortamda bulunması
ve türlerin habitatlarındaki de erlerin birbirine oldukça yakın olması bu etkinin tek ba ına belirleyici bir faktör 
olmadı ını göstermektedir. Aldemir ve ark. (2002)’na göre, Gölba ı’nda, fiziko-kimyasal parametrelerin larva da ılımı
üzerine etkisi türden türe de i mektedir. Bu etki Anopheles sacharovi, Anopheles maculipennis, Anopheles claviger ve 
Ochlerotatus caspius için sırasıyla %49,8; %39,5; %52; %65,9 eklindedir (Aldemir ve ark., 2002). 

Bölgede, Culiseta türleri hariç, her türe alanın farklı alt birimlerinde rastlanmı tır. Bu durum mücadele açısından
önemlidir. klimsel artlar da göz önüne alınarak, Gölba ı ve civarında larva kontrol çalı maları nisan ayının sonunda 
ba latılıp ekim ba ına kadar devam ettirilmelidir (Aldemir, 2003). Kontrol çalı maları, hedef canlının bulundu u alanlar 
dı ında yapılmamalıdır. Sivrisineklerin uçma gücü ve rüzgârın etkisi de dikkate alınarak, Gölba ı’nda yapılacak olan 
larva kontrol çalı malarında, Hacılar Koyu ve Çökek Bataklı ı göz ardı edilmemelidir. 
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HOPA ÇAYI’NDA YA AYAN BALIKLAR ÜZER NE TAKSONOM K B R ARA TIRMA

*DAVUT TURAN, *BÜLENT VEREP, *CEMALETT N AH N, *H. O UZ MAMO LU

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi,  53100, 
Rize, Türkiye 

ÖZET
Hopa Deresi’nden Haziran 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında balık örnekleri toplanmı  ve taksonomik açıdan
de erlendirilmi tir. Bu çalı mada, Hopa Deresi’nde  4 familyaya ait 7 tür ve 2 alttür tespit edilmi tir. Bu tür ve 
alttürlerden Salmo trutta labrax, Leuciscus cephalus, Neogobius kessleri, Barbus tauricus escherichi, Alburnoides 
bipunctatus en bol bulunanlar olup, bunları  sırasıyla Chalcalburnus chalcoides,  Rutilus frisii, Mugil cephalus ve Liza 
aurata türleri takip etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Tatlısu, Balık Faunası, Hopa Deresi  (Artvin – Türkiye’nin Do u Karedeniz kıyıları)

A TAXONOMIC STUDY ON FRESH WATER FISH SPECIES LIVING IN HOPA STREAM 

ABSTRACT
Fishes were collected  from Hopa Stream  during July 2003 - May 2004 to investigate their taxonomy. 7 fish species 
and 2 subspecies belonging to 4 families were identified from the samples. The most frequently and abundantly species 
were Salmo trutta labrax, Leuciscus cephalus, Neogobius kessleri, Barbus tauricus escherichi, Alburnoides bipunctatus 
which was follwed by Chalcalburnus chalcoides,  Rutilus frisii, Mugil cephalus and Liza aurata. Our study indicate 
that these species are new record for the fish fauna of Hopa Stream.  
Keywords: Fresh water, Fish species and subspecies, Hopa Stream (Artvin–  the   Turkish Eastern Black Sea coast)

INTRODUCTION
Studies on the biology of freshwater fishes of Turkey have been performed by Berg (1949), Slastenenko (1956), Kuru 
(1975), Erk’akan (1983), Lelek (1988) and Balık (1975, 1978) since the middle of the 20th century. More recently 
studies by Özdemir  (1991), Kutrup (1994), Kazancı & Salewski (1995) and  Turan (2003) continued to identify fishes 
of the streams located in areas draining towards  the Turkish Black Sea coast. So far have not been done a study 
concerning fauna and flora of Hopa Stream. Therefore, the purpose of this paper is to taxonomically identify fish 
species of Hopa Stream.  

MATERIALS AND METHODS 
Hopa Stream is located in Artvin –Turkey (Figure 1). The stream is about 25 km long and avarage 6 m wide. Substrate 
of the stream consisted of rock and stone. The average flow speeds are about is 2 ms-1  and 3 ms-1 in lower and upper 
basins, respectively.  

Figure 1. Study area 

Fish were collected from Hopa Stream 
during May and December 2003. A 
total of 280 fish specimens  were 
captured from 5 stations  using an 
electroshocker (220 VAC transformed 
to 220 VDC, 2.1 KW). Each station is 
approximately 6x20 square meter area. 
Captured fishes were fixed in 4% 
formalin solution  in the field. In the 
laboratory, fishes were taxonimacally 
identified using the keys of  Berg 
(1949), Kuru (1975) and 
Geldiay&Balık (1999). Meristic 
features were determined by using a 
lop and stereo binocular microscope 

with 4x magnification. Metric features were measured by using a millimetric fish ruler and digital compasses. Colour 
patterns of the specimens had been also determined before they fixed in 4 % formalin. 
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RESULTS
Some metric and meristic data on species and subspecies living in Hopa Stream  are given in Table 1 and Table 2. The 
distribution areas of the species and subspecies in Turkish Black Sea region are shown in Table 3. 

Table 1.  Some metric data on the species and subspecies livig in the  Iyidere Stream  (Maximum and minimum values 
are given).

Species and 
Subspecies

SL/HL SL/MBD HL/NL IOD/ED N

S. trutta labrax 3.33-4.55 3.67-5.29 3.57-4.95 0.93-2.23 70
N.  kessleri 3.16-4.25 3.93-5. 28 2.91-3.96 1.27-1.93 54
L.  cephalus 3.65-4.34 3.77-4.53 2.82-4.16 1.32-2.45 46 
A.  bipunctatus 3.71-4.33 3.44-4.08 3.15-4.09 1.07-1.48 33
B. tauricus 
escherichi

3.10-4.42 3.91-4.82 2.33-2.75 1.42-2.24 27

R.  frisii 4.44-4.93 3.52-4.05 2.93-3.34 1.44-2.33 12
C. chalcoides 3.74-5.16 4.27-5.28 2.91-4.07 0.85-1.72 23
L.  aurata 3.76-4.17 4.61-5.10 1.22-1.45 1.8-2.2 9
M.  cephalus  3.63-4.07 4.21-5.36 1.13-1.43 1.9-3.0 11

Tablo 2. Some meristic data on the species and subspecies living in the Hopa Stream
Species and Subspecies N Meristic characters 

S. trutta labrax Pallas, 1811 70 D. IIIV 9-11; P. I 13-15; V. I 8-10; A. III-IV 8-10; L. lat.
117-136; L. trans. 26-30 / 26-29; G.rakers (outside) 14-17;
Ver. 56-59

N. kessleri (Günther, 1861) 54 D1 . V –VII; D2 . I 16-18; P. 18-21; A. I 11-15; Sq. 63-75; 
Ver. 33-35.

L. cephalus
(Linnaeus,1758)

46 D. III-IV 8;  P. 14-16; V.  7-9; A. III-IV 8-9; L. lat. 43-46; L. 
trans. 7-8 / 3-5; Ph. teeth.  2. 5 – 5. 2; G.rakers (outside) 8-
10

A. bipunctatus (Bloch, 
1758)

33 D. III-IV 8-9;  P. 12-14; V.  7-8; A. III 12-14; L. lat. 46-52; 
L. trans. 9-10 / 4-5; Ph. teeth.  2. 5 – 4. 2; G.rakers
(outside) 6-8

B. tauricus escherichi Berg, 
1917

27 D. IV 8-9; P. 16-17; V. 9; A. III 6; L.lat. 55-62; L.trans. 
12-14/8-9; G. rakers 12; Ph. teeth  2. 3. 5 – 5. 3. 2; Vert. 42

R.  frisii (Nordmann, 1840) 12 D. III-IV 9-10;  P. I 16-18; V. 8-9; A. III-IV 11-12; L. lat.
55-61; L. trans. 9-10 / 6-7; Ph. teeth. 6– 5; G.rakers
(outside) 10-13

C. chalcoides
(Güldenstaedt, 1772)

23 D. III-IV 8-9;  P. 14-16; V. 8-10; A. III 14-16; L. lat. 55-63; 
L. trans. 11-13 / 3-5; Ph. teeth. 2. 5 – 5. 2; G.rakers
(outside) 19-22

L. aurata (Risso, 1810) 9 D1. IV; D2. I 8-9; P. I 15-17; V. I 5; A. III 8-9; Sq. 42-44.
M. cephalus Linaeus, 1758 11 D1. IV; D2. I 8-9; P. I 15-17; V. I 5; A.  III 8-9; Sq. 41-46
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DISCUSSIONS
During a survey of the freshwater fish fauna of the Eastern Black Sea coast,  specimens  of the freshwater fish were 
collected from Hopa Stream. 7 species and 2 subspecies (Neogobius kessleri, Mugil cephalus, Liza aurata, Salmo trutta 
labrax, Alburnoides bipunctatus, Leuciscus cephalus, Rutilus frisii, Chalcalburnus chalcoides, Barbus tauricus 
escherichi) belonging to 4 families were identified.  Indicating a fish assemblage of similar to the other streams located 
in Easter Black Sea coast  (Turan 2003).  The dominant fishes were  Salmo trutta labrax, Alburnoides bipunctatus, 
Barbus tauricus escherichi and Neogobius kessleri.  In present study, reported the metric and meristic features of 
concerning Salmo trutta labrax, Leuciscus cephalus, Alburnoides bipunctatus, Chalcalburnus chalcoides, Rutilus frisii, 
Mugil cephalus, and Liza aurata were similar to previous studies.  
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ZM R KÖRFEZ ’NDE GEL EN B R KAHVERENG  ALG OLAN  Cystoseira 
mediterranea SAUVAGEAU’DAN DNA ZOLASYONU 
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ÖZET 
Deniz alglerinden DNA izole etmek üzere yayınlanmı  çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler genellikle 
di er organizmalar için kullanılan DNA izolasyon yöntemlerden de i tirilerek ortaya çıkarılmı tır. Deniz alglerinden 
DNA izolasyonu, onların  talluslarında bulunan polisakkarit ve polifenolik bile iklerin bollu u  nedeniyle  oldukça 
zordur. Algler içerisinden  özellikle kahverengi alglerde bu zorluk kar ımıza çıkmaktadır. Bu çalı mada, kahverengi 
alglerden Cystoseira mediterranea Sauvageau’da DNA izole etmek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan 
CTAB (cetiltrimetilamonyum bromid) yöntemi modifiye edilerek uygulanmı  ve moleküler analizlerde kullanılacak
kalitede DNA izolasyonu ba arılarak PCR yönteminde kullanılmı tır.
Anahtar Sözcükler: DNA izolasyonu, CTAB, Kahverengi Algler 

THE DNA EXTRACT ON PROTOCOL FROM ONE OF THE BROWN ALGAE  Cystoseira 
mediterranea SAUVAGEAU N IZM R BAY 

ABSTRACT
There are various methods published about DNA extraction from marine algae. These methods are the modifications of 
several DNA extraction methods from other organisms. Extraction of DNA from seaweeds are difficult processes 
because of the polysaccharide and polyphenole compounds of their thallus. In this study, DNA from a brown algae from
(Cystoseira mediterranea  Sauvageau ) collected from the Bay of Izmir was extracted by using modified CTAB 
(cetiltrimethylamonium bromide) protocol and used in PCR analysis. This modified method was also found efficient 
and applicaple for other molecular purposes.  
Key words: DNA extraction, CTAB, Brown Algae 

G R
Kahverengi algler, ticari önem ta ıyan cinsleri kapsayan önemli bir alg sınıfıdır. Metabolitlerinin alginat eldesinde 
kullanılması, antimikrobiyal aktiviteye sahip olması, eczacılık ve kozmetik sanayinde, ka ıt üretiminde, tekstil sanayi 
gibi birçok alanda kullanılması ve birçok denizde bulunmaları nedeniyle  büyük öneme sahiptirler. 

Türlerin tanımlanmasında kullanılan en yaygın yöntem morfolojik özelliklere bakılarak tür ayrımının yapılmasıdır.
Ancak bazı türlerin benzer morfolojik özellikleri payla ması ya da aynı türün ekillerinin çevre artlarına ve büyüme 
evrelerine göre farklılıklar göstermesi, tür tayinlerinde en çok kar ıla ılan  problemlerdir. Bu nedenle günümüzde daha 
duyarlı ve kesin sonuç veren yöntemlere gereksinim duyulmaktadır. Son yıllarda bir çok alanda kullanılan moleküler 
yöntemler, çe itli organizmaların tür tanımının yapılmasında ve ayrıca türler arasındaki akrabalık ili kilerinin ortaya 
çıkarılmasında  da önemli ölçüde kullanılmaktadır. Bir organizmanın tanımlanabilmesi için yapılan  moleküler 
analizlerde öncelikle o örne in DNA’sının elde edilmesi gerekmektedir. zole edilen DNA’nın kalitesi uygulanacak 
olan analizlerin sonucunu etkiler. Her organizma hatta her cins için farklı DNA izolasyon yöntemleri bulunmakta ve en 
etkilisinin bulunması için ara tırmalar devam etmektedir. 

Kahverengi alglerden DNA izolasyonu onların  talluslarında bulunan polisakkarit ve polifenolik bile iklerin çok fazla 
bulunması  nedeniyle  zor olması ve çok fazla örne e gereksinim duyulması gibi nedenlerle, moleküler bazlı evrimsel 
çalı maların yapılmasını zorla tırmaktadır.

Elde edilen DNA’nın kalitesini arttırmak için  birçok polisakkarit için uzakla tırma yöntemi geli tirilmi tir. Bunlar; 
CsCl ultrasantrifüj yöntemi (Sosa & Oliveira, 1992), Agaroz jel elektroforezi safla tırması (Saunders, 1993), 
Hidroksiapatit kolon safla tırması yöntemi (Dutcher et al.,1930) vb.. Tüm bu yöntemler yüksek kalitede DNA eldesi 
sa lasa da oldukça karma ık, zaman alıcı ve çok miktarda örne e gerek duyulan yöntemlerdir. Bu nedenle populasyon 
bazlı çalı malar için pek uygun de illerdir.

Bu çalı mada, be  farklı yöntem de i tirilerek ülkemizde geli en kahverengi alglerden Cystoseira mediterranea 
Sauvageau örne inde  denenmi tir. Burada kullanılan DNA izolasyon yöntemleri, farklı alg gruplarına ba lı olarak 
optimize edilmesi gereken çe itli basamaklardan olu maktadır. Bu çalı ma sonucunda C. mediterranea örne i için 
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uygun olan iki izolasyon yöntemi belirlenmi , modifiye edilerek uygulanmı  ve PCR’da kullanılarak izolasyon kalitesi 
gözden geçirilmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Materyal olarak zmir Körfezi’nde geli en, kahverengi  bir alg olan C. mediterranea toplanmı tır.Örnekler 8 ubat 2005 
tarihinde Urla Hekimadası  ve çevresinden elde edilmi , toplandıktan sonra saf suda yıkanarak, so uk zincirde 
laboratuvara getirilmi tir. Epifitlerinden ayıklandıktan sonra tekrar saf suda yıkanmı  ve daha sonra  -200C’de 
saklanmı tır. zolasyon için yöntem ba ına 20 mg. örnek kullanılmı tır.

CTAB (cetiltrimetil amonyum bromid) çözeltisi: 5M NaCl, 1M Tris-HCl (pH=8), 4g. CTAB, 0.5M EDTA (pH=8) ve 
distile su kullanılarak hazırlanıp, iyice karı tırılarak otoklavda sterilize edilmi tir.
zolasyonda CTAB çözeltisinin yanı sıra kloroform: izoamil alkol (24:1), TE buffer, Etanol, -ME ( -Merkaptoetanol) 

ve PVP (Polivinilpirrolidon) kimyasalları kullanılmı tır. Tüm kimyasallar otoklavda sterilize edildikten  sonra 
kullanılmı tır. zolasyon için a a ıdaki basamaklar uygulanmı tır:

zolasyona ba lamadan önce CTAB çözeltisi ve -ME karı tırılarak 650C’de 1 saat ısıtılıp, 20 mg. donmu  doku sıvı
nitrojende iyice ö ütülüp toz haline getirildi. Ö ütülen doku eppendorf tüpüne koyularak üzerine -ME ve CTAB 
çözeltisi karı ımı eklenerek, 45 dakika 650C’de inkübasyona bırakıldı  Ardından tüpe kloroform: izoamil alkol (24:1) 
eklenerek 10 dakika proteinlerin çökmesi için çalkalandı ve 5 dakika santrifüj yapıldı .  Üstte kalan sıvı faz yeni bir 
eppendorf tüpüne aktarıldıktan sonra tekrar kloroform: izoamil alkol (24:1) eklenerek 10 dakika çalkalandı ve 
santrifüjün ardından sıvı faz yeni bir appendorf tüpüne aktarıldı  Üzerine so utulmu  izopropanol eklendi. 200C’de 30 
dakika ile 8 saat arası bir kaç inkübasyon süresi denenerek DNA’nın çökelmesi beklendi. nkübasyonun ardından 5 
dakika santrifüj yapıldı ve üstteki sıvı faz atıldı . Kalan çökeltinin üzerine  TE buffer eklenerek 370C’de çözünmeye 
bırakıldı . Ardından 3M NaAc ve hacim %96 etanol eklenerek oda sıcaklı ında çözünmeye bırakıldı. 10 dakika santrifüj 
edildikten sonra sıvı faz atıldı.  Kalan çökelti %70 so uk etanol ile yıkanıp 2 dakika santrifüj edildi ve sıvı faz atıldı.
Yakla ık 5 dakika etanol buharla ana kadar santrifüjde kurutuldu ve TE bufferda 370C’de çözdürülüp DNA  +40C’de 
saklandı. Kullanıma uygun bulunan di er DNA izolasyonu yönteminde, ilk basamakta kullanılan CTAB ve -ME 
karı ımına PVPP maddesi eklenerek izolasyon yapıldı. Ayrıca birinci yöntemde kullanılan NaAc yerine ikinci 
yöntemde KAc kullanıldı. Son basamakta ise TE buffer kullanıldıktan sonra 550C’de 1 saat inkübasyona bırakıldı ve 
daha sonra da +40C’de saklandı.

ekil 1: Sırasıyla 5 farklı yöntem sonucu elde 
edilen agaroz jel elektroforezi görüntüleri. 

ekil 2: II. ve III. yöntemlerin farklı
inkübasyon süreleri kullanılarak
uygulanmı ekillerinin agaroz jel 
elektroforezindeki görünümü. 
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BULGULAR  VE TARTI MA

Tablo I. zolasyon Çözeltisinde Kullanılan Ba lıca Kimyasal Madde Miktarları

Bu çalı ma, C. mediterranea türünden, moleküler analizlerde 
kullanmak için uygun DNA izolasyon yöntemini bulmak 
amacıyla yapılmı tır. Uygulanan  5 yöntem arasında Stefan 
Kraan’ın kahverengi algler için CTAB-PVP DNA ekstaksiyon 
protokolü (I. Yöntem), Doyle & Doyle (1987)’ün ve Cullings 
(1992)’nin DNA izolasyon yöntemlerinin de i tirilmi ekli (II. 
Yöntem), Soltis Lab. CTAB DNA ekstraksiyon protokolü (III. 

Yöntem), Hombergen & Bachman (1995)’nın Gabrielson et al.(1997) tarafından modifiye edilen izolasyon yöntemi 
(IV. Yöntem) ve Colosi & Schall (1993)’ın DNA izolasyon yöntemleri (V. Yöntem),  bulunmaktadır.

Alglerden DNA izole etme yöntemlerini, bitki örneklerinden DNA izole etme yöntemlerinden ayıran temel fark, 
alglerde izolasyon sırasında PVP ve -ME kimyasallarının kullanılmasıdır. Bu maddeler özellikle kahverengi alglerde 
çözeltideki oranları arttırılarak kullanılmaktadır. Yapılan bu çalı mada be  farklı yöntemde kullanılan CTAB, PVP, -
ME oranları Tablo I’de verilmi tir. zolasyon sonunda elde edilen DNA miktarına bakıldı ında en yüksek kalitede  
DNA miktarının II., III. ve V. yöntemlerden elde edildi i görülmü tür ( ekil I ve II).  Bu yöntemlerdeki kimyasalların
miktarına bakıldı ında sadece III. yöntemde PVP’nin kullanıldı ı ve buradaki DNA’nın agaroz jel elektroforezinde 
yürütüldü ünde en parlak DNA bandının bu yöntem ile elde edildi i belirlenmi tir. zolasyon çözeltilerinde içerik 
olarak bu üç kimyasaldan sadece CTAB ve -ME bulunan II. ve V. yöntem kar ıla tırıldı ında, II. yöntemle elde edilen 
DNA bantlarının V. yöntem ile elde edilen DNA bantlarından daha parlak oldu u saptanmı tır. Bunun sebebinin 
kullanılan -ME miktarının daha fazla olmasından kaynaklandı ı dü ünülebilir.

lk analizler sonucunda en verimli üç yöntemin, Doyle & Doyle (1987)’ün ve Cullings (1992)’nin DNA izolasyon 
yöntemlerinin de i tirilmi ekli (II) ve Soltis Lab. CTAB DNA ekstraksiyon protokolü (III) ve Colosi & Schall 
(1993)’ın DNA izolasyon yöntemleri (V) oldu u agaroz jel elektroforezi ve spektrofotometre ( 260 ve 280 dalga 
boylarında bakılarak) yöntemi ile belirlenmi tir. Bu üç yöntemden daha az zaman alan ve uygun maliyete sahip olan iki 
yöntem seçilerek her iki yöntem için iki er farklı inkübasyon süreleri uygulanarak DNA izolasyonu yapılmı tır. Farklı
basamaklarda bulunan inkübasyon süreleri de i tirilerek,  DNA miktarının yüksek, kontaminasyon oranının en dü ük
oldu u süre belirlenmi tir. Bunun sonucunda, örne in, CTAB çözeltisiyle kısa süreli, DNA’nın çökelmesi için 
kullanılan izopropanol ile uzun süreli inkübasyonun daha fazla ve daha kaliteli ürün verdi i elimizdeki AP-PCR 
primerleri yardımıyla saptanmı tır.

Coyer ve ark.(1995)’nın yaptı ı bir çalı mada, sıvı azotun uygulandı ı basamakta DNA kalitesinin ne derecede 
etkilendi i, belirlenmeye çalı ılmı tır. Bu çalı ma için üç farklı denemede toplam 12 alg örne i kullanılmı tır. lk
denemede örnekler, sıvı azotta ö ütüldükten sonra izolasyon çözeltisinde 45 dakika inkübe edilmi , daha sonra karı ıma 
SDS eklenerek izolasyon aynı ekilde yürütülmü tür. Birinci denemenin ikinci grubunda ise aynı i lem sıvı azot 
kullanmadan gerçekle tirilmi tir. kinci denemenin ilk grubunda, örnekler sıvı azotta ö ütülüp izolasyon çözeltisi ve 
SDS ile  bir hafta inkübe edilmi tir. kinci grubunda ise aynı i lem sıvı azot kullanılmadan tekrarlanmı tır. Son 
denemede ise, örnekler ö ütüldükten sonra santrifüj i lemine tabi tutularak katı parçalar uzakla tırılmı tır. zolasyon 
çözeltisiyle i lem, bu fiziksel ayrımın ardından gerçekle tirilmi tir.

Sonuçlara bakıldı ında, ilk denemenin sıvı azot kullanılan grubundan, kullanılmayan gruba oranla % 64 daha fazla ürün 
elde edildi i görülmü tür. Ancak ikinci denemede iki grup arasındaki fark önemsenmeyecek derecede az bulunmu tur.
Son denemede ise yapılan santrifüj i leminin DNA miktarında bir etkisinin bulunmadı ı saptanmı tır. Coyer ve 
ark.(1995)’nın yapı ı bu çalı maya göre, zaman ve i  gücü gerektiren ve kullanımı zor olan sıvı azot ile ö ütme 
i leminin, örneklerin hazırlanan izolasyon çözeltisinde 1 hafta inkübasyona bırakılması ile  aynı etkiyi gösterdi i ileri 
sürülmü tür. Bunun sonucunda fazla malzemeye gereksinim olmadı ı için ö ütme i lemi, arazi ortamında bile 
gerçekle tirilebilir hale getirilmi tir. Sıvı nitrojen ile ö ütme i lemini  tercih edi imizin nedeni 1 haftalık inkübasyondan 
kaynaklanacak zaman kaybını önlemektir. Ancak laboratuvardan çok uzakta gerçekle tirilen arazi çalı maları sırasında,
örneklerin bozulmadan saklanabilmesi için, 1 hafta boyunca izolasyon çözeltisinde ö ütme i lemine bırakılması, uygun 
bir yöntem olacaktır.

Bu çalı mada uyguladı ımız yöntemde 8 saatlik inkübasyonun bulunması, gerekirse di er gruba izolasyon için yeterli 
süreyi tanıyarak, daha fazla çalı manın yapılabilmesine olanak sa lamı tır. Kullanılan kimyasalların ve cihazların
laboratuvar ortamında kolaylıkla bulunabilmesi, maddi açıdan kolaylık sa lamı tır. zolasyon ba ına 20 mg. gibi az 
miktarda örne e gerek duyulması ve yöntemin kolay uygulanabilir olması, bu yöntemin Cystoseira mediterranea’dan
DNA izolasyonu için uygun oldu u kanısını güçlendirmektedir. 

Yöntem CTAB (ml) PVP (g) -ME (µl)
I 100 0,2 1,5 
II 40 - 400 
III 40 200 1,6 
IV 40 - 80 
V 40 - 40 
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SONUÇ
Sonuç olarak bu çalı mada uygulanan yöntem, C. mediterranea’nın  moleküler analiz yöntemleri için, gerekli 
miktardaki DNA’nın kolay, hızlı ve az maliyetli bir ekilde izole edilmesine olanak vermektedir. 
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TOPBO AZI GÖLET  (HATAY) ZOOPLANKTONUNUN VERT KAL GÖÇÜ 

AHMET BOZKURT, MELTEM DURAL 

Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31034, Antakya, Hatay 

ÖZET 
Bu çalı mada, Hatay il sınırları içinde bulunan, sulama amaçlı in a edilen Topbo azı Göleti'nin zooplanktonu kalitatif 
olarak incelenmi  ve tespit edilen zooplanktonun vertikal göçü 24 saat süreyle ara tırılmı tır. Örnekler her derinlikten 4 
saatte bir nansen i esiyle alınmı tır  Ara tırmada, rotiferadan 34, kladoseradan 6 ve kopepodadan 4 olmak üzere 
toplam 44 organizma tespit edilmi tir. Rotiferadan Trichotria tetractis, Collotheca pelagica, Lophocharis salpina,
Polyarthra dolichoptera, Sychaeta oblonga, Rotaria sp., Trichocerca sp. ve Hexarthra oxyuris tüm su sütununda 
da ılım gösterdikleri belirlenmi  fakat vertikal göç yapmadıkları tespit edilmi tir. Kladoseradan Bosmina longirostris, 
Diaphanasoma birgei gündüz vakti derine gece ise yüzeye göç hareketlerini gerçekle tirmi lerdir. Di er türler ise hem 
az oranlarda bulunmu , hem de göç hareketi göstermemi lerdir.
Anahtar kelimeler: Zooplankton, vertikal göç, Topbo azı Göleti 

VERT CAL M GRAT ON OF ZOOPLANKTON N TOPBO AZI DAM LAKE (HATAY) 

ABSTRACT
Topbo azı Dam Lake, which is located in Hatay and was built with only watering purpose. Vertical migration of 
zooplankton was evaluated with systematically through 24 hours in Topbo azı Dam Lake. All data were collected with 
nansen bottle in different depth (1, 2 ...10 m) for four hours period. In this study, in total of 44 organisms were 
identified which is 34 of them rotifera, 6 of them cladocera and 4 of them copepoda. Although Trichotria tetractis,
Collotheca pelagica, Lophocharis salpina, Polyarthra dolichoptera, Sychaeta oblonga, Rotaria sp., Trichocerca sp.,
and Hexarthra oxyuris distributed all depths, but they did not migrated vertically.  From Cladocera Bosmina 
longirostris and Diaphanasoma birgei migrated dawn daytime and up night. The other species were found very few 
amounts and also did not migrated vertically. 
Keywords: Zooplankton, vertical migration, Topbo azı Dam Lake 

G R
Su ekosistemindeki besin zincirinin önemli halkalarından birini olu turan zooplanktonda yer alan rotifer, kladoser ve 
kopepod grupları, ikincil üretimin temel ögelerini olu turmakta ve bu kapsamda yavru balıkların do rudan ve bunları
tüketen di er hayvanların da dolaylı olarak besin gereksinimlerini sa lamaktadır. Özellikle rotifera grubunun suyu filtre 
ederek do al arıtıma getirdi i katkı, bu gruba zooplanktonda önemli bir ayrıcalık sa lamaktadır (Cirik ve Gökpınar,
1993). Ço u krustase ve bir kısım rotifer 24 saat süresince vertikal göç yapma özelli i gösterirler. Çalı malara göre 
göçü etkileyen baskın faktör ı ıktır ve bariz göç yapan plankton grubu kladosera ve kopepoda grubu organizmalardır
(Ustao lu, 1982).  Zooplanktonun vertikal göçü çe itli ortamlarda bir çok çalı mayla belirlenmi  ve bu konuda çe itli
modeller belirlenmi tir. Zooplanktonik organizmalar genellikle gündüz derine, gece ise yüzeye göç etme e iliminde 
olup predatörlerden kaçı , besin maddelerinde de i im gibi di er faktörler de göçü etkileyen unsurlardandır
(Horppila,1997).

Bu çalı ma, zooplanktonla ilgili daha önce herhangi bir 
çalı manın yapılmadı ı Topbo azı göleti’nin 
zooplanktonik organizmalarının tespiti, mevcut türlerin 
vertikal da ılım ekillerinin belirlenmesi amacı ile 
yapılmı tır.  Topbo azı Göleti, Hatay ili Kırıkhan ilçesi 
Topbo azı mevkiinde in a edilmi  ve 1994 yılında
hizmete girmi tir. Toprak-kil dolgu tipinde ve  1.054 x 
106 m3 faydalı su hacminde olan gölet sulama amaçlı
yapılmı tır.

ekil 1. Topbo azı Göleti ve Örnek Alınan stasyon 
Figure 1. Topbo azı Dam Lake and Sample Collection 
Station
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MATERYAL VE METOD 
Hatay ili Topbo azı mevkiinde bulunan Topbo azı Göleti’nde seçilen bir istasyonun en derin (10 m) yerinden su ve 
zooplankton örnekleri alınmı tır. Belirtilen göletin zooplankton faunası üzerine ilk tespitlerde bulunmak ve 
zooplanktonun vertikal da ılı ını tespit etmek üzere bir kez (Haziran 2003) arazi çalı ması gerçekle tirilmi tir ( ekil 1). 
Örnekler yüzeyden dip kısma kadar (10 m) her metre derinlikten 4 saatte bir olmak üzere 24 saat süreyle alınmı tır.
Seçilen bu istasyonda her örnekleme sırasında bazı fiziko-kimyasal parametreler de ölçülmü tür.

Fiziko-kimyasal parametrelerden çözünmü  oksijen ve sıcaklık, YSI 95 tipi oksijenmetre,  pH, “Hanna” marka 
laboratuvar tipi pH metre ile ölçülmü tür. Plankton örnekleri 20 cm çaplı, 1 m uzunlu unda ve 60 m göz açıklı ındaki
plankton kepçesi ile, su örnekleri ise her metre derinlikten 5 litre alınmı  ve 60 m göz açıklı ına sahip kollektörden 
süzülüp %4’lük formaldehid’te tespit edilmi tir.

Zooplanktonun kalitatif analizi için kepçe ile alınan örneklerden, kantitatif analiz ve dikey da ılım için su örne inden
süzülen planktondan yararlanılmı tır.  Plankton gruplarının sistematik tayinlerinde, Edmondson (1959), Koste (1978), 
Kolisko (1974), Dussart (1969), Stemberger (1979), Scourfield ve Harding (1966), Tsalolikhin (1994) ve Tsalolikhin 
(1995) eserlerinden yararlanılmı tır.

BULGULAR
Örnekleme sonucunda belirlenen fiziko-kimyasal parametre de erleri çizelge 1’de verilmi tir.

Çizelge 1. Çe itli Derinliklerde Belirlenen Fiziko-Kimyasal Parametre De erleri
Table 1. Physical-Chemical Parameters in Different Depths 

Saat 11 Saat 15 Saat 19 Saat 23 Saat 03 Saat 07 

 Ç
O

S  pH Ç
O

S  pH Ç
O

S  pH Ç
O

S  pH Ç
O

S  pH Ç
O
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0
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6,0 29,
2

7,22 6,1 28,
1

7,6
0

5,9 24,5 7,7
5

6,
0

23,
0

7,6
2

6,0 22,6 7,75 5,7 23,
6

7,6
8

1 5,8 27,
4

6,87 6,8 26,
2

8,2
9

6,9 22,8 8,2
5
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5

21,
5

7,6
6
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7
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5
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4
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1
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5
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9
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3
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6

6,
7
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7
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1
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1
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4
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Yapılan ölçümler sonucunda, sıcaklı ın derinlik artı ına ba lı olarak kısmen azalı  gösterdi i belirlenmi tir. Çözünmü
oksijen saat 11’de derinli e ba lı olarak nisbeten azalırken saat 15’te kararsız bir dalgalanma göstermi tir. Saat 19’da 
çözünmü  oksijen derinlik artı ıyla artarken saat 23’te 2. metreye kadar artı  göstermi , sonraki derinliklerde ise 
dalgalanmalar göstermi , saat 03 ve 07’de ise yüzeye yakın derinliklerde yüksek bulunurken daha derinlerde kararsız
dalgalanmalar göstermi tir. Tüm derinliklerdeki pH de erleri ise genellikle derinli e ba lı olarak artı  göstermi tir.
Topbo azı Göleti zooplanktonunun incelenmesi sonucunda gruplara ait türlerin sistematik da ılımı çizelge 2’de 
verilmi tir. Buna göre, Rotiferadan 15 familyaya ait 32 tür, 2 alttür, Cladoceradan 4 familyaya ait 6 tür ve Copepodadan 
2 familyaya ait 4 türün varlı ı belirlenmi tir.
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Çizelge 2. Zooplankton Gruplarının Sistemati i
Table 2. Systematic of Zooplankton Groups 

Phylum     : Rotifera 
Classis     : Monogononta 
Ordo         : Ploima 

Familya    : Brachionidae 

Brachionus angularis Gosse, 1851
Keratella tropica (Apstein, 1907)
K. quadrata (O.F.Müller, 1786)
K. valga Ehrenberg, 1834
K. cochlearis tecta (Lauterborn, 1900)
K. cochlearis cochlearis (Gosse, 1851)
Notholca squamula (O.F.Müller, 1786)
Anuraeopsis coelata (De Beauchamp, 1932). 

Familia    : Trichotriidae 
Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
T. pocillum (O.F.Müller,1776)
Wolga spinifera (Western, 1894)

Familia    : Dicranophoridae Dicranophorus epicharis Harring & Myers, 1928
Familia    :Mytilinidae Lophocharis salpina  (Ehrenberg, 1834)
Familya   :Euchlanidae Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832
Familia    : Colurellidae Colurella adriatica(Ehrenberg, 1831)

Lepadella acuminata (Ehrenberg,1834)

Familya   :Lecanidae 

Lecane luna (O.F.Müller, 1776)
L. scutata (Harring & Myers, 1926)
L. submagna De Ridder, 1960
L. stenroosi (Meissner, 1908)
L. lunaris (Ehrenberg, 1832)
L. bulla (Gosse, 1886)
L. flexilis (Gosse, 1886)

Familya    :Asplanchnidae Asplanchna sieboldi 

Familya    :Synchaetidae 
Sychaeta oblonga Ehrenberg, 1831
S. grandis  Zacharias, 1893
Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925

Familya    :Notommatidae Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1838)
Ordo        :Flosculariacea 
Familia     : Trichocercidae Trichocerca sp.
Familya    :Testudinellidae Testudinella patina (Hermann, 1783) 
Familya    :Hexarthridae Hexarthra oxyuris (Sernov, 1903)

H. fennica (Levander, 1892)
Ordo        : Collothecacea 
Familia    : Collothecidae Collotheca pelagica (Rousselet, 1893) 
Classis    : Bdelloidea
Ordo        : Bdelloida
Familia    : Philodinidae Rotaria neptunia Ehrenberg, 1832 
Phylum    :Arthropoda 
Classis    :Crustacea 
Ordo        :Cladocera 
Familia    : Sididae Diaphanasoma birgei Korinek, 1981 
Familia    :Bosminidae Bosmina longirostris (O.F. Müller, 1785)
Familia    :Moinidae Moina micrura Kurtz, 1874

Familia    :Chydoridae 
Chydorus sphaericus (O. F. Müller, 1776)
Alona rectangula Sars, 1862
Alona costata Sars, 1862

Phylum      :Arthropoda 
Classis      :Crustacea 
Superordo :Copepoda 
Ordo          :Cyclopoidae 

Familia      :Cyclopidae 
Cyclops vicinus Uljanin, 1875
Cyclops abyssorum Sars, 1863
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) 

Ordo         : Harpacticoidae 
Familia     :Canthocamptidae Bryocamptus minutus (Claus, 1863)
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Rotifera grubu organizmaların derinli e ba lı da ılımları ekil 2’de; kladosera grubu organizmaların ki ise ekil 3’te 
verilmi tir. Rotiferadan 5 tür,  kladoseradan iki tür yeterli yo unlukta bulunup tüm su sütununda dikey da ılım
gösterirken, kopepodadan tespit edilen türler oldukça az bulundu undan belirli bir da ılım ekli de tespit edilememi tir.
Ancak tespit edilen kopepod türlerinin daha çok dip su kesiminde bulundukları tespit edilmi tir.

ekil 2a. Trichotria tetractis’in Derinli e Ba lı De i imi 
Figure 2a. Vertically Change of Trichotria tetractis
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Trichotria tetractis düzenli bir da ılım göstermezken, 03-15 saatleri arası daha çok orta su kesiminde yo unla tıkları,
gece saatlerinde ise yüzeyden dip kısma kadar homojen bir da ılım gösterdikleri belirlenmi tir ( ekil 2a). Collotheca 
pelagica, saat 07 ve 11’de yüzeyde ve dip kesimlerde yo un olarak bulunurken, di er örnekleme zamanlarında orta su 
kesiminde da ılım gösterdikleri tespit edilmi tir ( ekil 2b). 

ekil 2b. Collotheca pelagica’nın Derinli e Ba lı De i imi 
Figure 2b. Vertically Change of Collotheca pelagica 
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ekil 2c. Lophocharis 
salpina’nın Derinli e Ba lı
De i imi
Figure 2c. Vertically Change of 
Lophocharis salpina
Lophocharis salpina, saat 11, 
15 ve 03’teki örneklemelerde 
dipten yüzeye kademeli artı
gösterirken, di er zamanlardaki 

örneklemelerde ise geli igüzel bir da ılım gösterdikleri belirlenmi tir. Saat 07 ve 11 de 10. m derinlikte, saat 23’te ise 
7. m derinlkte Lophocharis salpina’ya hiç rastlanamamı tır ( ekil 2c).
Polyarthra dolichoptera tüm örnekleme zamanlarında yüzeyde az, ço unlukla orta su kesiminde yo un olarak da ılım
gösterdikleri belirlenmi , saat 19’da 3. m derinlikte hiç rastlanmamı , sadece saat 23 örneklemesinde dipte (10. m) 
yo un olarak bulundukları tespit edilmi tir ( ekil 2d). 
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ekil 2e. Synchaeta oblonga’nın (d) ve Polyarthra dolichoptera’nın (e) ve Toplam Rotifera’nın (f) Derinli e Ba lı
De i imi
Figure 2e. Vertically Change of Synchaeta oblonga(d) and Polyarthra dolichoptera (e) and Total Rotifera (f) 

Synchaeta oblonga, saat 11’de yüzeye do ru artı  gösterirken 15, 19 ve 23’te dibe do ru artı  göstermi , saat 03’te 
dipten yüzeye hemen hemen homojen bir da ılım gösterirken 07’de ise orta su kesiminde artı  gösterdi i tespit 
edilmi tir ( ekil 2e). 

Rotifera grubu organizmalar derinli e ve zamana ba lı olarak 07 ve 11 saatlerinde yüzey ve orta su sütununda 
yo unla ırken, di er zamanlarda dip ve orta su kesiminde da ılım gösterdikleri belirlenmi tir ( ekil 2f).  
Diaphanasoma birgei saat 07, 11 ve 15’te orta su kesiminde yo un olarak bulunurken di er zamanlarda tüm su 
sütununda hemen hemen homojen bir da ılım gösterdikleri tespit edilmi tir ( ekil 3a). Bosmina longirostris gündüz 
aydınlık vakitlerinde (07, 11 ve 19) dipten yüzeye azalırken saat 19’da tüm su sütununda homojen da ılı  göstermi , 23 
ve 03’te derinli e ba lı olarak azalı  göstermi tir ( ekil 3b).
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ekil 3a. Diaphanasoma birgei’ b. Bosmina longirostris’in Derinli e Ba lı De i imi 
Figure 3. Vertically Change of Diaphanasoma birgei (a) Bosmina longirostris (b)
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TARTI MA VE SONUÇ 
Zooplanktonik organizmaların genel olarak derinliklere göre da ılı larıyla ilgili yapılan çalı malarda, kopepoda ve 
kladoserada çok az türün gündüzleri yüzeye göç yaparak yüzeyde kaldıkları, genellikle gece yüzeye çıktıkları, ancak 
gün a arırken tekrar derine göç yaptıkları (Wetzel, 1983; Horn ve Goldman, 1994); rotiferlerin düzenli dikey göçler 
yapmadıkları, büyük ço unlu unun yüzeye yakın yerde en çok seviyesine ula tıkları ve di er gruplarda oldu u gibi 
yüzeyden kaçtıkları, fakat derinlik artı ı ile rotifer miktarında azalmalar oldu u (Kolisko, 1974) bildirilmektedir.  

Çalı mamızda benzer sonuçlar bulunmu  olup, rotifera grubu organizmaların 24 saat periyodunda düzenli bir dikey göç 
yapmadıkları, tüm su sütununda özellikle orta ve yüzey su kesiminde yo unla tıkları tespit edilmi tir. Kladoseradan 
Diaphanasoma birgei gece ve gündüze ba lı olarak saat 07, 11 ve 15’te ı ı ın daha az nüfuz etti i orta ve dip 
kısımlarda daha yo un da ılım gösterdikleri tespit edilmi tir. Bunun yanında saat 19’da tüm derinliklerde homojen, 23 
ve 03’te yüzeye yakın kesimlerde da ılım gösterdikleri tespit edilmi tir. Bosmina longirostris ise, daha bariz bir dikey 
göç örne i göstermi tir. öyle ki, saat 07, 11 ve 15’te derinli e ba lı olarak artı  gösterirken, saat 19’da dip sularında
azalı , orta ve yüzey sularında artı  göstermi tir. Saat 23’te dip sularında birey sayısı azalırken yüzey sularında bariz bir 
artı  tespit edilmi  ve saat 03’te tekrar derinlere do ru ba layan göç homojen bir da ılıma neden olmu tur.
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ORTA KARADEN Z’DE DA ILIM GÖSTEREN KARAGÖZ STAVR T’ N, Trachurus
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ÖZET 
Bu çalı mada, Orta Karadeniz’de da ılım gösteren Carangidae familyasına ait Karagöz istavrit balı ı (Trachurus
trachurus)’nın mevsimsel beslenme rejimi incelenmi tir.  Materyal; ubat 2003 – Aralık 2003 tarihleri arasında Sinop 
ve Samsun çevresinde avlanan balıkçılardan temin edilmi tir. Elde edilen toplam 157 adet balık örne inin mide içeri i
de erlendirilmi tir. Mide içeriklerini olu turan besin grupları mümkün oldu unca familya yada ordo düzeyinde 
verilmi tir. De erlendirmelerde, mevsimlere göre tespit edilen besin gruplarının sayısal varlık, bulunu  frekansı ve nispi 
önemlilik indeksleri hesaplanmı tır. Sonuçta, ara tırma bölgesindeki Karagöz istavrit bireylerinin ba ta Copepoda 
olmak üzere on be  farklı besin grubuyla beslendi i tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Trachurus trachurus, Karagöz istavrit, Beslenme rejimi, Orta Karadeniz. 

G R
lk ça lardan itibaren balıklarla ilgilenen ve balıkçılık faaliyetlerinde bulunan insano lu, bu faaliyetini günümüzde de 

sürdürmektedir. Balıkların ticari yönü dı ında dünya okyanus ve denizlerinde gözardı edilen en büyük i levi ise besin 
zincirindeki önemleridir. Besin ve beslenme ekosistem içindeki enerji akı ının temelini olu turmaktadır. Di er canlılar
gibi balıklarında, ya amak, büyümek ve ço almak için elveri li bir biçimde beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Denizel 
ekosistemde de di er ekosistemlerde oldu u gibi primer, sekonder ve tersiyer prodüktiviteden sorumlu canlı grupları
mevcuttur. Balıklar bu ortamda tersiyer prodüktiviteyi olu turan önemli bir gruptur. Birçok balık türü insan gıdası
oldu u kadar, di er balıkların ve daha üst düzeydeki canlıların da besini konumundadır.
Dünya denizlerinde da ılım gösteren balıklar arasında pelajik türler, miktar ve ticari açıdan di er balıklara göre oldukça 
önemlidirler. Özellikle Hamsi, Sardalya, Kolyoz, Palamut ve stavrit gibi pelajikte büyük sürüler olu turan balıklar,
yakalanma miktarları açısından ve parasal getirileri yönünden dünya balıkçılı ında çok önemli bir yere sahiptirler. 
Türkiye deniz balıkları içerisinde de pelajik balıkların büyük bir önemi mevcuttur. Her ne kadar ülkemizi çevreleyen 
denizler ekolojik, oseanografik ve topo rafik açıdan farklı olsalar da içerdikleri pelajik türler açısından daima ön plana 
çıkmı lardır. Özellikle Karadeniz; Hamsi, stavrit, Palamut, Çinekop ve Çaça gibi balık türleriyle di er denizlerimiz 
arasında ilk sırada yer almaktadır.

Ara tıma konumuzu olu turan stavrit balı ı da Türkiye denizlerinin önemli pelajik balıklarındandır. Özellikle 
Karadeniz, Marmara ve Ege sahillerimizde ticari açıdan yüksek miktarlarda gırgır, ortasu trolü ve sade a larla
avlanmaktadır. Aynı zamanda stavrit halkımız tarafından oldukça iyi bilinen ve ço unlukla taze olarak tüketilen bir 
balıktır.

Ülkemizde stavrit balıkları ile ilgili olarak daha çok sistematik ve biyolojik çalı malar yapılmakla birlikte türün 
beslenme ekolojisi üzerine yapılmı   sınırlı sayıda çalı ma bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak; Slastanenko (1955-
1956), Geldiay (1969), Ak iray (1987), Düzgüne  ve Karaçam (1991), Seyhan ve ark. (1997), Bayhan ve Mater (2000), 
Ünlüo lu ve Benli  (2004) isimli ara tırıcılar verilebilir.
Ülkemiz dı ında türün beslenme rejimi üzerine yapılan çalı malardan ise ba lıcaları;         Ben Salem ve Ktari (1980), 
Dahl ve Kirkegaard (1987), Cabral  and Murta (2002) ve      Santic et al. (2005)’e aittir.

Yapılan bu çalı ma ile, Karadeniz balıkçılı ında önemli bir yeri olan stavrit balıklarından Karagöz istavrit balı ı olarak 
da bilinen Trachurus trachurus’un mide içerikleri incelenerek  beslenme rejiminin saptanması amaçlanmı tır.

MATERYAL VE METOD
Karadeniz, 40˚-46˚ kuzey enlemleri, 27˚-41˚ do u boylamları arasında uzanan, kuzeyde Kerçenski Bo azı ile Azak 
Denizi’ne, güneyde ise stanbul ve Çanakkale Bo azı ile Akdeniz’e ba lantısı olan, 432.488 km2 alana, yakla ık
537.000 km3 su hacmine sahip, ortalama derinli i 1271 m, en derin yeri 2245 m, yılda 400 km3 tatlısu girdisi olan, 
tuzlulu u az, üst suyu kuzeydeki Kerç Bo azı ile kuzeydo uya, stanbul Bo azı ile güneye akan, koyları çok az, 
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özellikle güney sınırları sarp kıyılarla çevrilmi  bir iç denizdir (Demirsoy, 1999). Karadeniz yakla ık olarak 1000 km 
uzunlu a ve 400 km geni li e sahip, Asya ile Avrupa kıtaları arasında bulunan yarı-kapalı bir iç deniz olup stanbul
Bo azı, Marmara Denizi ve Çanakkale Bo azı yoluyla Ege Denizi’ne ba lanmaktadır (O uz ve ark., 1992). 

Bir zamanlar zengin biyolojik çe itlilik ve balık potansiyeline sahip olarak bilinen Karadeniz ekosistemi son 20-30 
yıldaki ortaya çıkan bir dizi iklimsel ve insan kaynaklı etkenlerden dolayı günümüzde son derece sa lıksız bir 
ekosistem yapısına dönü mü tür (Kıdey , 1994). 

Bu çalı ma ubat 2003 – Aralık 2003 tarihleri arasında Sinop ve Samsun çevresinde de i ik ekillerde avcılık yapan 
(gırgır, ortasu trolü, uzatma a ları) balıkçılardan temin edilmi tir ( ekil 1). 

ekil 1: Ara tırma sahası.
Figure 1: Research area. 

Elde edilen toplam 157 adet balık örne inin mide içeri i de erlendirilmi tir. Laboratuara getirilen örneklerin boy ve 
a ırlık vb. ölçümleri yapıldıktan sonra bir makas yardımıyla sindirim sistemi çıkarılmı  ve bu i lem sırasında yemek 
borusu ve ba ırsaklar kesilerek sadece mideler alınmı tır. Daha sonra bu mideler incelenmek üzere % 4’lük formaldehit 
solüsyonu içerisinde muhafaza edilmi tir. % 4’lük formaldehit solüsyonda tespit edilmi  olan midelerin içerikleri daha 
sonra petrilere bo altılarak binoküler altında incelenmi  ve midelerden çıkan besin grupları Classis, Ordo, Familia 
düzeyinde tayin edilmi  ve bu grupların a ırlıkları 0.0001 g hassasiyetli terazi ile ölçülmü tür. Beslenme durumu 
mevsimlere göre sayısal olarak incelenmi tir.

Mide doluluk indeksi (% FI) (Sartor and Ranieri,1996) ve mevsimlere göre bireylerin beslenme de i imlerini tespit 
etmek için Beslenme ndeksi (% IN) hesaplanmı tır. Mide içeriklerinin mevsimlere göre de erlendirilmesinde; Holden 
and Raitt (1974) ve Hyslop (1980) tarafından önerilen ve bu çalı mada kullanılan bulunu  frekansı (% F), sayısal miktar 
(% N) ve a ırlık (% W) ile Sayısal miktar ve bulunu  frekansı de erlerinin bir arada yorumlanarak, dominant besin 
gruplarının tespiti ile beslenme stratejisini ortaya koyan ve Costello (1990) tarafından önerilen analiz kullanılmı tır
( ekil 2). 

Mide içeriklerinin mevsimlere göre yorumlanmasında nispi önemlilik indeksi (IRI)  kullanılmı tır (Hyslop, 1980). 
Ayrıca bir balı ın beslenmesinde, nispi önemlilik indeks sonuçlarına göre önemli olan besin gruplarının tercih edilme 
kategorilerini; birincil (MIP),  ikincil (SP), rastlantısal (OP) olarak de erlendiren ve Gomes et al. (1998)’e ait 
e itliklerden yararlanılmı tır. Son olarak da  mide içeri inde tespit edilen besin gruplarının mevsimlere göre 
benzerli inin belirlemek amacıyla BioDiversity Professional  programı kullanılarak Cluster analizi yapılmı tır.

BULGULAR
Ara tırma periyodunda tespit edilen en yüksek mide doluluk yüzdesi yaz (% 95.46) mevsimine ait olup bunu sırasıyla
kı  (% 94.12), sonbahar (% 84.48) ve ilkbahar (% 52.00) mevsimleri izlemektedir. ekil 2’ den de görüldü ü gibi tüm 
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bireyler için hesaplanan ortalama beslenme indeksi en yüksek kı  (% 46.93) mevsiminde en dü ük ise yaz (2.42) 
mevsimindedir. 

ekil 2: Trachurus  trachurus bireylerinin 
beslenme indeksi. 
Figure 2: Nutrition index of Trachurus
trachurus. 

Costello grafi i sonucuna göre, tüm bireylere ait 
besin grupları içerisinde balık yumurta ve larvası
dominant olarak tüketilmektedir. Copepoda ve 
isopoda ise genel besin konumundadır. Buna 
kar ılık  brachyura ve di er besin grupları ise 
nadir olarak tercih edilmektedir.

ekil 3: Trachurus  trachurus bireylerinin mide içeri indeki besin grupları (Costello analizi).
Figure 3: Prey groups in stomach contents of Trachurus trachurus (Costello analysis) 

Tüm bireylerce tüketilen besin miktarının nispi önemlilik 
indeks (IRI) sonuçlarına göre; lkbahar’da tüketilen 
besinlerden balık yumurta ve larvası (4584.54) ile copepoda 
birincil (3418.93) besin grubu iken di erleri rastlantısal
besin gruplarıdır; yaz periyodunda balık yumurta ve larvası
(5112.26), decapod crustacea (1947.61) ve brachyura 
(1153.64) birincil, polychaeta (263.09) ikincil, di erleri
rastlantısal besinlerdir, sonbahar’da isopoda (3307.76), ve 
copepoda (2141.04) birincil, balık yumurta ve larvası
(794.54) ile amphipoda (254.37) ikincil, di erleri ise 
rastlantısal besinlerdir, kı  mevsiminde ise copepoda 
(19439.71) birincil besin grubu iken balık yumurta ve 
larvaları (35.18) rastlantısal besin grubunu olu turur (Tablo 
1).

Tespit edilen besin gruplarının mevsimlere göre benzerli ini belirlemek için yapılan Cluster kümelenme analizi 
sonucunda sadece kı  mevsiminin di erlerinden farklı oldu u buna kar ılık, yaz ve sonbahar mevsimlerinin ilkbahar 
mevsimi ile benzerlik gösterdi i saptanmı tır (Tablo 2). 

Tablo 2: Trachurus trachurus bireylerinin mide içeriklerindeki besin gruplarının benzerli i (Cluster analizi). 
Table 2: Similarities of prey groups in the Trachurus trachurus stomach contents  

(Cluster  analysis). 

TARTI MA VE SONUÇ 
Karadeniz’de da ılım gösteren Karagöz istavrit’in 
beslenme rejimini belirlemek amacıyla gerçekle tirilen
bu çalı mada, ara tırma bölgesinden temin edilen 157 
adet örnek incelenmi tir. ncelenen örneklerin 
minimum 12.1 cm ile maksimum 18.5 cm arasında

da ılım gösterdi i tespit edilmi tir.

Türün beslenme alı kanlı ını belirlemek amacıyla yapılan mide analizleri sonucunda kı  mevsimi hariç di er tüm 
mevsimlerde türün beslenmesinde nispi önemlilik indeks bakımından en büyük grubu balık yumurta ve larvası’nın
olu turdu u tespit edilmi tir. Kı  periyodunda tespit edilen iki besin grubundan copepoda’nın yüksek de erde olması o 
döneme ait balık boylarının di er mevsimlere göre daha küçük boy grubuna sahip olmasındandır.

Mevsimler    
lkbahar Yaz Sonbahar Kı

lkbahar * 55.56 62.50 57.14 
Yaz * * 91.67 26.67 
Sonbahar * * * 30.77 
Kı * * * * 
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zmir Körfezi’nde Karagöz istavrit balı ının aylık beslenme rejimini sayısal varlık yöntemi ile belirten Bayhan ve Mater 
(2000)’e göre beslenmede tercih edilen ilk grup copepoda'dır. Bu grubu sırasıyla brachyura larvası, euphausiacea ile 
balık yumurta ve larvası izlemektedir. Yine aynı bölgede yapılan bir di er çalı maya göre euphausiacea rastlanma 
sıklı ı ve sayısal varlık de erleri ile temel besin olarak ilk sırada yer almı tır. Bu besin grubunu ise sırasıyla mysidacea, 
balık larvaları, amphipoda ve copepoda izlemi tir (Ünlüo lu ve Benli, 2004). 

Tunus kıyıları boyunca yaptıkları çalı ma ile Ben Salem and Ktari (1980), Karagöz istavrit balı ının beslenmedeki 
tercih sıralamasını; crustacea, balık ve mollusca olarak vermi lerdir. Portekiz’de yapılan  bir di er çalı ma sonucuna 
göre tür esas olarak crustacea’larla beslenmektedir, bu besin grubunu sırasıyla copepoda ve decapoda larvaları
izlemektedir (Cabral  and Murta, 2002). Santic et al. (2005) ise, Adriatik’te yaptıkları çalı ma ile türün beslenmesinde 
önemli olan besin gruplarını crustacea (euphausiacea, mysidacea, decapoda), cephalopoda ve balık olarak 
bildirmi lerdir.

Balıkların beslenme rejiminde tercih etti i besinlerin ortamda bulunan besin gruplarıyla de i ebilme durumuna kar ılık,
konu ile ilgili olarak yapılan bilimsel çalı malar göstermi tir ki; Karagöz istavrit balı ının beslenmede tercih etti i besin 
grupları; özellikle Crustacea (özellikle Copepoda) ve Balık yumurta ve larvaları’ na aittir. 
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ÖZET 
Balık avcılı ında zehirli bitkilerin kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Birçok ülkede yasaklanmı  olmasına
ra men, hala özellikle ücra kesimlerde ba ta olmak üzere dünyada birçok yerde balık avcılı ında kullanıldı ı
gözlenmektedir. Kullanılan bitkilerden bazılarının zehir etkisi sadece de i ken ısılı canlılarda (poikilotherm) 
gözlenirken, bazılarınınki insan sa lı ının yanında hayatını da tehdit edebilmektedir. Ayrıca, bitkilerin zehirleri, 
kullanıldı ı kesimden daha geni  bir alana yayılarak sucul ekosisteme etki edebilmektedirler. Bu nedenle, bu derlemede 
balık avcılı ında kullanılan bitkiler,  toksik içerikleri ve bunların balık ve insanlara olan etkileri üzerinde durulmu tur.
Anahtar Kelimeler:  balık avcılı ı, zehirli bitkiler, balık ve  insanlara etkisi 

POISONOUS PLANTS USED IN FISHING AND THEIR HARMFUL EFFECTS 

ABSTRACT
Fishing by poisonous plants has been known since historical times.  Although it has been forbidden officially in many 
countries, poisonous plants have been observed that it has still been used to catch the fishes in many places of the world, 
especially in remote areas. Although toxic effects of some plants used are observed on poikilotherm animals, effects of 
some can threaten human health and also life. Moreover, poisons of the plants can disperse into wide region of the 
water and affect to ecosystem.  For this reason, it was aimed to identify the poison plant used in fishing, imply of their 
toxic ingredients and expose their effects on fish and humans in this review.   
Keywords: fishing, poisonous plants, effects to fish and human 

G R
nsano lu var olu undan beri, besin gereksinimini kar ılamak amacıyla ilk olarak do aya ba vurmu tur. Besinlerini ya 

do rudan toplayarak veya do anın sundu u olanaklar ile çe itli avlama teknikleri geli tirerek elde etmi lerdir. Balık
avcılı ı konusunda da aynı geli im süreciyle bitkilerin ya kendilerinin veya de i ik kısımlarının öz sularının
kullanılmasıyla avcılı ın gerçekle tirildi i dönemler olmu tur. Dolayısıyla, bitkilerle balık avcılı ı tarihsel zamanlardan 
beri bilinegelmektedir (Bearez, 1998). Bearez (1998), “Historia Animalium (4. yy MÖ)” adlı eserde bitkilerin 
kullanılmasıyla yapılan balık avcılı ının ilk olarak Aristo tarafından bahsedildi ini bildirmi tir. Aynı ara tırıcı Rumph 
(1747) ve Juan ve Ulloa (1748)’ nın, bu yöntemi, Endonezya ve Güney Amerika’ da uyguladıklarını bildirdiklerini 
bildirmi tir. Afrika’ da ise, eskiden çok yaygın olarak uygulandı ı bilinmektedir (Neuwinger, 2004).  Ancak bitkilerin 
balık avcılı ında kullanımının ne zaman ke fedilip nasıl uygulandı ı kesin olarak belli de ildir. Rastlantısal olarak 
ke fedildi i sanılmaktadır (Çelikkale ve ark., 1993).  

Balık avlamak için kullanılan bitki zehirleri, ihtiyotoksinler veya pissisidlerdir. Bitki kullanılarak yapılan avcılık, esas 
olarak tatlı su alanlarında uygulanmasına ra men, Avustralya Aborijinleri ve Kaliforniya yerlileri tarafından tuzlusu 
ortamlarında ahtapot, gelgit bölgelerinde olu an havuzcuklarda balık ve dü ük gelgit bölgelerinde kabuklu su ürünleri 
avcılı ı için de kullanılmı tır (Onge, 2002; Kritzon, 2003). Hemen hemen her ülkede, o yörede yeti en zehirli bitkilerle 
balık avcılı ı gerçekle tirilmi tir (Çelikkale ve ark., 1993). Birçok ülkede zehirli bitkilerle avlanma yöntemi 
yasaklanmasına ra men, ücra yerlerde hala bazı topluluklar tarafından kullanılmaya devam edildi i bilinmektedir (Van 
Andel, 2000: Onge, 2002’ den; Neuwinger, 2004). Ayrıca, ülkemizde de yasak olmasına kar ın, bölgelere göre zehirli 
bitkilerin de i ik türlerinin kullanılarak amatör düzeyde de olsa su ürünleri avcılı ı yapıldı ı gözlenmektedir.  

Bu nedenle, imdiki derlemede balık avcılı ında kullanılan bitkiler, bunların etken maddeleri ve bunların balıklara ve 
insanlara olan zararları hakkında bilgiler sunulmaya çalı ılmı tır.

B TK  TÜRLER  VE ETKEN MADDELER
71  bitki familyasının 183 cinsine ait  325 türün, balıklar için zehirli etkiye sahip oldu u bilinmektedir (Neuwinger, 
2004). Bu bitkilerde  esas olarak iki çe it moleküler etken madde oldu u belirtilmi tir. Bu etken maddeler, saponin ve 
rotenondur (Bearez, 1998; Onge, 2002; Kritzon, 2003). Bunlardan ayrı olarak, triterpen ve siyanür (bazı bitki türlerince 
salgılanan), pritoksin, eterik ya lar ve hederagenin etken maddelerdendir (Bearez, 1998; Onge, 2002). Burada balık
avcılı ında kullanılan bitkiler, etken maddelerine göre  sunulacaktır.
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Saponin
Bir glikozid zehiri olan saponin içeren bitkiler, balık avlamak amacıyla en çok kullanıma sahip olanlardır (Onge, 2002). 
Saponin, ayrıca, alkol heterosidazlarıdır ve sabun olarak da kullanılabilen köpüklü ürünlerdir. Ayrıca, yangın söndürme 
köpü ü, di  macunu, ampuan, likid sabunların imalatında, kozmetikte, bira ve hafif içeceklerin köpüklenmesini 
arttırmak için de kullanılmaktadır (Bearez, 1998). Zehir etkileri tespit edildikten sonra balık zehiri olarak kullanılmaya 
ba lanmı lardır (Onge, 2002). 

Önemli saponin içeren bitki familyaları unlardır; Amaryllidaceae, Convolvulaceae, Dioscoreaceae, Lamiaceae, 
Lecytidaceae, Liliaceae, Loganiaceae, Meliaceae, Menispermaceae, Papilianaceae, Solanaceae, Sapindaceae, 
Sapotaceae, Scrophulariaceae, Verbenaceae (Bearez, 1998; Onge, 2002; Kritzon, 2003). Ayrıca,  tütün (Nicotina 
tabacum) nikotinden ba ka saponin de içermektedir. Bu familyalara ait bazı bitki türleri ekil 1’ de gösterilmektedir.  

Küçük kabarcıklar olu turarak suyun yüzey geriliminin azalmasına ve atmosferle su kitlesi arasında diffizyonun 
engellenmesine de neden olan saponin, balıklar tarafından a ız yoluyla alındı ında, balıkların sindirim sisteminde 
parçalanarak sisteme zarar verir. Dola ım sistemiyle vücutta yayılmalarıyla toksik etki gösterir (Onge, 2002; Kritzon 
2003). Ayrıca, bu madde balıkların solungaçlarından do rudan kan dola ımına alınabilir (Onge, 2002; Kritzon, 2003). 
Toksin, balı ın yenilebilirli ini etkilemeksizin solunum organlarında hareket eder ve eritrositleri etkileyerek hızlı bir 
ekilde yayılım gösterir (Bearez, 1998; Kritzon, 2003).  Balıkta asfeksiye (kanda CO2 artması sonucu  bo ulma) neden 

olabilir (Bearez, 1998). Balıklar için saponinin toksik etkileri olmasına ra men, asfeksiye neden olması dı ında ölümcül 
de ildir. Balıklar uygulanan saponin dozuna ba lı olarak tekrar eski durumlarına dönebilirler. Bu nedenle balıklar,
sedasyon (sakinlik) gözlendi inde, yüzeyden toplanmalıdırlar.

Merremia tuberosa                                Crinum  mauritanium
                        (Convolvulaceae)a                                                                     (Amaryllidaceae)a

Fritillaria gentneri             Harpullia pendula
                  (Liliaceae)a                            (Sapindaceae)a

Disciphania colocarpa Citharexylum spinosum          Streptosolen jamesii 
  (Menispermaceae)a        (Verbenaceae)a                            (Solanaceae)a
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ekil 1. Saponin içeren ve balık avcılı ında kullanılan bazı bitki türleri (a Anonymous I, 2005) 
Figure 1. Some species of plants containing saponine and used in fishing (a Anonymous I, 2005) 

Rotenon
Balık avcılı ında en çok kullanılan ikinci bitki zehir grubu olan rotenon, flavonoidlerden olan alkoloid bir gruptur 
(Onge, 2002; Kritzon, 2003). Birkaç tropik bitkinin kök ve gövdelerinde do al olarak olu an maddedir. Rotenon ilk kez, 
Peru’daki rotenon bitkisinin (Lonchocarpus sp., lokal olarak “barbasco” veya “cube” olarak isimlendirilen) köklerinden 
1929 yılında izole edilmi tir (Onge, 2002). Bu bitkinin L. utilus ve L. uruc isimli iki türü, yüksek rotenon içerdi inden
(%5-12) dolayı (Onge, 2002), bir insektisit olarak kullanılmaya ba lanmı  ve hızlı bir ekilde önemli bir ihraç ürünü 
haline gelmi lerdir (Onge, 2002; Kritzon, 2003). Derris elliptica ve Lonchocarpus nicou’ nun köklerinden salınan aktif 
madde olan rotenon, günümüzde sentezlenebilir ve deneysel balık avlamada veya bazı ülkelerde yumurtlama için 
anaçları ya da yumurtadan yeni çıkmı  yavruları stoklamadan önce balık havuzlarındaki istenmeyen türlerin 
eleminasyonunda kullanılan bir biosittir (Morrison, 1988: Bearez, 1998’den; Çelikkale ve ark., 1993).  Rotenon oldukça 
az miktarlarda  balık parazitlerinin (gyrodactylus) tedavisi için de kullanılmaktadır (Anonymous II). 

Rotenon içeren önemli bitkiler Papilionaceae (Fabaceae), Mimosaceae, Cesalpiniaceae familyalarında yer alır. Nux 
vomica (karga gözü)’ de rotenon içeren önemli bitki türüdür (Çelikkale, 1993;Bearez, 1998; Onge, 2002; Kritzon, 
2003). Rotenon içeren bazı bitki türleri ekil 2’ de gösterilmektedir. 

Rotenon, mitokontriyal solunumu engelleyerek (Bearez, 1998), balı ın oksijen tüketimini bozar ve balı ı sersemletir. 
Bu madde, sadece so uk kanlı canlılarda toksiktir. Insanların fazla miktarda alması durumunda tehlikeli olabilir 
(Kritzon, 2003). Rotenonun sudaki etkisi, suyun pH’sı, sıcaklı ı, oksijen konsantrasyonu ve askıdaki katı madde miktarı
gibi etmenlere ba lıdır. Göllerde kullanıldı ı zaman etki süresi, yaz döneminde birkaç gün, kı  aylarında 0 ºC 
civarındaki su sıcaklıklarında ise, birkaç haftaya kadar çıkmaktadır. Örne in; 15 ºC ve üzerindeki su sıcaklıklarında 0,5-
1,0 mg/l oranındaki rotenon ile tüm balıklar 1-2 saat içerisinde ölüyorken, 10 ºC’nin altında bu süre artmaktadır
(Çelikkale ve ark., 1993).    

Robinia 
pseudoa

cacia
Colutea 
arbores

cens
Loncho
carpus
violace

us
            (Papilionaceae)a                             (Papilionaceae)a                  (Papilionaceae)a

Acacia holosericea  Parkinsonia aculeata                                   Acacia koa 
(Mimosaceae)6                               (Cesalpiniaceae)a                                  (Mimosaceae)a

ekil 2. Rotenon içeren bazı bitki türleri (a Anonymous I, 2005; b Kritzon, 2003 ) 
Figure 2. Some species of plants containing rotenone (a Anonymous I, 2005; b Kritzon, 2003  ) 
2.3. Triterpen ve Di er Zehirler 
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Balık avlamak için kullanılan, etkili olarak triterpen içeren iki bitki türü bulunur. Bunlar; suya siyanid salıcı olarak 
hareket eden Euphorbia cotinifolia ve Phyllanthus brasiliensis  türleridir (Euphorbiaceae) (Bearez, 1998; Onge, 2002; 
Neuwinger, 2004). ekil 3’ de bu türler gösterilmektedir. 

Euphorbia cotinifoliaa                        Phyllanthus brasiliensisc

ekil 3. Triterpen içeren bitki türleri (a Anonymous I, 2005; c Anonymous III, 2003) 
Figure 3. Species of plants containing triterpene (a Anonymous I, 2005; c Anonymous III, 2003) 

E. cotinifolia, tüm balık zehirlerinin en toksi i olabilir. Bu bitkinin öz suyu, e er insan derisiyle temas ederse su 
toplamaya neden olur ve e er gözlerle temas ederse körlü e neden olur. Triterpen kullanılarak öldürülen balıklarda
toksinin insan tüketiminden engellenmesi için acilen balı ın ba ırsak içeri i çıkarılmalı ve temizlenmelidir (Onge, 
2002).

Pritoksin adı verilen maddeyi, kokkel (balık tohumu,  Animarta cocolus) bitkisinin tohumu içerir. Az bir miktarı bile 
balıklarda anastezik etki yapar  (Çelikkale ve ark., 1993). 

Bunlardan ayrı olarak, daha az çalı ılmı  ve dolayısıyla literatürlerde daha az bulunan ihtiyotoksik madde içeren bitki 
türleri de bulunmaktadır. Bu bitkiler,  Mora excelsa, Bauhinia spp., Alexa imperatricis, Clathrotropis brachypetola, 
Gustavia augusto, Macrolobium acaciifolium, Paullinia pinnata, Pentaclethra macroloba, Ryania pyrifera türleridir .

Eterik ya ları içeren porsuk a acı (Taxus baccata) balık avlamada kullanılmaktadır (Çelikkale ve ark., 1993). 

Bilimsel olarak ara tırılmamı  ama halk arasında balık avcılı ında kullanılan bazı bitki türlerinden de söz edilmektedir. 
Bunlar; Juglons nigra, Cucurbilaceae familyasından Marah spp.’nin meyvesinin etli kısımları ve Trichostema lanatum 
bitkisinin tamamı. Ayrıca, Hedera helix’ in yaprakları ve meyveleri hederagenin adı verilen balıkları sersemletebilen bir 
glikosid içermektedir (Onge, 2002). Polygonum hydropiper (Polygonaceae)’ in yaprakları ot sazanı (Ctenopharyngodon 
idella) fingerlingleri için toksiktir (Kukakkattolickal, 1989). 

KULLANIM EK LLER
Kullanılan bitkinin aktif maddesi, balıkları sersemletmesi için öncelikle belirli bir konsantrasyona ula malıdır (Bearez, 
1998). Bu nedenle bitki, genellikle durgun havuzlar veya yava  akan dere ve nehirlerde veya bentler vasıtasıyla su 
akıntısı yava latılmı  nehirlerde kullanılırlar (Kritzon, 2003). Genelde, bu tür bitkilerle balık avcılı ı, etken maddenin 
bulundu u bitki kısımlarının yı ın halinde veya bu kısımların ekstratlarının çıkarılarak suya atılmasıyla gerçekle tirilir.
Bazen de etkie maddeyle özel olu umlar yapılabilir. Ya da özel parçalar ezilerek lapa haline getirilebilir (Çelikkale ve 
ark., 1993; Onge, 2002). 

Guyana’ da Barama nehri boyunca ya ayan Carib yerlileri tarafından kullanılan farklı bir metot “Kunami” toplarının
kullanılmasıdır. Dövülmü  olan Clibadium cinsinin yaprakları, taze Cassava (Manihot esculenta) kökleriyle karı tırılır,
yuvarlanır ve fırında kızartılır. Lapa yapmak ve daha sonra dövmek için Cecropia yapraklarının külleri eklenir. Bu 
yı ından küçük toplar un ile karı tırılır, yuvarlanır ve avlama zamanında nehirlere atılır. Bunları yiyen balıklar, aktif 
maddenin etkisiyle sersemletilir ve su yüzeyine çıktıklarında rahatlıkla elle, sepet veya a  yardımıyla toplanır (Onge, 
2002; Kritzon, 2003).  Bitkide etken maddenin bulundu u kısımlar, kurutulup toz haline getirildikten sonra hamur 
içerisine konularak avlamanın yapılaca ı yere atılır. Taze olarak da, sopa ile veya kayalara vurularak bitki ezildikten 
sonra suya bırakılarak avlama yapılır (Çelikkale ve ark., 1993).  

Balıklar için toksik madde içeren bitkiler, antik, ilk ve modern Amerikalılar için besin sa lanmasında yardımcı olmu
ve ya amın devamlılı ını sa lamı tır. Bazılarını ise ilkel kabileler korunmak amacıyla kullanmı lardır. Birçok yerli 
kabile, küçük zehirli oklar fırlatan üflemeli silahlarında bu bitkilerden elde ettikleri zehirleri, balık avlama ve hatta 
piranalardan korunma amacıyla da kullanmaktadırlar. Yerli kabilelerin, örne in piranalardan korunmak için  
Lonchocarpus nicou türünü kullandıkları ve bu türün 3 ppm (3 mg/ kg) ’lik bir konsantrasyonunun 15 dakika içerisinde 
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pirana ve yumurtalarını öldürdü ü belirlenmi tir. Ço u balık zehiri ilaç, ziraat ve endüstride kullanılmaktadır. Örne in;
rotenon içerikli bitkilerden fabrikasal insektisitler üretilmektedir (Onge, 2002). 

Balık avlamak amacıyla kullanılan bitkiler ve kısımları ile yerli halkın bir listesi Tablo 1’ de verilmi tir (Kritzon, 2003). 

Tablo 1’de bildirilen türlerden, Phytolacca americana, Eremocarpus setigerus, Juglans nigra, Euphorbia esula, Nicotina 
tabacum, Taxus baccata  türleri Türkiye’de bulunmaktadır. Bunlardan Eremocarpus setigerus Akdeniz Bölgesi’nde, 
Juglans nigra   Karadeniz Bölgesi’nde  ve  Phytolacca americana türü ise özellikle Kuzeybatı ve Güney Anadolu’da 
amatör balık avcılı ında kullanılmaktadır (Anonymous IV, 2004; Yerel balıkçılarla özel görü me, 2005). Türkiye’de 
bulunan ve balıklara etkili oldu u bildirilen bazı bitki türleri ekil 4’de verilmektedir. 

  Taxus baccata d               Phytolacca               Euphorbia             Eremocarpus               Juglans nigra h

                                           americana e esula f setigerus g

ekil 4. Balıklara etkili olan Türkiye’deki bazı bitki türleri (d Anonymous V, 2001; e Anonymous VI, 2004; f

Anonymous VII, 2005; g Anonymous VIII, 2005: h Anonymous IX, 2005) 
Figure4. Some plant species in Turkey, which affect to fish (d Anonymous V, 2001; e Anonymous VI, 2004; f

Anonymous VII, 2005; g Anonymous VIII, 2005: h Anonymous IX, 2005) 
Tablo 1. Balık avlamak için kullanılan bitkiler ve yaygın olarak kullanıldı ı yerler (Kritzon, 2003) 
Table 1. Plants used for fishing and their regions where they have been  used commonly (Kritzon, 2003) 

Yer veya Kabile Yaygın smi Latince smi Balık Avlamada 
Kullanılan Bitki  Kısmı

AMER KA B RLE K DEVLETLER
Catawba, Cherokee 
ve Delaware 

Ceviz Juglans nigra Kabuk ve ye il dı
kabu u

Devil’s shoestring Symphoricarpus orbiculatus Kökleri Yuchi ve Creek 
At kestanesi Aesculus hippocastanum Meyve, sürgün ve 

tomurcukları
Cherokee Polk sallet, polkweed Phytolacca americana Tanecikleri

Türkiye sı ırkuyru u Eremocarpus setigerus Yaprakları
California buckeye Aesculus california Kabuk ve meyveleri 
Sabun bitkisi, sabun kökü Chloroganum pomeridianum Çiçekçikleri
Hindistan keneviri Apocynum cannabinum Sap ve yaprakları

ekerciboyası, polk sallet Phytolacca americana Yaprakları
Hindistan algamı Arisaema triphyllum Yaprakları

Merkezi ve Kıyı
Kaliforniya 

Yabani kavun, Manroot  Marah fabaceus Tohumları
GÜNEY AMER KA
Meksika Lechuguilla Agave lechuguilla Yaprakları

Soapberry Sapindus drummondii TanecikleriVenezuella
Mexican buckeye Ungnadia speciosa Kabuk ve meyveleri 
Barbasco Jacquinia sprucei Kabuk ve kökleri 
Barbasco Tephrosia toxicofera Kabukları
Barbasco Lonchocarpus nicou Kökleri 

Ekvator

Acariquara Minquartia guianensis Kabukları
Brezilya Balık zehiri yaprakları Euforbia cotinifolia Yaprakları
PAS F K ADALARI 
Rarotonga, Moorea Balık zehiri a acı Barringtonia asiatica Tohum ve yaprakları
Hawaii uhuhu Tephrosia purpurea Kökleri ve kabukları
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 ‘Äkia, Balık zehiri bitkisi Wikstroemia uva-ursi Kökleri, kabuk ve 
yaprakları

AVUSTRALYA
Pituri Duboisia hopwoodii Kurutulmu  yaprakları
Austral indigo ndigofera australis 
Yabani çivitotu Austral indigo Yaprakları ve meyveleri 
Balık öldüren a aç Barringtonia asiatica Tohum ve yaprakları
Balık zehiri a acı Acacia ditricha Yaprakları

Tablo 1’in devamı
Continuation of Table 1 

Balık zehiri a acı Barringtonia racemosa Tohum ve yaprakları
Balık zehiri odunu Barringtonia vitiflora Tohum ve yaprakları
Balık zehiri, Acacia holosericea Yaprakları

H ND STAN
Pongam, Hindistan kayın
a acı, derris 

Pongamia pinnata Tohumları

Fish berries Anamirta cocculus Tohumları
Bloodflower, 
curassavian, swallowwort 

Asclepias curassavica Tohumları

AFR KA
Kalem a acı, süt çalısı Euphorbia tirucalli Yaprakları ve özsuyu 
Guele, ıronwood Prosopis africana Kuru meyveleri 

AVRUPA
Porsuk a acı Taxus baccata Eterik ya  içeri i
Sütle en otu Euphorbia esula 
Defne Daphne mezerum 
Siklamen Cyclamen europaeum 
Öküz dili Anchusa officinalis 
Tütün Nicotina tabacum 
Sı ır kuyru u Verbascum nigrum 

SONUÇ
Arkeolojik çalı malardan elde edilen kanıtlardan (Bearez, 1998) ve belirli bölgelerde ya ayan ya lı ve bilgili balıkçılarla
yapılan sohbetlerden (Onge, 2002), çok uzun yıllar önce ve yakın tarihe kadar balık avlamak amacıyla zehir içeren 
bitkilerin kullanıldı ı bilgileri elde edilmi tir. Ço u bölgede bu bitkilerin kullanımı yasaklanmı  olsa da, yasa dı ı
kullanımlarının da oldu u bilinmektedir. Bitkilerle su ürünleri avcılı ında, etken madde do rudan su ortamına
verilmektedir. Böylelikle, bitkilerin etken maddeleri, sadece, avcılı ı yapılmak istenilen türün istenilen büyüklü ündeki
bireylerinin fizyolojilerini etkileyerek onların sa lıklarını ve hatta, kullanılan bitki miktarına ba lı olarak varlıklarını
etkilemekle kalmayıp, ortamda bulunan farklı büyüklükteki birçok organizmayı da etkilemektedirler. Ayrıca, bazı
bitkilerin, kullanım miktarına ba lı olarak etken maddelerinin 3 millik ( 5565m) bir alana yayılabildi i (Kritzon, 2003) 
dü ünülürse, ekolojik olarak ciddi problemlerin görülmesi kaçınılmazdır. Bunlarla beraber, kullanılan bitkilerin 
toksinleri, bu yöntemle elde edilmi  ürünlerin bilinçsizce tüketilebilmesi nedeniyle ve maddenin dozu ile ortam 
artlarına ba lı olarak insan sa lı ının bozulmasına ve hatta insanların hayatlarını kaybetmelerine neden 

olabilmektedirler.    

Balık avcılı ında kullanılan bitkilerin tanınması, yapılan avcılı ın olası tehlikelerinin bilinmesi, ba ta insan sa lı ı ve 
varlı ı açısından olmak üzere su ortamında bulunan canlılar için son derece önem ta ıdı ından, konulan yasaklara 
uyulması, bunun için gerekli tedbirlerin alınması ve yasal yaptırımların aksatılmaksızın uygulanması, yer yer uygulanan 
bu avcılık yöntemini engelleyip olası zararlarının  ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilecektir.
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ÖZET 
Nisan 1995 – Mayıs 1996 tarihleri arasında Kesikköprü (Ankara) Baraj Gölü’ nde yapılan bu çalı mada, bentik fauna ve 
mevsimsel de i imleri, gölün bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte ara tırılmı tır.Göldeki bentik faunanın
sayısal olarak %26.88’ini Chironomidae larvaları, %32.59’ unu Oligochaeta türü ve %40.5’ini di er bentik omurgasız
gruplarının olu turdu u saptanmı tır. Gölde ayrıca aylık olarak suyun sıcaklı ı, pH, Oksijen, seki diski ve derinlik 
parametreleri ölçülmü tür.
Anahtar Kelimeler: Bentik fauna, Chironomidae, Oligochaeta, Kesikköprü, Türkiye. 

A STUDY ON BENTH C FAUNA OF KES KKÖPRÜ DAM LAKE(ANKARA) 

ABSTRACT
In this study, the benthic fauna and their seasonal variation along with some physical and chemical properties of 
Kesikköprü (Ankara) dam lake during the period of April 1995-May 1996 were investigated.It was determined that the 
benthic fauna is composed of 26.88% Chironomidae larvae, 32.59% Oligochaeta and 40.5% other benthic 
invertebrates. In the lake water temperatures, pH, Oxygen, sechi-disc and depth were also measured. 
Key Words: Benthic fauna, Chironomidae, Oligochaeta, Kesikköprü, Turkey. 

G R
Tatlısu ekosisteminde fitoplanktonik ve zooplanktonik organizmalar gibi bentik omurgasız organizmalarda  göllerde 
besin maddesi çevriminde önemli rolü olan ve bir gölün genel ekolojik yapısını, biyolojik verimlili ini, su kalitesini, 
kirlili ini belirleyen indikatörler ve özellikle balıkların besinlerini te kil eden önemli organizmalardır (Brundin, 1949; 
Thienemann, 1954; Fittkau, 1978). Bentik omurgasız organizmalar üzerinde yapılan çalı malarda Chironomidae
larvaları ve Oligochaeta türlerinin dip çamurunun havalandırılmasını sa ladı ı ve mineralizasyonu önemli derecede 
etkiledi i, putrifikasyonu engelledi i, fotosentez için gerekli hammadde sa lanmasında artırıcı rol oynadı ı ortaya 
konmu tur (Brundin, 1949; Thienemann,1954; Wilhm,1975; James,1979; Fittkau ve Reis,1986). 

Türkiye bentik faunası üzerine; Geldiay (1949), ahin ve Baysal (1972), Geldiay ve Tareen (1972), Tanyolaç ve 
Karabatak (1974), Kırgız ve Soylu (1975), Ustao lu (1980), ahin (1987a), Kırgız (1988-1989), en ve Özdemir 
(1990), Çetinkaya (1991), Özdemir ve en (1991), Ahıska ve Karabatak (1994) ekolojik ve biyomas olarak, ahin
(1980,1984,1986, 1987b, 1987c, 1987d, 1987e, 1991), Özkan ve Kırgız (1995), Akıl ve ark. (1996), Polatdemir ve 

ahin (1997) taksonomik olarak çe itli çalı malar yapmı lardır.

Kesikköprü baraj gölünde bentik fauna ile ilgili olarak daha önceden yapılmı  bir çalı maya rastlanılmamı tır. Bu 
çalı manın esas amacı baraj gölünün bazı fiziksel ve kimyasal özellikleriyle birlikte bentik faunanın tespit edilmesi 
amacıyla balıkçılık bakımından durumunun de erlendirilmesine yönelik bir ön çalı ma niteliklidir. 

MATERYAL VE METOD 
Ankara’nın 110 km güneydo usunda yer alan Kesikköprü baraj gölü, Kızılırmak nehri üzerinde Kapulukaya ve Hirfanlı

ekil 1. Kesikköprü baraj gölü ve örnek alınan
istasyonlar

baraj göllerinin arasında bulunan 650 ha 
büyüklü ünde, deniz seviyesinden 750 m 
yükseklikte ve maksimum derinli i 30 m olan 
baraj gölüdür. Tatlısu karakterinde olan bu gölde 
mevcut olan ekonomik balık türlerinden Sazan 
(Cyprinus carpio), Tatlısu kefali (Leuciscus
cephalus), nbalı ı (Capoeta sp.), Yayın (Silurus
glanis) ve Kababurun (Chondrostoma sp.)
bulunmakta ve yılda ortalama 26 ton üretim 
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yapılmaktadır (Anonymous 1990; Orhan ve Esendal 1991). ekil 1’de görülen 5 ayrı istasyon farklı derinliklerden her 
ay periyodik olarak alınmı tır. Ayrıca bu istasyonların su sıcaklı ı, pH’ sı, oksijeni, seki diski ölçülmü  ve dip yapısı
kaydedilmi tir. Bentik fauna örnekleri Ekman- Birge çamur alma kabı (15x15) ile her istasyondan iki er kez alınmı  ve 
göz açıklı ı 210  - 3600  (0.21-3.36 mm) arasında de i en seri eleklerden elenmi , organizmalar daha sonra % 4’lük 
formaldehitte tespit edilmi tir. Lagler (1956)’in yöntemine göre kalitatif ve kantitatif olarak incelenen örnekler, Ward 
and Whiple (1945), Zhadin (1952), Needham (1962), Macan (1977), Pennak (1978) ve ahin (1991)’e göre te his
edilmi tir.

BULGULAR
Kesikköprü baraj gölünde tespit edilen bentik omurgasız türleri Tablo 1.’ de verilmi tir. Tatlısu özelli inde olan 
Kesikköprü baraj gölünde çalı ılan istasyon ve aylara göre de i iklik gösteren ekil 2 ve 3’de görüldü ü gibi bentik 
omurgasız örneklerin toplam birey sayısının (B.s/m2) % 26.88’ini Chironomidae larvaları, % 32.59’unu Oligochaeta ve 
% 40.5’ini di er bentik omurgasız hayvanlara ait oldu u bulunmu tur. Birey sayısı bakımından % 26.88 ile en sonda 
yer alan Chironomidae larvaları tür sayısındaki çokluk ve hemen her ay ve her istasyonda bulunmaları ile en önemli 
sırayı almaktadır. Bentik omurgasız organizmalar a ırlık olarak (gr/m2) ele alındı ında Chironomidae larvaları % 
86.49, Oligochaeta türleri % 13.53 oranında bulunmaktadır. Di er bentik omurgasızlar adı altında toplanan grubu 
sayımı ve te hisi yapılan fakat canlı örnekleri yakalanmadı ı için tartılamayan Gastropoda sınıfının cinsleri 
olu turmaktadır.

Tablo 1. Kesikköprü baraj gölünde Arthropoda, Nematoda, Mollusca filumlarına ait bentik organizma türleri 
Sınıf Familya Tür 
Insecta Chironomidae Gillotia alboviridis (Mall.,) 

Cryptochironomus defectus Kieffer 
Chironomus reductus Lenz. 
Chironomus plumosus L. 
Chironomus (Camptochironomus) tentans Fabr. 
Chironomus thummi Kieffer 
Chironomus anthracinus (Zett.,) 
Pentapedilum exsectum Kieffer
Stictochironomus longipugionis ahin
Stictochironomus yalvaçii ahin

 Ceratopogonidae Culicoides sp. 
Oligochaeta Tubificidae Tubifex tubifex Muller 
Crustacea Gammaridae Gammarus lacustris Sars. 
Gastropoda Lymnaeidae Lymnaea sp. 
 Planorbidae Planorbis sp. 
Pelecypoda Sphaenidae Psidium sp. 
 Dreissenidae Dreissena polymorpha (Pallas,) 

ekil 2. Göldeki bentik faunanın yıllık ortalama birey sayısı/m2 olarak 
oransal da ılımı

Chironomidae türleri içinde % 40.30. bulunma oranı ile Chironomus 
plumosus en baskın türdür. Stictochironomus yalvaçii % 10.16, 
Gillotia alboviridis % 9.32, Chironomus reductus % 8.48, 
Cryptochironomus defectus % 8.30, Stictochironomus longipugionis 
% 7.68, Chironomus anthracinus % 5.17, Chironomus 
(Camptochironomus) tentans %4.14, Chironomus thummi % 3.72, 
Pentapedilum exsectum % 2.27 oranında bulunmu tur.

Kesikköprü baraj gölünde su sıcaklı ı en yükek A ustos (24 C) en dü ük ise Ocak (4 C) ayında ölçülmü tür. Kı
aylarında su sıcaklı ının dü mesine ba lı olarak O2 miktarında artı  görülmü  ve 12 mg/lt’ ye ula mı tır. Yazın ise O2

miktarı su sıcaklı ının artı ına ba lı olarak dü ü  göstermi  ve 8.2 mg/lt de erine inmi tir. pH de eri çalı ma periyodu 
boyunca 7.2-8.6 arasında de i mi  ortalama 8,09, seki-diski ile ölçülen ı ık geçirgenli i 5-12 m arasıda de i mi
ortalama 7.89 m olarak bulunmu tur. ( ekil 4-5) 
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ekil 3. Bentik faunanın aylara göre ortalama sayısal (B.s/m2) de erleri

ekil 4. Kesikköprü baraj gölünde hava ve su sıcaklı ının aylara göre de i imi 

ekil 5. Kesikköprü baraj gölünde oksijen, pH ve seki-disk de erlerinin aylara göre de i imi 

TARTI MA
Kesikköprü baraj gölünde bentik organizma faunası biri sonbahar (Ekim 1995) di eri de kı  (Aralık 1995) olmak üzere 
iki kez artı  göstermi tir. Bu durum Chironomidae larvalarının normal yayılı ekline uygunluk göstermektedir ( ahin
ve Baysal, 1972). Kesikköprü baraj gölünde tespit edilen türlerin ço u di er akarsu göl ve baraj göllerinde yapılan
çalı malarda te his edilen türlerle paralellik te kil etmektedir.  

ahin ve Baysal (1972), Hazar gölünde bentik faunanın % 75.48’ ini Oligochaeta, % 17.89’ unu Chironomidae ve 
geriye kalan % 2.63’ ünü di er grupların (Mollusk hariç) te kil etti ini kaydetmi lerdir. Bu çalı mada (bu orana 
bakıldı ında) Oligochaeta % 32.59, Chironomidae % 26.88 ve di er bentik omurgasızların (Mollusk hariç) %40.5 
oranında tespit edilmi tir. Chironomidae türlerine bakıldı ında ara tırıcılar Kesikköprü baraj gölünde de tespit edilen C.
plumosus ve C. defectus türlerini göl dibinin bütün farklı zemin tiplerinde tespit etmi lerdir. Bu oranlar dikkate 
alındı ında oligotrofiden ileri bir mezotrofiye geçi  göstermekte olan Hazar gölüyle Kesikköprü baraj gölü paralellik 
olu turmaktadır.
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Geldiay ve Tareen, (1972) Gölcük gölünde bu çalı mada da tespit edilen C. plumosus, C. tentans ve C. anthracinus
türlerini tespit etmi lerdir. Chironomus gölü olarak adlandırılan Gölcük gölü ötrofik bir göl olarak tanımlanmı tır.
Chironomidae larvaları arasında en yüksek bulunma (% 72) C. plumosus türüne aittir. Kesikköprü baraj gölünde de bu 
tür en yüksek oranda (% 40.30) bulunmu tur.

Kırgız ve Soylu (1975), Apolyont ve Manyas göllerinde yaptıkları çalı ma da bentik organizmanın bulunma oranları ve 
ötrofikasyonun indikatör türü olan C. plumosus’ un dominant tür olması açısından Kesikköprü baraj gölü ile benzerlik 
te kil etmektedir. Ara tırıcılar Chironomidae larvalarından C. defectus, C. konjugens ve C. virdiulus türlerini tespit 
etmi ler, Kesikköprü barajında ise bunlardan sadece C. defectus türü tespit edilmi tir.

Kesikköprü baraj gölünde yapılan bu çalı ma da killi ve kumlu zeminde bulunan G. alboviridis türü ahin (1987a) 
tarafından E irdir gölünde aynı zemin türünde bulmu tur. Yine ahin (1987c) Burdur Bey ehir ve Salda göllerinde 
yaptı ı ara tırmalarda G. alboviridis türünün yanısıra C. anthracinus ve C. thummi türlerini tespit etmi tir.

Kırgız (1988) Seyhan baraj gölünde C. defectus, C. thummi, C. plumosus, S. yalvaçii türlerini, yine Kırgız (1989) Gala 
gölünde bu türlere ek olarak C. tentans türünü kaydetmi tir. Bu türler Kesikköprü baraj gölünde de bulunması
yönünden ortaklık te kil etmektedir.  

Bentik fauna içinde önemli bir rolü olan Chironomidae larvaları üzerinde taksonomik olarak da geni  bir çalı ma yapan 
ahin (1980, 1984, 1986, 1987b, 1987c, 1987d, 1987e, 1991) bu çalı mada da tespit edilen 10 Chironomidae türünü 

Türkiye’nin farklı göl ve akarsularında da tespit etmi tir. Polatdemir ve ahin (1997) Eski ehir ve çevresi durgun su 
sitemlerinde Chironomidae larvalarını incelemi  ve C. reductus türü hariç di er 9 türü tespit etmi lerdir.

Bentik fauna ile ilgili çalı malar incelendi inde Oligochaeta ve Chironomidae gruplarının bulunma oranlarının göllerin 
trofikasyonu ilgili olmaksızın daha çok su sedimentin fiziksel ve kimyasal yapılarıyla ilgili oldu u söylenebilir. Ötrofik 
bir göl olan Mogan gölünde Chironomidae larvaları % 80, Oligochaeta % 10 oranında bulunurken (Tanyolaç ve 
Karabatak, 1972), yine ötrofik bir göl olan Apolyont gölünde tam tersi olabilmektedir (Chironomidae % 24.66, 
Oligochaeta % 74.65) (Kırgız ve Soylu 1975). Chironomidae larvaları içinde ötrofiyi karakterize eden C. plumosus, C.
tentans, C. defectus türlerinin bulunması ve özellikle C. plumosus’un % 40.30 gibi yüksek oranda ve hemen her ay ve 
her istasyonda bulunmasından dolayı ötrof sayılabilir. Fakat bentik faunanın 567.89 Bs/m2 biyomasının 1.25 gr/m2

olarak çok dü ük tespit edilmesi, buna kar ılık türce zengin olması, baraj gölünün oldukça derin, O2 konsantrasyonunun 
yıl boyunca yüksek olması (ortalama 9.2 mg/l) seki diski’nin 6’ dan yukarı olması (ortalama 7.9 m) gibi parametreler 
göz önüne alındı ında Kesikköprü baraj gölünün oligotrofik yapıda oldu u görülmektedir.  

Kesikkörü baraj gölünde bentik fauna ile ilgili herhangi bir çalı ma yapılmadı ından yapılan bu çalı ma ve elde edilen 
veriler bu göl için yeni kayıttır.

TE EKKÜR
Bu çalı ma Doktora Tez çalı masının bir bölümü olup, A. Ü. Ara . Fonu (95250034) tarafından desteklenmi tir. Ayrıca
Chironomidae türlerinin te hisinde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Yalçın ahin’e (Osman Gazi Ün. Fen Edeb. 
Fak.)’e içtenlikle te ekkür ederim. 
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Gammarus kischineffensis SCHELLENBERG 1937 LAVE ED LM  T CAR  YEMLER N
KARABALIK (Clarias gariepinus, BURCHELL 1822) LARVALARI VE FRYLARININ 

BÜYÜME PERFORMANSLARI ÜZER NE ETK S

C.KAYA GÖKÇEK    ERDAL YILMAZ    HSAN AKYURT 

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya-HATAY 
e-mail: kayagokcek@yahoo.com

ÖZET 
Ticari alabalık yemlerine farklı oranlarda (% 0, 25, 50, 75 ve 100) ilave edilmi Gammarus kischineffensis
(Schellenberg 1937)’in, Karabalık (Clarias gariepinus) larva ve frylarının büyüme performansı, yem de erlendirme ve 
ya ama oranı ile vücuttaki renk de i imi üzerine etkileri ara tırılmı tır. Deneme, 5 farklı muamele ve 3 tekerrürlü 
olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Larva denemesinde, 25’er adet balık 36 litrelik 
akvaryumlara stoklanmı  ve bir hafta süreyle beslenmi tir. Fry denemesinde ise, 10’ar adet balık 5 litre hacmindeki 
plastik tanklarda 30 gün süre ile beslenmi tir. Her iki çalı mada da, en iyi büyüme ve yem de erlendirme oranı, %50  
G. kischineffensis ilave edilmi  gruplarda tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama oranları incelendi inde, larva beslemesinde 
Rasyon II’nin, fry demesinde ise Rasyon III’ ün en verimli rasyon oldu u tespit edilmi tir. Dı  görünü  açısından,
rasyonda G. kischineffensis artı ına ba lı olarak, balıkların vücudunda kırmızımsı renk de i imi gözlenmi tir. Ara tırma 
sonuçları, G. kischineffensis ‘in ticari alabalık rasyonlarına % 50 oranında katılmasının Karabalık (Clarias gariepinus 
Burchell,1822) larva ve fry yeti tiricili inde kullanılabilece ini göstermi tir.
Anahtar Kelimeler: Gammarus, Clarias gariepinus, Büyüme, Yem de erlendirme oranı, Ya ama Oranı

ABSTRACT
The effects of different levels (0, 25, 50, 75 and 100 %) of  diets were investigated on growth performance, feed 
conversion ratio, survival rates and pigmentation of African catfish, Clarias gariepinus (Burchell,1822), larvae and fry. 
The experiments included five feeding treatments in three replicates. Twenty five fish were stocked each aquaria (36-L) 
and fed for a week in the larvae study. Ten fish were stocked each plastic tanks (5-L) and fed 30 days in the fry 
experiment. The highest growth and best feed conversion ratio were obtained from Diet II (50% Gammarus) in both 
study (P<0,05). Diet II and Diet III provided the best survival rates for the larval and fry feeding periyod, respectively. 
Reddish color pigmentation were increased with the amount of G. kischineffensis in diets. The results indicated that G.
kischineffensis  could be used for African catfish, Clarias gariepinus (Burchell,1822), larvae and fry culture.  
Keywords: Gammarus, Clarias gariepinus, Growth, Feed conversion ratio, Survival rate 

G R
Clarias, dünyada yeti tiricili i yapılan kedibalı ı türlerinin en önemli ikinci cinsini olu turmaktadır (FAO,1993). 
Dünya  Clarias üretimi, 1991 yılında 67,000 milyon ton olup, yıllık olarak yakla ık %7’lik bir büyüme ivmesine 
sahiptir. C. gariepinus, orta do udan Orange nehrine kadar  yayılım gösteren endemik bir türdür. Son on yıl içerisinde 
Avrupa, Asya ve Latin Amerika’ya da yayılmaya ba lamı tır (Verreth, 1994). Ülkemizde 1450 adet çiftlikte su ürünleri 
yeti tiricili i yapılmakta ve 67 bin ton ürün elde edilmektedir. Kültür balıkları üretiminin %20’sini çipura, %23 ‘ünü 
levrek,   %55’ini alabalık ve %2’sini sazan ve di er türlerin yeti tiricili i olu turmaktadır (Anonim, 2004). Bölgemiz 
sularında do al olarak bulunan Karabalık, üretimi büyük ço unlukla do adan avcılık yoluyla yapılmakta, yeti tiricili i
ise bireysel çabaların önüne geçememektedir. 

Balıkların larva ve fry dönemlerinde, ilk yem olarak çe itli canlı organizmalar kullanılmaktadır. Bunlardan biride
Gammarus’lardır. Gammarus’ların besin  kompozisyonu üzerine yapılan çalı malarda, bu organizmanın zengin bir 
protein ve aminoasit kayna ı oldu u tespit edilmi tir (Driver ve ark., 1974; Watanabe ve ark.,1978; Mathias ve 
ark.,1982; Choubert,1987; Köprücü ve ark.,1998). Köprücü ve ark.(1998) tarafından yapılan çalı mada, Gammarus
kischineffensis  alabalık rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment kayna ı olarak kullanılmı tır.

Bu çalı mada, ülkemizin Adana, Hatay ve yakın çevresinde  tanınan ve bölge mutfa ında sevilerek tüketilen Karabalık,
ticari alabalık yemine farklı oranlarda G. kischineffensis katılarak beslenmi tir. Böylece, Gammarus içeren rasyonların,
Karabalık larva ve frylarının büyüme, yem de erlendirme, ya ama oranları ve vücut renk de i imi üzerine olan etkileri 
tespit edilmeye çalı ılmı tır.
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MATEYAL VE YÖNTEM 
MATERYAL
Karabalık (Clarias gariepinus, Burchell 1822) larvaları, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi akvaryum 
ünitesinde, do adan avlanan damızlık balıklardan elde edilen yumurta ve spermin kuru sa ım metoduyla döllenmesi 
sonucu elde edilmi tir (Hogendoorn,1980). Gammarus kischineffensis, Hatay ilinin Hassa ilçesinde bulunan Mazmanlı
alabalık çiftli ine su getiren kanallardan kepçeler yardımı ile toplanmı tır. Deneme rasyonlarında kullanılmak üzere
Gammarus, güne te kurutulmu  ve toz haline getirilmi tir. Gammarus’un tür tayini, Karaman ve Pinkster (1977)’e göre 
yapılmı tır.

Ara tırmada kullanılan deneme rasyonları Kontrol (alabalık ekstruder ba langıç yemi), Rasyon I (%25 Gammarus), 
Rasyon II (%50 Gammarus), Rasyon III (%75 Gammarus) ve Rasyon IV (%100 Gammarus) eklinde hazırlanmı tır.
Ticari alabalık ekstruder ba langıç yemine farklı oranlarda G. kischineffensis eklenerek hazırlanmı  olan deneme 
rasyonlarının kimyasal içerikleri, sindirilebilir enerji düzeyleri ve enerji/protein oranları a a ıdaki Tablo 1’de 
verilmi tir.
Tablo 1. Ara tırmada kullanılan deneme rasyonlarının kimyasal kompozisyonları

Kontrol Rasyon I Rasyon II Rasyon III Rasyon IV 

Ham Protein (%) 60,11 55,13 50,15 45,17 40,19 
Ham Ya  (%) 15,30 14,77 14,23 13,70 13,17 
Ham Kül (%) 13,11 17,20 21,28 25,36 29,45 
Sindirilebilir Enerji (SE)(kcal/kg) 357,38 351,15 344,92 338,69 332,46 
SE/P 5,94 6,36 6,87 7,50 8,27 

*De erler, kuru madde üzerinden hesaplanmı tır.

YÖNTEM
Ara tırma, temel olarak iki ana a amadan olu maktadır. lk çalı mada, karabalık larvaları besin keselerinin çekilmesini 
takiben 20 gün süre ile canlı yem olarak sıkça kullanılan Artemia nauplisi ile beslenmi tir. Bu dönemden sonra, 
hazırlanmı  olan deneme rasyonlarının büyüme, yem de erlendirme, ya ama oranları ve balık vücudundaki renk 
de i imi üzerine etkisinin gözlemlenmesi planlanmı tır. Bu çalı madan elde edilen büyüme ve ya ama oranları
incelendi inde, hazırlanmı  olan rasyonların en kritik safha olan ilk yem alımı a amasında da kullanılabilirli i sorusu 
do mu tur. Aynı deneme rasyonlarının, besin keselerini henüz tüketmi  olan larvalara ilk yem olarak verilmesi ile  
ikinci deneme kurulmu tur.

Her iki denemede, 5 muamele ve 3 tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme planına göre dizayn edilmi tir. Fry 
denemesi 30 gün, larva denemesi 7 gün süre ile sürdürülmü tür. Fry denemesinde, her deneme ünitesine 10 adet balık 5 
lt su hacmindeki plastik kaplara stoklanmı  ve 0,2 lt/sn su akı ı olacak ekilde tesisat ba lanmı tır. Larva denemesinde 
ise, 25’er balık 30X30X40 cm ölçülerinde cam akvaryumlara stoklanmı , akvaryumlar günlük olarak yenmeyen yem ve 
ölü balıkların ortamdan uzakla tırılması için sifonlanmı  ve taze su ile yeniden doldurulmu tur. Ara tırmada, yemleme 
elle ve ad libitum (doyana kadar) eklinde yapılmı , larvalara günde 5 ö ün, frylara ise günde      4 ö ün olarak 
uygulanmı tır (Hossain ve ark.,2001). 

Denemede kullanılan kontrol  ve di er deneme rasyonlarına ait kuru madde, ham protein, ham ya  ve ham kül analizleri 
Weende Analiz Metotları uygulanarak yapılmı tır (Köprücü ve ark.,1998). Hazırlanan rasyonların toplam enerji 
düzeyleri Akyurt (2004)’ün bildirdi i formüllerle hesaplanmı tır. G. kischineffensis’in aminoasit ve  ya  asidi 
kompozisyonları, Türkiye Bilimsel ve Teknik Ara tırma Kurumu (Tübitak) Marmara Ara tırma Merkezi Gıda ve 
So utma Teknolojileri Bölümü’nde tespit edilmi tir.

Ara tırmanın sonunda, her iki denemede de tüm tekerrürlerden alt örnekler alınmı , toplam boyları ±1 mm 
hassasiyetindeki kumpas aracılı ı ile, toplam a ırlıkları ise ±0,001 g hassasiyetindeki Scaltech marka hassas terazi ile 
ölçülmü tür. Balıkların canlı a ırlık artı ı, spesifik büyüme oranı (SBO), yem de erlendirme oranı (YDO) ve ya ama 
oranları Çetinkaya(1995)‘in bildirdi i standart formüllerle hesaplanmı tır. Su sıcaklı ı ve oksijen YSI 52 marka oksijen 
metre ile, pH Orion 420A  marka pH metre ile  ölçülmü tür.

statistiksel de erlendirmede, SPSS (10,0) paket programı kullanılmı tır (SPSS,2000). Elde edilen veriler, tek yönlü 
varyans analizi ile de erlendirilmi  ve gruplar arası farklılıklar Duncan çoklu kar ıla tırma testi ile belirlenmi tir
(Düzgüne  ve ark.,1987). Tüm testler P<0,05 önem seviyesinde yapılmı tır.

BULGULAR
G. kischineffensis’in kuru madde miktarı esasına göre yapılan kimyasal analizler sonucunda, %40,19 ham protein, 
%13,17 ham ya , %29,45 ham kül içerdi i tespit edilmi tir. G. kischineffensis’in içerdi i aminoasit ve ya  asidi 
kompozisyonu a a ıdaki Tablo 2’de verilmi tir.
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Tablo 2. G. kischineffensis’in aminoasit ve ya  asit kompozisyonu 
Ya  Asidi 
Komp.(%) G. kischineffensis Aminoasit Komp.(mg/100g) G. kischineffensis 
C4:0 0 Aspartik asit 3390,5 
C6:0 0 Treonin 1332 
C8:0 0,27 Serin 1428 
C10:0 0 Glutemik asit 4903,5 
C11:0 0 Glisin 1241 
C12:0 0,37 Alanin 2296 
C13:0 0 Valin 1786,5 
C14:0 5,15 Metiyonin 741 
C14:1 0,21 Sistin 2503 
C15:0 0,65 solösin 1675 
C15:1 0,18 Lösin 2062,5 
C16:0 26,76 Trosin 1227,5 
C16:1 9,95 Fenilalanin 1807 
C17:1 1,93 Histidin 1084 
C18:0 5,54 Lizin 8905 
C18:1n9t 0,3   
C18:1n9c 20,12   
C18:2n6c 4,53   
C18:3n6 0,42   
C18:3n3 3,13   
C20:0 0,17   
C20:1n9 0,82   
C20:2 0,49   
C20:3n3 0,3   
C20:4n6 4,86   
C20:5n3 10,68   
C21:0 0,26   
C22:0 0,28   
C22:2 0   
C22:1n9 0,13   
C22:6n3 2,08   
C23:0 0,13   
C24:0 0   
C24:1n9 0,29   

Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) larva ve frylarına ait deneme verileri a a ıdaki Tablo3 ve Tablo 4 ‘te verilmi tir.

Tablo 3. Fry denemesine ait veriler (ortalama±standart sapma) 

  Kontrol Rasyon I Rasyon II Rasyon III Rasyon IV 

Ba langıç Ort. A ır.(mg) 0,31±0,12 a 0,32±0,23 a 0,30±0,19 a 0,32±0,74 a 0,31±0,26 a

Sonuç Ort.A ır.(mg) 1,739±0,96 a 1,798±0,11 a 2,092±0,96 b 1,993±0,89 c 1,917±0,113 c

SBO 5,72±0,13 a 5,75±0,63 a 6,50±0,58 b 6,10±0,79 c 6,07±0,44 c

YDO 2,4±0,21 a 2,1±0,89 b 1,4±0,46 c 1,6±0,34  d 1,7±0,96 d

Ya ama oranı (%) 83,30 66,60 83,30 96,60 90 

Farklı harfler farklı ortalamaları ifade etmektedir (p=0,05) 
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Tablo 4. Larva denemesine ait veriler (ortalama±standart sapma) 

Kontrol Rasyon I Rasyon II Rasyon III Rasyon IV 

Ba langıç Ort. A ır.(mg) 5,79±1,22 a 5,80±0,23 a 5,79±0,19 a 5,83±0,33 a 5,71±1,26 a

Sonuç Ort. A ır.(mg) 22,50±6,67 a 18,60±6,06 b 18,60±5,74 b 17,70±4,95 c 12,80±3,91 d

SBO 19,29±1,26 a 16,57±0,96 b 16,57±1,24 b 15,86±2,01 c 11,57±2,23 d

Ya ama Oranı (%) 29,32 65,32 82,64 64,00 64,00 
Farklı harfler farklı ortalamaları ifade etmektedir (p=0,05) 

Karabalık fryları ile yapılan ilk denemede, Rasyon II ile beslenen deneme grubu, canlı a ırlık artı ı, spesifik büyüme 
oranı ve yem de erlendirme oranı açısından di er gruplardan farklı (P<0,05) bulunmu tur (Tablo 3). Rasyon III ve 
Rasyon IV ile beslenen gruplar arasında fark bulunmamı  (P>0,05), Kontrol ve Rasyon I ile beslenen gruplardan elde 
edilen sonuçların hem birbirlerinden, hem de di er gruplardan farklı oldukları  tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama 
oranları incelendi inde, en verimli rasyonun Rasyon III oldu u gözlemlenmi  ve bunu sırasıyla Rasyon IV, Rasyon II, 
Kontrol ve Rasyon I takip etmi tir.

Karabalık larvalarıyla yapılan ikinci deneme sonucunda ise, kontrol grubundan elde edilen a ırlık artı ı ve spesifik 
büyüme oranı, di er tüm gruplardan elde edilen de erlerden istatistiksel olarak farklı (P<0,05) bulunmu tur (Tablo 4). 
Rasyon I ve Rasyon II ile beslenen gruplar arasında fark bulunmamı  (P>0,05), di er gruplar arasında ise önemli fark 
tespit edilmi tir (P<0,05). Ya ama oranları incelendi inde, en verimli rasyonun Rasyon II oldu u gözlemlenmi  ve 
bunu sırasıyla Rasyon I, Rasyon III, Rasyon IV ve Kontrol grubu takip etmi tir.

Balıklardaki pigmentasyon de i imi incelendi inde, deneme rasyonları ile beslenen grupların, G. kischineffensis miktarı
arttıkça, kontrol grubuna oranla tüm balık vücudunda kırmızı- kahverengi bir renk dönü ümü tespit edilmi tir.

Su kalite parametreleri incelendi inde, su sıcaklı ının 24-260 C, pH’ın 7,8-8,2 ve oksijenin 5,89-6,37 ppm arasında
de i ti i tespit edilmi tir.

SONUÇ VE TARTI MA
Yapılan literatür taramasında, G. kischineffensis’in Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) rasyonlarında protein, aminoasit 
ve pigment maddesi olarak kullanıldı ını gösteren herhangi bir çalı maya rastlanılmamı tır. Ancak, alabalık
yeti tiricili inde protein kayna ı olarak kullanılmı  ve vücuttaki pigment de i imi açıkça gözlenmi tir (Mathias ve 
ark.,1982; Köprücü ve ark.,1998). Ara tırmada, en yüksek verim elde edilen Rasyon II’ nin %50,15 ham protein, 
%14,23 lipid ve 344,92 sindirilebilir enerji de erine sahip oldu u tespit edilmi tir. Yapılan bu çalı mada, % 50 oranında
G. kischineffensis ilave edilmi  ticari alabalık ekstruder ba langıç yeminin, Karabalık larva ve fryları üzerine olumlu 
etki yaptı ı tespit edilmi , bu oranın altında ve üstündeki ilavelerin büyüme, yem de erlendirme ve ya ama oranı
açısından daha verimsiz oldu u belirlenmi tir.

Larva çalı masında ya ama oranları incelendi inde, kontrol grubunda gözlemlenen büyümenin rasyondan de il, stok 
içerisindeki kanibalizmden meydana geldi i tespit edilmi tir. Yine aynı ekilde, Rasyon I ile Rasyon II arasında fark 
bulunmamasına ra men, Rasyon I’deki ya ama oranının daha dü ük olması, bu grup içerisinde de kanibalizm oldu unu
göstermektedir.  

Daha önce de  bahsedildi i üzere, ülkemizde Karabalık, do adan avcılık yolu ile üretiminin büyük bir kısmı
gerçekle tirilen bir türdür. Dolayısıyla, ülkemizde ticari amaçla Karabalık rasyonu üretilmemektedir. Bu denemede, 
benzer beslenme alı kanlı ına sahip alabalıklar için üretilmi  ticari yem kullanılmı tır. G. kischineffensis’in ya  asidi 
kompozisyonu incelendi inde, oleik asit (C18:3n3), linoleik asit (C18:2n6), linoleik asit (C18:3n3), arachidonic asit 
(C20:4n6), eicosapentanoik asit (C20:5n3) ve dokosahexanoic asit (C22:6n3) miktarının oldukça yüksek oldu u
görülmektedir. G. kischineffensis’in glisin düzeyi balık unundan daha dü ük; sistin, trosin ve serin  gibi endojen 
aminoasit miktarları ise yüksektir. Burada, özellikle sistin ve trosin aminoasitleri önem ta ımaktadır. Çünkü, National 
Research Council (1990) tarafından bildirildi ine göre sistin metiyonin’e %60, tirosin ise fenilalanin’e %50 oranında
dönü ebilmektedir (Köprücü ve ark.,1998). 

Sonuç olarak, G. kischineffensis’in Karabalık (C. gariepinus, B. 1822) rasyonlarında protein, aminoasit ve pigment 
kayna ı olarak kullanılabilece i tespit edilmi tir. Sadece alabalık yeminin (kontrol) veya sadece G. kischineffensis’in
(Rasyon IV) Karabalık larva ve frylarını beslemede yeterli olmadı ı, büyüme, yem de erlendirme ve ya ama oranı
açısından % 50 alabalık yemi-% 50 gammarus içeren rasyonun en verimli rasyon oldu u görülmü tür. G.
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kischineffensis’in aminoasit ve ya  asidi kompozisyonunun, Karabalık larva ve frylarının ihtiyacı olan miktarı içerdi i,
ancak protein ve lipid miktarının tek ba ına yeterli olmadı ı gözlenmi tir. Karabalık üretimi amacıyla, Gammarus’un
protein kayna ı olarak kullanıldı ı ticari rasyonlar ve bunların patent alma çalı maları üzerindeki çabamız halen devam 
etmektedir. 
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ERZURUM VE ÇEVRES  HYROPHILIDAE (INSECTA:COLEOPTERA) FAM LYASI
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ÖZET 
Bu çalı mada, Erzurum ili çevresindeki kaynak, akarsu, dere, birikinti ve sıcak su gözelerinin sı  kesimlerindeki bitki 
ve yosunlar arasında ya ayan Hydrophilidae (Polyphaga:Coleoptera) familyasına ait örnekler toplanmı tır. Toplam 6 
cinse ait 23 tür ve alttür tespit edilmi tir. Bu türlerden Helophorus (Empleurus) porculus, Helophorus (Trichelophorus) 
oscillator, Helophorus (Rhopalmhelophorus) seidlitzii, Helophorus (R.) griseus, Enochrus maritimus, Laccobius 
atrocephalus ve Cercyon granarius, Türkiye faunası için yeni kayıttırlar.
Anahtar kelimeler: Coleoptera, Hydrophilidae, Erzurum, Fauna, Türkiye  

FAUNISTIC STUDIES ON HYDROPHILIDAE (INSECTA: COLEOPTERA) OF ERZURUM  
PROVINCE AND AND ITS SURROUNDING AREA 

ABSTRACT
In this study, it has been investigated the specimens beloging to family of Hydrophilidae (Plyphaga:Coleoptera) living 
in various water in Erzurum province and its environment. Totaly, 23 species and subspecies have been determined. Of 
these, Helophorus (Empleurus) porculus, Helophorus (Trichelophorus) oscillator, Helophorus (Rhopalmhelophorus) 
seidlitzii, Helophorus (R.) griseus, Enochrus maritimus, Laccobius atrocephalus and Cercyon granarius are new 
records for the Turkish fauna. 
Key words: Coleoptera, Hydrophilidae, Erzurum, Fauna, Türkiye  

G R
Hydrophilidae familyası vücut büyüklü ü 1,5-55 mm (Spangler, 1981; Lodos, 1989) arasında de i en ve çok çe itli
biyotoplarda ya ayan türleri ihtiva eder. Genellikle göl, gölet, kanal, akarsu, nehir, dere ve kirli su birikintilerinin sı
kısımlarında daha yaygın olarak bulunurlar. Türlerin ço u tatlı sular da, az bir kısmı da acı veya fazla kirli sularda 
bulunur. Yazın kuruyan sularda ise uyku haline geçerler. Hayat devrelerinde yumurta-larva-pupa ve ergin dönemleri 
vardır. Bazıları yumurtalarını tek tek bazıları da paketler halinde bırakırlar. Sıcaklı a ba lı olarak yumurtalar 4-7 günde 
açılır. Larvalar uzun ve silindir eklinde olup, vücutları belirgin olarak segmentli ve büyükül ü1,5-60 mm arasında
de i ir. Bacakların be  segmentli olması ve tırnaklarının tek olu uyla di er Adephaga larvalarından kolayca ayrılır.
Larvalar 7-10 günlük bir süre içerisinde üç defa deri de i tirir. Son deri de i iminden sonra sudan ayrılıp, toprak altında
birkaç santimetre derinli e girerek pupa devresini geçirirler. 4-7 günlük bir pupa devresinden sonra, yeni çıkan
Hydrophilidae’de pigmentasyon olu tuktan sonra su hayatı ba lar. Türlerin ço unlu u herbivordur. Alg, çürümü
yapraklar ve di er bitkisel besinlerle beslenirler. Nadir olarak su salyangozu veya suda bulunan di er küçük boylu 
hayvanlarla beslenirler. Hydrophilidlerin ço u direkt olarak ekonomik öneme sahip de ildir. Fakat bazı erginlerinin 
evcil hayvanların parazitleri için ara konaklık yaptı ı bilinmektedir. Bazılarının da sucul ku larda besin zehirlenmesi 
etkeni olan Clostridium botilinum bakterisinin nakliyle ili kili oldu u dü ünülmektedir. Dactylosternum’un üç türü 
Hawai ve Filipin’lerde eker kamı ı zararlısına, bir türü de Jamaika’da muz zararlısına kar ı biyolojik kontrol ajanı
olarak kullanılmaktadır. Hem erginleri  ve hem de larvaları sucul ku lar ve de i ik memeliler için besin kayna ıdırlar.
Böylece Hydrophilidler bitki ve hayvan materyallerinin döngüsünde önemli bir rol oynarlar (Spangler 1983). Birkaç 
türü ise kültür bitkilerini yiyerek zarar yapar (Lodos 1989). Larvaları ise ergilerin aksine birbirini yiyecek kadar 
oburcasına predatördürler. Hydrophilidae familyasının; Berosinae, Chaetarthrinae, Epimetpopinae, Hydrochinae, 
Hydrophilinae, Spercheinae, Hydropbiinae, Helophorinae ve Sphaeridiinae olmak üzere 9 tane altfamilyası vardır. Ço u
zaman bu altfamilyalar tribus seviyesinde verilmektedir (Balfour-Browne, 1958; Crowson, 1967; Spangler, 1981). Bu 
altfamilyalardan Sphaeridiinae’ye ait türler karada ve genellikle nemli, gübreli ve çürümekte olan döküntülerde ya arlar
(Spangler 1965).  Dünyada geni  yayılı  gösteren bu familyaya ait 1600-2000 kadar tür bulunmaktadır. Ço u tropik 
bölgelerde bulunan bu familyadan palearktikte yakla ık olarak 300 tür ya amaktadır (Spangler 1981, Lodos 1989). 

MATERYAL VE METOD 
Erzurum ovası ve çevresinden Haziran 1992 – A ustos 1993 tarihleri arasında, kaynak, akarsu, dere, birikinti ve sıcak
su gözelerinden çapı 2 mm olan elek, kepçe ve a  gibi aletler kullanılarak örnekler alındı. Bunlar zehir i elerine
konularak etiketlenip laboratuara getirildi. Burada ince uçlu fırçalar yardımı ile temizlendi. Büyük boylu örnekler torflar 
üzerine pozisyon verilerek, küçük boylu örnekler ise petri kabında kurutulduktan sonra muhafaza edildi. Örnekleri 
parazitlerden korumak için muhafaza kutusu içerisine bir miktar naftalin konuldu. ncelenen örnekler nemlendirme 

132



kabına konularak 1,5-2 gün bekletildi. Burada yumu ayan örneklerin aedeagusları binoküler mikroskop altında
diseksiyon i nesi ve bistüri yardımı ile çıkarıldı. Aedeagusların kitin yapısının etrafındaki kas dokusunu temizlemek 
için içerisinde KOH veya NaOH bulunan petrilere konularak a zı kapatıldı ve 1-2 saat bekletildi. Daha sonra 
aedeaguslar lam üzerinde bulunan bir damla gliserin içerisine alındı. Örneklerin aedeagusların ve di er tanıtıcı
karakterlerden yararlanılarak tür te hisleri yapıldı. Tür te hisi yapılan örnekler müze materyali halinde saklandı.

BULGULAR
Familya : Hydrophilidae Deeger, 1774 
1. Alt familya: Helophorinae Thomson, 1859 
Cins: Helophorus Fabricius, 1775 
Tür: Helophorus porculus Bedel, 1881 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.09.1992, 1 , 3 ; Sıcak su gözeleri, 13.06.1993, 5 ; Ilıca: Zirai 

Donatım Kurumu önü su birikintileri, 29.06.1993, 2 , 8 ; 19.07.1993, 2 .
Dünyadaki yayılı ı: skoçya, ngiltere, Fransa, spanya, Portekiz, Orta Avrupa, Yunanistan, Cezayir, Fas (Angus, 1992). 
Türkiye faunası için yenidir. 
Tür: Helophorus oscillator Sharp, 1915 
ncelenen Materyal: Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 2 , 3 .

Dünyadaki yayılı ı: srail, Mısır, Mezopotamya, Suriye (Angus, 1985b, 1992). 
Türkiye faunası için yenidir. 
Tür: Helophorus ponticus Angus, 1988 
ncelenen Materyal: Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1992, 7 , 16 ;Hasankale: Kale çayı:

04.08.1992, 1 , 3 ; Stadyum arkası su birikintileri, 15.09.1992, 1 , 4 ; Sıcak su gözeleri, 13.06.1993, 2 , 6 
; Dumlu: So ucak köyü deresi, 28.07. 1993, 15 , 26 .

Dünyadaki yayılı ı: Suriye, Lübnan, Ermenistan, ran (Angus, 1992). 
Türkiye’deki yayılı ı: Kaçkar da ları, Kars, Bursa (Angus, 1992) 
Alttür: Helophorus brevipalpis brevipalpis Bedel, 1881 
ncelenen Materyal: Dumlu: So ucak köye deresi, 28.07.1992, 6 , 9 ; Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su 

birikintileri, 19.07.1993, 4 , 8 .
Dünyadaki yayılı ı: Irak, Lübnan, Suriye, Belçika, ran (Angus, 1988; 1992). 
Türkiye’deki yayılı ı: Diyarbakır, Karacada  (Angus, 1988; 1992) 
Tür: Helophorus arvernicus Mulsant,1846 
ncelenen Materyal: Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1993, 7 , 13 ; Dumlu: So ucak köyü 

deresi, 28.07.1993. 6 , 10 .
Dünyadaki yayılı ı: Kafkasya, Abazya, ngiltere, Orta ve Güney Avrupa, Danimarka (Mahler, 1987; Angus 1988, 
1992).
Türkiye’deki yayılı ı: Orta ve Do u Anadolu (Angus 1988) 
Tür: Helophorus faustianus Sharp, 1916 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı 04.09.1992, 1 , 4 ; Sıcak su gözeleri, 13.06.1993, 2 , 4 ; Ilıca:

Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1993, 4 , 8 .
Dünyadaki yayılı ı: Kafkasya, (Angus 1985a, 1985c). 
Türkiye’deki yayılı ı: Tokat, Bursa (Angus 1985a) 
Tür: Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758) 
ncelenen Materyal: Ilıca: Cephanelik tepe, 30.09.1992, 1 ; Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1993, 2 

, 2 .
Dünyadaki yayılı ı: spanya, Fransa, Danimarka, Almanya, Norveç, sveç, Finlandiya, Rusya, Kafkasya, ran,
Balkanlar, srail, Lübnan, Sicilya, Sardinya, Fas, ngiltere, Cezayir, Sibirya, Azerbaycan, Hollanda (Balfour-Browne 
1958, Burmeister 1982, Cox&Cox 1982, Mahler 1987). 
Türkiyedeki yayılı ı: Orta Anadolu (Angus 1988, 1992) 
Tür: Helophorus seidlitzii Kuwert, 1885 
ncelenen Materyal: Hasankale: Sıcak su gözeleri:13.06.1993, 1 , 4 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 28.07.1993, 2 

, 7 .
Dünyadaki yayılı ı: Fransa (Angus, 1992) 
Türkiye faunası için yenidir.
Tür: Helophorus discrepans Rey, 1885 
ncelenen Materyal: Hasankale: Cemal Gürsel stadyumu, 15.09.1992, 1 , 3 ; Sıcak su gözeleri: 13.06.1993, 1 , 4 

; Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1993, 8 , 17 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 
28.07.1993, 10 , 25 .
Dünyadaki yayılı ı: spanya, Rusya, ran (Angus, 1992) 
Türkiye’deki yayılı ı: Orta Anadolu (Angus, 1992) 
Tür: Helophorus illustris Sharp, 1916 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 1 , 2 ; Nenehatun köyü deresi, 03.10.1992, 1 ; Ilıca:

Kandilli yol ayırımı, 20.07.1993, 2 , 5 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 28.07.1993, 8 , 17 .
Dünyadaki yayılı ı: Fransa, srail (Angus, 1992) 
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Türkiye’deki yayılı ı: Orta Anadolu (Angus 1992) 
Tür: Helophorus griseus Herbst, 1793 
ncelenen Materyal: Dumlu: So ucak köyü deresi, 27.08.1992, 6 , 10 ; Hasankale: Sıcak su gözeleri, 

13.06.1993, 1 , 4 ; Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 19.07.1993, 4 , 8 .
Dünyadaki yayılı ı: ngiltere, Fransa, Rusya, spanya, Yugoslavya, skandinavya, Orta Avrupa, Kafkasya, Macaristan 
(Cuppen, 1984; Bellstedt & Merkl, 1987; Angus, 1988) 
Türkiye faunası için yenidir. 
Tür: Helophorus hilaris  Sharp, 1916 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 1 , 2 ; Sıcak su gözeleri, 04.09.1992, 1 , 13.06.1993, 1 ,

4 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 18.09.1992, 1 , 3 , 28.07.1993, 6 , 16 ; Ilıca: Zirai Donatım Kurumu 
önü su birikintileri, 19.07.1993, 7 , 13 .
Dünyadaki yayılı ı: Kafkasya, ran, Azerbaycan, Rusya, Lübnan (Angus, 1992) 
Türkiye’deki yayılı ı: Bünyan, Diyarbakır, Mardin, ırnak, emdinli, Van, Mu , Bingöl (Angus, 1992). 
Tür: Helophorus pallidipennis Mulsant, 1852 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 2 , 4 , Sıcak su gözeleri, 13.06.1993, 4 , 10 ; Ilıca:

Kandilli yol ayırımı, 20.07.1993, 2 , 8 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 28.07.1993, 6 , 15 .
Dünyadaki yayılı ı: Yunanistan, Kıbrıs (Angus, 1992) 
Türkiye’deki yayılı ı: Diyarbakır, Karaman, Ankara, Bozcaada (Angus, 1992) 
2. Altfamilya: Hydrophilinae 
Cins: Hydrophilus Geoffroy, 1762 
Tür: Hydrophilus piceus Linnaeus, 1758 
ncelenen Materyal:Ilıca: Zirai Donatım Kurumu önü su birikintileri, 31.10.1992, 1 .

Dünyadaki yayılı ı: ngiltere, Fransa, Danimarka, Macaristan, ran (Balfour-Browne, 1958; Cox & Cox, 1982; Belstedt 
& Merkl, 1987; Mahler, 1987; Lodos, 1989; Demirsoy, 1990) 
Türkiye’deki yayılı ı: Orta Anadolu (Angus, 1992) 
3. Altfamilya: Hydrobiinae 
Cins: Laccobius Erichson, 1837 
Tür: Laccobius bipunctatus Fabricius, 1775 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 4 , 8 , 27.08.1992, 2 , 6 ; Sıcak su gözeleri, 04. 

09. 1992, 10 , 21 , 13.06.1993, 4 , Stadyum, 15.09.1992, 15 , 20 , 16.09.1992 4 , 5 ;
Nenehatun köyü deresi, 16.09.1992, 2 , 7 , 03.10.1992, 4 ; Ilıca: Ilıca çayı, 27.07.1992, 4 , 8 , Zirai 
Donatım Kurumu önü su birikintileri, 23.10.1992 2 , 4 , 27.07.1993, 1 , Kandilli yol ayırımı, 20.07.1993, 1 ,
1 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 18.09.1992, 3 , 9 , 04.10.1992, 1 , 14.10.1992, 2 , 8 .
Dünyadaki yayılı ı: ngiltere, rlanda, Hollanda, Macaristan (Balfour-Browne, 1958; Burmeister, 1982; Henegouwen, 
1982; Bellstedt, 1985; Demirsoy, 1990). 
Türkiye’deki yayılı ı: Orta Anadolu (Angus, 1992) 
Tür: Laccobius striatulus Fabricius, 1801 
ncelenen Materyal: Hasankale:Stadyum, 16.09.1992, 2 , Sıcak su gözeleri, 13.06.1993, 10 , 20 ; Dumlu: 

So ucak köyü deresi, 04.10.1992, 1 , 3 , 28.07.1993, 1 , 4 .
Dünyadaki yayılı ı: ngiltere, Fransa, Macaristan, Hollanda (Balfour-Browne, 1958; Bellstedt, 1985; Cox & Cox, 1982; 
Henegouwen, 1982). 
Türkiye’deki yayılı ı: Orta ve Do u Anadolu (Angus 1988) 
Tür: Laccobius atrocephalus Reitter, 1872 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 1 , 27.08.1992, 8 , 17 , Sıcak su gözeleri, 04.09.1992, 3 

, 9 , Stadyum, 15.09.1992, 1 , 2 , Nenehatun köyü deresi, 03.10.1992, 1 , 2 ; Dumlu: So ucak köyü 
deresi, 04.10.1992, 2 , Ilıca: Kandilli yol ayırımı, 20.07.1993, 2 .
Dünyadaki yayılı ı: Hollanda, Fransa, ngiltere, Kuzey Afrika, spanya, Fas (Balfour-Browne, 1958; Henegouwen, 
1982).
Türkiye faunası için yenidir. 
Cins: Enohrus Thomson, 1860 
Tür: Enochrus quadripunctatus Herbst, 1797 
ncelenen Materyal: Hasankale: Kale çayı 04.09.1992, 1 , Sıcak su gözeleri, 15.09.1992, 12 , 13.06.1993, 8 ,

12 ; Dumlu: So ucak köyü deresi, 18.09.1992, 2 , 04.10.1992, 11 , 28.07.1993, 4 , 13 ; Ilıca:
27.07.1993, 3 , 7 .
Dünyadaki yayılı ı: ngiltere, Hollanda, Macaristan (Burmeister, 1982; Bellstedt & Merkl, 1987) 
Türkiye’deki yayılı ı: Orta ve Do u Anadolu (Angus 1988) 
Tür: Enochrus affinis Thunberg, 1974 
ncelenen materyal: Hasankale: Kale çayı, 04.08.1992, 2 , 4 , Sıcak su gözeleri, 04.09.1992, 8 , 14 ,

Stadyum, 15.09.1992, 2 , 3 , Nenehatun köyü deresi, 16.09.1992, 2 ; Dumlu: 04.10.1992, 5 , 14.10.1992, 
1 , 3 ; Ilıca: 20.07.1993, 3 , 9 .
Dünyadaki yayılı ı: rlanda, ngiltere, skoçya (Balfour-Browne, 1958; Demirsoy, 1990). 
Türkiye’deki yayılı ı: ç Anadolu (Demirsoy, 1990). 
Tür: Enochrus maritimus Thomson, 1853 
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ncelenen materyal: Hasankale: Kale çayı, 27.08.1992, 3 , Sıcak su gözeleri, 04.09.1992, 4 , 8 ; Stadyum, 
15.09.1992, 7 , 23 , Nenehatun köyü deresi 16.09.1992, 3 , 6 , 03.10.1992, 2 ; Dumlu: So ucak köy 
deresi, 28.07.1993, 8 , 14  Ilıca: Kandilli yol ayırımı, 20.07.1993, 4 , 6 .
Dünyadaki yayılı ı: Avrupa, Asya, Akdeniz adaları, Kuzey Afrika (Balfour-Browne, 1958) 
Türkiye faunası için yenidir. 
Cins: Cercyon Leach, 1817
Tür: Cercyon granarius Erichson, 1837 
ncelenen materyal: Hasankale: Kale çayı, 27.08.1992, 1 , 1 ; Stadyum, 15.05.1993, 1 .

Dünyadaki yayılı ı: Kuzey ve Orta Avrupa (Huijbregts, 1982) 
Türkiye faunası için yenidir. 
Cins: Hydrobius (Linnaeus, 1758) 
Tür: Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) 
ncelenen materyal: Dumlu: So ucak köyü deresi, 04.10.1992, 1 , 4 , 28.07.1993, 2 , 3 .

Dünyadaki yayılı ı: Hollanda, ngiltere, Macaristan, Mo olistan (Burmeister, 1982; Giesen, 1983; Bellstedt & Merkl, 
1987)
Türkiye’deki yayılı ı: Do u Anadolu (Demirsoy, 1990). 

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu ara tırmada Erzurum ve çevresinden toplanan sucul koleopterlerden Hydrophilidae familyasına ait örnekler 
de erlendirilmi tir. Çalı ma ile bölgenin Hydrophilidae familya faunasının tespit edilmesi amaçlanmı  ve üç alt 
familyaya ait toplam 23 tür ve alttür tespit edilmi tir. Bu türlerden 7 tanesi Türkiye faunası için yeni kayıttır.
Çok çe itli biyotoplara sahip çalı ma bölgesinin Hydrophilidae türlerinin iki yaz sezonu içerisinde toplandı ı
söylenemez. Nitekim daha önce Türkiye’den ve hatta Erzurum’dan kaydı verilen bazı türlere rastlanamamı tır (Angus 
1988, 1992). Çalı ma alanı daha dar ve çalı ma süresi daha uzun tutuldu unda tür sayısının artması kuvvetle 
muhtemeldir. 
Çalı mada tespit edilen örnekler, palearktikten bilinen örnekler ile kar ıla tırıldı ında; bizim örneklerimiz vücut 
büyüklü ü açısından biraz daha küçük ancak di er özellikler açısından büyük bir uyum içerisindedir. 
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KAHVERENG  ALGLER N (=PHAEOPHYCEAE) TAKSONOM S  VE TÜRK YE’DEK
TÜRLER N N DE ERLEND R LMES

ERGÜN TA KIN       MEHMET ÖZTÜRK 

Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45140 Muradiye/Manisa 

ÖZET 
Phaeophyceae (Kahverengi algler) sınıfının taksonomisinde temel olu turan ayırt edici karakterler bu çalı ma 
kapsamında de erlendirilmi tir. Ayrıca çe itli taksonomik çalı malarda kahverengi alglerin ordo seviyesinde 
sınıflandırılması kar ıla tırılmalı olarak verilmi tir. Geleneksel olarak kahverengi alglerin (Phaeophyceae) ordo 
seviyesinde sınıflandırılmasında Oltmanns ve Kylin’in sistemleri temel alınarak yapılmaktadır. Kahverengi alglerin 
sınıflandırılması, son yıllarda filogenetik çalı malarla yapılmaya ba lanmı tır. Bu çalı malar Ectocarpales ordosunun 
Chordariales, Dictyosiphonales ve Scytosiphonales gibi ordoları birer familya düzeyinde kapsadı ını göstermi tir.
Filogenetik taksonomik çalı malar da dikkate alınarak, Türkiye kahverengi algleri de erlendirilmi tir.
Anahtar sözcükler: Phaeophyceae, kahverengi algler, taksonomi, Türkiye kahverengi algleri 

TAXONOMY OF THE BROWN ALGAE (PAHEOPHYCEAE) AND EVALUTION OF TURKISH 
SPECIES

ABSTRACT
In the context of this study distinctive features that used in the taxonomy of class Phaeophyceae were evaluated. Also 
the classification of brown algae in the level of order were given as comparative. Traditionally the classification of 
brown algae in order level are based on the systems of Oltmanns and Kylin. Recent years the classification of brown 
algae have been started to investigate by phylogenetic studies. According to these studies it is showed that order 
Ectocarpales contains the orders Chordariales, Dictyosiphonales and Scytosiphonales as families. Turkish brown algae 
were also evaluated according to the phylogenetic taxonomic studies. 
Keywords: Phaeophyceae, brown algae, taxonomy, the brown algae of Turkey

G R
Kahverengi alglerin tek hücreli ve kolonial formları yoktur, bütün türleri çok hücrelidir. Bu sınıf 265 genus ve 1500-
2000 arası türe sahiptir (Hoek et al., 1995). Tallusun morfolojisi ve yapısı çe itli olup aralarında birkaç mm’lik 
mikroskobik algler (Streblonema, Feldmannia, Myrionema ve Ascocyclus gibi) oldu u gibi metrelerce uzunlukta olan 
türlerde (Macrocystis pyrifera (L.) C. Agardh ve Nereocystis luetkeana (Mertens) Postels et Ruprecht) bulunmaktadır.
Tallus tipleri üç ekildedir; filamentli, pseudoparankimatik (haplostik) ve parankimatik (polistik) yapıdadır.
Pseudoparankimatik tallus filamentlerin bir araya gelerek kümele mesiyle olu masına kar ın parankimatik tallus bir 
filamentte çe itli yüzeylerde hücre bölünmesi ile olu ur. Kahverengi alglerin geleneksel sınıflandırılmasında tallus 
yapısının modu, büyüme tipi, gami tipi, plastidlerin tipi, pirenoidin varlı ı ya da yoklu u, ya am döngüleri ve 
özelle mi  yapılar (tüy, askosist ve parafiz) dikkate alınmaktadır. Phaeophyceae ordolarının diagnostik karakterleri 
Tablo 1’de verilmi tir.
Tablo 1. Phaeophyceae ordolarının diagnostik karakterleri. 

I. Ya am Döngüsü 
II. Tallus Yapısı

Haplostik Polistik 
Ectocarpales (incl. Chordariales) Dictyotales 
Ralfsiales Tilopteridales 
Scytothamnales Cutleriales 
Desmarestiales Laminariales 
Sporochnales Sphacelariales 
Durvillaeaceae Syrigodermatales 
Notheiaceae Ascoseirales 
 Fucales 
 Scytosiphonaceae 
 Dictyosiphonacea

e

zomorfik Heteromorfik Serbest 
gametofit 
fazsız

Ectocarpales Scytothamnales Ascoseirales 
Ralfsiales Cutleriales Fucales (incl. 

Durvillaeales,
Notheiales)

Tilopteridales Desmarestiales  
Dictyotales Sporochnales  
Ishigeales Laminariales  

Zanardinia sp. Sphacelariales  
 Syrigodermatales  
 Scytosiphonaceae  
 Chordariaceae  

 Dictyosiphonaceae  
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III. Büyüme 
Diffüz Trikotallik Apikal nterkalar meristem 
Ectocarpales
 (incl. Chordariales, 
Dictyosiphonales, 
Scytosiphonales) 

Tilopteridales Ralfsiales Ascoseirales 

 Desmarestiales Fucales (incl. Durvillaeales, Notheiales) Laminariales 
 Sporochnales Dictyotales  
  Scytothamnales  
  Cutleriales  
  Sphacelariales  
  Syrigodermatales  
  Ishigeales  

IV. Gami Tipi 
zogami Anizogami Oogami 

Ectocarpales*
 (incl. Chordariales, Dictyosiphonales*, 
Scytosiphonales*)  

Dictyotales Fucales (incl. Durvillaeales) 

Scytothamnales Ralfsiales Tilopteridales 
Ascoseirales Sphacelariales (her üç tip var) Desmarestiales 
Syrigodermatales Cutleriales Sporochnales 
(*bazı türlerde anisogami de var) Notheiaceae Laminariales 

V. Pirenoid 
Phaeophyceae sınıfının ordolara bölünerek 
sınıflandırılması ilk kez yedi ordoya ayıran
Oltmanns (1922) ile ba lar. Daha sonra Kylin 
(1933) bu sınıfı 12 ordoya ayırmı tır. Bu 
kategorizasyonda tallusun yapısı, büyüme 
modu, ya am döngüsü gibi karakterler temel 
alınmı tır. Kylin (1933)’in yakla ımında
Ectocarpales, Chordariales, Dictyosiphonales 
ve Punctariales birer ordo olarak 
düzenlenmi tir. Oltmanns (1922), Hamel 
(1931-1939) ve Fritsch (1945)’in 
yakla ımında ise Chordariales, Punctariales, 
Scytosiphonales ve Dictyosiphonales, 
Ectocarpales ordosu içinde birer familyadır.

Tablo 2. Bazı taksonomik ara tırmalarda 
Phaeophyceae ordolarının kar ıla tırılması.
[Rousseau and Reviers (1999)’den 

yararlanılarak hazırlanmı tır] 

Ordo Oltmanss 
1922

Kylin
1933

Feldmann 
1937

Hamel 
1931-1939

Fritsch
1945

Papenfuss
1947

Chadefaud
1960

Ectocarpales Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. 
Ralfsiales Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. 
Chordariales Ecto. Chor. Chor. Ecto. Ecto. Chor. Chor. 
Punctariales Ecto. Punc. Punc. Ecto. Ecto. DicSi. Punc. 
Dictyosiphonales Ecto. DicSi. Punc. DicSi. Ecto. DicSi. DicSi. 
Scytosiphonales Ecto. DicSi. Punc. Ecto. Ecto. DicSi. Scyt. 
Tilopteridales Tilo. Tilo. Tilo.  Tilo. Tilo. Tilo. 
Cutleriales Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. 
Desmarestiales Ecto. Desm. Desm. Desm. Desm. Desm. Desm. 
Sporochnales Ecto. Spor. Spor. Spor. Spor. Spor. Spor. 
Laminariales Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. 
Sphacelariales Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. 
Syringodermatales        
Dictyotales Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. 
Durvillaeales Fuca. Fuca.   Fuca. Fuca.  

Var Yok 
Ectocarpales
 (incl. Chordariales, Dictyosiphonales, 
Scytosiphonales) 

Ralfsiales

 Dictyotales 
 Tilopteridales 
 Cutleriales 
 Laminariales 
 Sphacelariales 
 Syrigodermatales 
 Ascoseirales 
 Fucales (incl. Durvillaeales,  

Notheiales)
 Scytothamnales 
 Desmarestiales 
 Sporochnales 
 Ishigeales 
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Fucales Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. 
Notheiales Fuca. Fuca.   Fuca. Fuca. Fuca. 
Ascoseirales Fuca. Fuca.   Fuca. Fuca.  
Scytothamnales        
Ishigeales        

Ordo Feldmann 
1963

Nakam
ura
1972

Russell and 
Fletcher
1975

Bold and 
Wynne 
1978

Christensen
1980

Wynne and 
Kraft 1981 

Clayton 
1981

Ectocarpales Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. 
Ralfsiales Ecto. Ralf. Ecto. Ralf. Scyt. Ecto. Ecto. 
Chordariales Chor. Chor. Ecto. Chor. Ecto. Chor. Ecto. 
Punctariales DicSi. DicSi. Ecto. DicSi. Tilo. DicSi. Ecto. 
Dictyosiphonales DicSi. DicSi. Ecto. DicSi. Tilo. DicSi. Ecto. 
Scytosiphonales Scyt. Scyt. Ecto. Scyt. Scyt. Scyt. Ecto. 
Tilopteridales Tilo. Tilo. Ecto. Tilo. Tilo. Tilo. Ecto. 
Cutleriales Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. 
Desmarestiales Desm. Desm. Desm. Desm. Desm. Desm. Desm. 
Sporochnales Spor. Spor. Desm. Spor. Spor. Spor. Desm. 
Laminariales Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. Lam. 
Sphacelariales Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. Spha. 
Syringodermatales      Dict.  
Dictyotales Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. Dict. 
Durvillaeales Fuca.   Fuca. Durv. Durv. Fuca. 
Fucales Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. 
Notheiales Fuca.    Ecto. Chor. Ecto. 
Ascoseirales Fuca.    Asco. Asco.  
Scytothamnales        
Ishigeales        

Ordo Wynne 
1982

Kornmann 
and Sahling 
1983

Pedersen
1984

Womersle
y 1987 

Athanasiadi
s
1987

Clayton 
1990

Ribera et 
al. 1992 

Ectocarpales Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. 
Ralfsiales Ecto. Ecto.  Chor. Ecto. Ecto. Ecto. 
Chordariales Chor. Ecto. Ecto. Chor. Ecto. Chor. Chor. 
Punctariales DicSi. Ecto. Tilo. DicSi. Ecto. DicSi. DicSi. 
Dictyosiphonales DicSi. Ecto. Tilo. DicSi.  DicSi. DicSi. 
Scytosiphonales Scyt. Ecto.  Scyt. Ecto. Scyt. Scyt. 
Tilopteridales Tilo. Ecto. Tilo.   Tilo. Tilo. 
Cutleriales Cutl.   Cutl. Cutl. Cutl. Cutl. 
Desmarestiales Desm. Desm.  Desm. Desm. Desm. Desm. 
Sporochnales Spor.   Spor.  Spor. Spor. 
Laminariales Lam. Lam.  Lam. Lam. Lam. Lam. 
Sphacelariales Spha. Spha.  Spha. Spha. Spha. Spha. 
Syringodermatales Spha.     Syr.  
Dictyotales Dict. Dict.  Dict. Dict. Dict. Dict. 
Durvillaeales Durv.   Durv.  Durv.  
Fucales Fuca. Fuca.  Fuca. Fuca. Fuca. Fuca. 
Notheiales Chor.   Noth.  Chor.  
Ascoseirales Asco.   Asco.  Asco.  
Scytothamnales        
Ishigeales        

Ordo  Hoek 
 et al. 1995 

Silva
et al. 1996 

Wynne 1998 Rousseau and 
Reviers 1999 

Reviers and 
Rousseau 1999 

Ectocarpales Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. Ecto. 
Ralfsiales Ecto. Ecto. Chor.  Ralf. 
Chordariales Chor. Chor. Chor. Ecto. Ecto. 
Punctariales DicSi. DicSi. DicSi. Ecto. Ecto. 
Dictyosiphonales DicSi. DicSi. DicSi. Ecto. Ecto. 
Scytosiphonales Scyt. Scyt. Scyt. Ecto. Ecto. 
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Tilopteridales Tilo. Tilo.   Tilo. 
Cutleriales Cutl. Cutl.   Cutl. 
Desmarestiales Desm. Desm. Desm.  Desm. 
Sporochnales Spor. Spor. Spor.  Spor. 
Laminariales Lam. Lam. Lam.  Lam. 
Sphacelariales Spha. Spha. Spha.  Spha. 
Syringodermatales Syr.  Syr.  Syr. 
Dictyotales Dict. Dict. Dict.  Dict. 
Durvillaeales Durv.    Fuca. 
Fucales Fuca. Fuca. Fuca.  Fuca. 
Notheiales     Fuca. 
Ascoseirales Asco.    Asco. 
Scytothamnales     Scytot. 
Ishigeales     Ecto. 

Tablo 2’de görüldü ü gibi Ralfsiales ayrı bir ordo olarak verilmi tir. Nakamura (1972) Ralfsiales ordosunu, Ectocarpus
tipi ya am döngüsü, diskoid tip çimlenme geli imi ve pirenoidsiz bir tek kloroplastın olması ile önermi  ve içerisinde 
Lithodermataceae, Nemodermataceae ve Ralfsiaceae olmak üzere üç familya düzenlemi tir. Ancak Silva et al. (1996) 
ve Silva and Reviers (2000) tarafından Nakamura (1972)’nın bu ordo için latince tanımlama vermemesinden dolayı
yanlı  bir isimlendirme oldu unu belirtmi lerdir. Bununla beraber son yıllarda yapılan 18S rDNA analizleri sonucunda 
Ralfsiaceae familyasının Ectocarpales ordosunda de il Ralfsiales olarak ayrı bir ordo eklinde de erlendirilmesi 
gerekti ini göstermi tir. Ayrıca Gómez Garreta (2003) Ralfsiales’i kendi ba ına bir ordo olarak mı yoksa Ectocarpales 
içinde daha alt bir takson olarak mı yer alması gerekti i sorusunu sormu  ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ayrı
bir ordo olarak düzenlenebilece ini belirtmi tir.

Günümüzde Phaeophyceae sınıfının taksonomisinde sadece morfolojik karakterler de il, ultrastrüktürel, biyokimyasal 
karakterler ve moleküler veriler de kullanılmaktadır. Bu sınıfın taksonomisindeki sorunlar sadece ordo seviyesinde 
kalmamakta, familya, genus ve tür seviyesinde de olmaktadır. Son yıllarda moleküler teknikler ile yapılan çalı malar 
kahverengi alglerin taksonomisinin açıklanmasına yeni yakla ımlar getirmektedir. 

Gómez Garreta (2003) kahverengi alglerin özellikle Akdeniz türlerinin taksonomisi ile ilgili çözümsüz kalan sorunları
be  ana grupta toplamı tır:
Ectocarpales ordosunun yeniden tanımlanması,
Ectocarpales ordosu içindeki taksonomik karma ıklık,
Ralfsiales ordosunun geçerlili i,
Cystoseiraceae familyasının taksonomik pozisyonu, 
Phyllariaceae familyasının taksonomik pozisyonu.  

Phaeophyceae’ nin moleküler çalı maları 1990’ lı yıllardan sonra yapılmaya ba landı fakat geni  kapsamlı filogeni 
çalı ılmamı tı. Bu sınıfın moleküler filogeni çalı maları Tan and Druehl (1993, 1994, 1996), Saunders and Kraft 
(1995), Siemer et al. (1998), Rousseau and Reviers (1999), Draisma et al. (2001) ve Rousseau et al. (2001) tarafından
yapılmı tır.

Phaeophyceae üzerine ilk geni  filogeni çalı ması Rousseau et al. (2001) tarafından bütün ordolardan 67 tür seçilerek 
yapılmı tır ( ekil 1). Analizlerde ilk sapmanın Dictyotales ordosu oldu u bunu Sphacelariales ve daha sonra 
Syringodermatales ordoları takip etti i görülmü tür. Ordoların ço u monofiletik olmasına kar ın Laminariales ve 
Tilopteridales polifiletik olarak belirlenmi tir. Çalı manın ilginç sonuçları; Ectocarpales ya da Fucales bazı ara tırıcılar
tarafından kahverengi alglerin ilk ayrılan grubu olarak önerilmesine kar ın bu çalı mada bütün analizlerde 
Phaeophyceae’nin ilk ayrılan grubunun Dictyotales oldu u görülmü tür.

Kahverengi alglerin biyokimyasal içeriklerinin bazıları sistematik kategorizasyonda çe itli ara tırıcılar tarafından
dikkate alınabilmektedir. Örne in feromonlerden, fucoserratene sadece Fucus türlerinde, lamoxirene Alariaceae,
Laminariaceae ve Lessoniaceae familyalarında, multifidene Cutleria, Halosiphon ve Zonaria angustata (Kützing) 
Papenfuss, hormosirene Durvillaea, Hormosira ve Xiphophora türlerinde vardır. Ayrıca lipidler ve steroid ile terpenoid 
sekonder metabolitler (özellikle Dictyotales ve Fucales) kahverengi alg taksonomisinde kullanılabilmektedir (Reviers 
and Rousseau, 1999). Reviers and Rousseau (1999) kahverengi algleri 13 ordo ve 49 familyaya ayırmı lardır.
Ectocarpales ordosu geni  anlamda ele alınmı  ve 23 familyayı kapsamaktadır. Ancak Reviers and Rousseau (1999) 
tarafından Ectocarpales içinde ele alınan Ishigeaceae Okamura in Segawa familyası Cho et al. (2004) tarafından yeni 
düzenlenen Ishigeales ordosuna aktarılmı tır.
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ekil 1. Phaeophyceae sınıfının filogenetik eması (Rousseau et al., 2001).
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Tablo 3. Phaeophyceae sınıfının ordo ve familya kategorizasyonu  
(Reviers and Rousseau, 1999’dan yararlanılarak hazırlanmı tır).
Ordo Familya 
I. Ascoseirales Petrov (1963, 1964) 
emend. Moe et Henry 1982 

Ascoseiraceae Skottsberg 1902 

II. Cutleriales Oltmanns 1922 Cutleriaceae Hauck 1883-1885 
III. Desmarestiales Setchell et Gardner 
1925

1. Arthrocladiaceae Chauvin 1842 
2. Desmarestiaceae (Thuret) Kjellman 1880 

IV. Dictyotales Kjellman in Engler et
Prantl 1896 

1. Dictyotaceae Lamouroux ex Dumortier 1822 
2. Dictyotopsidaceae Allender 1980 
3. Scoresbyellaceae Womersley 1987 

V. Ectocarpales sensu Rousseau et
Reviers 1999  
(incl. Chordariales Setchell et Gardner 
1925, Dictyosiphonales Setchell et
Gardner 1925, Punctariales Kylin 1933, 
Scytosiphonales Feldmann 1949) 

1. Acrotrichaceae Kuckuck 1929 
2. Adenocystaceae Rousseau et al. 2000 
3. Buffhamiaceae Batters 1895 
4. Chordariaceae Greville 1830 
5. Chordariopsidaceae Kylin 1940 
6. Coelocladiaceae Pedersen 1976 
7. Coilodesmaceae Setchell et Gardner 1925 
8. Chnoosporaceae Setchell et Gardner 1925 
9. Delamareaceae A. Zinova 1953 
10. Dictyosiphonaceae Kützing 1849 
11. Ectocarpaceae C. Agardh 1828 
12. Elachistaceae Kjellman 1890 
13. Giraudyaceae Hamel ex J. Feldmann 1937 
14. Leathesiaceae Farlow 1881 
15. Myrionemataceae Nägeli 1847 
16. Myriotrichaceae Kjellman 1890 
17. Pilayellaceae Pedersen 1984 
18. Pogotrichaceae Pedersen 1978 
19. Punctariaceae (Thuret) Kjellman 1880 
20 Scytosiphonaceae Farlow 1881 
21. Spermatochnaceae Kjellman 1890 
22. Striariaceae Kjellman 1890 

VI. Fucales Kylin 1917  
(incl. Durvillaeales Petrov 1965, 
Notheiales Womersley 1987) 

1. Durvillaeaceae (Oltmanns) De Toni 1891 
2. Fucaceae Adanson 1763 
3. Himanthaliaceae (Kjellman) De Toni 1891 
4. Hormosiraceae Fritsch 1945 
5. Notheiaceae O.C. Schmidt 1938 
6. Sargassaceae Kützing emend. De Toni 1895 (incl. 
Cystoseiraceae De Toni 1891) 
7. Seirococcaceae Nizamuddin 1987 
Bifurcariopsis ? 
Xiphophora ? 

VII. Ishigeales G. Y. Cho et Boo 2004 Ishigeaceae Okamura in Segawa 1935 
VIII. Laminariales sensu stricto 1. Alariaceae Setchell et Gardner 1925 

2. Laminariaceae Bory 1827 
3. Lessoniaceae Setchell et Gardner 1925 

IX. Ralfsiales Nakamura 1972, nomen
nudum

Ralfsiaceae Farlow 1881 

X. Scytothamnales Peters et Clayton 
1998

1. Scytothamnaceae Setchell et Gardner 1925 
2. Splachnidiaceae Mitchell et Whitting 1892 
Asteronema ? 

XI. Sphacelariales Oltmanns 1922 1. Cladostephaceae Oltmanns 1922 
2. Sphacelariaceae Decaisne 1842 
3. Stypocaulaceae Oltmanns 1922 

XII. Sporochnales Sauvageau 1926 Sporochnaceae Greville 1830 
XIII. Syringodermatales Henry 1984 Syringodermataceae Henry 1984 
XIV. Tilopteridales Kylin 1917 Tilopteridaceae Kjellman 1890 
Incertae sedis Asterocladon ? 
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Bachelotia ? 
Chordaceae Dumortier 1822 ? 
Choristocarpaceae Kjellman 1891 ? 
Halosiphonaceae T. Christensen (invalid name) ? 
Heterochordariaceae Setchell et Gardner 1925 ? 
Phyllariaceae Hamel ex Petrov 1974 ? 
Pseudochordaceae Kawai et Kurogi 1985 ? 
Akkesiphycus ve Phaeosiphoniella ? 

TARTI MA VE SONUÇ 
Ribera et al. (1992) tarafından Akdeniz’de 86 genusa ait 265 takson belirtmi lerdir. Bu taksonların ülkelere göre 
da ılımı Tablo 4’de verilmi tir. Ribera et al. (1992) Türkiye için 76  takson belirtirken Ta kın ve ark. (2001) 144 takson 
belirtmi lerdir. Tablo da görüldü ü kahverengi algler en fazla türle talya’da temsil edilmekte olup bunu ikinci sırada
Türkiye izlemektedir. 

Tablo 4. Akdeniz’de kahverengi alglerin ülkelere göre takson sayısı.
Türkiye kıyılarında kahverengi alglere ait 8 ordo ve 25 
familya vardır. A a ıda görüldü ü gibi Ectocarpales 
ordosu en fazla familyaya sahiptir. Türkiye’nin sahip 
oldu u kahverengi alg ordo ve familyaları a a ıdaki
gibidir.

1.Ectocarpales: Arthrocladiaceae, Chordariaceae, 
Ectocarpaceae, Elachistaceae, Giraudiaceae, 
Leathesiaceae, Myrionemataceae, Myriotrichiaceae, 
Pilayellaceae, Punctariaceae, Scytosiphonaceae, 
Spermatochnaceae, Striariaceae. 
2.Ralfsiales: Ralfsiaceae.
3.Sporochnales: Sporochnaceae.
4.Cutleriales: Cutleriaceae.
5.Sphacelariales: Choristocarpaceae,
Cladostephaceae, Sphacelariaceae, Stypocaulaceae.
6.Dictyotales: Dictyotaceae.
7.Laminariales: Chordaceae, Laminariaceae.
8.Fucales: Cystoseriaceae, Sargassaceae. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz gibi farklı özellikte denizlere 
sahip Türkiye’nin denizel alg florasının daha ayrıntılı ara tırılması gerekmektedir. 

Türkiye tür listelerinde verilen ve Atlantik kökenli olan Streblonema oligosporum Strömfelt, Pleurocladia lacustris A.
Braun [=Ectocarpus maritimus (Kjellman) Rosenvinge] ve Litosiphon laminariae (Lyngbye) Harvey [=Pilocladus 
danicus (Kylin) Kuckuck] türlerinin Akdeniz’de varlı ının kesinle mesi gerekmektedir. Türkiye tür çe itlili i
bakımından verilen listelerden daha zengin oldu u kanısındayız ve bu amaçla Türkiye’de deniz algleri üzerine 
yapılacak taksonomik çalı maların dar bir kapsamda özellikle familya ya da ordo düzeyinde yapılmasının daha sa lıklı
sonuçlar yarataca ını dü ünmekteyiz. Yer yer bu çalı maların dar bir bölgede yapılması da önemli katkılar sa layabilir.
Ayrıca hala birçok türün sistematik pozisyonlarındaki tartı maların varlı ı nedeniyle ba ta Phaeophyceae (=Kahverengi 
algler) sınıfı ba ta olmak üzere di er sınıflarında geli im evreleri ve ya am döngülerini daha iyi anlayabilmek için 
bundan sonraki ara tırmalarda ya am döngüleri, üreme özellikleri ve ekolojilerini de kapsayan çalı maların yapılması
Akdeniz ve Türkiye denizel alg florasına önemli katkılar sa layacaktır.
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ÖZET 
Bu çalı ma Türkiye’nin Do u Karadeniz kıyılarında; Trabzon-Artvin il sınırları arasında kalan bölgede, Karadeniz 
alabalı ının ya adı ı önemli akarsularda (Kapistre, Ça layan, Fırtına, yidere ve Solaklı) ve bunların deniz ile 
birle tikleri noktalardaki kıyı kesimlerinde, Temmuz 1998 ile Haziran 2000 tarihleri arasında yürütülmü tür. Elde 
edilen tüm alabalık örneklerinde morfometrik ve meristik özelliklerin yer aldı ı toplam 22 parametrenin sayımı ve 
ölçümü yapılmı tır. Yürütülen karyolojik ve serolojik analizlerde tür veya alt tür düzeyinde bir farklılı ın olmadı ı
ortaya koyulmu tur. Morfolojik farklılıkların ekolojik ya ama ortamlarından kaynaklandı ı ve bu türün ekotiplerini 
olu turdu u tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz alabalı ı, Salmo trutta labrax, Do u Karadeniz Bölgesi, meristik ve morfometrik 
karakterler, karyolojik  ve serolojik analizler, ekotip. 

G R
Karadeniz alabalı ı; Kuzeydo u Karadeniz, Kırım ve Kafkasya bölgelerinde yayılım gösteren, bazı bilim adamlarınca
endemik bir tür,  bazılarınca da Salmo salar ya da Salmo trutta’nın bir alt türü olarak kabul edilen bölgeye özgü, çok 
önemli bir anadrom türdür.  Günümüzde populasyonundaki büyük azalı tan dolayı ticari önemi kalmamı tır. Uzun 
yıllardır bilinçsiz avlanma ve ya ama alanlarının bozulması nedeniyle ülkemiz sularındaki stokları giderek yol olma 
sınırına gelmi tir (Zengin vd, 2002). Bu nedenle avcılı ı tamamen yasaklanmı  ve koruma altına alınmı tır. Buna kar ın
balık üzerindeki illegal av baskısı artarak devam etmektedir. 

Karadeniz havzasındaki nehirlerde ya ayan Deniz alabalı ının (Salmo trutta labrax) sistematik konumu ihtiyologlar 
arasında uzun yıllardan beri tartı ılmaktadır. Bazı bilim adamları Karadeniz alabalı ının bölgeye özgü endemik bir tür, 
bazıları ise Atlantik salmonunun (Salmo salar) bir alt türü olarak kabul etmektedirler. Dorofeeva (1967)’nın karyolojik 
verileri deniz alasının Atlantik salmonunun bir alt türü olamayaca ını göstermi tir. Osteolojik çalı malar sonunda deniz 
alasının kahverengi alabalı ın (Salmo trutta) bir alt türü oldu u tespit edilmi tir.

Karadeniz havzasında oldu u gibi anadrom populasyonların bulundu u tüm nehirlerde ve iç bölgelerde yer alan birçok 
akarsuda alabalı ın göç etmeyen populasyonları (dere ekotipi) bulunmaktadır (Jonsson, 1982). Barachi (1962), bir 
nehrin anadrom ve göç etmeyen formlarını ayrı populasyonlar olarak de erlendirmi tir.

Kuluçkahanede yeti tirilen saf deniz alabalıklarının akarsulara ve yapay göllere stoklama denemeleri, kısa süre sonra 
Deniz alabalı ı ile Kahverengi alabalık (Salmo trutta) arasında fark olmadı ını ortaya koymu tur (Hrabe ve Olivae, 
1953). Kosswig (1969), Kuzey Do u Anadolu’daki alabalıkların Salmo trutta labrax alt türüne ait oldu unu belirtmi tir.

Lelek (1980), Almanya ve Türkiye’nin, “Do u Karadeniz Bölgesi” alabalıklarını kar ıla tırdı ı çalı masında, sadece 
birinci solungaç kemerlerindeki solungaç dikeni sayısında (Kuzeydo u Anadolu alabalıklarında 18 veya daha fazla) 
farklılık tespit etmi tir. Aynı özellik bazı ara tırmacılar tarafından tüm Karadeniz havzası alabalıklarında da 
görülmü tür (Berg, 1962; Holcik ve Misik, 1962). 

Kahverengi alabalık populasyonlarının ait oldukları tür veya alt türlerin saptanmasında önceleri davranı  farklılıkları,
fenotipik, morfolojik ve ekolojik özellikleri rol oynamaktaydı. Bu kıstaslara göre Türkiye’de yapılan çalı malarda 
Salmo trutta labrax’ın üç farklı ekotipinin (natio marina, natio fario ve natio lacustris) var oldu u belirtilmi tir
(Slasteneno, 1956; Geldiay ve Balık, 1996). Ara tırma konusu olan ve bölgede deniz alası olarak bilinen bu tür 
geçmi te de i ik bilimsel adlar altında sınıflandırılmı tır. Son 30 yılda moleküler genetik çalı malarına imkan verecek 
yöntemler geli tikçe populasyonları tanımlama kıstasları genetik verilerle desteklenmeye (Krieg ve Guyomard, 1985; 
Ferguson, 1989; Fidan, 1995) çalı ılmı , hatta genetik veriler temel alınmı tır (Bernatchez vd., 1992; Garcia-Marin vd. 
1998).
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Önceki Çalı malar
Moleküler genetikteki geli melere paralel olarak kullanılan genetik i aretler (markers)’de çe itlenmektedir. Önceleri 
protein elektroforezis yöntemi ile çe itli protein lokusları çalı ılmakta; gözlenen aleller ve lokusları kar ıla tırılmalı
olarak ele alınmaktaydı (Krieg ve Guyomard, 1985; Ferguson, 1989; Fidan, 1995). Sonraları DNA’nın belli bölgelerinin 
ço altılabilmesi tekni inin geli mesi ile çe itli biçimlerde DNA’nın direkt gözlenmesini içeren genetik i aretler
kullanılmaya ba landı (Bernatchez vd., 1992; Apostolidis vd., 1996a). 

Genetik konusunda son yıllarda yapılan çalı malarda elde edilen bulgular, deniz alalarına has bir genetik yapının
gözlenmedi i do rultusundadır (Hansen ve Mensberg, 1998). Bu sebeple do al alabalık bireylerinin, deniz alası
oldu una dair tanı koymaya yarayacak diagnostik bir genetik i aret henüz yakalanamamı tır. Bir kanıya göre deniz 
alaları göç etmeyen kahverengi alabalıklardan farklı de ildir. Sadece so uk suların bulundu u denizlerde bazı bireyler, 
bir dürtü ile göç etmektedir (Jonsson, 1982; 1985; Chelkowski vd., 1994; Togan vd., 1999). 

Salmonid türleri arasında yapılan melezleme çalı malarında çok iyi sonuçlar alınamamı tır. Di i gökku a ı-erkek
kahverengi alabalık melezleri “brownbow”, di i brownbow-erkek gökku a ı “Sunbeam (F1)”, olarak adlandırılmı  ama 
yeti tiricilik açısından saf türlerin gerisinde kalmı tır. Di i Salvelinus fontinalis-erkek kahverengi alabalık melezleri 
imdiye kadar yapılan melezleme çalı malarında en iyi sonucu vermi  olmasına ra men “zebra”, “tiger” olarak 

adlandırılan bu F1 dölleri yeterli üreme yetene ine sahip olamamı tır (Templeton ve Robin, 1990; McKay vd., 1992). 

Togan vd. (1995; 1999) ülkemizde do al alabalıkların genetik kökenleri üzerine yürüttükleri çalı malarda, Akdeniz 
Bölgesi’nde elde edilen örneklerin, Po Ovası ( talya) alabalıklarıyla; Karadeniz Bölgesi ve Abant Gölü’nde elde edilen 
örneklerin, Rusya’da bulunan populasyonlarla ortak alel ve i aretlere sahip oldu unu bildirmi tir. Ayrıca Karadeniz’den 
çalı ılan örneklerin, bölgeye yeti tiricilik amacıyla getirilen ve do aya kaçması muhtemel Salmo salar türüyle ilgili 
herhangi bir i aret ta ımadı ı görülmü tür.

Avrupa’da bulunan alabalıkların genetik haritasının çıkartılması ve kökenlerin açıklanması amacıyla yürütülen 
çalı malarda, ülkemizde bulunan alabalık populasyonları da dahil olmak üzere dokuz farklı yapı (alt tür, genotip, 

fenotip) gözlenmi tir (Elliot, 1994; 
Bagliniere ve Maisse, 1999). Ancak 
isimlendirme halen tartı ma konusudur. 
Avrupa’da bulunan do al alabalık
populasyonlarında seksenin üzerinde 
isimlendirme (common names) yapılmı tır
(Fishbase, 2001). 

Gerçekle tirilen bu ara tırma ile; Do u
Karadeniz’de akarsu ve deniz 
ekosistemlerinde ya amını sürdüren 
Karadeniz alabalı ının her iki ekotipine ait 
bireylerde  tür veya alt tür düzeyinde 
taksonomik bir farklılı ın olup olmadı ı
belirlenmeye çalı ılmı  ve bu güne kadar 
aynı konuda yapılan bilimsel çalı malardan 
elde edilen bulgular ile kar ıla tırılmı tır.

MATERYAL VE METOT 
1. Saha çalı maları:
Saha çalı maları; Haziran 1998 ile Temmuz 

2001 tarihleri arasında Artvin-Trabzon arasındaki kıyı bölgesinde ve akarsu (Kapistre, Ça layan, Fırtına, yidere ve 
Solaklı dereleri) ortamında aylık periyotlarla yürütülmü tür ( ekil 1).
Akarsulardaki örneklemeler; ana kol üzerinde serpme, küçük yan kol ve derelerde elektro ok cihazları kullanılarak
yapılmı tır. Balı ın yumurtlama ve beslenme göçü yaptı ı dönemlerde derelerdeki su debisi çok arttı ı için örnek 
temininde akarsu üzerinde kurulan ve “çit” olarak tabir edilen tuzaklardan yararlanılmı tır.
Deniz çalı malarında, özellikle Ça layan ve Kapistre dereleri arasında kalan bölgede  kıyıya dik olarak serilen özel kıyı
uzatma a ları kullanılmı tır. Ayrıca dere a ızlarını da tam kapatacak ekilde fanyalı a lar ile de örnekleme yapılmı tır.

2. Biyometrik ölçümler: 
Karadeniz alabalı ında dere ve deniz ortamında yakalanan örneklerde karakteristik özelliklerinin ortaya konulabilmesi 
için elde edilen bütün örneklerde morfometrik ve meristik özelliklerin yer aldı ı toplam 22 parametrenin sayımı ve 
ölçümü yapılmı tır ( ekil 2). 

ekil 1.  Çalı ma sahası ve örnekleme yapılan akarsular 
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Örneklerde ba ka ayırt edici 
özellik bulunmadı ı için 
smoltifikasyon geçirmi  ve 
renk  gümü i renge dönü erek
kırmızı beneklerini yitirmi
bireyler deniz ekotipi olarak 
kabul edilmi tir. Morfometrik 
karakterlerin ölçümü için 
balık ölçüm tahtası ve kumpas 
kullanılmı tır.

3. Genetik çalı malar:
Karadeniz alabalı ının gerek 
dere ve deniz ekotiplerinin 
genetik farklıla ması, gerekse 
de di er kahverengi alabalık
populasyonlarıyla tür veya alt 
tür bazında farklılıklarının

ortaya konulabilmesi ve taksonomik yapının kesin tespit edilebilmesi için rasgele seçilen 142 örnekte genetik çalı malar 
yürütülmü tür. Enstitümüze ait genetik laboratuar bulunmadı ı için bu çalı malar Orta Do u Teknik Üniversitesi, 
Biyoloji Bölümü ile i birli i yapılarak yürütülmü tür. Protein lokuslarının çalı ılması için balıklar ya da dokuları
(kanları hariç) avlanmalarının hemen ardından sıvı azotla desteklenmi  kuru buz kutularına yerle tirilmi  ve yakla ık  -
22 °C’de laboratuara ula tırılmı  ve -802 °C’de derin dondurucu da saklanmı tır. Kanlar ise balı ın kaudal damarından
alınarak apendorf tüplerinde 14°C’de tutulmuı tur.

Mitokondrial-DNA (mt-DNA)’nın sequensi ve RFLP (RFUP) (Restriction Fragment Lenght Polimorphism) metodu ile 
çalı ılmı tır (Fidan, 1995; Togan vd., 1999). Örneklenen balıklardan AAT (aspartataminotransferaz), ADH 
(alkoldehidrogenaz), LDH (laktatdehidrogenaz), MDH (malatdehidrogenaz), PGI (fosfoglukoizomeraz), PGM 
(fosfoglukomutaz), SOD (süperoksitdismutaz) sistemleri toplam 15 lokusta çalı ılmı tır. Kas, göz ve karaci erden izole 
edilen enzimler elektrik akımında ni asta jeli üzerinde yürütülerek ayrı tırılmı  ve daha sonra de i ik kimyasal doku 
boyama yöntemleri ile gözlemlenmi , veriler elde edilmi tir. Örneklenen populasyonda Restriksiyon Fragment 
Uzunlu u Poliformizmini (RFUP) gözlemek için fenol-kloform metodu ile DNA izole edilmi , ND1, ND5/6 primerleri 
ile Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile yükseltgenmi , restriksiyon enzimleri ile kesilip, agaroz jeli üzerinde 
yürütülüp boyanmı tır (Taggart vd., 1992; Yalın, 1996; Hansen vd., 1998).

BULGULAR
1. Morfometrik ve meristik karakterler 
 Deniz ve dere ekotiplerindeki 16 meristik özellik üzerinde yapılan varyans analizi sonucunda, istatistik olarak önemli 
bir fark bulunmu tur (P<0.0001). Deniz ekotipindeki bireylerin denize geçi  yaptıktan sonra hızlı büyüme göstermesi 
bu farklılı a neden olmaktadır. Yüzgeç ı ın sayıları ve solungaç diken sayılarının kar ıla tırılmasında, deniz ekotipinin 
lehine olarak yine farklılık bulunmu tur (P<0.01). Her iki ekotipe ait bireylerde maksimum ve minimum de erlerin
yakla ık aynı olması bu farklılı ın balık büyüklü üne ba lı olarak ortaya çıktı ını ve ı ın sayısı ve solungaç diken 
sayısına göre kesin ayrım yapılamayaca ını göstermektedir (Tablo 1, 2). 

Tablo - 1   Karadeniz alabalı ının morfometrik ve meristik özellikleri. 
Parametreler Deniz ekotipi (n=105) Dere ekotipi (n=384) 

Ort.  SH. (Min-Mak) Ort.  SH. (Min-Mak)

Total Boy 29.13 1.920 (13.20-95.00) 15.96 0.175 (8.50-37.50)
Standart Boy 25.97 1.742 (11.60-81.84) 13.95 0.154 (7.30-30.00)
Vücut Boyu 23.79 1.606 (10.70-74.10) 12.87 0.150 (7.00-34.00)
Anal Mesafe 18.39 1.255 (8.00-57.18) 10.03 0.114 (5.30-24.80)
Ventral Mesafe 13.01 0.874 (5.70-39.99) 7.28 0.081 (4.00-17.40)
Predorsal Mesafe 10.99 0.751 (4.80-34.19) 6.12 0.072 (3.10-15.90)
Preorbital Mesafe 1.69 0.127 (0.69-6.16) 3.26 0.040 (1.84-7.50)
Postorbital Mesafe 3.13 0.206 (1.31-9.35) 1.76 0.022 (0.97-4.30)
Prepektoral Mesafe 5.67 0.370 (2.60-17.59) 1.19 0.017 (0.62-2.70)
Ba  Uzunlu u 5.65 0.363 (2.71-17.96) 3.32 0.038 (1.94-7.70)
Göz Çapı 0.99 0.030 (0.62-1.87) 0.81 0.007 (0.52-1.44)
Yükseklik 5.71 0.442 (2.20-19.50) 0.94 0.012 (0.49-2.10)
Derinlik 3.00 0.217 (1.10-9.50) 1.74 0.022 (0.86-4.10)
Kaudal Pedunkul Yük. 2.03 0.130 (1.00-5.86) 3.05 0.039 (1.70-10.00)

ekil 2. Karadeniz alabalı ı için ölçüm ve sayımı yapılan morfometrik özellikler. 
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Dorsal Yüzgeç Uzunlu u 3.08 0.208 (1.23-9.56) 1.69 0.024 (0.90-6.00)
Anal Yüzgeç Uzunlu u 2.23 0.164 (0.81-6.90) 1.23 0.017 (0.69-3.30)
Dorsal Yüzgeç I ın Sayısı 11 0.054 (10-13) 11 0.054 (8-13)
Anal Yüzgeç I ın Sayısı 10 0.109 (9-13) 9 0.109 (9-13)
Ventral Yüzgeç I ın Sayısı 8 0.078 (8-11) 8 0.078 (8-11)
Pektoral Yüzgeç I ın Sayısı 13 0.044 (12-14) 13 0.044 (12-14)
Kuyruk Yüzgeç I ın Sayısı 21 0.087 (19-25) 21 0.087 (19-22)
Solungaç Diken Sayısı 15 0.383 (10-17) 14 0.383 (10-17)

Çalı ma süresince elde edilen örneklerde; her iki ekotip renk ve beneklerin ekli ile sayısı yönünden de kıyaslanmı ,
denize göç eden ve smoltifikasyon geçiren bireyler haricinde belirgin farklılık bulunamamı tır. Dere ve deniz ekotipinin 
bazı fenotip özelliklerinin kar ıla tırılması için gölde ya ayan formlardan da örnekleme yapılmı tır. Uzungöl ve 
Ardahan Balıklıgöl’den elde edilen bireylerde genel renklenme ve beneklerin renklerinin, akarsu ve deniz ortamından
yakalan örneklerden kolayca ayırt edilebildi i görülmü tür. Bu durumun, balı ın farklı ekolojik ortamda bulunması ve 
beslenme farklılı ından ileri geldi i sonucuna varılmı tır.

Deniz ekotipinde denizel ortama göç ve smoltifikasyon esnasında vücutta meydana gelen enzim ve hormonal aktiviteler 
sonucu olu an renk de i ikli i standart de ildir. De i ik zamanlarda yapılan örneklemelerde smoltifikasyon geçirmi
bireylerde renk tonu ve siyah benekler yönünden farklılıklar bulunmaktadır. Dere ortamında oldu u gibi deniz 
ekotipinde de beneklerin vücut üzerindeki da ılımı ve sayısı de i kenlik göstermektedir.  

Tablo  2. Karadeniz alabalı ında meristik karakterlerin ili kisi.
Deniz ekotipi (n=105) Dere ekotipi (n=384) 

li ki
y=a x ± b              :  r2 y=a x ± b             :  r2

Total Boy / Standart Boy y = 0.905x - 0.397     : 0.995 y = 0.877x - 0.053    : 0.991 
Total Boy / Vücut Boy y = 0.835x - 0.535     :0.997 y = 0.849x - 0.687    : 0.988 
Total Boy / Anal Mesafe y = 0.652x - 0.593     :0.993 y = 0.646x - 0.271    : 0.990 
Total Boy / Ventral Mesafe y = 0.453x - 0.180     :0.989 y = 0.456x + 0.001   : 0.974 
Total Boy / Predorsal Mesafe y = 0.390x - 0.358     :0.992 y = 0.401x - 0.278    : 0.948 
Total Boy / Preorbital Mesafe y = 0.065x - 0.184     :0.955 y = 0.056x + 0.015   : 0.801 
Total Boy / Postorbital Mesafe y = 0.107x + 0.028    :0.984 y = 0.110x + 0.018    : 0.912 
Total Boy  / Prepektoral Mesafe y = 0.187x + 0.135    :0.984 y = 0.204x - 0.035     : 0.924 
Total Boy /  Ba  Uzunlu u y = 0.187x + 0.205    :0.980 y = 0.208x - 0.005    : 0.906 
Total Boy / Göz Çapı y = 0.015x + 0.567    :0.874 y = 0.033x + 0.284   : 0.728 
Total Boy /  Yükseklik y = 0.226x - 0.873     :0.965 y = 0.208x - 0.265    : 0.853 
Total Boy /  Derinlik y = 0.110x - 0.211     :0.948 y = 0.121x - 0.247     : 0.803 

2. Genetik yapı
Mitokondrial DNA bölgeleri ND1 bölgesi ve ND 5/6 bölgesi için her enzimde (Hae III. AvaII. Alu I. HpaII. Hinf I. xba 
I. Eco Rl enzimleriyle kesilmi ) ayrı ayrı gözlenen morflar 142 bireyde de ortak olarak gözlenmi tir. mt -DNA bölgeleri 
balıklar arasında özel bir populasyon alt tür i areti verecek bant veya bantlar göstermemi tir (Tablo 3, 4). 
Yapılan çalı malar daha önceki çalı malarla kar ıla tırıldı ında örneklerin Atlantik ve Akdeniz DNA standartlarından
Atlantik ile kısmen çakı tı ı, Hpa II, Ava II, Alu I, Tag I ürünlerinde ise gerek Atlantik ve gerekse de Akdeniz
Bile ik genotipler büyük harflerle u ekilde belirtilmi tir: ND-1 için Alu I, Ava II, EcoR I, Hpa II, Xba I, ND-5/6 için 
Alu I, Ava II, EcoR I, Hae III, Hpa II, Xba I ve Taq I. Karadeniz Bölgesi’nden alınan bireylerde bile ik genotipler ve 
onların her lokus için Çalı maların bütününden elde edilen sonuçlar de erlendirildi inde; morfolojik açıdan en farklı
görünenler bile genetik yapı olarak Salmo trutta türünün kendi içindeki populasyonların gösterdi i kadar fark 
göstermektedir (Bernatchez ve Osinov 1995; Apostolidis vd, 1996a). Do u Karadeniz populasyonları, (Karadeniz, 
Kapistre, Sümer ve Fırtına) ülkemizdeki di er populasyonlara göre biraz daha fazla polimorfik lokusa sahiptir (Togan, 
1999).
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frekansları bile ik genotip (haplotip) 
DCADCCAGDBDDECD olarak formüle edilmi tir

Bu durum göç eden anadrom deniz alabalıklarının,
Kuzey Atlantik’te gözlenen yüksek varyasyon 
yaratmada ve korumada rol oynadıkları  kanısı ile 
bütünle ebilir (Hansen ve Mensberg, 1998).  

Bilindi i gibi Güneydo u Karadeniz kıyılarında tüm 
ya amını derede geçiren populasyonların yanısıra,
denize göç eden anadrom populasyonlar da 
bulunmaktadır. Ancak bu bölgeye özgü hiçbir alel 
(prival alel) gözlenmemi tir. Son yapılan
çalı malarda, aynı derede denize göç eden türler ve 
göç etmeyen türler arasında kendilerine has bir 
genetik yapının gözlenmedi i do rultusundadır
(Hansen ve Mensberg, 1998). Bu ba lamda, deniz 
alası yeti tiricili i için kuluçkahane ko ullarında
üretilen yavru balıkların deniz ve dere ekotipleri 
oldu u yönünde tanı koymaya yarayacak diagonostik 
bir genetik i aret henüz yakalanmamı tır. Bir kanıya
göre deniz alaları göç etmeyen kahverengi 
alabalıklardan farklı de ildir. Sadece so uk suların
bulundu u bazı denizlerde fırsatçı olan bireyler 
beslenme vb bir dürtüyle göç etmektedirler. 

TARTI MA
Salmo trutta labrax populasyonu üzerine 

yürütülen çalı malarda en önemli problemlerden biri 
bu türe ait ekotiplerin birbirinden ayırt edilmesindeki 
zorluktur. Bu ba lamda, bazı organizmalar aynı türün 

(ekat, ekotip, ekotür, senotür) farklı serileri (veya varyeteleri) olarak kategorize edilmektedir. Çevreye ba lı geli en
genetik de i imleri ve mutasyonları yansıtan ekotiplerde oldu u gibi, genetik olmayan de i imlerin bir sonucu olarak 
di er serilerinde olu ması muhtemeldir (Slastenenko, 1956; Svetovidov, 1984; Demirsoy, 1987). Belirli bir varyetenin 
bu tip serileri (örn. Salmo trutta labrax) fiziksel görünüm açısından benzer özellikler göstermektedir (örn. ton ve desen 
rengi). Bu durum bölgedeki do al alabalıklar konusunda edinilen bilgilerdeki tutarsızlıkları açıklamaktadır (Gündüz 
vd., 1998). 
Deniz ekotipi dorsal yüzgeç III-IV 10-13, anal yüzgeç III-IV 9-13, pektoral yüzgeç 12-14, kavdal yüzgeç 19-25; dere 
ekotipi ise dorsal yüzgeç III-IV 8-13, anal yüzgeç III-IV 9-13, pektoral yüzgeç 12-14, kavdal yüzgeç 19-22 ı ın sayısına
sahiptir (Tablo 1). Ba  vücuttan nispeten küçüktür. Dere ve deniz ekotipleri arasında gerek meristik ölçümler 
(P<0.0001) gerekse ı ın sayıları (P<0.01) yönünden fark istatistik olarak önemli bulunmu tur.
Kahverengi alabalık (Salmo trutta)’lar de i ik çevre artlarına büyük adaptasyon gösteren ve göç etme yetene ine sahip 
olması nedeniyle büyük poliformizme u rayan Salmo genusunun bir türüdür. Bu türün saptanmasında önceleri davranı
farklılıkları, fenotipik, morfolojik ve ekolojik özellikleri rol oynamaktaydı. Poliformik bir tür olan Salmo trutta’da renk 
ve desen; habitata, büyüklük ve ya a göre de i ebilmekte morfolojik gözlemlere dayalı ayrım yapıldı ında bir 
populasyon farklı ara tırıcılarca ayrı alt türler (hatta türler) olarak tanımlanabilmektedir (Tortonese, 1955; Ekingen, 
1988; Geldiay ve Balık, 1996) (Tablo 5). Bu nedenle Avrupa’daki do al alabalıkların isimlendirilmesinde 57 farklı
isimlendirme yapılmı tır (Radchenko ve Aleyev, 1997; Fishbase, 2001). 
Tablo  5. Salmo trutta alttürlerinde diagnostik özelliklerin kar ıla tırılması

TÜRLER Yanal çizgi D A P 
Omur 
sayısı

Plorik çekum

S.trutta caspius* 120-126 III-IV 9-10 III 7-8 - 58-59 27-30 

S.trutta abanticus* 110-112 IV 9-11 III 7-8 - 59 38-40 

S.trutta macrostigma* 110-118 III-IV 10-11 III-IV 8-10 - 56-57 30-32 

S.trutta labrax* 112-125 III-IV 5-11 III-IV 8-9 - 55-60 47-48 

S.trutta labrax (Lelek, 1980) - 13-15 9-11 13-15 - - 

S.trutta labrax (Fisbase, 2001) 118-130 III-IV 10-15 III-IV 9-14 13-19 57-59 - 

S.trutta labrax (Çelikkale, 1988) 120-130 IV 9-10 III 8-V 9 13-14 56-60 30-40 

S.trutta labrax (Edwards vd., - 11 11 13 - - 

Tablo  4. ND-5/6 bölgesi için gözlenen morflar 

Restriksiyon 
Enzimleri 

Gözlenen Yakla ık Uzunlu u
(Baz Uzunlu u)

Morf Adı

Alu 1 
760-440-280-250-220-190-140-
100

G

Ava II 1640-1130 D 

EcoR1 1870-580 B 

Hae III 930-880-760-125-90-70 D 

Hinf 1 650-550-120-300-270-230-190 D 

Hpa II 1250-1100-340-215 E 

Xba 1 1720-550 C 

Tablo  3. ND-1 bölgesi için gözlenen morflar 
Restriksiyon 
Enzimleri 

Gözlenen Yakla ık Uzunlu u
(Baz Uzunlu u)

Morf Adı

Alu 1 
620-410-410-270-200-180-
140-120

D

Ava II 
730-410-290-240-190-190-
160-120-100

C

EcoR1 2450 A 

Hae III 620-480-290-250-200-180 D 

Hinf 1 1050-790-640 C 

Hpa II 790-615-190-150 C 

Xba 1 2220-250 A 
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1992)

S.trutta labrax (Tortonose, 1955) 115-132 III-IV 9-10 III-IV 8-10 - 60 - 

S.trutta labrax (Kuru, 1975) 112-120 III-IV 10-11 III-IV 7-9 - ~60 - 

S.trutta labrax (Bu çalı ma)1 125-130 III-IV 10-13 III-IV 9-13 12-14 57-60  

S.trutta labrax (Bu çalı ma)2 110-125 III-IV 8-13 III-IV 9-13 12-14 “  

* - Geldiay ve Balık (1996)’dan alınmı tır.
1 - Deniz ekotipi, 2 - Dere ekotipi

Özellikle son yıllarda de i ik etkenlerin ve çevresel parametrelerin (denizel ortama göç sonucu olu an farklılıklar)
büyüme ve morfometrik karakterleri etkileyebildi i ve farklı fenotip olu umuna yol açabildi i bu nedenle alt tür 
bazında bu parametrelerin yerine genetik i aretlerin kullanılmasının daha do ru olaca ı kabul edilmektedir (Elliot, 
1994; Solomon, 1995; Radchenko ve Aleyev, 1997). Farklı ekolojik yapıya sahip bölgelerde yapılan çalı malarda 
balıkta morfometrik karakterlerde bile de i im oldu u görülmektedir. Örne in akarsu ortamında akıntıya kar ı koyan 
yavrular, göl ortamına göre daha fazla çaba göstermesi sonucu aynı enerji harcanmadı ı için direkt olarak rheotaktik 
etki göstermekte ve henüz geli me döneminde olan bireylerin vücut yapılarında de i ime neden olmaktadır (Maisse ve 
Baglinière, 1999). Kuzishchin ve Novikov (1994) farklı lokalitelerde salmon ve deniz alabalı ı populasyonları üzerine 
yaptıkları analizde akarsulardaki akıntı miktarının, su kalitesinin ve biotop farklılıklarının juvenillerde morfometrik 
karakterleri etkiledi ini ileri sürmektedir.  

Salmo trutta labrax’ın deniz ekotipi, Do u Karadeniz Bölgesi dereleri için endemik bir türdür. Bu ekotip, Türkiye’de 
ya ayan di er ekotip ve alttürlerden büyük cüssesi ve gümü i rengi ile ayrılmaktadır. Bu ekotip ya amının önemli bir 
kesimini deniz ortamında geçirmekte ve yumurtlama döneminde tatlı sulara (nehir ve derelere) girmektedir. Bu sebeple, 
biyolojik olarak göç eden tür olarak kabul edilirler. Özellikle bu tür gibi tuzlu sulardan tatlı sulara geçen türler anadrom 
balık olarak adlandırılmaktadır (Çelikkale 1988; Geldiay ve Balık, 1996).

Bu ara tırmada elde edilen en büyük balık boyu 99 cm ve vücut a ırlı ı 16200 g olarak tespit edilmi tir. Slastenenko 
(1956) tarafından Rize yöresinde, boyu 1 m’den uzun ve a ırlı ı 25 kg’dan fazla olan yeti kin bir balık rapor edilmi tir.
Karadeniz alabalı ı için bildirilen en büyük boy 110 cm olmasına ra men Avrupa’da deniz alabalıkları için 140 cm boy, 
50 kg a ırlık ile bu güne kadar bildirilen en büyük balık Polonya’da yapılan çalı malarda elde edilmi tir. Ula ılabilen
kayıtlarda maksimum ya  38 olarak bildirilmektedir (Svetovidov, 1984; Fishbase, 2001). 

Ara tırmada, deniz ve dere ekotipleri arasındaki farklılık, smoltifikasyon sonrası deri üzerinde guanin tabakası birikimi 
sonucunda olu an gümü i renklenmeye göre ayırt edilmi tir. Bununla birlikte Chernitskii (1988) Karadeniz alabalı ının
smoltifikasyonu üzerine yürüttü ü çalı mada göç etmeyen formlarda gümü i renk dönü ümünün olmadı ını fakat parr 
görünü lü anadrom bireylerin (smolt öncesinde) LDH aktivitesinin yüksek olması ile ayırt edilebilece ini bildirmi tir.

Her iki ekotipte de meristik karakterler arasında güçlü ve pozitif ili kiler bulunmu tur (Tablo 2). Dere ekotipinde dü ük
kondisyon nedeniyle total boy ile yükseklik ve derinlik arasındaki ili kiler nispeten daha zayıftır. Balıklarda renklenme, 
renk tonu, siyah ve kırmızı benekler yönünden ekotipler arasında ve bölgesel olarak düzensiz bir da ılım söz 
konusudur. Genel olarak, akarsu ortamında kırmızı benekler çok az, sadece lateral çizgi üzerinde (balık büyüklü üne
göre 7-14 adet) veya sırtta bulunmakta, göl ortamında yakalanan bireylerde ise yüzgeçler dahil tüm vücutta beneklenme 
görülmektedir. Deniz ortamında yakalanan bireylerde ise yalnızca siyah beneklerin oldu u veya tamamen gümü i
renklenme görüldü ü tespit edilmi tir.

Karyolojik çalı malara göre Karadeniz alabalı ının kromozom sayısı yönünden Salmo salar (54-58)’ın de il kahverengi 
alabalı ın (76-82) bir alt türü oldu u ve kromozom sayısının 80 oldu u bildirilmi tir (Dorofeeva, 1967). 

Yürütülen çalı malarda; mt-DNA, protein i aretleri ve morfometrik sonuçların kar ıla tırılmasında bölgeye özgü hiçbir 
alel (privatokl) gözlenememi tir. En son bilgilerde deniz alalarına has bir genetik yapının gözlenmedi i
do rultusundadır (Hensen ve Mensberg, 1998). Bu sebeple do al alabalıklarda henüz deniz ve dere ekotipi farklılı ında
tanı koymaya yarayacak diagonostik bir genetik i aret henüz yakalanamamı tır. Bir kanıya göre deniz alaları (sea trout) 
göç etmeyen kahverengi alabalıklardan farklı de ildir. Sadece so uk suların bulundu u denizlerde bazı bireyler bir 
dürtü ile göç etmektedir (Chelkowski vd., 1994). 

Apostilidis vd. (1996) hem Yunanistan’dan hem de Orta ve Güneybatı Avrupa’dan örneklenmi  populasyonlarda, 
Bernatchez ve Osinov (1995)’da Karadeniz’den, Hazar denizi havzasından ve Kuzey Avrupa’dan örneklenmi
populasyonlarda protein lokusları üzerine yürüttükleri çalı malar ve Türkiye’de kahverengi alabalık populasyonları
üzerinde Togan vd. (1999) yaptı ı çalı malar bölgedeki örneklerin kar ıla tırılmasında ve muhtemel alellerin 
isimlendirilmesinde kullanılmı tır. Bu çalı malarda yer alan 30 populasyon bir arada de erlendirildi inde Karadeniz 
Bölgesi’ndeki derelerden alınan örnekler ile Abant ve Mudurnu ile E en populasyonlarının bir gurup olu turdu u
gözlenmi tir (Fidan, 1995; Plan, 1999; Gezgin, 1999; Togan vd., 1999). 
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Örneklerde yapılan analizlerde Ldh-B lokusunda görülen 100 alelin dü ük frekanslarla da olsa Rusya’daki 
populasyonlarda (Bernatchez ve Osinov, 1995) gözlendi i, bu durumun Togan vd. (1999) ile uyumlu oldu u
gözlenmi tir. ND-1, ND-5/6 bölgelerinde tüm enzimlerle yapılan çalı mada ortaya tek haploid çıkmı tır. Avrupa’da mt-
DNA lokusları açısından yürütülen çalı malarda ND-1 ile ilgili kuzey bölgelerinde çe itli varyasyonlar görüldü ü
(Hansen vd., 1997, Hall ve Nawrocki, 1995) fakat Atlantik ve Akdeniz formları arasında fark olmadı ı bildirilmi tir
(Fidan, 1995; Plan, 1999; Gezgin, 1999; Togan vd., 1999). 

Do ada beraber bulundukları durumlarda Atlantik salmonu (Salmo salar) ile kahverengi alabalık hibritle mektedir. Bu 
hibritler PGM lokusunda gözlenen bantlarla hemen ayırt edilebilmektedir. Önceki yakla ımlarda Karadeniz’de bulunan 
somon çiftliklerinden kaçan bireylerin do ada hibritle erek do al alabalıklarda olumsuz bir etkiye sebep olabilecekleri 
varsayılmaktaydı. Ancak Karadeniz bölgesinden çalı ılan 140’a yakın bireyin hepsinin kahverengi alabalık oldu u
görülmü  ve hibritlere rastlanmamı tır. Kahverengi alabalık ve Atlantik salmonu hibritleri ikinci jenerasyona devam 
edememektedir (Elliot, 1994; Togan vd., 1999). Bu nedenle bu bireyler kahverengi alabalık toplumu için nesli 
sürmeyen steril kayıp bireyler olarak dü ünülebilir.

SONUÇLAR
Sonuç olarak; deniz ve akarsu ortamından sa lanan her iki ekotipe ait örneklerde yapılan karyolojik ve serolojik 
analizlerde tür veya alt tür düzeyinde bir farklılı ın olmadı ı ortaya koyulmu tur. Morfolojik farklılıkların ekolojik 
ya ama ortamlarından kaynaklandı ı ve bu türün ekotiplerini olu turdu u tespit edilmi tir
Ülkemizin kuzeydo usundaki bu alabalıklar, adaptasyon bölgesini ve orijinlerini vurgulamak için “Karadeniz alabalı ı”
olarak isimlendirilebilir. Ancak morfolojik olarak Avrupa’daki alabalıklarla aynı türdür (Lelek,1980; Chernitskii, 1988; 
Radchenko ve Aleyev, 1997; Solomon, 2000).  
Özetlenecek olursa bu ara tırmadan üç belirgin sonuç elde edilmi tir.
1-Karadeniz’deki anadrom ve anadrom olmayan alabalık populasyonlarında genetik farklılık yoktur. Sadece habitat ve 
besleneme açısından kaynaklanan morfolojik farklılıklar gözlenmektedir.  
2-Önceki tüm ara tırmalar ve literatür bilgileri de erlendirildi inde Karadeniz havzası için alabalık populasyonları tek 
bir isim altında; Karadeniz alabalı ı (Salmo trutta labrax) olarak adlandırılabilir.
3-Türkiye alabalık populasyonları arasında genetik bir farklılık bulunmamaktadır. Aynı ekilde Atlantik ve Akdeniz 
formları ile de aralarında bir farkın olmadı ı bildirilmektedir.  
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MEZG T (Merlangius merlangus euxinus) ÇAPAR S NDE DE KEN
PARAMETRELERIN AVCILIK ÜZER NE ETK LER

A.CEMAL D NÇER   G.NEVRAN BEKTA EVKET ÇINAR 

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisli i Bölümü, TRABZON 
e-mail: cdincer@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalı ma, 2001 yılında Do u Karadeniz bölgesi Sürmene kıyılarındaki sahada 30-60m derinliklerde 
gerçekle tirilmi tir. Hedef tür olarak seçilen mezgit (Merlangius merlangus euxinus) balı ı çapari yöntemiyle 
avlanmı tır. Dört farklı kar ıla tırmalı guruplar halinde gerçekle tirilen deneme çalı malarında de i ken parametreler 
olarak; yemsiz çaparide tüy rengi ve türü, köstek boyu ve fırdöndü türü, yemli çaparide ise halkalı solucan, midye ve 
karides yem olarak seçilmi  ve bunların de i imlerinin avcılık üzerindeki etkileri ortaya konulmu tur. Avcılık indeksi 
olarak birim çabadaki av miktarları (CPUE) hesaplanmı tır. En dü ük CPUE de eri 0.06 kgs-1 olarak midye yemli 
çaparide, en yüksek CPUE de eri 0.60 kgs-1 olarak uzun köstekli yemsiz çaparide bulunmu tur. Bütün denemelerden 
elde edilen CPUE de eri ise ortalama 0.31 kgs-1 olarak belirlenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Mezgit (Merlangius merlangus euxinus), Çapari, Do u Karadeniz, Sürmene, CPUE 

EFFECTS OF VARIOUS PARAMETERS ON THE WHITING (Merlangius merlangus euxinus)
FISHING WITH HAND LINES 

ABSTRACT
This study was carried out along the Eastern Black Sea coasts,in  Sürmene region between the depth of 30-60m, in 
2001. Whiting (Merlangius merlangus euxinus) was chosen to be target species and fished by hand lines. Experimental 
studies was conducted in four different comparative groups. In unbaited lines, the feather colour and type, and branch 
line and the inter branch line lengths, in baited lines, shrimp, roundworm and mussel was tested as various parameters, 
and variation of those parameters on fishing was determined. Catch per unit effort (CPUE) was calculated as fishing 
index. The lowest CPUE value was 0.06 kgs-1 in mussel baited line, the highest CPUE value was 0.60 kgs-1 in unbaited 
long branched line. The overall mean CPUE value from all experiments was calculated to be 0.31 kgs-1.
Keywords: Whiting (Merlangius merlangus euxinus), Hand Line, eastern Black Sea, Sürmene, CPUE 

G R
Mezgit Karadeniz’de bolca ve her mevsim rastlanan bir balıktır. Normal olarak 40-60 m altındaki derin sularda ya ar.
Do u Karadeniz sahillerinde yo un av verdi i derinlik 60-80 m civarındadır (Çilo lu ve ark., 2002). Üreme bütün yıl
boyunca olup maksimum Eylül- Mart ayları arasında gerçekle ir (Probatov and Uralskaja, 1957; Burdak 1964; 
Svetovidov, 1964). Küçük bireyler zooplankton, büyük bireyler ise balıklar ve crustacealarla beslenirler (Kaneva-
Abadzhieva and Marinov, 1960; Burdak, 1964) 

Türkiye’de su ürünleri üretiminin büyük bölümü (% 87) avcılıktan, avcılıkla elde edilen üretim de büyük oranda (% 94) 
denizlerden sa lanmaktadır. Deniz balıkları avcılı ının bölgelere göre da ılımında Karadeniz’in payı ise % 78’dir. 2003 
yılı verilerine göre 341012 ton olan toplam Karadeniz balıkları üretiminde en fazla payı hamsi (266069 ton) ve lüfer 
(12309 ton) almakta mezgit ise üçüncü sırada (7062 ton) yer almaktadır (Anonim, 2004) 

Mezgit balı ı ticari olarak dip trolleri, dip uzatma a ları, derin su serpmeleri ve amatör olarak da çaparilerle 
avlanmaktadır. Do u Karadeniz’de ise dip trollerinin kullanılmasının yasak olu u nedeniyle avcılık yo un olarak 
uzatma a larıyla gerçekle mektedir (Dinçer ve ark., 2000). Ülkemizde profesyonel balıkçılıkta nadiren kullanılan
çapariler amatör balıkçılı ın vazgeçilmez av araçlarıdır. Olta ile avlanan mezgit balı ının piyasa de eri de a larla
avlananlardan daha yüksektir. Bunun nedeni ise mezgit balı ının yumu ak dokulu olu u nedeniyle a larda ezilmesi ve 
dayanaklı ını çabuk kaybetmesidir. 

Çapariler hareketli oltalar sınıfında yer alan av araçlarıdır. Bir ana beden üzerine çok sayıda köstekli balık i nelerinin
sıralandı ı, i nelere hindi, horoz, kaz, ördek, martı gibi ku  ve kümes hayvanlarının kuyruk, kanat veya gö üs
tüylerinden kopartılmı  parçaların takıldı ı oltalardır (Çelikkale ve ark., 1993). Çaparinin denizde görünü ü yem 
olmaya elveri li, küçük balık sürülerini andırdı ından, birçok balı ı cezp etmesi sayesinde avcılık gerçekle mektedir. 
Çapari avcılı ında elde edilen verim trol ve gırgır gibi a larla yapılan avcılı a nazaran çok dü ük olmakla beraber 
genellikle market de eri yüksek balıklar hedeflendi inden önemli bir avlanma yöntemidir (Hameed and Boopendranath, 
2000) Çapariler yemli ve yemsiz olarak kullanılırlar. Yemsiz çaparilerle avlanan balıklar; pelajik yani orta ve üst 
sularda ya ayan ve özellikle sürüler olu turan istavrit, kolyoz, uskumru, palamut, torik, lüfer, çinakop, tirsi ve sardalya, 
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yemli çaparilerle ise daha ziyade çipura, karagöz, mercan, mezgit, izmarit, isparoz gibi balıklar avlanmaktadır
(Ho sucu, 1998). 

Çapariler, 10 i neden 50-100 i neye kadar donatılabilirler. Beden ile köstek misina kalınlıkları da 0.15 mm den 150 
mm ye kadar de i iklik gösterebilir (Nedelec and Prado, 1990; Anon., 1987). Çaparilenin incelik veya kalınlı ı, i ne
cinsi ve büyüklü ü, i ne sayısı, köstek uzunlukları tutulacak balı ın cinsine, mevsime ve tutulacak derinli e göre 
de i iklikler gösterir. Mezgit çaparisinde ana beden olarak 0.30-0.40 mm çaplı misina, ara beden olarak 0.35 mm çaplı
misina ve köstekler için ise 0.30 mm çaplı misina kullanılır. Köstek uzunlukları genellikle 10-15 cm arasında ve 
köstekler arası mesafe de 10-20 cm arasında de i mektedir. 

Bu çalı mada Trabzon’un do u sahillerinde Sürmene bölgesinde çapari ile mezgit balı ı avcılı ı ara tırılmı  ve çapari 
tasarımını etkileyen tüy cinsi, yem türü, köstek boyu ve fırdöndü tipi gibi de i ken parametrelerin av etkinli i
üzerindeki etkileri ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma 2001 yılı Mayıs dönemindeki bir aylık süre içerisinde Sürmene bölgesinde Yeniay ve Çamburnu limanları
arasında kalan kıyı kesiminin 30-60m derinliklerdeki bölgelerinde gerçekle tirilmi tir. Çalı mada bir adet 7 m boyunda 
ve 9 BG’lik bir balıkçı teknesi kullanılmı tır. Av bölgesindeki derinlikler iskandil yardımıyla ölçülmü tür. Av 
verilerinin kar ıla tırılmalarında kullanılmak amacıyla balık a ırlıkları ve boyları ölçülmü tür. Çapari oltalarının av 
verimlilik indeksi olarak birim çabadaki av miktarları (cpue) hesap edilmi tir.

Ara tırma dört ayrı denemeden olu maktadır. Birinci deneme (D-1) yemsiz olarak kullanılan çaparide farklı tüylerin 
etkinli i ara tırılmı tır. Burada farklı tüyler olarak siyah hindi kanadı ile beyaz kazkanadı seçilmi tir. Tasarlanan çapari; 
0.4 mm çaplı misina (40 No),  köstek boyu15 cm ve köstekler arası mesafesi 17cm olan 10 i neli bir takımdan 
olu turulmu tur bütün denemelerde kullanılan i neler aynı büyüklüktedir (No1). Denemeler 46 m derinlikte her bir 
çapari ile 4.5 saat avcılık yapılarak gerçekle tirilmi tir.

kinci denemede (D-2) ise tasarım özellikleri D-1 ile aynı olan çaparide solucan, midye ve karides gibi üç farklı yem 
türünün av etkinli i üzerindeki etkisi ara tırılmı tır. Bu demede ise 55 m derinlikte üzerlerinde üç farklı yem 
bulunduran çaparilerle ortalama 5 saat avcılık yapılmı tır.

Üçüncü denemede (D-3) köstek ba lantılarının üçlü fırdöndülerle sa landı ı, siyah ördek kanadı ve beyaz martı
kanadının kullanıldı ı iki farklı tüye sahip iki çaparinin kar ıla tırılması amaçlanmı tır. Bu denemede D-1 ve D-2’den 
farklı olarak köstek boyları 23 cm ve köstekler arası mesafe ise 25cm olarak seçilmi tir. Üçüncü denemede 34 m 
derinlikte her bir olta için ortalama 2.5 saat avcılık yapılmı tır.

Dördüncü denemede (D-4) köstek uzunlu u etkisinin ara tırılması amaçlanmı tır. Burada farklı köstek uzunluklarına
sahip, tüy olarak alaca hindi kanadı kullanılan iki çaparinin kar ıla tırılması yapılmı tır. Çaparilerden biri normal 
köstekli (15 cm) di eri ise uzun kösteklidir (20 cm). Köstekler arası mesafe, i ne ve misina ölçüleri D-1ve D-2’ 
dekilerle aynı tutulmu tur. Bu deneme 48 m derinlikte her bir olta ile 2.5 saat avcılık yapılarak gerçekle tirilmi tir.

BULGULAR
De i ken parametrelerin çapari tasarımı üzerine olan etkilerinin ara tırıldı ı deneme sonuçlarına ili kin bulgular 
Tablo’da gösterilmi tir. Siyah hindi kanadı ile beyaz kaz kanadının tüy olarak kullanıldı ı yemsiz çaparilerle ortalama 
46m derinliklerde 4.5 saat yapılan avcılıkta siyah tüylü çapari ile 1.2 kg, beyaz tüylü çapari ile ise 1.5 kg mezgit balı ı
avlanabilmi tir. Avlanan balıkların boylarının ise 12-20 cm aralı ında de i ti i görülmü tür. Birim çapada av miktarları
ise siyah tüylü çaparide 0.27 kgs-1 beyaz tüylü çaparide ise 0.33 kgs-1  oldu u belirlenmi tir.

kinci denemede (D-2) mezgit çaparisi yemli olarak kullanılmı tır. Halkalı solucan, midye ve karides gibi üç farklı yem 
seçilmi tir. Bu demedeki avcılık ortalama 55 m derinlikte ve 5 saat süreli olmu tur. Avlanan balıkların boy 
da ılımlarının 15*20 cm aralı ında oldu u belirlenmi tir. Avcılık süresince solucanlı çaparide 1.2 kg, midyeli çaparide 
0.3 kg ve karidesli çaparide 1.5 kg mezgit balı ı yakalanmı tır. Bu verilerden hareketle CPUE (birim çabada av miktarı)
de erleri solucan, midye ve karides yemli çapariler için sırasıyla 0.24 kgs-1, 0.06 kgs-1 ve 0.30 kgs-1 olarak bulunmu tur.

Üçüncü denemede (D-3) kullanılan çaparilerin her ikisinde de kösteklerin çapari bedenlerine ba lantılarında üçlü 
fırdöndü kullanılmı tır. Bu denemedeki avcılık ortalama 34 derinlikte 3 saat olarak gerçekle tirilmi  ve b süre içerisinde 
siyah tüylü (ördek kanadı) çapariyle 0.8 kg ve beyaz tüylü çapariyle 0.7 kg balık avlanabilmi tir. Balıkların boy 
da ılımlarının 12-18 cm arasında oldu u belirlenmi tir. Bu denemede kullanılan çaparilerin CPUE de erleri siyah tüylü 
çapari için 0.27 kgs-1 ve beyaz tüylü çapari için 0.23 kgs-1 olarak bulunmu tur.

Normal ve uzun köstekli yemsiz çaparilerin kar ıla tırıldı ı dördüncü deneme avcılı ı ortalama 48 m derinlikte 2.5 saat 
sürmü tür. Avcılık süresince normal köstekli çapariyle 1.2 kg ve uzun köstekli çapariyle ise 1.5 kg balık yakalanmı
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olup avlanan balıkların boy da ılımlarının 14-20 cm aralı ında oldu u belirlenmi tir. CPUE de erleri normal köstekli 
çapari için 0.48 kgs-1 ve uzun köstekli çapari için 0.60 kgs-1 olarak bulunmu tur.

Tablo. De i ken parametreli çapariler ve av verileri 
Table. Hand lines of various parameters and catch data 
 De i ken

parametreler
Av
miktarı

Avlama
zamanı

Birim
çabada av 
miktarı
(CPUE)

Köstek
boyu

Köstekler
arası boy 

Balık
boyu

Avlanan
derinlik

  (kg) (saat) (kgs-1) (cm) (cm) (cm) (m) 
Hindi kanadı
(siyah) 

1.2 4.5 0.27 15 17 12-20 46 
D-1

Kaz kanadı
(beyaz)

1.5 4.5 0.33 15 17 12-20 46 

Halkalı solucan 1.2 5 0.24 15 17 15-20 55 
Midye 0.3 5 0.06 15 17 15-20 55 D-2
Karides 1.5 5 0.30 15 17 15-20 55 
Ördek kanadı
(siyah) 

0.8 3 0.27 23 25 12-18 34 
D-3

Martı kanadı
(beyaz)

0.7 3 0.23 17 19 12-18 34 

Normal köstek 1.2 2.5 0.48 15 17 14-20 48 
D-4

Uzun köstek 1.5 2.5 0.60 20 25 14-20 48 

TARTI MA
Tüy renk etkisinin ara tırılmasının amaçlandı ı birinci denemede beyaz tüylü çaparinin siyaha göre az da olsa daha 
yüksek av verimlili ine sahip oldu u görülmektedir. Av araçlarının renk farklılıklasrının balık davranı ları üzerinde 
farklı etkiler yarattı ı bilinmektedir (Hamley, 1975). Ancak renk etkisinin ı ık kırınımından ötürü derinlikle azalaca ı
ve mezgitin de bir derin su balı ı oldu u gerçe i gözönüne getirilirse bu derinliklerde ve de özellikle Karadeniz’de 
çapari tüy renginin mezgit avcılı ı üzerine olan etkisinin önemsiz oldu unu dü ünmekteyiz. Söz konusu farkın
çaparilerin farklı iki ki i tarafından yapılan avcılıktan ve tesadüflerden kaynaklandı ını söyleyebiliriz. 

Mezgit balı ının farklı yemlere (solucan, midye ve karides) kar ı olan duyarlılı ının saptanmasının amaçlandı ı ikinci 
denemede (D-2) karidesin 0.30 kgs-1 de eriyle en yüksek av verimlili ine sahip oldu u gözlemlenmi tir. Bunun; 
karidesin do al su ortamında bulunması nedeniyle avcı balık tarafından tanınmasından ötürü ilgi çekmesine ayrıca koku 
ve eklinin daha cazip olması gibi nedenlere ba layabiliriz. Av verimlili inin yüksek olmasına kar ın karides yeminin 
bazı olumsuz yönleri de mevcuttur. Çaparinin her yukarı çekili inde yapılan gözlemlerde karideslerin olta i nesinden
da ılarak çıktıktarı görülmü tür. Bu nedenle bu yemle avcılıkta i nelerin sık sık kontrol edilip eksik olanların yeniden 
yemlendirilmesi gerekmektedir. Yem olarak midyenin kullanıldı ı çaparinin av verimlili inin 0.06 kgs-1 de eriyle en 
dü ük oldu u görülmü tür. Bunun ba lıca nedeninin midyenin i neden çok çabuk kurtulup kaybolmasından
kaynaklandı ı gözlemlenmi tir. Midye her ne kadar balık tarafından cezp edici bir yem olmakla beraber, çapari mezgit 
balı ının bulundu u derinli e ininceye kadar yemlerin i neden çıktıkları tarafımızdan net olarak gözlemlenmi tir. Yem 
olarak solucanın kullanıldı ı çaparinin av etkinli i karidese göre biraz daha dü ük (0.24 kgs-1) olmakla beraber, 
yemlerin i nelerde daha uzun süre kalabilmeleri nedeniyle avcılıkta daha etkin oldukları belirlenmi tir.

Yukarıda söz edilen gözlem ve verilerden hareketle ara tırılan üç yemden mezgit avcılı ı için solucanın tercih edilmesi 
gerekti i ve midyenin ise kullanılmasının uygun olmadı ı sonucuna varılmı tır. Ara tırma kapsamı içinde tutulmamakla 
beraber mezgit avcılı ında çaparide yem olarak ayrıca mezgit, zargana, istavrit, de i ik kurt ve solucan türleri de 
kullanılabilir.

Mezgit mücadeleci bir balık oldu undan i neye yakalandıktan sonra bulundu u bölgeden yukarı çekilinceye kadar 
sürekli çırpınma ve dönme hareketleri yapar. Bu da çaparinin gamlanmasına (burulma, dönme), bula masına ve 
bozulmasına neden olur. Sonuç olarak aracın av etkinli i dü er. Kösteklerin çapari bedenine kör dü ümler yerine üçlü 
fırdöndülerle ba lantılarının gerçekle tirildi i üçüncü denemede (D-3), üçlü fırdöndülerin çaparilerin bula masını
önemli derecede azalttı ı görülmü tür. Ancak aynı renkli tüylerin kullanıldı ı birinci deneme (D-1) ile 
kar ıla tırıldı ında üçlü fırdöndülerin beklenildi i gibi av etkinli ini artırmadı ı tersine biraz da dü ürdü ü
görülmü tür. Buna neden olarak fırdöndülerin suyu çizerek balı ı ürkütücü ses ve görüntü çıkartmalarını söylemek 
mümkündür. Ayrıca D-1’deki duruma benzer olarak kullanılan tüy renklerinin farklılı ının çapari av verimi üzerinde 
belirgin bir etkisinin olmadı ı bir kez daha görülmü tür.

Aynı sayıdaki i nelerin (10 adet) daha uzun bir boyuta da ıtılması suretiyle tasarlanan yemsiz mezgit çaparisinin av 
etkinli inin ara tırıldı ı dördüncü denemde uzun köstekli çaparinin 0.60 kgs-1 de erle en yüksek av verimlili ine sahip 
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oldu u görülmü tür. Buna neden olarak çaparinin daha uzun bir mesafede gezinerek daha geni  bir su sütununu 
tarayabilmesi ve daha seyrek olan balık sürülerinin yakalanmasına olanak sa laması gösterilebilir. 

Uygulanan dört ayrı denemelerden,  10 i neli bir mezgit çaparisiyle ortalama olarak bir saatte  0.31 kg balı ın
yakalanabilece i ortaya çıkarılmı tır. ne sayısının iki katına çıkartılmasıyla bu de er 0.62 kg olur. Küçük ölçekli bir 
olta balıkçısının günde 10 saat avcılık yaptı ı dü ünülecek olursa bir günde 6.2 kg balık avlamasının mümkün oldu u
anla ılır. Bunun da günümüzdeki piyasa de eri üzerinden aylık kazanç olarak ifadesi ise 1000 YTL’nin üzerindedir. Bu 
ise küçük ölçekli bir kıyı balıkçısının sadece çapari ile mezgit avcılı ı yapması halinde bile asgari ko ullarda geçimini 
sa layabilmesi anlamına gelmektedir.  

SONUÇ
Çapari ile Do u karadeniz kıyılarında yapılan mezgit balı ı avcılı ı için gerçekle tirilen denemelerden elde edilen 
sonuçlar ve öneriler a a ıdaki gibi özetlenebilir: emsiz olarak kullanılan tüylü çaparilerde tüy renk ve tür farklılı ının
av etkinli i üzerindeki etkisi önemsiz bulunmu tur. emli olarak çalı tırılan çapariler de yem olarak solucan, karides ve 
midyeye tercih edilmelidir.  tek ba lantılarında üçlü fırdöndü kullanılmasının oltanın bula masını önemli ölçüde 
azalttı ını ancak av etkinli ini ise biraz dü ürdü ü belirlenmi tir.

Çapari köstek boyunun 20 cm’nin, köstekler arası mesafenin de 25 cm’nin altında olmaması gerekmektedir. apari ile 
mezgit avcılı ı sadece amatör olarak ho ça vakit geçirmek için de il ticari olarak da küçük kıyı balıkçıları için de geçim 
kayna ı olabilmektedir.  

KAYNAKLAR
Anonymous, 1987. FAO Catalogue of small scale fishing gear. (Sec. Ed.), Fishing News Books Ltd. England. 2-224. 
Anonim, 2004. 2003 Yılı Su Ürünleri statistikleri. T.C. Ba bakanlık Devlet istatistik Enstitüsü, Ankara. 
Burdak, V.D., 1964. Biology of whiting (odontogadus merlangus euxinus) of the Black Sea. Tr. Sevastop. Biol. Stn. 15: 

196-278.
Çelikkale, M.S., Düzgüne , E., Cande er, A.F., 1993. Av araçları ve avlama teknolojisi. KTÜ Basımevi, No:62, 

Trabzon, 1-541. 
Çilo lu, E., ahin, C., Gözler, A.M., Verep, B., 2002. Mezgit balı ının (Merlangius merlangus euxinus nordmann, 

1840) do u Karadeniz sahillerinde vertikal da ılımı ve toplam av içindeki oranı, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi.Cilt 19, 
Sayı (3-4): 303-309. 

Dinçer, A.C., Düzgüne , E., Günaydin, S., Göçer, F., 2000. Sürmene Bölgesinde Mezgit (Merlangius merlangus 
euxinus) Ve Barbunya (Mullus barbatus) Avcılı ında Kullanılan Uzatma A larının Genel Yapısal Özellikleri. Ege 
University, Faculty of Fisheries, Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Vol. 17, No. 3-4, 185-191. 

Hameed, M.S., Boopendranath, M.R., 2000. Modern fishing gear technology. Daya Publishing House, Delhi, 1-186. 
Hamley, J.M., 1975. Review of gillnet selectivity. J. Fish. Res. Board. Can., 32: 1943-1969. 
Ho sucu, H., 1998. Balıkçılık-I, Avlama araçları ve teknolojisi. EÜ. Sü Ür. Fak. No:55, zmir, 1-247. 
Kaneva-Abadzhieva; Marinov, T.M., 1960. Distribution of the zoobenthos along the Bulgarian coast of the Black Sea. 

Tr. Tsent. Nauchno-Izsled. Inst. Ribov. Ribolov, Varna, 3: 117-61 (in Bulgarian) 
Nedelec, C.,  Prado, j., 1990; Definition and classification of fishing gear categories. FAO Fish. Tech. Pap. Rome, 222: 

1-92.
Probatov, A.N., Uralskaja, I.V., 1957. Information on the biology of whiting in the Black Sea. Tr. Novoross. Biol. Stn., 

1: 99-115 (in Russian) 
Svetovidov, A.N., 1964. The fishes of the Black Sea. Opred. Faune SSSR, 86: 550 p. (in Russian)

156



ERDEK KÖRFEZ  (MARMARA DEN Z ) LABRIDAE (TELEOSTEI) FAM LYASI
TÜRLER : BASKIN TÜRLER N BOLLU U VE DA ILIMI

ÇET N KESK N

. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Ordu C. No: 200, 34470 Laleli / STANBUL
E-mail: seahorse@istanbul.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalı ma Erdek Körfezi Labridae familyası türlerinin tespiti ve baskın türlerinin mevsimlere ve istasyonlara göre 
bollu unu ve da ılımını ortaya koymak amacıyla yapılmı tır.  Çalı ma Nisan 2000-Mart 2001 tarihleri arasında 12 
istasyonda gerçekle tirilmi tir. stasyonların dip yapıları deniz çayırı, makro algli ve kumlu olup derinlikleri 1-10 m 
arasında de i mektedir. Çalı ma süresince tüm istasyonlarda aylık olarak sıcaklık, tuzluluk ve çözünmü  oksijen 
ölçümleri yapılmı tır.  Çalı ma sonucunda Labridae familyasına ait 4 tür elde edilmi tir. Bu türler; Symphodus cinereus,
S. ocellatus, S. roissali ve S. tinca’dır. Toplam 6.327 birey elde edilmi  olup S. ocellatus (% 72,6) ve S. cinereus (% 
26,4) en bol ilk iki türdür. Elde edilen S. ocellatus bireylerinin % 49,6’sı jüvenil (TL: 2,3 - 4,8 cm), % 50.4’ü ergin ( 4,8 
– 9,1 cm); S. cinereus bireylerinin ise % 49.4’ü jüvenil ( 2,2 - 4,8 cm), % 50.6’ı ergindir ( 4,9 – 10,3 cm).  Bu iki türün 
mevsimsel olarak bolluklarındaki de i im ile çevresel parametreler arasındaki ili ki Pearson korelasyon katsayısıyla
ortaya konmaya çalı ılmı tır. Her iki türün sıcaklıkla pozitif,  tuzlulukla ise negatif korelasyon gösterdikleri ortaya 
çıkmı tır. Habitat yapısına göre bolluklarındaki de i ime bakıldı ında zeminin deniz çayırıyla örtülü ve derinli in az 
oldu u istasyonlarda yüksek miktarda elde edilmi lerdir.
Anahtar sözcükler: Labridae, mevsimsel de i im, deniz çayırları, Marmara Denizi 

THE SPECIES OF FAMILY LABRIDAE (TELEOSTEI) N THE ERDEK BAY (MARMARA SEA): 
DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF THE DOMINANCE SPECIES 

ABSTRACT
In this study was aimed at identify the species of Labridae, and were investigated seasonal and spatial fluctuations of 
the abundance of most common species in Erdek Bay. Sampling was carried out using a 35 m long beach seine, 
monthly between March 2000 and February 2001 at 12 stations. The bottom types of sampling stations were meadows, 
macroalgae, and sandy (depth range: 1-10 m). Environmental variables (dissolved oxygen, salinity and temperature) 
were measured during the all sampling at all stations.  A total of 6.327 individuals belonging 4 species representing 
family Labridae were collected and identified from the nearshore water in Erdek Bay. These species were Symphodus
cinereus, S. ocellatus, S. roissali and S. tinca. The most abundant species was S. ocellatus, which accounted for up to 
72,6 % of the total individual numbers. Second abundant species was S. cinereus (26,3 %).  Total individual numbers of 
S. ocellatus were 49,6 % juvenile (LT range: 2,3 – 4,8 cm) and 50,4 % adult (4,8  – 9,1 cm). The same values for S.
cinereus were 49,4 % juvenile (2,2  – 4,8 cm) and 50,6 % adult (4,9 – 10,3 cm). The relationship between seasonal 
differences of abundance and environmental variables was examined using Pearson correlation coefficient. The results 
indicated that abundances of these species were correlated positively with temperature, and negatively salinity.  
Considering type of habitats, shallow and meadows bottoms had high abundance of these species.  
Keywords: Labridae, spatial and temporal variations, seagrass beds, Marmara Denizi 

G R
Kıyısal balık topluluklarının yapısının ortaya konması amacıyla yapılan çalı malarda, ilgili türlerin bollu u ve 
da ılımının belirlenmesi önem ta ımaktadır. Akdeniz bazini içersinde gerek deniz çayırları gerekse kayalık
habitatlardaki balık toplulukları üzerine yapılan çalı malarda Labridae önemli bir familya olarak kar ımıza çıkmaktadır
(Bell ve Harmelin-Vivien, 1982; Guidetti ve Bussotti, 2000; Guidetti ve Bussotti, 2002).

Tüm dünyada 580 tür (82 genus) ile en geni  üçüncü familya olan Labridae (Hanel ve ark., 2002), Akdenizde 25 tür (11 
genus) ile temsil edilmektedir (Quignard ve Pras, 1986). Bu familya, genellikle kıyısal sı  sularda deniz çayırları ve 
kayalık bölgeleri tercih eden soliter yada küçük gruplar halinde ya ayan türleri içermektedir. Gündüzleri aktif olan  bu 
türler, geceleri deniz çayırları ve kayalık bölgeleri sı ınak olarak kullanmaktadırlar (Quignard ve Pras, 1986).

Habitat tiplerine göre tür topluluklarının yapısını ortaya koymayı amaçlayan çalı maların sonuçlarına göre Labridae 
türleri deniz çayırı yataklarında kalıcı olarak ve bol miktarda bulunmaktadırlar ( Kikuchi, 1974; Adams, 1976; Guidetti, 
2000; Guidetti ve Bussotti, 2002). Bu nedenle, özellikle çevresel strese ba lı olarak bolluklarında meydana gelen 
de i im kommunite yapısını do rudan etkilemektedir (Bell ve Harmelin-Vivien, 1982). 

157



KAPIDA

Marmara

I

II

X

X

I
VII

I

VIV
V
I

II

Gönen Çayı

E R D E K   K Ö R F E

Bu çalı ma, 2000-2001 tarihleri arasında Erdek Körfezi kıyısal sularında bulunan Labridae familyasına ait türlerin 
mevsimlere ve habitatlara göre bolluklarındaki de i imler ve çevresel faktörlerin bu de i imlerdeki etkisini ortaya 
koymak amacıyla yapılmı tır.

MATERYAL VE METOT 
Çalı ma Bölgesinin Tanımı:
Marmara Denizi’nin güneyinde 27˚20'00"E-27˚52'54"E boylamları, 40˚18'12"N-40˚28'36"N enlemleri arasında yer alan 
Erdek Körfezi’nin kıyı uzunlu u yakla ık 130 km’ dir ve en derin bölgesi 55 m’ dir ( ekil 1). Körfeze önemli ve tek 
tatlısu girdisi Gönen Çayı’ndan olmaktadır. Erdek Körfezi’nin akıntı durumu, içinde yer aldı ı  bulundu u Marmara 
Denizi akıntı sistemine ba lıdır.

Örnekleme istasyonları karakteristik olarak Zostera marina, Cymodocea nodosa, çe itli makro algler ve kumla kaplıdır.
Çalı ma istasyonları, istasyonların derinlikleri ve dip yapıları ekil 1 ve Tablo 1’de gösterilmi tir.

ekil 1. Çalı ma bölgesi ve 
istasyonlar (Erdek Körfezi) 
Figure 1. Location of study 
area (Erdek Bay) 

Örnekleme:
Bu çalı ma Nisan 2000- Mart 
2001 tarihleri arasında Erdek 

Körfezi’nde
gerçekle tirilmi tir. Materyal 
alımında kanat göz açıklı ı 6 
mm, torba göz açıklı ı 4 mm 
olan toplam 35 m 
geni li inde kıyı ı rıbı
kullanılmı tır. I rıp
çekimleri 50 m’lik hat 
boyunca kıyıya paralel ve 

dikey olarak yapılmı , elde edilen örnekler herbir istasyon için birarada de erlendirilmi tir. Sıcaklık, çözünmü  oksijen 
ve tuzluluk ölçümleri multi-parametre ölçer ile yapılmı tır.

Tablo 1. stasyonların derinli i ve dip yapısı
Table 1. Depths and habitat types of sampling stations 

Türlerin te hisinde Quignard ve Pras (1986), Padoa ve ark. 
(1931-1956)’dan yararlanılmı tır. Her bir türe ait birey sayısı
belirlenmi tir.

Veri analizleri:  
Çevresel parametrelerin mevsimsel farklılıklarının önemlili i tek 
yönlü varyans analizine (one way Anova) göre test edilmi tir.
Türlerin bollu unun istasyonlara göre kar ılartırılmasında iki 
yönlü varyans analizi (two way Anova) kullanılmı , istasyonlar 
ve mevsimler faktör olarak dikkate alınmı tır. Anova 

sonuçlarının “post hoc” kar ıla tırmaları Tukey’s testine göre yapılmı tır. Çevresel parametrelerle türlerin bolluklarının
mevsimsel de i imi arasındaki ili ki Pearson korelasyon katsayısına (r) göre belirlenmi tir (P<0,01). 

BULGULAR
Çevresel faktörlerin mevsimlere göre de i imi:
Mevsimsel olarak ortalama sıcaklık de eri kı ın 11,2 °C, yazın 24,4 °C’dir. Ortalama tuzluluk ise sonbaharda 20,6 ppm 
iken ilkbaharda 26,9 ppm’dir. Çözünmü  oksijen konsantrasyonu 7,0 mg/L ile 7,6 mg/L arasındadır ( ekil 2). 

stasyon No Derinlik (m) Dip yapısı

I, II, VI, VII 1,5 - 2 
Deniz çayırı + 
Kum 

III, VIII, XI, XII 1,5 - 2 Kum 

IV, IX 3 
Makro Alg + 
Kum 

V 10 
Makro Alg + 
Kum 

X 5 Kum 
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Tuzluluk(ppm)
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Sicaklik

ekil 2.  Su sıcaklı ı (°C), çözünmü  oksijen (mg/L) ve tuzluluk (ppm) de erlerinin mevsimsel de i imi 
(ortalama±SE)Figure 2. Seasonal variations of the water temperature (°C), dissolved oxygen (mg/L) and salinity (ppm) 
(means ±SE) 

Labridae familyasına ait türler: 
Örneklemeler sonucunda Labridae familyası, Symphodus genusuna ait 4 tür elde edilmi tir. Bu türler; Symphodus
ocellatus (Forsskål, 1775), Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788), Symphodus tinca (Linnaeus, 1758), Symphodus
roissali (Risso, 1810)’dir. Türlerin istasyonlara göre mevsimsel da ılımı Tablo 2’de verilmi tir.

Elde edilen türlerin istasyonlara ve mevsimlere göre bolluklarının de i imi:
Tüm çalı ma boyunca elde edilen 4 Labrid türüne ait toplam birey sayısı 6327’dir. S. ocellatus en bol türdür ve toplam 
miktarın % 72,6’sını (4.592 birey) olu turmaktadır. S. cinereus % 26.3’lük oranla (1.662 birey) ikinci sıradadır. S. tinca
ve S. roissali oldukça az miktarlarda yakalanmı tır (Tablo 2). 

En baskın ilk iki tür olan S. ocellatus ve S. cinereus’un ortalama birey sayılarının mevsimsel de i imine bakıldı ında
aralarındaki farklılıklar önemlidir (Tukey testi; p<0,05)(Tablo 3). Her iki türünde ilkbahardan sonbahara kadar birey 
sayılarında artı  görülmektedir. Kı  mevsiminde ise en dü ük miktarda yalakanmı lardır ( ekil 3).

stasyonlara göre ortalama birey sayılarındaki de i ime bakıldı ında VI, VII ve I. istasyonların en yüksek bolluk 
de erlerine sahip iki üç istasyon oldu u görülmektedir. X, XI ve XII. istasyonlarda ise en az sayıda birey yakalanmı tır
( ekil 4). stasyonlara göre bolluk de erleri arasındaki farklılıklar önemlidir (Tukey testi; p<0,05) (Tablo 4). 

Tablo 2. Erdek Körfezi’nde yakalanan Labridae türlerinin toplam birey sayılarının istasyonlara göre mevsimsel göre 
da ılımı
Table 2. Total individual numbers of Labrid species in sampling stations in the Erdek Bay according to seasons 

stasyonlar Mevsimler 
S.
Cinereus 

S.
Ocellatus 

S.
roissali

S.
tinca 

lkbahar 11 126 - - 
yaz 118 109 - 3 
sonbahar 113 171 3 - 

I

kı  - 4 1 - 
lkbahar - 34 8 10 

yaz 46 112 3 1 
sonbahar 83 60 - - 

II

kı  - - - - 
lkbahar - 6 - - 

yaz 14 48 - - 
sonbahar - 3 - - 

III

kı  - - - - 
IV lkbahar - - - - 
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yaz 3 26 - - 
sonbahar 54 114 - 7 
kı  - - - - 
lkbahar 1 28 - 1 

yaz 11 89 2 18 
sonbahar - 1 3 3 

V

kı  - - - - 
lkbahar 17 583 - - 

yaz 349 680 - 1 
sonbahar 271 994 2 - 

VI

kı  - 12 - - 
lkbahar 18 116 - - 

yaz 72 96 - - 
sonbahar 247 790 - 1 

VII

kı  2 11 - - 
lkbahar 1 71 - - 

yaz 23 68 - - 
sonbahar 172 182 - - 

VIII

kı  1 3 - - 
lkbahar - 7 - - 

yaz - 7 2 1 
sonbahar 30 35 - - 

IX

kı  2 - - - 
lkbahar - - - - 

yaz - - - - 
sonbahar - 1 - - 

X

kı  - - - - 
lkbahar - 5 - - 

yaz - - - - 
sonbahar - - 3 - 

XI

kı  - - - - 
lkbahar - - - - 

yaz 3 - - - 
sonbahar - - - - 

XII

kı  - - - - 
Toplam  1662 4592 27 46 

Tablo 3. S. ocellatus’un istasyonlar arasındaki
ortalama bolluk de i iminin mevsimsel 
kar ıla tırılması (iki yönlü Anova). Tukey testi: 
p<0,05. : ilkbakhar; Y: yaz; S: sonbahar; K: kı ,
df: serbestlik derecesi, ms: ortalamaların karesi 
Table 3. Comparison (two way Anova) of mean 
abundance of S. ocellatus among sampling 
stations over the four seasons. Tukey’s test: 
p<0,05. : spring, Y: summer, S: autumn, K: 

winter. df: degree of freedom; ms: mean square 

Tablo 4. S. cinereus’un istasyonlar arasındaki
ortalama bolluk de i iminin mevsimsel 
kar ıla tırılması (iki yönlü Anova). Tukey testi 
(p<0,05), : ilkbakhar; Y: yaz; S: sonbahar; K: 
kı , Df: serbestlik derecesi, ms: ortalamaların
karesi
Table 4. Comparison (two way Anova) of mean 
abundance of S. cinereus among sampling 
stations over the four seasons. Tukey’s test: 

p<0,05. : spring, Y: summer, S: autumn, K: winter. df: degree of freedom; ms: mean square

 df ms F Tukey
Mevsim 3 9,4 16,2 S>Y>I>K 
Istasyonlar 

11 9,1 15,7 
VI>VII>I>II
>VIII> IV,IX,V, 
III,XII,XI,X

mevsim*istasyon 33 1,1 1,9  
Error 96 0,5   
Total 143    

 df ms F Tukey
mevsim 3 9,0 20,9 S>Y>I>K 
istasyonlar 11 3,2 7,4 VI>VII>I >II 

>VIII> IV,IX,V, 
III,XII,XI,X

mevsim*istasyon 33 0,8 1,8  
Error 96 0,4   
Total 143    
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Mean;  Whisker: Mean-,95*SE, Mean+,95*SE
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ekil 3. Labrid türlerin mevsimsel ortalama bolluk de i imleri (ortalama±SE) 
Figure 3. Seasonal variations of mean abundance of Labrid species (means±SE) 

Mean;  Whisker: Mean-,95*SE, Mean+,95*SE
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ekil 4. Labrid türlerinin istasyonlara gore ortalama bolluk de i imleri (ortalama±SE) 
Figure 4. Variation of mean abundance of Labrid species according to sampling stations (means±SE) 

Türlerin demografik yapısı:
S. ocellatus türüne ait toplam birey sayısının %49,6’sını jüvenil, %50,4’ünü ergin bireylerden; S. cinereus’un ise toplam 
birey sayısının % 50,6’ı ergin, % 49,4’ü jüvenil bireylerden olu maktadır. VI ve VII. istasyonlar her iki türün, hem 
ergin hem de jüvenil bireylerin en fazla elde edildi i istasyonlardır (Tablo 5). 
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Tablo 5. S. ocellatus ve S. cinereus’un
istasyonlara göre ergin ve jüvenil birey sayıları
Table 5. Adult and juvenile individual numbers of 
S. ocellatus and S. cinereus for sampling stations 

S. cinereus’a ait ergin bireyler yaz ve sonbahar 
döneminde yüksek miktarlarda yakalanmasına
ra men, S. ocellatus’un ergin bireyleri kı  dönemi 
hariç di er mevsimlerde yüksek miktarlarda elde 
edilmi tir. S. ocellatus’a ait jüvenil birey sayısı
ilkbaharda di er mevsimlere oranla oldukça 
yüksek olmasına ra men, S. cinereus’a ait jüvenil 
bireylerin sayısı yaz ve sonbahar döneminde di er
mevsimlere oranla yüksektir (Tablo 6, 7). 

Tablo 6. S. cinereus’un ergin ve juvenil birey sayılarının mevsimlere göre da ılımı
Table 6. Adult and juvenile individual numbers of S. cinereus according to seasons

 J 
min-max TL 

(cm)
E

min-max TL 
(cm)

toplam

ilkbahar 3 2,7 - 4,6 45 4,9 - 9,5 48 
yaz 410 2,7 - 4,6 229 5,0 - 9,8 639 
sonbahar 408 2,2 - 4,8 562 5,0 - 10,3 970 
kı  -  5 5,0 - 8,5 5 
toplam 821  841  1662 

Tablo 7. S. ocellatus’un ergin ve juvenil birey sayılarının mevsimlere göre da ılımı
Table 7. Adult and juvenile individual numbers of S. ocellatus according to seasons

S.ocellatus J
min-max 
TL (cm) 

E
min-max TL 

(cm) 
toplam 

ilkbahar 231 2,9 - 4,6 745 4,5 – 9,0 976 
yaz 413 2,3 - 4,7 822 5,0 – 9,0 1235 
sonbahar 1614 2,3 - 4,8 737 4,9 - 9,1 2351 
kı  23 3,2 - 4,3 7 5,1 - 8,6 30 
toplam 2281  2311  4592 

Çevresel parametrelerle baskın türlerin bollukları arasındaki ili ki:
S. cinereus ve S. ocellatus’un toplam birey sayıları, jüvenil ve ergin birey sayıları ile sıcaklık ve çözünmü  oksijen 
arasındaki korelasyon önemlidir (P<0,01; Tablo 8). Ter iki türün de birey sayısı ve sıcaklıkla aralarındaki korelasyon 
pozitiftir.

Tablo 8. S. cinereus ve S. ocellatus’un bollukları ve çevresel parametreler arasındaki korelasyon katsayıları (r) ve 
önem düzeyi (P<0,01) 
Table 8. Correlation coefficients (r) and significant level (P) between abundance of S. ocellatus and S. cinereus with 
environmental variables 

  sıcaklık tuzluluk çözünmü  oksijen 
  r p< r p< r p< 

J 0,82 0,01 -0,6 0,05 -0,88 0,01 
E 0,82 0,01 -0,65 0,05 -0,85 0,01 

S.
cinereus 

Toplam 0,88 0,01 -0,67 0,05 -0,9 0,01 
J 0,66 0,05 -0,55 0,05 -0,75 0,01 
E 0,77 0,01 -0,28 ns -0,71 0,01 

S.
ocellatus 

Toplam 0,85 0,01 -0,45 ns -0,84 0,01 

S. cinereus S. ocellatus 
istasyonlar J E j E Toplam 

I 87 155 130 280 652 
II 75 54 106 100 335 
III 7 7 9 48 71 
IV 22 35 67 73 197 
V - 12 2 116 130 

VI
44
1

196 1182 1087 2906 

VII 92 247 581 432 1352 
VIII 82 115 181 143 521 
IX 12 20 21 28 81 
X - - 1 - 1 
XI - - 1 4 5 
XII 3 - - - 3 

Toplam 
82
1

841 2281 2311 6254 
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TARTI MA VE SONUÇ 
Çevresel parametrelerden tuzlulu un ilkbaharda en yüksek de erdeyken yaz ve sonbaharda dü ük olması,
Karadeniz’den gelen dü ük tuzluluktaki suların bu bölgeye üst akıntı yoluyla gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
durum, Be iktepe ve ark. (2000) tarafından bölgenin karakteristik özelli i olarak ifade edilmi tir. Bu çevresel 
parametreyle S. cinereus ve S. ocellatus negatif bir korelasyon göstermesine kar ın; her iki türün mevsimsel bolluk 
de i imleri sıcaklıkla pozitif bir korelasyon göstermi tir. Her iki türün ergin ve jüvenil birey sayılarındaki artı
ilkbahardan sonbahara kadar olan sıcak ayları kapsamaktadır.

Akdeniz’de yapılan çalı malarda, S. ocellatus’un üreme döneminin Mayıs sonundan Temmuza kadar (Van der Berghe, 
1990; Raventos, 2004), S. cinereus ise Mart ile Nisan ayları arasında oldu u belirtilmi tir (Quignard ve Pras, 1986). Her 
iki türün larval dönemi en fazla iki hafta sürmekltedir (Raventós ve Macpherson, 2001; Raventós ve Macpherson, 
2005). Bu sonuçlara göre, yapılan bu çalı mada ilkbahardan sonbahara kadar türlerin bolluklarında meydana gelen 
artı ın bu türlerin üreme dönemleri ve üreme stratejilerine ba lı olarak meydana geldi i söylenebilir.

S. ocellatus ve S. cinereus’un zeminin deniz çayırlarıyla kaplı ve sı  olan istasyonlarda (VI, VII, I ve II) bolluklarının
dip yapısı kumlu olan di er istasyonlara göre oldukça yüksek oldu u görülmektedir. Pek çok ara tırmacı deniz 
çayırlarının, gerek besin miktarının yüksek olması gerekse predatörlerden saklanmak için ideal ya am ortamları
olmaları nedeniyle, kalıcı ve geçici türler tarafından tercih edilen ideal ya am ortamları olduklarını belirtmi lerdir (Orth 
ve Heck, 1980; Bell ve ark., 1988; Bell ve Pollard, 1989; Ferrell ve Bell, 1991; Connolly, 1994; Edgar ve Shaw, 1995). 
Bu çalı mada elde edilen sonuçlarda bu durumu destekler niteliktedir. Fakat VIII. istasyonda dip kumlu olmasına
ra men birey sayısının fazla oldu u görülmektedir. Bu durum çalı ma sırasında ilkbahar döneminde bu istasyonda 
Chaetomorpha spp’nin kümeler halinde olu ması ve Labridae türlerinin bu alg kümeleri içersinde bol miktarda 
bulunmasından kaynaklanmı tır.

Akdeniz’de yapılan çalı malarda Labridae familyası Posidonia oceanica (S. ocellatus; Francour, 1997) ve Cymodocea 
nodosa, Zostera noltii (S. ocellatus ve S. cinereus; Guidetti ve Busotti, 2000) ile kaplı deniz çayırlı bölgelerde en baskın
familyadır ve kalıcı türleri içermektedir. Bu çalı mada elde edilen veriler de, S. cinereus ve S. ocellatus’un Marmara 
Denizi’nin sı lık deniz çayırlı habitatlarında baskın olarak bulunan kalıcı türler arasında oldu unu ortaya koymaktadır.
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DO U KARADEN Z’DE  VATOZ (RAJA CLAVATA), SKORP T (SCORPAENA PORCUS)
VE T RYAK  (URANOSCOPUS SCABER) BALIKLARININ BESLENME 

ALI KANLIKLARI

N MET SELDA BA ÇINAR, HACER SA LAM

Trabzon Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü P.K. 129 61001 Trabzon 

ÖZET 
Çalı mada vatoz (Raja clavata), iskorpit (Scorpaena porcus) ve tiryaki (Uranoscopus scaber), balıklarının beslenme 
alı kanlıkları irdelenmi tir. Örnekler, Aralık 2003 - Ekim 2004 tarihleri arasında Trabzon havaalanı açıklarında trolle 
toplanmı tır. Vatoz 10-100 m di er türler ise 20-40 m derinliklerden avlanmı tır. Vatoz balıklarının boyları 18-90 cm 
arasında (56±4.04; n=193), a ırlıkları 15-4800 g (1530±109), tiryaki balıklarının boyları 6.1-26.4 cm (17±0.35; n=116) 
ve a ırlıkları 3.81-298.71 g (89±5.17) ve iskorpit balıklarının boyları ise 6.3-23.5 cm (13±0.26; n=262) ve a ırlıkları
5.6-257.2 g (67±3.46) arasında da ılım göstermi tir. Vatoz balıkları genel olarak krustase, özellikle çamur karidesi 
(Upogebia pusilla) ile beslenmekte ve balıklardan barbunyayı (Mullus barbatus) tercih etmektedir. Di er önemli türler 
arasında yengeç (Liocarcinus depurator), karides larvası ve çalı karidesi (Crangon crangon) yer almaktadır. skorpit ve 
tiryaki balıkları önemli oranda, balık, çamur karidesi, yengeç, çalı karidesi ile beslenmektedir. Farklı olarak iskorpit 
denizatı (Hippocampus sp.), tiryaki ise kurtçuk ve algleri de tüketmektedir. Vatoz, iskorpit ve tiryaki balıklarında
tüketilen canlılar benzerlik göstermesine kar ın, türlere göre mide doluluk indekslerinde önemli farklılıklar
göstermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Vatoz, tiryaki, iskorpit, beslenme alı kanlı ı, Do u Karadeniz. 

FEEDING HABITS OF THORNBACK RAY (RAJA CLAVATA), SCORPION FISH (SCORPAENA
PORCUS) AND STARGAZER (URANOSCOPUS SCABER) IN THE EASTERN BLACK SEA 

ABSTRACT
In this study, feeding habits of thornback ray (Raja clavata), scorpion fish (Scorpaena porcus) and stargazer 
(Uranoscopus scaber) were determined. The fishes were captured by deep trawl at open sea of Trabzon Airport in 
December 2003 - October 2004. Thornback ray samples were caught in 10-100 m deep water, and the others 20-40 m. 
Length and weight values ranged between 18-90 cm (56±4.04; n=193) and 15-4800 g (1530±109) for thornback ray;  
6.1-26.4 cm (17±0.35; n=116) and 3.81-298.71 g (89±5,17) for stargazer, and 6.3-23.5 cm (13±0.26; n=262) and 5.6-
257.2 g (67±3.46) for scorpion fish, respectively. Thornback ray consumed generally crustacean, especially mud shrimp 
(Upogebia pusilla) and preferred red mullet (Mullus barbatus) as fish. The other preys of thornback ray were crab 
(Liocarcinus depurator), shrimp larvae and brown shrimp (Crangon crangon). Scorpion fish and stargazer consumed 
dominantly on fish, mud shrimp, crab, and brown shrimp. Differently, scorpion fish also preferred seahorse 
(Hippocampus sp.), and stargazer preferred worm and algae. While the prey species groups of thornback ray, scorpion 
fish and stargazer were similar, stomach fullness index values of them shown significantly differences among the 
species.
Key words: Thornback ray, stargazer, scorpion fish, feeding habit, Eastern Black Sea.

G R
Balık sto u canlının içinde ya adı ı ekolojik ortam artlarıyla yakından ili kilidir. Bu artlar arasında ortamın
besleyicilik kapasitesi en önemlisidir. Balıkların bulundukları ortamdan aldıkları besinin niteli i ve niceli i, balık ile 
ortam arasındaki ili kinin sonucu olmakta ve bu sonucun anla ılabilmesi içinde mide içeri i analizinin 
gerçekle tirilmesi gerekmektedir (Yılmaz ve ark., 2003). Predatörler ve onların besinleri arasındaki ili kiyi belirten 
çalı malar balıkçılık ekolojisinde önemli yer tutar. Özellikle do al ölüm oranlarının önemli bir bölümünü te kil eden 
predatörlük, balık stoklarının yönetim stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan modellerde, örne in; Multi Species 
Virtual Population Analysis (MSVPA)’da kullanılan esas parametrelerden birisidir (Sa lam, 1995). Nerede ve nasıl
beslendi i bilinen balıkların avlanaca ı sahanın belirlenmesi ve türün davranı ına uygun av aracının seçilerek dizayn 
edilmesi, ayrıca kullanılacak yemin belirlenmesi kolayla maktadır. Bir bölgede ya ayan bitki ve hayvan toplulu u
hakkında bilgi edinmek yada ba ka yöntemlerle elde edilemeyen türlerin populasyon parametrelerini belirlemek için 
balıkların mide içeri i çok iyi bir kaynaktır (Erdem ve ark., 2001)   

Bu çalı mada vatoz, iskorpit ve tiryaki balı ı kullanılarak, bu balıkların preyleri ara tırılmaya çalı ılmı tır. Vatoz (Raja
clavata),  yassıla mı  bir a ız yapısına sahip olup 0-700 m derinlikte ve kısmen kum veya çamura gömülerek ya ar
Beslenme alı kanlıkları bakımından fırsatçıdırlar. Çe itli demersal canlılarla beslenirler. Genel olarak balık, kabuklular 
(midye-yengeç), yumu akçalar, derisi dikenliler ve kafadan bacaklılar ile beslenirler.(Çelikkale, 1991., Steenbergen, 
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1994). Gittikçe ekonomik de eri artan iskorpit (Scorpaena porcus) Karadeniz’in her yerinde bulunur. Azak Denizi’ne 
ve Kerç Bo azı’na kısmen girer. Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Avrupa ve Amerika sahillerinde yayılmı tır (Koca, 
2002). 1000 m derinliklere kadar uzanan diplerin az çok bitkilerle örtülü, ta lık çakıllık, kumluk hatta kısmen çamurlu 
bölgelerinde bulunan dip balıklarıdır. Küçük balıklar (gobies, blennies), kabuklu ve di er omurgasızlarla beslenirler 
(Hureau ve Lituinenko, 1986). Tiryaki bentik bir tür olup genellikle kum yada çamura gömülü bulunurlar. Do u
Atlantik ve Akdeniz’ de da ılım gösterir. Tiryaki (Uranoscopus scaber) bentik karnivor olup dipte yatarak ba ının
üstündeki gözleri ile küçük canlıları veya balıkları görüp, avlar. Nisan-mayıs aylarında kı ladıkları derin sulardan 
sahillere, bazen de acı su bölgelerine sokulup temmuz-eylül arasında üreme yapar. Özel avcılı ı yapılmadı ı için 
ekonomik de eri azdır. Yavrular, önce planktonlarla daha sonra ise omurgasızlarla beslenir (Sadıko lu, 2005; Kenfield, 
2005).

Vatoz balı ına ait beslenme çalı malarına yurtdı ı kaynaklarda oldukça sık rastlanılmı tır. skorpit balı ına ait mide 
içeri i çalı malarına az sayıda olsa da ara tırmaya ula ılmı  olup, tiryaki balı ına ait mide içeri i çalı ması oldukça 
sınırlı sayıdadır. Bu çalı mada ekonomik bir tür olan vatoz balı ı, iskorpit ve ekonomik de eri olmayan tiryaki 
balıklarının mide içerikleri irdelenmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma, Aralık 2003-Ekim 2004 tarihleri arasında yürütülmü tür. Örnekler, Trabzon li Havaalanı, Köy Hizmetleri, 
T.S. Tesisleri açıklarından dip trolü ile avlanmı tır. Vatoz 10-100 m, di er türler ise 20-40 m arasındaki derinliklerden 
toplanmı tır.

Laboratuara getirilen balıkların tam boyları ±1 mm hassasiyetli ölçüm tahtası; a ırlıkları, küçük balıklar için ±0.001 g 
ve büyük balıklar için ±1 g hassasiyetli elektronik terazi ile ölçülmü tür. Biyometrik ölçüm i lemlerinden sonra, 
balıkların karınları makas ile kesilerek mideleri çıkartılmı tır. Çıkartılan mide bisturi ve makas yardımıyla açılarak
içerisindeki preyler bir petri kabına alınarak mide içeri inin toplam a ırlıkları alınmı  ve daha sonra preylerin sayıları
ve a ırlıkları ölçülerek türlerin tanımlanması yapılmı tır.

Türlere göre mide doluluk indekslerinin belirlenmesinde a a ıdaki formül kullanılmı tır (Hyslop, 1980). 

% MD = 100*)/( SSi

MD : Mide doluluk indeksi (%), 

Si :Mide içeri inin ya  olarak toplam a ırlı ı (g), 

S : Balı ın tam a ırlı ı (g). 

Verilerin de erlendirilmesinde MINITAB®13.0 ve EXCEL® programları, ortalama de erlerin kar ıla tırılmasında
varyans analizi (ANOVA) kullanılmı tır.

BULGULAR
Çalı mada kullanılan vatoz, iskorpit ve tiryaki balıklarının ortalama boy, a ırlık ve örnek sayıları Tablo 1’de, boy - 
a ırlık ili kileri ekil 1’de verilmi tir.

Tablo 1: Vatoz, iskorpit ve tiryaki balıklarının ortalama boy, a ırlık de erleri (ort±s.e.), de i im sınırları (min-maks) ve 
örnek sayıları (n). 
Table 1: Mean length and weight values of 
thornback ray, scorpion fish, and stargazer (mean± 
s.e.) and ranged (min.-max.) and specimen number 
(n).

Tür Boy ± s.e. (cm) 

(min - maks) 

A ırlık ± s.e. (g) 

(min - maks) 

Örnek

sayısı (n) 

Vatoz 56.0 ± 4,04 

(18.0 – 90.0) 

1530.0 ± 109.0

(15.0 – 4800.0) 

193

skorpit 13.0±0.26  

(6,3 – 23,5) 

67.0±3.46

(5.6 – 257.2) 

262

Tiryaki 17.0±0.35 

(6.1-26.4)

89±5,17

(3.8 – 298.7) 

116
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ekil 1: Vatoz (A), iskorpit (B) ve tiryaki (C) 
balıklarının boy-a ırlık ili kileri.
Fig. 1: Length - weight relationships of thornbac
ray (A) scorpion fish (B), and stargazer (C). 

Genel de erlendirme sonucunda mide doluluk 
indeks de erleri vatoz için 1.48±0.18, iskorpit 
için 2.52±0.25 ve tiryaki için ise 2.67 ± 0.36 
olarak hesaplanmı tır (Tablo  2). ncelenen vatoz, 
iskorpit ve tiryaki balıklarının, sırasıyla %1, %32 
ve %35‘in mideleri tamamen bo  bulunmu tur.
Vatoza ait mide doluluk indeksinin di er türlere 
göre dü ük oldu u belirlenmi tir (P<0.01). 

Tablo 2: Vatoz, iskorpit ve tiryaki balı ının mide doluluk indeksi (%) (ort ± s.e.). 
Table 2: Stomach fullness index values of thornback ray, scorpion fish, and stargazer (%)  (mean± s.e.). 

Tür Vatoz   skorpit Tiryaki ANOVA 

MD  (%) 1.48 ± 0.18 a 2.52 ± 0.25 b 2.67 ± 0.36 b P<0.01 

Örnek

sayısı

193 262 116  

Cinsiyete göre MD  de erleri irdelendi inde, üreme döneminde di ilere ait MD  de erlerinin erkeklere göre dü ük
oldu u gözlenmi  (Tablo 3), ancak farklılıklar istatistiksel 
açıdan önemsiz bulunmu tur.

Tablo 3. Erkek ve di i vatoz, iskorpit ve tiryaki balıklarının
yaz aylarında mide doluluk indeksleri (ort ± s.e). 
Table 3. Stomach fullness index values of male and female 
thornback ray, scorpion fish, and stargazer (%) (mean ± s.e.) 
in summer. 

Vatoz, iskorpit ve tiryaki balıkları, genel olarak balık ve krustase gruplarını tüketmektedir. Vatoz ba lıca balık türleri 
olarak, barbunya (Mullus barbatus), mezgit (Merlangius merlangus euxinus), istavrit (Trachurus mediterraneus), çaça 
(Sprattus sprattus), hamsi (Engraulis encrasicholus), kaya (Gobius spp.), tiryaki (Uranoscobus scaber), denizatı
(Hippocampus sp.) ve deniz i nesini (Sygnathus sp.); iskorpit, barbunya ve denizatını ve tiryaki ise barbunya ve istavriti 
tercih etmektedir. Bu üç balık, kabuklulardan çamur karidesi (Upogebia pusilla), kıyı yengeci (Liocarcinus depurator),
çalı karidesi (Crangon crangon), karides larvası, isopod ve bir çe it yengeç olan hermit crab’ı tüketmektedir. Vatoz 
yumu akçalardan, deniz salyangozu (Rapana thomasiana) ve Bittium reticulatum’u tercih ederken, iskorpit sadece B.
reticulatum’u besin olarak kullanmaktadır. Alglerden ise Ulva lactuca’yı iskorpit ve tiryaki tüketmektedir (Tablo 4). 

 Cinsiyet 

Tür D (n) E (n) 

Vatoz 0.99 ± 0.15 (16) 1.13 ± 0.22 (13) 

skorpit 1.63 ± 0.42 (30) 2.31 ± 1.00 (33) 

Tiryaki 0.94 ± 0.33 (24) 2.34 ± 2.13 (10) 

A         W = 0.0023 L3.2402 ; R2 = 0.957
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Tablo 4. Vatoz, iskorpit ve tiryaki balıklarının
beslendikleri canlı grupları.
Table 4. Live groups of thornback ray, scorpion 
fish and stargazer.

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu ara tırmada, vatozun ba lıca balık preylerini barbunya (Mullus barbatus), mezgit (Merlangius merlangus euxini),
istavrit (Trachurus mediterraneus), çaça (Sprattus sprattus), hamsi (Engraulis encrasicholus), kaya (Gobius spp.),
tiryaki (Uranoscobus scaber), denizatı (Hippocampus sp.) ve deniz i nesi (Sygnathus sp.); kabuklu preylerini çamur 
karidesi (Upogebia pusilla), kıyı yengeci (Liocarcinus depurator), çalı karidesi (Crangon crangon), karides larvası,
isopod ve hermit crab olu turmaktadır. Di er çalı malarda bu çalı mayla benzerlik göstermektedir. Erdem ve ark. 
(2001) vatoz balı ının mide içeri i üzerine yapmı  oldukları ara tırmada benzer sonuçlar elde etmi lerdir. Mide 
içeri inde 6 tür balık, 3 tür eklembacaklı, 2 tür yumu akçaya rastlanılmı  olup, hamsi, kaya balı ı, karides (Crangon 
sp., Palaemon sp.) ve Upogebia pusilla‘ya rastlamı lardır. Bu çalı madaki mide içeri inden farklı olarak vatozda 
balıklardan Gaidropsarus sp., Molusklardan da Mytilus galloprovincialis ve Monodonta sp. bulunmu tur. Av ar (1998) 
Raja clavata’nın mide içeri i üzerine yapmı  oldu u ara tırmada bu çalı madaki mide içeriklerine ek olarak  
Decapodalardan, Carcinus aestuari, Amfipoda’dan Gebia littoralis, Isopoda’dan Stenosoma capito, tanımlanamayan 
nematod, mollusk Cardium edule, balıklardan, Maena chryselis, S. sprattus phalericus bulmu tur. Kuzey Atlanta’da, 
Raja clavata’nın beslenmesi üzerine yapılan ara tırmada prey olarak genelde alg, bivalvia,  cephalopoda, polychaeta, 
natantia, reptantia, Liocarcinus spp., Mysidacea, balık ve ta lara rastlanmı tır (Morato et al., 2003). Kuzey Kuril adaları
ve Güney Kamchatka’da Rajadae’lerin beslenme alı kanlı ı üzerine yapılan ara tırmada mide içeri inin kabuklu, 
cephalopod, balık, amfipod ve kurtçuklar olu turmaktadır (Orlov, 1998). Bu çalı madaki farklılıklar bölgesel 
farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

skorpit, balık ve kabukluları tüketmekte ve ba lıca balıkları barbunya ve denizatı; kabukluları çamur karidesi 
(Upogebia pusilla), kıyı yengeci (Liocarcinus depurator), çalı karidesi (Crangon crangon), karides larvası (Shrimp 
larvae), isopod ve hermit crab olu turmaktadır. Yumu akçalardan B. reticulatum’u, alglerden ise Ulva lactuca’yı  tercih 
etmektedir. Di er ara tırmalarda da benzer sonuçlara rastlanmı tır. Adriyatik kıyılarında 298 iskorpit üzerinde beslenme 
alı kanlı ı ara tırılmı , ara tırma sonucunda dominant besin olarak dekapodlar, brachyura bulunmu , balık ve 
kabukluların varlı ı gözlenmi tir (Pallaoro ve Jardas, 1991). Batı Akdeniz’de Scorpaena pocus ve Scorpaena notata‘nın
beslenmesi üzerine çalı ma yapılmı  ve her iki balı ın ilk tercihini dekapod olu tururken amfipodlar ikinci sırada yer 
almı tır (Morte et al., 2001). 

Tiryaki, balıklardan barbunya ve istavriti, kabuklulardan çamur karidesi, kıyı yengeci, çalı karidesi, karides larvası,
isopod ve hermit crab tercih etmekte, yumu akçalardan B. reticulatum’u besin olarak kullanmakta ve alglerden ise Ulva
lactuca’yı  tüketmektedir. Tunus kıyılarında yapılmı  bir ara tırmada tiryakinin beslenmesinde bentik hayvanların,
özellikle balıklar, kabuklular ve yumu akçaların  yer aldı ı  görülmü tür (Boundka ve Ktari, 1996).  

Yaz mevsiminde cinsiyete göre MD ’ine bakıldı ında di ilerin MD  erkeklerinkinden daha dü ük de erlere sahip 
oldu u gözlenmi tir. Vatoz di ilerinde MD  0.99±0.15 iken erkeklerde 1.13 0.22, iskorpit’de sırasıyla 1.63±0.42 ve 
2.31±1.0, tiryaki de ise sırasıyla  0.94±0.33 ve 2.34 ± 2.13 olarak bulunmu tur. Cinsiyetler arası farklıklar önemsiz 
bulunmu tur. Bu balıkların üreme dönemleri yaz aylarıdır. Üreme döneminde di i bireylerin gonadları, karın
bo lu unun büyük bir kısmını  doldurmaktadır. Bundan dolayı mide ve di er organlar sınırlı bir hacimde 
toplanmaktadır ve bu durumda di i bireyler ya çok az yem almakta ya da yem almamaktadır. Farklılıklar bu nedenden 
dolayı olu maktadır.
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(SONDHE M, 1929) ÜZER NE TAKSONOM K VE EKOLOJ K GÖZLEMLER 
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ÖZET 
Anaerobik ortamın göstergesi olan Metopus cinsi Mersin li, Silifke lçesi, Göksu Deltas’ı Özel Çevre Koruma Sınırları
kapsamınsa belirlenmi  olan istasyonlarda topraktan izole edilmi tir. Kültürasyon ve izolasyon için petri kabı yöntemi 
kullanılmı ; morfolojisi canlı inceleme ve protargol boyama metodu ile DIC ata manlı ı ık mikroskobu kullanılarak
çalı ılmı tır. Canlı çizimler, inceleme esnasında ve kayıt görüntüler yardımıyla, foto raf ve ölçümler ise dijital kamera 
kullanılarak, IM50 görüntü analiz sistemi ve Q-win ölçüm programıyla yapılmı tır. Çalı ma sonucunda elde edilen tüm 
veriler ile türlerin tanımları yapılarak tanı anahtarı hazırlanmı  ve beslenme,  yayılı , habitat bilgisi verilmi tir. Metopus 
hasei ve Metopus minor Türkiye siliyat faunası için yeni kayıttır.
Anahtar kelimeler: Ciliophora, Heterotrichida, sulakalan, DIC mikroskopisi  

ABSTRACT
Genus Metopus, a bioindicator of anaerobic conditions was isolated from the determined station of Göksu Delta soil at 
Bo aza zı Region, Environmental Ministry of Specially Protected Areas, Mersin, Silifke. Cultivation and isolation was 
done by petri dish method; morphology of the specimens were worked by live observation and after protargol 
impregnation by the help of DIC microscopy. Illustrations of the live specimens were based on free sketchs and /or 
micrograph prints, micrographs and measurements were performed digitally by IM50 image manager system and Q-win 
measurement program. At the end of the study,  species description and a diagnostic key have been prepared 
and food selection, species distribution and habitat knowledge  is given. Metopus hasei and Metopus minor
were new contributions to Turkish Ciliate Fauna.
Key Words: Ciliophora, Heterotrichida, Wetland, DIC Microscopy 

G R
Sistematik ve taksonomik ara tırmalar, do al kaynakların belirlenmesinde ve tespiti yapılmı  olan canlı
gruplarının yayılı  alanlarında meydana gelen de i melerin yorumlanabilmesinde çok önemlidir.  
Do a bilimciler tarafından yapılan bir çok sistematik ve ekolojik çalı ma, silli protozoa üyelerinin karasal ve sucul 
sistemlerin besin a ında mikrohabitatın bir üyesi oldu unu kanıtlamı tır (Johanna-Laybourn Parry, 1992). Siliyatların
ekosistemde meydana gelen de i imlere; populasyon yo unlu u, birey sayısındaki de i im ve dominanslık de i imleri 
ile tepki göstermeleri (Foissner et al, 1994) ve farklı siliyat gruplarının farklı habitatları tercih etmeleri bu canlı
grubunun biyoindikatör olarak kullanılabilmesine imkan sa lamaktadır (Foissner, 1987a). Yapılan bir çok çalı mada 
Metopus sp., anaerobik ortamın tipik bir göstergesi olarak kullanılmaktadır (Fenchel and Finlay, 1995; Foissner et al. 
1992; Foissner et al. 2002). 

Bu çalı ma kapsamında, farklı derecelerde ve sürekli olarak sucul ve karasal ko ulların birbiri ile de i mesinin etkisi 
altında kalan Göksu Deltası’nda, belirlenen noktalarda te hisi yapılan Metopus hasei ve Metopus minor taksonomik 
açıdan incelenmi , deskripsiyon ve te his anahtarı hazırlanmı , ya am alanları hakkında bilgi verilmi , besin tercihleri 
belirtilmi  ve sonuçlar çizim ve foto raflarla desteklenmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma alanı
Göksu Deltası 33  54’ 09’’N - 36  13’ 16’’E koordinatları arasında kalan, deniz kısmı dahil olmak üzere 23 600 hektar 
alanı kapsayan bir Özel Çevre Koruma Bölgesi’dir. Göksu Nehri’nin ta ıyıp biriktirdi i materyaller ve ta kınlar sonucu 
olu mu  olan delta, nehrin ovada sık sık yer de i tirmi  olmasıyla karma ık bir yapı kazanmı tır. Bu nedenle kil, kum, 
çakıl, killi-çakıl, kumlu-çakıl eklindeki alüvyonal örtüsü farklı derecelenmeler göstererek ovayı kaplamaktadır. Deniz, 
tatlı  su ve acı su sistemleri ile bunların çevresinde yer alan geni  sazlık, çayırlık, step ve tarım alanları ile kumullardan 
olu an delta, ülkemizde denize çıkıntılı tek sulakalan ekosistemidir (Anonim, 1994; Anonim, 1998). 
Toros Da larının kireç ta ından olu mu  olması, delta topraklarındaki alüvyonal depozitlerin de kireçli olmasına neden 
olmu tur. Derinlik, bünye, ıslaklık, drenaj yetersizli i, tuzluluk, ta lılık, e im gibi toprak özellikleri kriter alınarak,
delta toprakları, arazi kullanma durumuna göre gruplandırılmı  ve daha önceden yapılmı  olan çalı malara (Anonim, 
1991; Anonim, 1994; DHKD, 1993; Özus, 1988) ait bilgiler de eklenerek, elde edilen bulguların biraraya getirilmesi 
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sonucunda tüm istasyon noktalarının, floristik ve faunistik açıdan öneme sahip olan Özel Çevre Koruma Bölgesi Hassas 
Bölge Sınırı (Anonim, 2000) kapsamında olmasına karar verilmi tir.

Biyolojik Amaçlı Örneklerin Alınması, Kültür Hazırlama (= Petri Kabı Yöntemi) ve ncelenmesi  
Belirlenen her istasyondan 4 alt örnekleme 0-10 cm derinlikten kürek ya da toprak burgusu ile yapılmı tır (Foissner, 
1987a; 1994). Tüm örnekler markalanıp alanı temsil eden bir miktar bitki ve ölü organik materyal laboratuara getirilmi
ve 1 ay süre ile uygun ortamlara topra ın serilmesi suretiyle oda sıcaklı ında kurumaya bırakılmı tır. Daha sonra elenen 
toprak örnekleri 15 cm çapındaki cam petrilerde su ile doyurulmu tur. Bu i lem sonucunda birkaç gün içerisinde sist 
halde bulunan siliyat türlerinin aktive olması sa lanmı tır. Ortalama 20ºC’de tutulan kültür ortamları, 2, 5, 7, 14, 21, 
28’inci günlerde, her istasyon için birden fazla petride geli tirilen kültürlerden, 2 ml süzüntü alınarak incelenmi tir.
Süzüntü alınmadan, petri 1-2 ml distile su ile ıslatılmı  ve birkaç dakika beklendikten sonra incelenmi tir. Petri 
ortamındaki süksesyon gözönüne alınarak, farklı günlerde yapılan rutin incelemeler, her istasyon için ayrı ayrı
hazırlanan kültür ortamlarında ilk önce canlı olarak, daha sonra da boyanarak gerçekle mi tir (Foissner, 1991; Foissner, 
1993; Foissner et al, 1999). 

Morfolojik Karakterlerinin Ölçüm ve De erlendirilmesi 
Örneklere ait ölçümler, differansiyel interfaz kontrast (DIC) ata manlı, trinoküler ı ık mikroskobu yardımı ile dijital 
kamera kullanılarak, IM50 görüntü analiz sistemi ve Q-win ölçüm programı ile m cinsinden alınmı tır. ncelenmesi 
tamamlanan her birey için canlı inceleme ve fiksasyon sonrası elde edilen veriler tablolanıp, istatistiksel yöntemlerle 
(minimum, maksimum, median, ortalama, birey sayısı vs.) de erlendirmeye tabi tutularak, elde edilen sonuçlarla her  
iki türün tanımı yapılmı , daha sonra çizim ve foto raflarla desteklenmi tir. Çalı manın yapıldı ı kültür ortamlarının
takibi ve ayrıntılı inceleme için floresan ata manlı binoküler mikroskop ve foto raf çekimleri için DC 500 ve DFC 280 
dijital kamera kullanılmı tır.

BULGULAR
FAMILYA: METOPIDAE KAHL, 1927 
Cins: Metopus Claparede & Lachmann, 1858 
TÜR TANI ANAHTARI 
1. Vücut uzunlu u 40-50 µm; anteriyör uçta preoral çıkıntı belirgin olarak uzayarak, rostrum  benzeri bir yapı

kazanmı  ( ekil 1)…………………………….Metopus minor  
 Vücut uzunlu u 60-70 µm; anteriyör uçta preoral çıkıntı çatı eklinde, dar ve belirsiz olup adoral sil zonunu taç 
eklinde kaplamı tır ( ekil 4)………Metopus hasei  

 Metopus minor Kahl, 1927 
Deskripsiyon: 
Vücut büyüklü ü 40–50 X 20–25 µm; vücut ekli anteriyör uçta preoral çıkıntı ile belirgin olarak uzamı , posteriyör 
bölgede ise geni  yuvarlaktır ( ekil 1) 
Makroçekirdek 23 X 7 µm büyüklü ünde, elipsoyidal, adoral sil zonu hizasında, dorsalde konumlanmı tır;
mikroçekirdek 1 adet, 2–3 µm çapındadır ( ekil 1;  3b).
Korteks esnek; sitoplazma renksiz, bol granüllü; besin kofulları 5–6 µm büyüklü ünde; kontraktil koful posteriyör uçta 
ve 10 µm çapındadır ( ekil 3).
Oral açıklık lateralde adoral sil zonu ile örtülmü tür. Oldukça belirgin bir eklide spiral yapan adoral sil zonu hücre 
uzunlu unun % 60‘ı kadardır, 10–11 adet adoral sil biriminden olu mu tur ( ekil 1; 3).
Somatik sil yapısı postoral çıkıntı çevresinde ve ventralde dikinetidal yapıda ve sillidir. Dorsal yüzdeki bazal 
cisimciklerde sadece posteriyör bazal cisimcik sillenme gösterir. Somatik siller 10–12 µm; kaudal siller 30–35 µm 
uzunluktadır ( ekil 1; 2).

Metopus hasei Sondheim, 1929 
Deskripsiyon: 
Vücut büyüklü ü 70 X 25 µm; vücut ekli silindirik, anteriyör uçta preoral bölge çatı eklinde, dar ve belirsiz, adoral sil 
zonu üzerini taç gibi kaplamı , posteriyör uç yuvarlaktır ( ekil 4; 5 a; 6) 
Makroçekirdek 25 X 7 µm büyüklü ünde, elipsoyidal, adoral sil zonunun ikinci yarısında konumlanmı tır;
mikroçekirdek 1 adet, 2-3 µm çapındadır ve makroçekirde e yapı ıktır ( ekil 4; 6).
Korteks esnek, somatik sil sıraları ile engebeli bir görünüm kazanmı tır; sitoplazma renksiz, bol granüllüdür; besin 
kofulları 5-10 µm büyüklü ünde; kontraktil koful posteriyör uçtadır ( ekil 4).
Oral açıklık lateralde adoral sil zonu ile örtülmü ; adoral sil zonu hücre uzunlu unun %40-45‘i kadar, 
sigmoyidal yapıda, preoral çıkıntı ile örtülmü  ve 18–20 adet adoral sil biriminden olu mu tur ( ekil 4; 5).
Somatik sil yapısı dikinetidal özellikte ve sadece posteriyör bazal cisimcikler sil ta ır. Somatik siller 10 µm; kaudal 
siller 40 µm uzunluktadır ( ekil 4; 5).
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ekil 1: Metopus minor, in vivo, ventralden görünüm, anteriyör uçta sola bükülerek belirgin olarak uzamı
preoral çıkıntı (ok), vücudun ortasına kadar uzanmı  olan adoral sil zonu ve vücudun dorsalinde 
konumlanmı  olan makroçekirdek, CC: Kaudal sil, KV: Besin kofulu, SS: Somatik siller. 
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ekil 2: Metopus minor, protargol boyama sonrası, a, b) Ventral ve dorsalden görünüm, anteriyör uçta 
belirgin olarak uzamı  preoral çıkıntı (ok), AZM: Adoral sil zonu, SS: Somatik sil sıraları.
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ekil 3: Metopus minor, in vivo, a, c) Ventralden 
görünüm, anteriyör uçta belirgin olarak uzamı
preoral çıkıntı (ok), adoral sil zonu ve besin 
kofulları, b) Dorsalden görünüm, AZM: Adoral sil 
zonu, BK: Besin kofulu, Ma: Makroçekirdek. 
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ekil 4: Metopus hasei, in vivo, ventralden görünüm, anteriyör ucu taç eklinde kaplamı  olan preoral 
çıkıntı (ok), AZM: Adoral sil zonu, CC: Kaudal sil, SS: Somatik sil. 
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ekil 5: Metopus hasei, protargol boyama sonrası, a) Ventralden görünüm, anteriyör ucu taç eklinde
kaplamı  olan preoral çıkıntı (ok) ve dikinetidal özellikteki somatik sil sıraları b) Dorsalden görünüm, 
dikinetidal özellikteki somatik sil sıraları, AZM: Adoral sil zonu, SS: Somatik sil sıraları.

olan çalı malarla uyu makta Dragesco ve Dragesco (1986)’nın çalı malarına kıyasla vücut ölçüleri küçük kalmaktadır
(Foissner 1999). 

Göksu Deltası’nda yapılan çalı ma sonucunda M. hasei ve M. minor özellikle nehir yata ındaki ta kın düzlüklerinde 
çeltik ekimi yapılan tarım alanlarının çevresinde; ırma ın denize karı tı ı bölgede nehir sırtından gelen topraklardan 
olu mu  olan iddetli tuzlu, yo un bitkilerle kaplı bataklık alanlarda; alüvyal delta tabanı üzerinde acı su lagününe 
yakın bataklık alanlarda ve drenaj kanalları ile desteklenmi  ve yüksek taban suyunun bulundu u çayır-mera amaçlı
kullanılan alanlarda toprak ya da çamurdan izole edilmi tir. Bu sonuçlar her iki türün daha önce bulundu u di er habitat 
özellikleri ile paralellik somatik sil organizasyonu, koful büyüklü ü gibi veriler Foissner (1981; 1999) tarafından
yapılmı  göstermektedir (Foissner, 1981,1998, 1999).   Her iki tür de bakteri ile beslenmektedir. 

TE EKKÜR
Doktora tezim kapsamında tamamlanan bu çalı mayı maddi yönden destekleyen TÜB TAK Temel Bilimler Ara tırma 
Birimine ve H.Ü Bilimsel Ara tırmalar Birimi’ne te ekkür ederim. 
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ekil 6: Metopus hasei, in vivo a) Ventralden görünüm, anteriyör ucu taç eklinde kaplamı  olan preoral 
çıkıntı (ok), b) Dorsalden görünüm, AZM: Adoral sil zonu, Ma: Makroçekirdek. 

SONUÇLAR VETARTI MA
M. minor ve M. hasei için Göksu Deltası populasyonunu taksonomik açıdan tanımlamak amacıyla literatür 
bilgisi ve elde etti imiz morfometrik veriler kullanılarak her iki türün de tanımları yapılmı  sonuçlar çizim 
ve foto raflarla desteklenmi tir. ( ekil 1-6).M. minor ilk kez Almanya’nın Hamburg yakınlarında sapropelik bir 
gölcükte bulunmu tur. Foissner 1980’de aynı türü benzer bir habitatta Avusturya Alplerinde; 2002’de yarı-karasal bir 
ortamda, çamurlu gölcükten izole etmi tir. Bu türün Venezüella’dan da kaydı bulunmaktadır (Foissner et al, 2002).

M. minor küçük vücudu ve 30-35 µm uzunluktaki belirgin kaudal silleri ile benzer türlerden kolayca ayrılmaktadır.
Ayrıca, anteriyör uçta bulunan preoral çıkıntı türün ayırt edici önemli bir karakteridir. Göksu Deltası populasyonu için 
bu türe ait vücut uzunlu u, vücut geni li i, makroçekirdek büyüklü ü, mikroçekirdek büyüklü ü, somatik sil 
organizasyonu, koful büyüklülü ü gibi morfometrik veriler türün di er populasyonları ile paralellik göstermektedir 
(Kahl, 1932; Foissner, 1980b; Foissner, 1999; Foissner et al., 2002).

M. hasei 1929’da Madagaskar’da bilinmeyan bir lokalitede çamurdan izole edilmi tir. Daha sonra 1994’de Namibia’da 
ufak bir gölcükden alınmı  olan kurutulmu  çamurun içinde ve Güney Afrika’da göl kenarında toprakta tespit 
edilmi tir. Ayrıca Venezüella ve Avusturya’ya ait kayıtlar da bulunmaktadır. M. hasei bugüne kadar Antartika hariç 
tüm biyoco rafik bölgelerde tespit edilmi tir (Foissner 1980; 1998; 1999). M. hasei anteriyör uçta tüm vücudu 45 
derecelik bir açı ile taç gibi kaplayan adoral sil zonu ve elipsoidal makroçekirde i ile benzer türlerden ayrılmaktadır.
Göksu Deltası populasyonu için bu türe ait vücut uzunlu u, vücut geni li i, makroçekirdek büyüklü ü, mikroçekirdek 
büyüklü ü,
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ÖZET 
Deniz salyangozu, özellikle do u Karadeniz bölgesinde küçük balıkçılar için önemli bir av olmu tur. Ancak kullanılan
av aracının ekosisteme verdi i zarar ve avcılık yönteminin giderlerinin fazla olması bir de son dönemlerde kısmen 
küçülmü  olan avın pazarlama ve dü ük fiyat gibi sorunlarla kar ı kar ıya gelmesi bu tür üzerindeki avcılı ın
gerilemesine ve hatta bazı bölgelerde durmasına neden olmu tur. Türün bölgedeki di er canlılar üzerinde olumsuz 
etkilere sahip olması nedeni ile avcılı ının devam etmesi gereklili i, çevreci ve ekonomik bir yöntemle bulundu u
ortamdan alınması ve ülke ekonomisine katılmasını art ko maktadır. Deniz ürünlerinin avcılı ında tuzakların kullanımı
oldukça eskidir ve seçicilik özellikleri yüksek av araçları oldu u da bilinmektedir. Son yıllarda çe itli gastropodların
avcılı ında tuzaklar kullanılmaktadır. Deniz salyangozu avcılı ında tuzak kullanımını amaçlayan çalı malar da az 
olmakla beraber ba lamı tır. Bu amaca yönelik yapılan çalı malarda, di er av araçlarına göre ticari olarak ekonomik 
olmasa da daha önce yapılmı  çalı malarla benzer sonuçlar elde edilmi  ayrıca çevreci yönü ile oldukça ba arılı oldu u
görülmü tür. Tasarımda ve uygulamada eksik olan kısımların, çalı malara devam edilmesi ile mükemmel bir av aracı ve 
avlanma yöntemi ile potansiyel av miktarına ula mak mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Tuzak, Salyangoz.  

USING TRAP FOR SEA SNAIL FISHING 

ABSTRACT
Sea snail has become an important hunting species especially for small fisherman in the Blacksea region. Recently, 
whelk fishing was in a recession, due to the fishing gear which damaged ecosystem, and high costs in fishing activity 
and smaller sizes and cheaper prizes for whelk, in the last years. Hunting this species should go on, because it has a 
negative impact on other species in region and it should be fished by using an  environmental and economical method 
and should be added value for national economy. Using the trap for gastropod fishing is very old and it is known as a 
selective gear. Fishing sea snail with trap in Blacksea region has started recently. In these studies we show that, it isn’t 
economic according to other commercial method, but it was successfully and environmental as other trap study. It is 
possible that fishing potential amount of whelk with excellent gear and method, when continue studies for design and 
application.
Keywords: Blacksea, Trap, Whelk. 
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ÖZET 
Balıkçılıkta ileri ülkelerde balıkçılıkta sektörel istatistiklerin toplanması, derlenmesi, yayımı ve ilgili alt sektörlerin 
kullanımına sunulması büyük önem ta ımaktadır. Yayınlanan istatistikler ba ta yetkili otorite olmak üzere balıkçılık
sektörünün tüm payda larının yararlandı ı en önemli bilgi kaynaklardan birisidir. Verisiz veya gerçekçilikten uzak 
verilerle bir yönetim, yatırım, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve kontrolü yapılamaz. Bu bildiride AB ülkelerinden 
ngiltere, balıkçılıkta ileri Avrupa ülkelerinden Norveç balıkçılık istatistiklerinden örnekler verilecek ve ülkemizdeki su 

ürünleri istatistikleri ile kar ıla tırılmı tır. Yapılan de erlendirmeler sonrasında balıkçılık sektörü için eksiklikleri ve 
giderilmeleri için yapılması gereken önlemler açıklanmı tır.
Anahtar Kelimeler: balıkçılık istatistikleri, ngiltere, Norveç, Türkiye, balıkçılık yönetimi  

EU FISHERY STATISTICS AND TURKEY 

ABSTRACT
Collection, processing and extension of the fishery statistics is very important tool for the fisheries sector and its sub 
sectors as a main information source used by the registered authority and all the stakeholders. It is impossible to 
maintain any activity without any data or realistic information mainly in administration, investment, sustainability and 
effective protection, control and surveillance of the natural resources and the products in the market. In this 
contribution, some examples on fisheries statistics will be given from UK, EU and Norway as few of the most 
developed country in fisheries, as to compare with the fishery statistics from Turkey in order to evaluate and point out 
the bottlenecks in the collection and compilement of the fisheries data as to increase its quality and reliability to cover 
the needs of the fisheries sector in Turkey 

G R
Balıkçılıkta ileri ülkelerde, balıkçılık endüstrisinin yapısını ortaya koymak amacıyla balıkçılık istatistiklerinin 
toplanmasına büyük önem verilmektedir. Küreselle me sürecinde çe itli amaçlarla di er bir ülkenin balıkçılı ı hakkında
bilgi almak isteyenlerin ilk ba vuru kayna ı basılı veya elektronik dosyalar halindeki ulusal istatistiklerdir. Hizmete 
sunulan veriler mutlaka sektörün bir ihtiyacını kar ılamaya veya yapılacak yatırımlara yön vermeye, ticari ba lantılar
yaparak ithalat ve ihracat faaliyetlerini düzenlemeye, bilimsel ara tırmalara destek olmaya yönelik olmalıdır. AB ve 
balıkçılıkta ileri ülkeler ve bu ülkelerin balıkçılık anla maları yaptı ı az geli mi  üçüncü ülkelerde bile bu ilkeler 
do rultusunda istatistikler toplanmakta ve sektör kullanımına sunulmaktadır.

AB Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde balıkçılık istatistiklerinin toplanmasına büyük bir önem vermi , çe itli
direktif ve yönetmeliklerle toplam av gücü, birim güçte av sosyo-ekonomik di er parametrelerin belirlenmesine 
yönelik, ortak birimlerle veri toplamasına bir düzenleme getirmi tir. Bu düzenlemeler balıkçılık anla ması yapılan di er
ülkelerde avcılık yapan gemiler ve her türlü pazarlama süreci için de zorunlu kılınmı tır. AB tam üyeli i öncesinde 
geçi  süreci ya ayan Türkiye gibi tüm ülkeler, mevcut bilgi toplama ve kayıt sistemlerini AB ile uyumlu hale getirmek 
zorunda bırakılmı lardır. Bu nedenle, ülkemizde de TKB bünyesinde sürdürülen AB e le tirme projesi kapsamında
balıkçılık istatistiklerinin toplanması, gemi sicillerinin, su ürünleri av ve liman kayıtlarının tutulması, bunu sa layacak
altyapı ihtiyacının giderilmesi amacıyla bir proje yürütülecek ve tamamlanacaktır. E itim ve altyapı deste inden sonra 
proje yerel kaynaklarla tüm ülkeye yaygınla tırılacaktır.

BALIKÇILIK STAT ST KLER
Türkiye
Ülkemizde balıkçılık istatistiklerinin toplanması ve yayınlanmasından sorumlu kurulu  D E’ dür. Son yıllarda
yeti tiricilik ve içsular üretimi yanında tüketim, ithalat ve ihracat, satı  fiyatları gibi bilgilerin toplanmasında TKB, 
hracatçılar Birli i ve GEME gibi kurulu lardan bilgi toplamakta ve yayınlamaktadır. Balıkçı gemileri ve avlama 

yöntemlerine ili kin bilgiler, verilen av ruhsat kayıtlarının tutuldu u TKB Koruma Kontrol Genel Müdürlü ü, Su 
Ürünleri Hizmetleri Daire Ba kanlı ı ve küçük teknelerle ilgili olanlar Tarım l Müdürlüklerinden alınmakta, 20 m den 
büyük gemilerin tümünün özellikleri derlenmekte, küçük teknelerden de örnekleme yoluyla teknik bilgiler elde 
edilmektedir.  
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Üretim rakamları büyük gemi sahiplerinin tümünden anket yoluyla istenmekte, küçük gemilerden de örnekleme yoluyla 
üretim bilgileri alınarak gerekli projeksiyonlar sonucu toplam üretime ula ılmaktadır. Yıllık su ürünleri istatistikleri 
yıllara göre su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi, yeti tiricilikten sa lanan üretim ve illere göre da ılımı, tür 
ve bölgelere göre deniz balıkları, içsu balıkları ve di er türlerin üretimi, bölge ve uzunluklarına, tayfa sayılarına,
kullanım ekillerine, yapım malzemelerine, tonajlarına, motor güçlerine göre balıkçı gemileri, verilen av ruhsatlarının
sayısı, jeneratör, so uk muhafaza ve avcılık ekli, avcılık için yapılan giderler, sabit sermaye yatırımları ve artı lar,
balık satı  miktar ve fiyatları, dı  alım ve dı satım gümrük tarife pozisyonlarına göre miktar ve de erler, yer almaktadır.
Son bölümlerde kıyı uzunlukları, do al göllerin alanları ve deniz seviyesinden yükseklikleri, baraj göllerinin alanları,
önemli akarsuların uzunlukları, en sonda da veri toplamada kullanılan anket formu yer almaktadır. Bir yıl öncesinin 
bilgileri her yıl ocak ayında anket yoluyla toplanmakta ve bir yıl sonra Nisan ayında basılmaktadır.

ngiltere
ngiltere’de balıkçılık istatistikleri Ulusal statistik Ofisi tarafından toplanmakta ve yayınlanmaktadır. Hazırlayan editör 

ve ekibinin isimlerinin de yer aldı ı bu yıllıklarda sadece deniz balıkçılı ına ili kin bilgiler yer almaktadır. Tüm veriler 
balıkçılıkta yetkili otorite olan Çevre, Gıda ve Köyi leri Bakanlı ı Balıkçılık statistikleri Birimi tarafından
toplanmaktadır.
Yıllı ın ilk bölümünde derlenen istatistiklerin toplanma ekline ili kin açıklamalar bulunmaktadır. Örne in, av ve 
karaya çıkarılan su ürünlerinin canlı a ırlık olarak verildi i, yabancı av ve ta ıyıcı gemilerinin avlayıp ngiltere
limanlarına çıkardı ı ürünlerin ngiltere liman kayıtlarına, ngiltere gemileri tarafından avlanıp, denizde di er ülkelere 
satılmaları halinde sonradan ihraç edilen miktar içinde gösterilmek kaydıyla liman kayıtlarına dahil edildi i gibi bilgiler 
ve yıllıkta kullanılan kısaltma ve sembollerin anlamları bu bölümde yer almaktadır.

ngiltere balıkçılık endüstrisi:  Burada sektör özet halinde tanıtılarak, gayrisafi milli ekonomi içindeki yeri hakkında
bilgi verilmektedir. Balıkçılılık yönetiminde yetkili otorite ve yönetim kademeleri ve i levleri, üst politika olarak AB 
Ortak Balıkçılık Politikası ve içeri i, üretici örgütleri, önemli payda  sivil toplum örgütleri olan deniz balıkçılı ı
komiteleri, balıkçılık yönetiminde kullanılan istatistikler hakkında kısa açıklamalar içeren bölümden sonra tablo ve 
grafikler halinde ayrıntılara geçilmektedir. 
Balıkçı ve balıkçı gemileri profilini yansıtan en önemli veriler, gemi ölçülerinde kullanılan ve AB tarafından ortak 
olarak kullanılması tavsiye edilen yöntemler (GT, GRT), hangi boydan itibaren balıkçı gemilerine bu istatistiklerde yer 
verildi i (1993 ten bu yana tüm tekneler), filo yapısı, kayıtlı oldukları liman ve OBP Çok Yıllık Yönlendirme 
Programları, balıkçı sayıları ili kin bilgi toplama esasları önce açıklanmakta ve ba ta bilgi toplama merkezleri ve kayıt
tutulan limanlar bir haritada gösterildikten sonra gemilere ili kin bilgilerin yer aldı ı tablolara geçilmektedir. Genellikle 
son 10 yıla ait verilerin yer aldı ı bu tablolarda ba lı bulundukları limanlara göre balıkçı gemilerinin sayıları, toplam 
GT ve GRT de erleri, ek olarak 10 m nin üzerindeki ve altındaki teknelerin benzer da ılımları, avcılık ekillerine göre ( 
ÇYYP için pelajik av araçları, trol, DSN, olta ve a lar, kabuklu deniz ürünleri hareketli, kabuklu deniz ürünleri sabit, 
açık deniz ve ayrıca midye direçleri) farklı av sahalarında teknelerin sayı, GT ve GRT da ılımları,
10 yıllık genel filo da ılımları, 10 m nin üzerindeki gemilerin av ruhsatları bakımından bölgelere göre üç yıllık
de i imleri, boy gruplarına göre sayı, GT, GRT ve de er olarak da ılımları, ya larına göre da ılımları, üretici 
örgütlerinin sahibi oldukları gemilerin da ılımları, sürekli ve yarı zamanlı balıkçı sayılarının yıllara göre genel ve av 
sahalarına göre de i imi ayrıntılı olarak verilmektedir.  

Av ve liman kayıtları: Bu bölümde önce genel bir özet verilmekte, yıllara göre karaya çıkarılan üründeki miktar ve 
de er olarak de i imler, grafikler halinde sunulmaktadır. Bu grafiklerde demersal, pelajik ve kabuklular üretimindeki 
de i imler genel gruplar olarak sunulmaktadır. Ürünlerin avlandıkları sahalar, ICES balıkçılık alanları tanımına uygun 
olarak listelenmi  ve haritada gösterilmi tir. Daha sonra üretime ili kin ayrıntılar, idari bölgeler kıstas alınarak genel av 
grupları olarak yıl ve bölgelere göre ton ve de er cinsinden verilmektedir. ngiltere suları ve dı ında ngiltere bayraklı
gemilerle avlanıp karaya çıkarılan tüm ürünler tür ve cins bazında uzun yıllara göre miktar ve de er olarak 
listelenmektedir. Di er önemli bir konu türler bazında önemli balıkçı limanlarına çıkarılan balıkların türlerine miktar ve 
de erlerine ili kin bilgilerin yer aldı ı tablolardır. Limanlara göre toplam üretimin yıllara göre da ılımı,
yabancı gemilerin ba ka ülke sularında avlayıp karaya çıkardı ı ürün miktar ve de erleri, ayni gemilerin üretimlerinin 
co rafik av sahalarına göre da ılımları, türlere göre aylık karaya çıkarılan miktar ve de erleri de av istatistikleri 
bölümünde yer almaktadır.

Arz, deniza ırı ticaret ve pazarlama:  Bu kısımda kısa bir özet verilerek kullanıma sunulmakta, yıllara göre dı alım
ve dı satım miktarlarındaki de i im, farklı ekillerde temin edilen ürünlerin ülke içindeki kullanılabilen miktarları,
pazarlama ekillerine göre dı satım ve dı alımda çe itli su ürünlerinin  payları grafikler ve özet bilgiler eklinde
verilmektedir. Toplam arzın ithalat ve üretim yoluyla yıllara göre de i imleri, grupların ve türlerin pazarlama, ithalat ve 
ihracat tür ve çe itlerine göre da ılımları, ürünlerin balık ve i lenmi  su ürünlerinin ithal ve ihraç edildi i ülkelere göre 
grup, tür, miktar ve de er olarak da ılımları, balık unu ve ya ının ihraç edildi i ülkelere göre miktarları, ürün 
çe itlili ine göre ülke içindeki tüketim miktar ve de erleri, ülke içinde i lenmi  veya taze ürün çe itlerinin miktar ve 
de er olarak ki i ba ına tüketimleri ve et, yumurta ve peynir gibi gıda ürünleriyle kar ıla tırılması, türlere göre son 10 
yıldaki ortalama satı  fiyatları verilmektedir. 

181



Balık stokları ve i letilme düzeyleri: Bu bölümde önce balık stoklarının nasıl i letildi i (TAC ve bireysel kota), hangi 
ulusal ve uluslararası kurulu lardan bilimsel tavsiye alındı ı (ICES, ulusal ara tırma kurulu ları), belirli av 
sahalarındaki ana stokların durumu (ton olarak üreyen stok biyokütlesi ve 1. ya taki yenilenen balık sayısı hakkında
açklayıcı bilgi verildikten sonra tablolar halinde belli ba lı türlerin uzun yıllar ortalaması ve son 6 yıldaki stok 
miktarları açıklanmaktadır.

Avrupa Balıkçılık Endüstrisi:   Bu kısımda ayni balıkçılık kaynaklarından ortak olarak yararlanan Avrupa Birli i
ülkelerinin bir yıl içinde kullandıkları av filosunun yapısı; ülkelere göre da ılımları, türlere göre AB kotaları ve farklı
av sahalarında ülkelere tahsis edilen kota ve TAC miktarları; boy, motor gücü, GT ve GRT lafının ülkelere göre 
da ılımları tablolar halinde verilmektedir. 

Dünya Balıkçılık Endüstrisi: Toplam av miktarları ve önemli av sahaları ve lider ülkelerdeki üretim miktarları
hakkında verilen kısa bilgilerden sonra av sahalarının FAO balıkçılık alanları haritası verilmekte, ülkelere ve av 
sahalarına göre gerçekle en av miktarları son 7 yılı kapsayacak ekilde sunulmaktadır.
statistik Yıllı ının son bölümleri eklere ayrılmı tır. EK 1; Sözlük ve kitapta geçen terimler ve veri çe itleri hakkında

açıklamaları kapsamaktadır. Ek 2’ de balıkçılık istatistiklerinin toplanmasında kullanılan yöntemler ayrıntılı olarak 
açıklanmakta, av, liman ve fiyat istatistiklerinin toplanma, derlenme ve de erlendirme yöntemleri hakkında bilgiler 
verilmektedir. Örne in veri kaynakları, 10 m nin üzerindeki her teknenin tutmakla yükümlü oldukları av kayıtları,
limanlarda erilen beyennameler, satı  kayıtları, balıkçılar ve kabzımallarla yapılan ki isel temaslardır. 10 m nin 
altındaki teknelerde kayıt tutulma zorunlulu u di er AB ülkelerinde oldu u gibi yoktur. Bu konuda gerekli bilgiler 
endüstri ile i birli i halinde satı  merkezleri ve tesislere getirilen ürünlerin satı  kayıtları, gönüllü olarak balıkçılar
tarafından verilen kayıtlar ve limanlardaki balıkçılık uzmanları tarafından elde edilmektedir. TAC uygulanmayan 
kabuklular dahil di er türler için tam bir belgeleme istenmemesine kar ın bunlara ili kin av kayıtları yine gönüllü olarak 
veren balıkçılardan, pazar ve i leme tesisleri ile yerel  deniz balıkçılı ı komitelerinden  elde edilmektedir. UK bandıralı
gemiler di er ülke limanlarına ürün teslim ettiklerinde, sattıkları ürünne dair kayıtların bir nüshasını 48 saat içinde ait 
oldukları limana bildirmek zorundadırlar. Bu bilgiler alındı ında, UK liman kayıtlarına dahil edilmek üzere bilgi 
sistemine i lenmektedir. 
Üretimin ICES bölgelerine göre da ıtılması, av kayıtlarındaki bilgilerden yararlanılarak limanlarda bilgisayarlara 
i lenmekte, daha sonra kesinle en bu bilgiler merkezi bilgisayar sistemine i lenmektedir. Satı  fiatları ürün tür, ve 
i lenmi lik durumuna göre ayrı ayrı kayıt altına alınmakta ve daha sonra miktar ve olu an fiyata göre ortalama satı
fiyatları hesaplanmaktadır.
Veri tutulması ve i lenmesi, deniz balıkçılı ı denetçileri tarafından liman bürolarında sa lanan bilgiler üzerinde aktif 
kontrol mekanizmaları kullanılarak kontrol edilmektedir. Bu kontroller, av kayıtları, satı  notları veya izlenen karaya 
çıkarılan balık miktarlarının kar ıla tırılması suretiyle yapılmaktadır. Tutarlı kayıt sahipleri cezalandırılmaktadır.
Alınan kayıtlar liman ofislerinde mikro bilgisayarlara girilmekte ve ba lı oldukları ana sisteme iletilmektedir. Bu 
sayede ngilterede istatistikler izleyen yıl içinde yayınlanabilmektedir. 

Norveç:
AB üyesi olmaması ve farklı bir balıkçılık yönetimi politikası uygulamasına ra men, Norveç balıkçılık istatistikleri de 
ara tırma ve projeksiyon hesaplamaların yapılmasına temel te kil edecek bir yöntem ve mantıkla hazırlanmı tır.
Balıkçılık statistikleri Yıllıkları önce tabloların hazırlanmasında kullanılan bilgi çe it ve kaynaklarını tanımlamaktadır.
5 bölümden olu an yıllıklarda balıkçı ve balıkçıkçı gemileri, stoklar üzerinde yapılan incelemeler, avcılık, i leme-
ihracat-ithalat, karlıklık-ekonomik göstergeler-sübvansiyonlar ve ekler bulunmaktadır.
Balıkçılar ve av filosu: Bu bölümde deniz balıkçılı ı yapan balıkçı ve tekneler hakkında bir de erlendirme yapılmakta, 
balıkçılara verilen av ruhsatları tanımlanmakta ve veri kaynakları verilmektedir. Norveçte, 8 çe it trol, 3 çe it gırgır,
derin su karidesi, deniz aslanı ve balina av ruhsatları yürürlüktedir. Son olarak kıyısal çaça av ruhsatı da verilmeye 
ba lanmı tır. Deniz aslanı ve balina dı ındaki ruhsatlar belirli bir ki i, irket veya gemiye verilmektedir. Di er bir ifade 
ile mülkiyeti de i ince yeni sahiplerine intikal ettirilmemektedir. Deniz memelileri av ruhsatları ise sadece balıkçılara
tahsis edilmekte, gemilere verilmemektedir. Bu konuda yararlanılan bilgi kaynakları, yerel yönetimlere ba lı balıkçılık
komiteleri, Balıkçılık Bakanlı ı Sicil Genel Müdürlü ü, balıkçı gemileri için yapılan 1948, 1960 ve 1971 genel 
sayımları, 1975 balıkçı genel sayımı, ticari balıkçı gemileri kayıtlarının tutuldu u genel müdürlük kayıtları ve 
yayınladı ı Av Filosu Istatistikleri, trol gemilerinde tutulan trol av istatistikleri ve yayınlanan trol istatistikleri ve gemi 
sicilleridir. Gemilerde çalı an ve do rudan av faaliyetinde bulunmayanların, ancak minimum katılımla belli bir 
minimum gelir sahip olan ki ilerin de balıkçı kabul edildikleri ve ruhsatlandırıldı ı Norveç’te son yıllarda Balıkçı
Emekli Fonuna ödeme yapmayanlar balıkçılıktan çıkarılmı lardır. Yıllıkta önemli balıkçılık merkezleri lokasyon olarak 
haritayla gösterilmekte (20 adet- herbirisinde 600-5400 balıkçı) izleyen tablolarda toplam balıkçı sayıları, birincil ve 
ikincil i  olarak ayrı ayrı verilmekte. Ayrıca, balıkçıların belirlenen bölgelere, ya larına, cinsiyetlerine ve av sahalarına
göre da ılımları açıklanmaktadır. Balıkçı gemilerinin toplam sayıları, açık gemiler ve boyları, güverteli gemiler ve 
boyları, ah ap ve sac teknaler ve boyları, fiber tekneler ve boyları kriter olarak alınarak 5 yıllık veriler halinde 
sunulmakta, artı  ve azalı  olarak de i imleri sayısal olarak belirtilmektedir.Di er tablolarda gemilerin tip ve boylarının
farklı limanlardaki sayıları, yapım yer ve tarihlerine göre da ılımları., trol, derinsu karides trolü, gırgır ruhsatlarının
limanlara göre sayıları gösterilmektedir.  
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Stok sörveyleri: Bu bölümde ekonomik açıdan önem ta ıyan morina, mezgit ringa balıkları gibi türlerin stok 
büyüklükleri, ebeveyn stok ve yenilenen stok düzeyleri hakkında bilgiler verilmektedir. Stok çalı malarına ili kin
ara tırmalar ICES tarafından yapılmakta ve sonuçları bildirilmektedir. Stok tahminlerinde VPA yönteminden 
yararlanılmaktadır. Av sahalarında nokta ara tırmaları ile tahminlerdeki isabet derecesi her yıl test edilmektedir. 
Tahmin edilen stok düzeyine göre, balıkçılık anla maları ile o av sahasını payla an ülkelere ulusal kotalar tahsis 
edilmektedir.  

Av verileri, dı  ticaret ve ekonomik göstergeler:Yöntemin en önemli gereksinimi olan av miktarları yasal olarak 
tutulması zorunlu olan kayıtlardan elde edilmektedir. Yasal olarak ilk elden su ürünleri ve deniz memelileri ticareti ile 
u ra an satı  organizasyonları fatura kesmek zorundadırlar. Bu faturalarda ürünlerin türleri, miktar ve de erleri,
kullanılan av aracının cinsi, avın bile imi, avlanılan saha, karaya çıkı  noktası ve teknenin adı ve kayıt numarası yer 
almaktadır. Satı  organizasyonları bu bilgileri Balıkçılık statistikleri Genel Müdürlü üne bildirmek zorundadırlar.
Elektronik formatta bilgi sa layamayan kurulu lar örne in salmon ve deniz alabalı ı üretimleri ile ilgili bilgileri Norveç 
istatistik birimine göndermektedirler. Satı  organizasyonları kayıtları di er ülke limanlarına bo altılan Norveç 
gemilerinin avlarını da kapsamaktadır. Balıkçılık statistikleri Genel Müdürlü ü verileri deniz balıkçılı ında yer alan 
tüm Norveç gemilerinin av istatistiklerini kapsamaktadır. Denizaslanı, balina, deniz yosunları, istiridye, midye ve kayıt
için önem arz etmeyen di er su ürünlerini içermemektedir.  Ayrıca kendi tüketimleri için yeti tirilen ve avlanan balıklar
da hariç tutulmaktadır. Satı  organizasyonları yabancı gemilerin karaya çıkarttıkları av miktarları konusunda da bilgi 
vermekte ancak bu veriler istatistiklere dahil edilmemektedir. Bazen av aracı ve av sahası rapor edilmemekte, birden 
fazla av aracı ve avlanma yöntemi kullananlar, birden fazla sahada avcılık yapanlar sadece bir av sahasını ve av aracını
fatura üzerinde bildirmektedirler.  

Özellikle morina avcılı ının yo un olarak sürdürüldü ü önemli av merkezlerinden Lofoten’de operasyonları izleyen ve 
balıkçılara danı manlık yapan resmi bir büro kurulmu tur. Bu birim yıllık morina av ve üreyen stok raporu 
yayınlamaktadır. Morina trol tekneleri ve küçük balinaları avlayan gemiler gibi bazı avcılık tipleri için tekne 
sahiplerinin av kayıtları tutma zorunlulukları vardır. Bu kayıtlardan yararlanılarak trol balıkçılı ı ve derin su karides trol 
istatistikleri yayınlanmaktadır. Operasyonlarla ilgili detay bilgiler bu raporlarda yer almaktadır.
Bu açıklayıcı bölümlerden sonra, toplam av ve önemli türlerin av miktarları uzun yıllara ait (son 25 yıl) grafikler 
halinde verilmekte, her bir önemli türün av sahalarındaki üretim miktarları haritalar üzerinde büyüklükleri yansıtan pay 
diyagramları haklinde sunulmaktadır. Ayrıca taze; balık kıyması, havyar ve donmu ; kurutulmu , tuzlanmı ; konserve 
ve yem olarak kullanılanlarla balık unu, ya ı ve hayvan yemi olarak de erlendirilenlerin miktar ve fiyatları oransal 
da ılımlar olarak gösterilmektedir.  

Tablolarda ise belli ba lı av sahalarına göre son 5 yıla ait avlanmasına izin verilen miktar ve gerçekle en av miktarları,
25 yıllık türlere ve i lenme ekillerine göre total av miktar ve de erleri, türlere göre 10 yıllık satı  fiyat endeksleri, av 
araçları ve türlere göre av miktarları, avın tür ve aylara göre da ılımları, av sahalarına göre türlerin av miktar ve 
de erleri, tekne tipine göre yakalanan türlerin miktar ve de erleri, ba lı oldukları limana göre teknelerin avladıkları
miktar ve de erleri, karaya çıkarıldıkları limana göre türlerin av miktar ve de erleri, yerel yönetimlere ve aylara göre 
türlerin av miktar ve de erleri, morina trol avcılı ında avlanan türler ve de erleri, gırgır lisansıyla gemilerin GT’ larına
ve kayıtlı oldukları limanlara göre avladıkları miktar ve de erler verilmektedir. Bunun yanında kooperatiflerin 
avladıkları miktar ve de erleri, besiye alınan salmon ve alabalık üretimleri, kullanılma ekillerine göre dünya balık
üretiminin da ılımı, ülkelere ve türlere göre balık üretimleri, ihracat ve ithalat verileri, ekonomik analizler ve sa lanan
destekler, gemilerin tamir ve yakıt harcamaları gibi tamir ve servis hizmetleri gibi giderleri, yatırım tutarları ve makine 
ve teknelere göre halihazır fiyatları ve hacim endeks de erleri, 13 m nin üzerindeki teknelerin bakım, operasyon, 
i letme ve karlılık olarak ortalama operasyon giderleri, gemiler ve balık çiftliklerinin borçlandıkları kayna a
borçlandıkları miktar, ana av türleri bakımında yönetimlerce sa lanan desteklerin yıllara göre da ılımı gibi bilgiler de 
bulunmaktadır. Son bölümde kayıt için incelenen farklı ekillerde hazırlanmı  ürünlerin canlı a ırlı a
dönü türülmesinde kullanılan de i im faktörleri, deniz canlılarının te hisine yönelik ekiller yer almaktadır.
Yılıkların basımı 2 yıla yakın bir gecikme ile gerçekle tirilmektedir. 

TARTI MA
Birbirinden farklı üç ülke balıkçılık istatistikleri kar ıla tırıldı ında en sistemli veri toplama sistemimin ngiltere ve 
Ortak Balıkçılık Politikasının geçerli oldu u AB ülkelerinde uygulandı ı görülmektedir. Norveç, stokların
belirlenmesinde ve  TAC düzeylerinin hesaplanmasında benzer yöntemleri kullanmasına ra men ülke düzeyinde etkin 
bir kayıt sistemi kuramamı tır. Bunun yanında tutulan kayıtların bir sonraki a amada do rulu unu sorgulayacak bir 
düzenleme de bulunamamaktadır. AB ülkelerinde uygulanan bilgi toplama sisteminde teknelerin denizde hareketleri 
uydudan izleme sitemiyle (VMS) kontrol edilmektedir. 10 m den daha büyük teknelerde bulundurulması zorunlu olan 
bu cihazı ta ıyan gemilerin nerede avcılık yaptıkları denetlenebilmektedir. Ayrıca gemilerde av kayıtlarının tutulması,
gemi ve av aracının niteliklerinin beyan edilmesi denizden alınan tüm deniz canlılarının kayıt edilmesi, denizdeki 
stoklardan çekilen miktarın net olarak bilinmesini amaçlamakta ve sa lamaktadır. Liman kayıtları ise av kayıtlarının
devamı olarak satı  için karaya çıkartılan miktarı vermektedir. Aradaki fark, pazar de eri olmadı ı için denize atılan
veya gemide yenen veya yem olarak kullanılan balıkları vermekte, toplu olarak istemdı ı av miktarını olu turmaktadır.
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Liman giri  ve çıkı larında verilerin tutarlılı ı zaman zaman denetlenerek kontrol edilmekte, herhangi bir av sahasından
elde edilen deniz ürünlerinin tüketiciye ula ıncaya kadar izlenebilirli i sa lanmaktadır.

Liman kayıtları bilgisayarlara i lendi inden ayni sezon içinde bile stoktan çekilen miktarlar ve bu amaçla harcanan 
toplam av gücü ve birim güçteki av miktarının tahminine yönelik analizler yapılabilmektedir. Balıkçılıkta ileri ülkelerin 
tamamında stokların durumu izlenebilmektedir. Gerek ticari av verilerinden ve gerekse periyodik olarak sürdürülen 
akustik sörveyler, yumurta ve larva sörveyleri ve rutin tahminlerde ortak olarak benimsenmi  olan sanal populasyon 
analizleri (VPA) ile stok miktarı ve avlanabilir stok düzeyi (TAC) belirlenerek balıkçılar için bireysel kotalar tahsis 
edilmektedir. Bu süreç ya anmadan balıkçıların stoklardan ne kadar balık avladı ını belirlemek mümkün de ildir. AB 
ülkeleri ve Norveç’ te periyodik örneklemelerle avlanan balıkların boy da ılımları elde edilerek VPA analizlerine 
uygun veriler toplanmaktadır.

Ülkemizde stokların düzeyi belirlenmeden sadece tür, zaman ve boy yasakları ile avcılık düzenlenmekte, gemiler ve 
limanlarda etkin bir kayıt sistemi uygulanmamaktadır. Balık hallerinde satı  kayıtları belediyelerce yürütülmekte, KDV 
ve hal kesintilerinin yüksekli i nedeniyle satı  miktarları dü ük gösterilmektedir. Son yıllarda balıkçıları kayıt tutmaya 
alı tırmak üzere da tılan kayıt defterleri son derece yetersiz ve kullanı sızdır. Tutulan kayıtların nereye ve ne zaman 
teslim edilece i belli de ildir. Teslim edilmemesi halinde verilecek ceza da belirsizdir. Balıkçı limanlarında ve hallerde 
konu ile ilgili e itim almı  görevli eleman bulunmamaktadır. Bu nedenle av sezzonu sonunda balıkçılardan anket 
yoluyla bilgi toplanması ve beyan edilen verilerle yetinilmesi mesnetsiz veri alınmasına yol açmaktadır. Ulusal veri 
toplama sistemi getirilmeden kayıt tutma alı kanlı ı olmayan balıkçılardan gerçekçi veri toplanması mümkün de ildir.
Balık türlerinin yerel isimlerinde bile bölgelere göre ortaklık söz konusu de ildir. Gemi kayıtlarının tutulmasında bile 
hatalar mevcuttur. Örne in 10 m den küçük ama sayıları 15 bine ula an tekne kayıtları ve ruhsat bilgileri Tarım l
Müdürlüklerinde tutulmakta ve D E tarafından her yıl i lenmek üzere istenmektedir. Bu kayıtlarda ilgili formu dolduran 
görevlilerin hata ve dikkatsizlikleri hatalı veri giri lerine yol açmaktadır. Benzer durum yine av ruhsatlarının ve gemi 
kayıtlarıının tutuldu u merkez kayıtlarında da görülmektedir. Ayni boydaki bir geminin gros tonajı di erinin 10 katı
düzeyinde olabilmektedir. Aslında TKB su ürünleri bilgi sistemini tesis edemedi i için eksikli i D E kendi standart 
yöntemleri ile gerçekle tirmeye çalı maktadır. Her veri bir ihtiyacı kar ılamak üzere toplanmalıdır. Balıkçılık
endüstrisinin yönetiminde ihtiyaç duyulan veri çe itleri ve bu verilerden hangi analizlerin yapılaca ı ulusall balıkçılık
yönetimi politikası olarak ortaya konmadı ından, halen toplanmakta olan verilerin güvenilirli i tartı ılmakta, i e
yaramayacak birçok veri toplanmaya çalı ılmakta, nitelik olarak uygun olmasına ra men nicelik olarak yetersiz 
kalınmaktadır. Örne in mevcut istatistik yıllıklarından yola çıkarak önemli balıkçılık alanlarından Saroz körfezi veya 
Gemlik körfezinden ne kadar av çabası ile toplam ve aylık olarak farklı türlerden ne kadar avlandı ını bulmak, herhangi 
bir dönemde toplam GT veya kWA cinsinden toplam gemi ve motor gücünü hesaplamak mümkün de ildir. Gemilerde 
kullanılan av araçlarının  stoklara etkisini belirlemek imkansızdır. Verilen deniz balıkları üretim de erleri yatırımcıya
yön verecek nitelikte de ildir. Av kayıtlarının tutulması ve boy da ılımlarının belirlenmesi halinde benzer VPA veya yıl
sınıfı analizleri ile stok miktarlarının tahmin edilebilecektir. Mevcut haliyle istatistikler ancak yakla ık bir tahmin 
yapılmasına izin vermektedir. Son yıllarda üretim tesislerinden gelen miktarlarda do ruluk payı oldukça yükselmi tir.
çsu balıkları av miktarlarındaki hata payının daha fazla oldu u söylenebilir. Kayıt tutulnası bir sssisteme 

ba landı ından ithalat ve ihracat verilerindeki do ruluk payı daha fazladır. Bazı türlerde bu i lenmi  ürün ihraç 
miktarlarınndan geriye dönük olarak randıman dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda avlanan miktarla hesaplanan 
miktarlar arasında büyük farklılıkların olması, av verilerinin tutarsız oldu unun bir göstergesidir.  Balıkçı gemilerinin 
tanımlanmasında gırgır, trol, trol-gırgır gibi geçerlili i olmayan tanımlamaların uygulanması veri toplamada 
hatalıyorumlamalara neden olmalıdır. Yapılan denetimlerde ta ıyıcı gemi tanımına giren teknelerin gerçek miktara göre 
çok az olu u dikkat çekicidir. 

SONUÇ VE ÖNER LER
Su ürünleri istatistikleri bu konuda sorumlu kurulu  tarafından toplanmalı ve yayınlama görevi yasal sorumlusu D E
tarafından yerine getirilmelidir.  

AB müktesabatı uyum çalı maları kapsamında ba latılan projelere TKB tarafından öncelik ve hız verilmeli, standart 
yöntemlerle kaliteli ve yeterli sayıda veri toplama sistemi getirilmelidir. Bu konuda çalı acak personel e itilmeli ve 
tesis eilecek liman ofislerinde çalı maları sa lanmalıdır.

Balıkhaneler dı ında satı  yasa ı getirilmeli ve kayıt dı ı satı ların önüne geçilmelidir. 
TKB, FAO sorumlu balıkçılık ilkeleri çerçevesinde yasal olmayan balıkçılık, rapor edilmemi  veya avcılı ı
düzenlenmemi  türlerin avcılı ı konusunda çözüm üretme faaliyetlerine öncelikle hız vermeli ve balıkçılara da bu 
konuda e itim vermelidir. Koruma-kontrol hizmetlerini yürüten Sahil Güvenlik, balıkhane i leten belediyeler ve 
kabzımallarla gerekli koordinasyonu sa lamalıdır.

Av sahaları FAO, ICES ve GFCM formatında bölge ve alt bölgelere ayrılmalı, gemi hareketlili i ve av verileri denizler 
yerine av sahaları bazında istatistiklerde yer almalıdır.

Av verileri, avcılık türleri ve avlanma yöntemleri bazında verilmelidir. 
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Balıkçı gemileri yapacakları avcılık çe idine göre ruhsatlandırılmalıdır.

Balıkçıların do ru bilgi vermesini engelleyen, satı lardaki yüksek KDV oranı dü ürülmelidir. 

Su ürünleri bilgi siteminin tesis edilece i AB uyum çalı malarının tamamlanması, tüm bu sorunların ortadan 
kaldırılması için önemli bir fırsattır. Bu da balıkçılık alanında ileri ülkelerle entegre olmamıza olanak sa layacaktır.
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ÖZET 
Bu çalı mada, dietilditiyokarbamat (DDTC) ile kompleksle tirilmi  bazı eser metallerin (Cu, Fe, Co, Ni, Pb, Cd, Mn, Cr 
ve Zn), Amberlit XAD–2000 reçinesi ile dolgulu bir mini kolon kullanarak zenginle tirilmesi ile ilgili yeni bir metot 
önerildi. Reçine üzerinde biriktirilen metal elatlar, asetonda 1M HNO3 ile elue edildikten sonra alevli atomik 
absorpsiyon spektrometri (FAAS) ile tayin edildi. Sulu çözeltiden metallerin geri kazanımları üzerine pH, eluasyon 
çözeltisinin tipi, konsantrasyonu ve hacmi, numune hacmi, gibi bazı analitik parametrelerin etkisi incelendi. Ayrıca bazı
matriks elementlerinin (Na, K, Ca ve Mg) çalı ılan metallerin geri kazanımları üzerine etkileri de incelendi. Önerilen 
metot Trabzonda’ki bazı dere ve içme sularına uygulandı. Yöntemin ba ıl standart sapması (BSS) ise < % 6 olarak 
bulundu.
Anahtar Kelimeler: Su; Eser metal; Zenginle tirme; Amberlit XAD–2000; AAS; DDTC. 

ABSTRACT
A method for the preconcentration of Cu, Fe, Zn, Mn, Cd, Pb, Ni, Co and Cr as their diethyldithiocarbamate chelates 
was proposed using a column filled with Amberlite XAD–2000 resin. Metal–chelates collected on the resin were eluted 
by 1 M nitric acid in acetone and determined by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The influences of some 
analytical parameters including pH of sample solution, sample volume, the type, concentration and volume of elution 
solution on the preconcentration efficiency have been investigated. The influences of some matrix elements over the 
recovery of the metals were also examined. The proposed method was applied to some stream and drinking waters in 
Trabzon. Relative standard deviations (RSD) of the method were found < 6 %.  Effect of pH on the recoveries of the 
trace metals adsorbed by Amberlite XAD–2000 resin in the column was investigated and optimum pH for all the trace 
metals, except Cr(VI), was found 8 and therefore, the working pH was chosen as 8 for further applications. Cr(VI) was 
recovered quantitatively at pH 4. Of all the analytical parameters affecting recoveries of the metals, the type of elution 
solution was found as 1M HNO3 in acetone with 7.5 mL volume. The matrix ions, Na+, K+, Ca2+, and Mg2+, have no 
effect on the recoveries of the investigated metals.  In the analysis of water samples using preconcentration procedures, 
the sample volume is one of the important parameters to obtain high concentration factors. Therefore, the effect of 
sample volume on the retention behavior of the analytes examined was studied by varying the sample volume from 50 
mL to 1000 mL. The sample volume does not significantly affect recoveries within the range of 50–500 mL of the 
sample volume for the investigated metal ions. The highest concentration factor was 100.  In order to estimate the 
accuracy of the Amberlite XAD–2000/DDTC SPE preconcentration procedure, different amounts of the investigated 
trace metals were spiked in 50 mL of water samples collected from various areas of Trabzon city–Turkey. The resulting 
samples were submitted to the separation–preconcentration procedure. A good agreement was obtained between the 
added and measured analyte quantities.  The proposed method was applied to the determination of metal contents of the 
water samples from various areas of Trabzon city–Turkey. Relative standard deviations of the determinations were less 
than 6%. The trace metal levels of the drinking water samples were found by the proposed method to be below the 
limits set by WHO, EC, and Turkish Standarts (TS–266). 
Keywords: Water; Trace metal; Preconcentration; Amberlite XAD–2000; AAS; DDTC  

______________________________________________________________________________________________

G R
Teknolojik geli meye paralel olarak artan çevre kirlili i ve bunun önemli bir boyutu olan su kirlili i, do al dengenin ve 
canlı sa lı ının korunması açısından günümüzde oldukça önem kazanmaktadır. Bu nedenle özellikle mineral kaynak 
suları, içme suları, dere ve nehir suları gibi bazı do al suların eser element içeriklerinin nitelik ve nicelik yönünden 
tayini sürekli bir ekilde gerçekle tirilmektedir (Minczevski at al., 1982; Dean, 2003). Bu amaç için indüktif e le mi
plazma atomik emisyon spektrometri (ICP–AES), indüktif e le mi  plazma kütle spektrometri (ICP–MS), nükleer 
aktivasyon analizi (NAA), grafit fırın atomik absorpsiyon spektrometri (GFAAS) ve alevli atomik absorpsiyon 
spektrometri (FAAS) gibi modern analitik cihazlar geni  ölçüde kullanılmaktadır. Birçok durumda bir numunedeki eser 
elementler, bu yöntemlerle do rudan tayin edilemediklerinde, önderi tirme veya zenginle tirmeye ihtiyaç duyulur. 
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Böylece eser elementler hem bulundukları matriksten kurtarılmı  olur, hem de deri imleri tayin sınırının üzerine 
çıkarılmı  olur (Mizuike, 1983). 

Eser elementlerin ayrılması ve zenginle tirilmesi için en yaygın kullanılan teknikler; sıvı–sıvı ekstraksiyonu (Zolotov 
and Kuzmin, 1990), katı–faz ekstraksiyonu (Leon-Gonzalez and Perez–Arribas, 2000), birlikte çöktürme (Alfassi and 
Wai, 1992) iyon–de i tirme (Malla at al., 2002), buharla tırma ve elektrokimyasal biriktirme (Mizuike, 1983) olarak 
sıralanabilir. Bu yöntemlerden sıvı–sıvı ekstraksiyonu geni  ölçüde kullanılsa da, katı–faz ekstraksiyonuna göre bir 
takım dezavantajlara sahiptir; Büyük numune hacmi, uzun zamanda dengeye ula ma, iki fazın kar ılıklı çözünürlü ü,
zayıf seçimlilik ve emülsiyon olu umu örnek olarak sayılabilir. Bunun yanında kantitatif geri kazanım için 
ekstraksiyonun ard arda birkaç kez tekrarlanması gerekir. Son zamanlarda katı–faz ekstraksiyonu (SPE, solid–phase 
extraction), geleneksel sıvı–sıvı ekstraksiyonuna göre daha fazla ilgi uyandırmaktadır. SPE’nin klasik sıvı–sıvı
ekstraksiyonuna göre birkaç avantajının oldu u deneysel çalı malarla ispatlanmı tır. Örne in; (i) hızlı, basit ve herhangi 
bir numune kaybı olmaksızın çok küçük boyutta (mikrolitre hacimde) direkt numune uygulaması, (ii) yüksek 
zenginle tirme faktörü, (iii) hızlı faz ayrımı ve (iv) zaman ve maliyetten kazanç gibi (Liang at al., 2001).

SPE tekni inde adsorban olarak iyonik olmayan adsorpsiyon reçineleri, iyon–de i tirici reçineler, silika jel ve 
poliüretan köpük gibi materyaller çok geni  ölçüde kullanılmakta ve ba arılı sonuçlar elde edilmektedir. Bunlardan 
adsorpsiyon reçineleri ve özellikle Amberlite XAD türü reçinelerle yapılan çalı malara sıkça rastlanmaktadır. Bu 
reçinelerden Amberlit XAD–2, XAD–4, XAD–7, XAD–16 ve XAD–1180 ile ilgili pek çok çalı ma literatürde 
bildirilmi tir (Kumar, at al., 2001; Tunçeli ve Türker, 2002; Soylak ve ark., 2001). Ancak Amberlit türü reçinelerin yeni 
üyelerinden biri olan XAD–2000 ile yapılan çalı malara pek fazla rastlanmamaktadır (Duran ve ark., 1999; Duran ve
ark., 2000; Narin ve ark., 2001; Soylak ve ark., 2002). Bu reçineler, metal iyonları ile elatla tırıcı ligandlar arasında
olu turulmu  kompleksleri adsorplayarak zenginle tirme yapar. Daha sonra reçine üzerinde biriktirilmi  metal elatlar,
uygun bir çözücü ile elue edilir. 

Bu çalı mada adsorban olarak Amberlit XAD–2000 reçinesi kullanılmı  ve dietilditiyokarbamat ile kompleksleri 
olu turulmu  metallerin (Cu, Fe, Co, Ni, Pb, Cd, Mn, Cr ve Zn) zenginle tirilmesi gerçekle tirilmi tir (Uzun ve ark., 
2001). Yöntem, çe itli analitik parametreler açısından optimize edildikten sonra Trabzon’a içme suyu sa layacak
Kalyan Havzası akarsularına, De irmendere akarsuyuna ve KTÜ ebeke suyuna uygulanmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
1.1. Kullanılan Cihazlar 
Eser metallerin analizleri UNICAM 929 model atomik absorpsiyon spektrometre ile yapıldı. Cihazın çalı ma artları
Tablo 1’de verilmi tir. pH ölçümleri için cam elektrotlu HANNA 211 masaüstü pH metre kullanıldı.

1.2. Kullanılan Reaktifler ve Standart Çözeltiler 
Bu çalı mada kullanılan tüm reaktifler analitik saflıkta olup, Merck ve Fluka firmalarından edildi. Tüm tayinlerde 
deiyonize ve destile su kullanıldı. Cu(II), Fe(III), Mn(II), Co(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) ve Pb(II)’nin 0.5 M HNO3’te ve 
K2CrO4’ten Cr(VI)’nın suda hazırlanan 1000 ppm’lik stok çözeltileri kullanıldı. Bu stok çözeltiler uygun oranlarda 
seyreltilerek model ve standart çözeltiler hazırlandı. Tayinlerde kompleksle tirici olarak sodyum dietilditiyokarbamat’ın
etanoldeki % 0.1 (a/V)’lik çözeltisi kullanıldı.

Çözeltilerin pH’larının ayarlanması için tampon çözeltiler kullanıldı. pH 2 için; Na2SO4–NaHSO4, pH 4 ve 6 için; HAc–
NH4Ac, pH 8 ve 10 için; NH3–NH4Cl ve pH 12 için; NaOH–Na2HPO4’ın suda uygun oranlardaki karı ımlarını ihtiva 
eden tampon çözeltiler hazırlandı.

1.3. Mini Kolonun Hazırlanması
Borosilikat camdan imal edilmi  poröz diskli 1x10 cm mini kolon ldam firmasından temin edildi. Adsorban olarak 
Amberlit XAD–2000 reçinesi kullanıldı (Sigma). Reçine agat havanda ö ütülüp de i ik boyutlarda elek aralı ına sahip 
eleklerden elendi. 50–150 µm aralı ı alındı ve kolona yüklenmeden önce sırasıyla, 1M NaOH, su, 1M HNO3, su, aseton 
ve tekrar su ile yıkandı ve kurutularak desikatörde saklandı. Bundan tartılan 250 mg reçine kolona su veya su–aseton 
karı ımıyla yüklendi  

1.4. Numune Alma 
Ba ta, ileride Trabzon’a içme suyu sa layacak Kalyan Havzası akarsuları olmak üzere, De irmendere ve KTÜ ebeke
suyundan numuneler alındı. Derelerden toplanan su numunelerinin alındı ı istasyonlar ekil 1’de gösterilmi tir. Su 
numunelerinin toplanmasında polietilen i eler kullanıldı. Numune kapları, numune alınmadan önce sırasıyla deterjan, 
musluk suyu HNO3, musluk suyu, saf su ve numunenin kendisi ile birkaç kez çalkalandı. Numuneler alınırken, litre 
ba ına 1 mL der.HNO3 ilave edildi. Laboratuvara getirilen numuneler, kaba tortulardan arındırıldıktan sonra 0.45 µm 
selüloz asetat membrandan süzüldü. 

1.5. Zenginle tirme lemi
Yöntem, orijinal numunelere uygulanmadan önce model çözeltilerle test edildi. Cu(II), Fe(III), Mn(II), Co(II), Ni(II) ve 
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Cr(VI)’dan 25 µg, Zn(II)’dan 10 µg, Cd(II)’dan 5 µg ve Pb(II)’dan 
50 µg içeren 50 mL’lik bir çözelti hazırlandı. Bu çözelti 2–4 mL 
arasında uygun bir tampon çözelti (pH 2–12 arasında) ile 
tamponlandıktan sonra üzerine % 0.1’lik ligand çözeltisinden (Na–
DDTC) 5 mL ilave edildi. Kompleks olu umunun tamamlanması

için çözelti 10 dak bekletildi. Bu sırada mini kolon, hangi pH’da çalı ılıyorsa önce o pH’daki tampon çözelti ile 
artlandırıldı. Daha sonra metal elatları içeren çözelti, bir su trompu yardımıyla

dakikada 3–5 mL akı  hızı ile mini kolondan geçirildi. Mini kolondaki reçine üzerinde biriktirilen metal elatları 10 mL 
saf su ile yıkandıktan sonra eluasyon çözeltisinin 7.5 mL’si ile (asetonda 1 M HNO3) 25 mL’lik bir behere alındı. Beher 

içeri i bir ısıtıcı tabla üzerinde 30–40 oC’de kurulu a yakın
buharla tırıldı ve kalıntı 1 M HNO3 ile 10 mL’ye seyreltildi. Elde 
edilen çözelti son olarak, içerdi i metallerin tayini için FAAS ile 
analizlendi. Bu i lemler; pH, çözücü türü, deri imi ve hacmi, tuz 
etkisi ve numune hacmi optimizasyonları için tekrarlandı.

BULGULAR VE TARTI MA
Uygulanan yöntem çe itli analitik parametreler açısından model çözeltilerin kullanımı ile optimize edildi. Bilinen 
miktarlarda eser metalleri içeren bir seri model çözelti, çe itli artlarda kolondan geçirilerek metallerin ne kadar geri 
kazanıldıkları (recovery) incelendi. Zenginle tirme ve ayırma i lemi, kantitatif geri kazanımın sa lanabilmesi için pH, 
eluent cinsi, deri imi ve hacmi, matriks (tuz) etkisi ve numune hacmi gibi analitik parametreler açısından optimize 
edildi. Bu i lemler için 50 mL deiyonize su içerisine metallerin bilinen miktarları ilave edildi ve yukarıda anlatılan
zenginle tirme i lemi uygulandı. Ba langıçta ortama ilave edilen miktarlarla zenginle tirme i leminden sonra elde 
edilen sonuçlar kar ıla tırılarak her bir metalin geri kazanımları hesaplandı.

2.1. pH’nın Geri Kazanıma Etkisi 
pH 2–12 arasındaki her bir metalin geri kazanım verimleri incelendi. Cr(VI)’nın bazik bölgelerde hiç geri 
kazanılamadı ı, asidik bölgelerde, özellikle pH 4’te yüksek oranda geri kazanıldı ı belirlendi. Elde edilen sonuçlara 
göre Cr(VI) hariç tüm metaller için optimum pH, 8 olarak belirlendi. Ayrıca pH 8 için kullanılan NH3–NH4Cl
tamponunun herhangi bir negatif etkisinin olmadı ı da görüldü. Bundan sonraki optimizasyon çalı maları pH 8’de 
gerçekle tirildi. Geri kazanımın pH ile de i im grafi i ekil 2’de gösterilmi tir.

2.2. Eluent (Eluasyon Çözeltisi)  Türünün Etkisi 
Amberlit XAD–2000 reçinesi üzerinde biriktirilen metal–DDTC kompleksleri için en iyi eluasyon çözeltisinin 
seçiminde de i ik asitlerle birlikte farklı organik çözücüler denendi ve her birinin geri kazanım yüzdeleri belirlendi. 
Denenen çözücüler arasında özellikle asetonlu asitlerin sulu ve etanollü asitlere göre daha yüksek geri kazanım verimi 

Tablo 1. AAS ve oyuk katot lambalar için çalı tırma 
artları

Table 1. Operating conditions for AAS and hallow 
cathode lamps

Parametreler

Zemin düzeltme ünitesi      : Döteryum lamba 
Alev ba lı ı uzunlu u
(cm)

: 5 

Alev tipi : Hava/asetilen 

Yakıt akı  hızı (L dak–1) : 1.0–4.4 

Element Dalga boyu ( )
Slit
aralı ı
(nm)

Lamba 
akımı (mA) 

Fe 248.3 0.2 11.5 
Cu 324.8 0.5 3.5 

Mn 279.5 0.2 9.0 

Ni 232.0 0.2 11.5 

Co 240.7 0.2 11.5 

Cd 228.8 0.5 5.1 

Zn 213.9 0.5 7.5 

Pb 217.0 0.5 6.0 

Cr 357.9 0.5 9.0 

ekil 1.  Su numunelerinin alındı ı pilot 
bölgeler
Figure 1.  Sampling locations for water 
samples 
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sa ladı ı görüldü. En yüksek geri kazanımlar asetonda nitrik asit ve asetonda HCl ile bulundu. Asetonlu asitlerden 
asetonda–HNO3 karı ımı eluasyon çözeltisi olarak belirlendi ve di er parametrelerin optimizasyonunda bu karı ım
kullanıldı (Tablo 2). 

2.3. Eluent Deri iminin Etkisi
Çözücü seçiminden sonra asetonda nitrik asit çözeltisinin deri iminin optimizasyonu gerçekle tirildi. Bunun için 
astonda 0.25, 0.50, 1.00, 2.00 ve 4.00 M HNO3 denendi ve hemen hemen tüm konsantrasyonlarda yüksek geri kazanım
sa landı ı görüldü. Ancak HNO3 konsantrasyonu 4M oldu unda geri kazanımın dü tü ü görüldü. Ayrıca 4M ve daha 
yüksek deri imde asit kullanıldı ında reçinede kalıcı renklenme ve yapı de i ikli i gözlendi. Daha sonraki çalı malar 
için optimum eluent deri imi asetonda 1M HNO3 olarak seçildi (Tablo 3).

2.4. Eluent Hacminin Etkisi 
Bunun için 2.5, 5.0, 7.5, 10,0 ve 15.0 mL’lik hacimlerde asetonda 1M HNO3’in geri kazanım üzerine etkileri incelendi 
ve hemen hemen tüm hacimler için yüksek geri kazanımlar elde edildi (Tablo 4). Optimum eluent hacmi 7.5 mL olarak 
belirlendi ve sonraki a amalarda bu hacim kullanıldı.

2.5. Matriks yonlarının Etkisi (Tuz Etkisi) 
Na+, K+, Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının geri kazanıma etkileri incelendi. Bunun için Na+, K+, Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının çe itli
deri imlerdeki klorür tuzları zenginle tirme ortamına ilave edildi. Bu tuzların ortamda hem tek tek, hem de beraber 
bulunduklarında geri kazanım verimini etkilemedikleri görüldü(Tablo 5). Özellikle yüksek Na+ ve Mg2+ deri imlerinde 
geri kazanımın etkilenmemesi metodun deniz suyuna da uygulanabilece ini göstermi tir.
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ekil 2. Metallerin geri kazanımı üzerine pH’nın etkisi (N=3, V=50 mL) 
Figure 2. Effect of pH on the recovery of the metal ions 

Tablo 2. Eluent türünün metal iyonlarının geri kazanımına etkisi (N=3, V= 50 mL) 
Table 2. Effect of the eluent solution type on the recovery of the metal ions  

   Geri Kazanım (%) 

Eluent Tipi Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Suda 1 M HCl 78 63 0 1 0 53 35 55 
Etanolde 1 M HCl 94 85 10 85 42 95 93 80 

Asetonda 1 M HCl 96 87 91 97 98 105 96 83 

Suda 1 M HAc 72 21 2 0 0 0 12 8 

Etanolde 1 M HAc 87 36 41 65 45 75 92 18 

Asetonda 1 M HAc 64 71 89 100 97 88 95 81 

Suda 1 M HNO3 64 71 0 2 0 82 75 52 

Etanolde 1 M HNO3 95 84 38 93 86 90 86 79 

Asetonda 1 M HNO3 98 87 93 103 98 103 96 88 

Kloroform 47 6 68 81 81 91 90 62 
Aseton 50 10 80 98 92 89 87 76 
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Tablo 3. Eluent deri iminin metal iyonlarının geri kazanımına etkisi (N=3, V=50 mL) 
Table 3. Effect of the eluent concentration on the recovery of the metal ions  

Geri Kazanım (%) Eluent
Deri imi (M) Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

0.25  88 83 87 95 96 89 95 72 

0.50  92 86 89 97 98 100 97 83 

1.00  98 87 93 103 98 103 96 88 

2.00  93 90 90 99 98 87 96 81 

4.00  91 88 79 92 88 82 89 75 

Tablo 4. Eluent hacminin metal iyonlarının geri kazanımına etkisi (N=3, V=50 mL) 
Table 4. Effect of the eluent volume on the recovery of the metal ions  

Geri Kazanım (%) Eluent Hacmi 
(mL) Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

2.5 94 86 79 98 95 102 100 76 
5.0 94 84 92 98 95 104 96 80 

7.5 98 87 93 103 98 103 96 88 

10.0 95 85 93 99 97 105 100 89 

15.0 96 92 90 102 101 102 100 88 

Tablo 5. Matriks iyonlarının geri kazanım üzerine etkisi (N=3, V=50 mL) 
Table 5. Effect of the matrix ions on the recovery 

  Geri Kazanım (%) 

yon
Deri im
(mg L– Tuz Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Na+ 500 NaCl 90 82 99 103 95 91 92 88 
1000  92 84 94 101 97 96 94 87 
10000  94 88 95 98 95 95 95 85 

K+ 250 KCl 92 85 90 99 97 96 94 88 

500  95 86 92 102 99 99 99 89 
1000  96 82 91 99 100 103 98 90 

Ca2+ 250 CaCl2 96 85 92 103 101 94 100 85 

500  98 88 96 96 102 102 96 86 
 1000  97 89 93 97 98 94 95 82 

Mg2+ 250 MgCl2 96 82 90 103 101 95 99 88 

 500  94 86 90 99 102 97 97 90 
 1000  92 82 93 100 103 99 100 87 

Karı ık   96 84 97 104 104 102 101 85 

2.6. Numune Hacminin Etkisi 
Gerçek su numunelerinde mevcut eser element deri imleri çok dü ük oldu undan sa lıklı ölçüm için yeteri kadar fazla 
hacimli numune içerisindeki eser elementleri mümkün oldu unca dü ük hacme almak gerekir. Bu nedenle 
kullanılabilecek maksimum numune hacmi optimize edilmi tir. Bu amaçla 50 mL’den 1000 mL’ye kadar de i ik
numune hacimlerinde eser metallerin geri kazanımları incelenmi  ve 500 mL’ye kadar geri kazanımların de i medi i,
500 mL numune hacminden sonra özellikle Mn ve Fe’in geri kazanımlarında azalmalar oldu u görülmü tür ( ekil 3). 

2.7. Yöntemin Do ruluk Testi 
Yöntemin do rulu unun testi için, toplanan gerçek numunelerin 50 mL’sine eser metallerin bilinen miktarları iç 
standardı olarak ilave edildi ve zenginle tirme i lemi aynen uygulandı. Elde edilen sonuçlardan metallerin geri kazanım
yüzdeleri hesaplandı (Tablo 6). Bulunan sonuçlara göre gerçek numune matrikslerinin, metallerin geri kazanımını
etkilemedi i görüldü. 

190



2.8. Yöntemin Gerçek Numunelere Uygulanması
Yöntem, yukarıda açıklanan parametreler açısından optimize edildikten sonra gerçek numunelere uygulandı. Yöntem, 
Trabzon’un Kalyan Deresi’nin 3 koluna (Çifdere, Temelli ve Ku tül Deresi), De irmendere’ye ve musluk suyuna 
uygulandı. Bunun için her bir su numunesinden 500 mL alındı ve pH’ları 8’e ayarlandıktan sonra DDTC ile elatları
olu turulan metaller mini kolonda Amberlit XAD–2000 reçinesi üzerinde zenginle tirildi ve 5 mL suda 1M HNO3

ortamına alındı. FAAS ile elde edilen sonuçlar Tablo 7’de gösterilmi tir. Tayinlerde ba ıl standart sapma < % 6 olarak 
bulundu (Tablo 7).
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ekil 3. Numune hacminin metal iyonlarının geri kazanımı üzerine etkisi (N=3) 
Figure 3. Effect of the sample volume on the recovery of the metal ions 

Tablo 6. Standart ekleme yöntemi ile geri kazanım için do ruluk testi sonuçları (N=3,  V=50 mL) 
Table 6. The accuracy test results for spiked recovery

Geri Kazanım (%) 

Numune  Eklenen (µg) Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Çifdere 0 – – – – – – – – 
 10 98 88 96 100 97 94 97 85 
 25 95 87 98 98 101 102 95 83 

D.Dere 0 – – – – – – – – 
 10 95 85 94 96 102 94 96 84 
 25 97 90 98 99 99 96 96 87 

Ku tül 0 – – – – – – – – 
 10 99 90 97 101 98 96 93 80 
 25 97 90 95 95 101 94 92 80 

Temelli 0 – – – – – – – – 

 10 97 86 96 96 99 97 95 80 
 25 96 89 99 98 103 100 95 82 

0 – – – – – – – – 
çme suyu 

10 97 88 99 97 101 97 96 85 

 25 96 86 98 99 100 93 94 81 
– : Gözlenemedi 
Tablo 7. Gerçek su numunelerin önerilen metotla belirlenen eser metal içerikleri (V=500 mL, N=3 ve BSS: < % 6) 
Table 7. Trace metals contents of real water samples with the proposed method   

Konsantrasyon (µg L–1)
Numune

Mn Fe Co Ni Cu Zn Cd Pb 

Çifdere 0.73 33.6 0.56 2.21 9.00 24.7 14.00 2.56 
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De irmendere 2.22 275.0 0.89 2.00 6.67 5.0 3.40 1.95 
Ku tül 0.51 29.0 0.37 0.58 2.31 12.3 2.10 0.76 

Temelli 0.88 46.6 0.40 1.77 7.68 18.4 1.51 1.95 

çme suyu 0.10 0.3 0.66 0.27 0.96 10.1 0.02 – 

SONUÇ
Bu çalı mada yeni bir eser element tayin yöntemi geli tirilmi tir. 100 kat zenginle tirme faktörü ile içme ve yüzey 
sularına (dere, nehir ve göl) uygulanabilece i test edilmi  ve güvenilir sonuçlar elde edilmi tir. Ayrıca sodyum, 
kalsiyum ve magnezyum iyonlarının tayinde olası giri imleri de incelenmi  ve tayini engelleyen önemli bir giri imle 
kar ıla ılmadı ından, deniz suyu gibi tuzlu sulara da uygulanabilece i sonucuna varılmı tır.

Bunlardan ba ka pH 2–4 arasında Mn’ın geri kazanımının hiç olmaması, bu aralıkta Mn tuzlarının sulu çözeltilerinden 
di er metallerin (Cr, Cu, Zn) zenginle tirilip tayin edilebilece ini ortaya koymu tur. Yine pH 8’de Cr(VI)’nın dü ük
geri kazanımı (< %5), Cr(VI) tuzlarından di er metallerin zenginle tirilebilece ini bize göstermi tir.

Yöntem, di er yöntemlere göre basit, her alanda uygulanabilir, ekonomik ve kısa sürede sonuç alınabilirli i açısından
avantajlıdır. Ayrıca zenginle tirmede kullanılan reçinenin kolonda 150–200 kez kullanılabilir olması da ekonomik 
açıdan önemlidir. 

Eser metaller, gerek dü ük konsantrasyonlarda, gerekse karı ık matriksli ortamlarda bulunduklarından, uygulanan 
zenginle tirme yöntemi hem deri imlerini 100 kat artırmı , hem de daha temiz bir matriks sa lamı tır. Böylece µg L–1

seviyesinde metal deri imleri kolaylıkla ve do rulukla tayin edilebilmi tir.

Ayrıca bu yöntemle içme sularında belirlenen eser metal seviyeleri, Dünya Sa lık Örgütü (WHO)’nün, Avrupa 
Toplulu u’nun ve TS–266’nın verdi i standartlara uygun bulunmu tur.
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ÖZET 
Dünya toplam su rezervinin %98’i kutuplarda kullanılmaz halde bulunmakta ve ancak %1’i, insan ihtiyacına uygun 
niteliktedir. Kaynak da ılımındaki dengesizli e ra men son 25 yılda toplam su tüketiminin, %400’e yakın bir artı
gösterdi i söylenebilir.  Türkiye ile Suriye ve Irak arasında soruna neden olan su kaynaklarının ba ında Dicle ve Fırat
nehirleri gelmektedir. Fırat Nehri toplam suyunun %88’i Türkiye, %12’si ise Suriye topraklarından kaynaklanmaktadır.
Dicle Nehri su potansiyelinin %52’si Türkiye, %48’lik kısmını da Irak’tan almaktadır. Suriye; her iki nehre toplam 
katkısı en dü ük ülke oldu u halde, su konusunda en fazla problem yaratan devlettir. Üstelik Lübnan’da Bekaa 
Vadisi’nden do up Hatay’dan geçerek Samanda ı yakınlarında Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’ni kendi ulusal suyu 
olarak görmekte, istedi i gibi kullanmaktadır. Yaz aylarında iyice azalan suyu kesip; kimyasal atıklarla kirleterek, Amik 
Ovası’ndaki tarıma büyük zarar vermektedir.  Ara tırmanın ilk bölümünde, Aras ve Meriç nehirlerinin de dahil oldu u
uluslararası sular ile ilgili analiz yapılmaktadır. Ara tırmanın ikinci bölümünde; su politikaları konusuna uluslararası
hukuk kuralları çerçevesinde bakılmakta, bu ba lamda su meselesindeki ilk yazılı metin olan 21 Ekim 1921 tarihli 
Ankara tilafnamesi, Lozan Antla ması, Türkiye-Fransa Dostluk ve yi Kom uluk Sözle mesi, Türkiye ile Irak arasında
29 Mart 1946’da imzalanan Dostluk ve yi Kom uluk Antla ması maddeleri yorumlanmı tır. Ara tırmanın son 
bölümünde; su meselesinin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisinin analizi, 1964 yılı Keban Barajı’nın yapımı ile 
ba latılmı tır. Gerçekte Keban Barajı havzadaki su miktarını de i tirmeyecek; tam tersi Fırat Nehri sularının %70’ini 
düzenleyerek, her iki ülkedeki depolama tesislerine olumsuz etkisi olmayacak bir proje idi. Üstelik Türkiye, 1964’ten 
itibaren Suriye’ye saniyede 350 metreküp taahhüt etmi  ve sözünde durmu tur. 1980 yılında hayata geçirilen Güney 
Do u Anadolu Projesi (GAP), özellikle Suriye ile olan sorunları zirveye çıkarmı tır. Türkiye’de kalkınmanın
sürdürülebilirli i üzerine günümüze kadar gerçekle en kurumsalla ma süreci hakkında özet bilgi verilmekte; daha sonra 
bu sürece katkı sa laması beklenen proje yönetimleri kapsamında, su politikalarının öneminin anla ılabilmesi için örnek 
bir model analiz edilmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Su potansiyeli ve tüketimi, uluslararası hukuk, sürdürülebilir kalkınma, proje yönetimi 

ABSTRACT
Total water reserve of world is nearly present at the poles (%98 percentage) and the other part of %1 percentage is 
optimum quality for men usage. Although imbalance in distribution of resources; during last 25 years, it can be said that 
consumption of water is increased approxiamately %400 percentage.  Dicle and Fırat Rivers are the biggest problems 
between Syria, Iraq and Turkey countries. Fırat River’s total water of %88 part comes from Turkey and the other part 
(%12) comes from Syria land resources. On the other hand, Dicle River’s is %52 Turkey and %48 Iraq respectively. 
Despite its addition to land resources the worst, Syria usually makes problems about distribution. It also uses Asi River 
as if its own national river and this makes big harm in agriculture of Amik Land in Turkey.  In the first chapter of this 
research, analysis about international waters including Aras and Meriç Rivers is done. In the second chapter, politics 
about waters is discussed by using international law rules. By the way; beginning from the first written text, several 
international contracts are examined.  At the last part of research, the effects of water problems on sustainable 
development is discussed. The beginning of its history is the construction of Keban Barrage in 1964. In fact, Turkey 
promised to give 350 cubic meters of water to Syria and there was never problem about this promise since then. After 
this construction, the Project of South-Eastern Anatolia was the main problem between Syria and Turkey since 1980. At 
the end of this research, an example model of sustainable development is told. By the way, it is thought that water 
politics problem can easily be understood by the reader. 
Keywords: Potential of water resource and its consumption, international law, sustainable development, project 
management 
______________________________________________________________________________________________
G R
Dünya toplam su rezervinin ancak yüzde biri, insan ihtiyacına uygun olan tatlı su özelli i ta ımaktadır. Birle mi
Milletler Gıda Te kilatı'nın de erlemelerine göre, dünya toplam su rezervinin yüzde 2,6'sını olu turan tatlı suların yüzde 
98'i kutuplarda kullanılmaz haldedir. Su tüketiminde son 25 yılda yüzde 400'lük bir artı  görülmektedir (Özey, 1997, a). 

Bilim adamlarının tespitine göre dünyada 26 adet su yoksulu ülke vardır ve bunlardan 9'u Ortado u ülkesidir. Su 
yoksullu u sınırı ise yılda ki i ba ına dü en 1000 metreküp olarak tanımlanmaktadır (Tomanbay, 1998a). 

Türkiye'nin su zengini bir ülke oldu una dair yaygın bir inanç vardır. Ancak su zengini bir ülkede ki i ba ına yıllık su 
tüketimi ortalama 10.000 metreküp olarak kabul edilmektedir. Bu miktar Türkiye’de 1830, su fakiri oldu unu iddia 
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eden Suriye'de 2362, Irak'ta ise 5192 metreküptür. Bu durumda Türkiye’nin su zengini olmadı ı söylenebilir (Kene ,
2002, a).

Ara tırmanın ilk bölümünde, uluslararası ve sınır a an su kavramları tanımlanmakta ve aralarındaki farklar üzerinde 
durulmaktadır. Ara tırmanın ikinci bölümünde, tanımlanmı  sular ile ilgili problemlerin çözümü amacıyla uluslararası
hukuk kuralları çerçevesinde hangi geli melerin ya andı ı tespit edilmektedir. Ara tırmanın üçüncü ve son bölümünde; 
su politikaları ile ilgili sorunların, sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu ba lamda öncelikle 
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma kavramının geli imi hakkında kısa bir özet verilmi tir. Daha sonra, günümüzde 
sürdürülebilir kalkınmanın sa lanması noktasında temel önem te kil eden “proje yönetimi” kavramının içeri i hakkında
ayrıntılı yorum yapılmaktadır. Ara tırmanın son bölümünde, konu ile ilgili gelecekte yapılması muhtemel tartı ma 
ba lıkları gündeme getirilmektedir. Sonuç kısmı ile ara tırma son bulmaktadır.

1. ORTADO U SU POL T KALARI AÇISINDAN TÜRK YE VE KOM ULARI
Türkiye'nin dahil edildi i sava  senaryolarında sorunun temel dayana ını uluslararası su veya sınır a an sular 
olu turmaktadır. Her iki kavram arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Birincisi, iki farklı devletin topraklarında yer 
alan ve arada sınır olu turan sulardır. kincisi ise, bir devletin sınırları içinde do an ve ba ka devletin sınırlarına geçip 
buralarda aktıktan sonra denize dökülen sulardır. Birle mi  Milletler Te kilatı Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun 
hazırladı ı "Uluslararası Su Yollarının Ula ım Dı ı Amaçlı Kullanımları Kanunu Hakkındaki Sözle mesi" tasarısı;
Birle mi  Milletler Genel Kurulu'nda 1997 Mayıs'ında oylanarak kabul edilmi , ancak Türkiye, sınır a an su kabul etti i
Dicle ve Fırat nehirlerini uluslararası su olarak de erlendiren bu tasarıya, red oyu vermi tir
(http://www.stradigma.com/turkce/temmuz2003/makale_02.html - 01.08.2005). 
Türkiye'nin özellikle Suriye ve Irak arasında sorunlara neden olan su kaynaklarının ba ında Dicle ve Fırat nehirleri 
gelmektedir. Fırat Nehri Türkiye'de Erzurum yakınlarında do makta, ana kaynaklarını Do u Anadolu Bölgesi'nden 
alarak Suriye ve Irak topraklarına geçmekte ve Dicle Nehri ile birle tikten sonra Basra Körfezi'ne dökülmektedir 
( zbırak, 1996, a). Devlet Su leri'nin verilerine göre (1937-1993 geneli) yıllık ortalama su miktarı 31 milyar 580 
milyon metreküptür. Fırat Nehri toplam suyunun %87,7'si Türkiye topraklarından, %11,3'ü ise Suriye topraklarından
kaynaklanmaktadır (Kene , 2002, b).Dicle Nehri ise, Elazı  yakınlarından do up, asıl kaynaklarını Do u Anadolu'daki 
da lık alanlardan olan Batmansu, Ilısu, Batan, Yanarsu gibi büyük sular ve di er kaynaklardan alarak, yakla ık 70 km. 
Türkiye-Suriye sınırını olu turup Irak topraklarına girmektedir. Su potansiyelinin %52’si Türkiye, % 48’ini Irak'tan 
almaktadır (Tomanbay, 1998, b).  Bu noktada Suriye'nin Asi nehriyle ilgili tutumundan bahsetmekte yarar vardır.
Suriye, Asi Nehri'nin sularını istedi i gibi kullanmakta ve böylece uluslararası ortamda tartı maya fırsat vermektedir. 
Asi Nehri Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nden do makta ve Amik Ovası'na girmeden önce 20km boyunca Türkiye-Suriye 
sınırında akmaktadır. Yaz aylarında iyice azalan su kimyasal atıklarla kirletilmekte ve ovadaki tarıma büyük zarar 
vermektedir. 

Türkiye'nin bir di er sınır a an ve sınır olu turan suyu da Aras Nehri'dir. Aras, Do u Anadolu'nun kuzeyinde çe itli
kaynaklardan beslenir ve Hazar Gölü'ne dökülür. Aras, 150km mesafeyle Türkiye-Ermenistan sınırını olu turup ran'a 
geçmektedir. Bu özelli iyle de sınır a an su kimli indedir ve günümüze kadar yapılan anla malar sonucunda önemli bir 
sorun olu turmadı ı vurgulanabilir.  Meriç Nehri ise Bulgaristan'dan do arak, Edirne yakınlarında Batı Trakya'dan 
gelen Arda ve Bulgaristan'dan gelen Tunca ırmaklarıyla birle mektedir. Türkiye ile Yunanistan arasında su ta kınlarına
kar ı 1951 yılında "Meriç Havzası Master Planı" hazırlanmı tır. Ancak suyun kayna ı Bulgaristan'dadır. Bulgaristan bu 
plana katılmadı ı için, gereken tesisler tamamlanmamı tır ( zbırak, 1996, b). 

2. ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN SU SORUNLARI 
Yakın gelecekte Türkiye'nin ba ını daha fazla a rıtaca ı dü ünülen Suriye ile su meselesindeki ilk yazılı metin, 21 
Ekim 1921 tarihli "Ankara tilafnamesi"dir. Antla manın 12.maddesi, Kuveyk Suyu'nun Halep ile Halep'in kuzeyindeki 
Türk bölgesi arasında iki taraf ihtiyaçlarını gözetecek ekilde payla ımını öngörmekte idi. Antla maya göre Halep, 
Fırat'ın sularından "kendi yapaca ı harcamalarla" su alabilecekti. (Soysal, 1983).  

Suyun uluslararası kullanımıyla ilgili olarak Türkiye'nin taraf oldu u di er anla ma "Lozan Antla ması"dır.
Antla manın 109.maddesinde; “yeni bir sınır çizilmesi sebebiyle bir devletin sular sistemi, bir ba ka devletin 
topraklarında yapılan çalı malara ba lı ya da kayna ı ba ka devletin ülkesinde olan sular, taraf devletlerin birbirine 
çıkarını saklı tutacak biçimde bir anla ma yapması gerekmektedir” ifadesi bulunmaktadır (Meray, 1973). 

Lozan Barı  Antla ması'nın söz konusu maddesine göre, Fırat ve Dicle nehirlerine kayda de er bir katkısı olmayan 
Suriye'nin hak istemek için güçlü bir dayana ı yoktur. Ancak 1926 yılında imzalanan "Türkiye-Fransa (Suriye ve 
Lübnan çin) Dostluk ve yi Kom uluk Sözle mesi"nin 13.maddesiyle Türkiye, Halep ehri'ne Fırat Nehri'nden su 
vermeyi kabul etmi tir (Pazarcı, 1999, a). 

Türkiye ile Irak arasında imzalanan 29 Mart 1946 tarihli "Dostluk ve yi Kom uluk Antla ması'nın" 6.maddesine ek 
olarak, "Dicle, Fırat ve Kolları Sularının Düzene Konması" protokolü imzalanmı tır. Antla mada “nehirlerden düzenli 
su alınması ve ta kınların önlenmesi için Türkiye'de akı  gözleme istasyonları kurulması” gibi hususlar vardı.
Günümüzde geçerli olan protokol, tam olarak uygulanamamı tır (Pazarcı, 1999, b). 
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1954 yılında Türkiye'nin Fırat Nehri üzerinde Keban ve Karakaya barajları projesini hayata geçirmeye ba layana kadar, 
Suriye ve Irak'la kayda de er bir sorun söz konusu olmamı tır. 1964 yılında Keban Barajı'nın yapımı, Suriye ve Irak 
tarafından endi eyle kar ılanmı tır. Türkiye 1964'te baraja su tutulması a amasında, Suriye'ye saniyede 350 metreküp 
su bırakmayı taahhüt etmi  ve sözünde durmu tur (Elekda , 1996). 

Suriye, Asi Nehri üzerine in a etti i barajlarla suyu istedi i gibi kullanmı ; Amik Ovası'na su bırakmamı , üstelik Fırat
Nehri üzerinde Sovyetler Birli i'nin parasal deste iyle Tabka Barajı'nın yapımına ba lamı tır. 1974 yılında hem Keban, 
hem de Tabka Barajı tamamlanmı , barajlarda su tutma tarihi de çakı mı tır. Bu durum Suriye ile Irak arasında da 
büyük bir sorun olu turmu , Suudi Arabistan ve Sovyetler Birli i'nin arabuluculu u ile suya dayalı sava ların ba laması
önlenmi tir. Bu geli melerden sonra Karakaya Barajı’nın in aatına ili kin geli meler de, Suriye’nin ba lattı ı
uluslararası giri imler ile engellenmeye çalı ılmı tır (Pazarcı, 1999, c)

Türkiye'nin Keban ve Karakaya barajlarının yapımıyla ba lattı ı Güneydo u Anadolu kaynaklarını kullanarak, 
“bölgesel sürdürülebilir kalkınma”yı hedefleyen faaliyetleri soruna yeni bir boyut getirmi tir. 1980 yılında hayata 
geçirilen Güney Do u Anadolu Projesi (GAP), Suriye ile sorunları zirveye çıkarmı tır. Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde 
yapılacak 22 baraj, 19 hidroelektrik santral, iki büyük sulama kanalı yapımını öngören projenin tamamlanmasıyla 1,7 
milyon hektar arazinin sulanması ve yılda 27 milyar kilowat elektrik enerjisinin üretimi sa lanacaktır (Tomanbay, 1998, 
c). Bu proje üzerine Suriye; PKK terör örgütünü desteklemi  ve Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde 30-40.000 teröristin 
yeti mesine yardımcı olmu tur.

Türkiye ve Suriye'nin Fırat havzasındaki arazilerinden Fırat suyu ile sulamayı planladı ı verimli arazilerinin sadece 
kar ıla tırıldı ında, Türkiye'nin GAP ile bölgedeki sulanabilir kalitedeki arazilerin yüzde 59'unu dikkate aldı ını,
Suriye'nin ise bütün topraklarında Fırat'tan alaca ı suyu kullanma hesabında oldu u görülmektedir. (Tomanbay, 1998, 
d).

Suriye ve Irak su sorununa, "kazanılmı  hak ya da tarihi hak" çizgisinden bakmaktadır. ki ülkenin iddiası binlerce 
yıldır iki nehrin sularını kullanarak tarihi-kazanılmı  haklarının söz konusu oldu udur. Türkiye ise, su meselesinde son 
zamanlara kadar egemenlik ilkesine dayanan bir politika izlemi tir ( ehsuvaro lu, 2000, a). 

Türkiye'nin sorunun çözümü hususunda attı ı en önemli adım; üç ülke arasında suyun adaletli ve rasyonel kullanımını
gerçekle tirmek için toprak, bitki ve mühendislik gibi çalı malar yapmak üzere bir "Ortak Teknik Komite" kurulması
önerisidir. lk olarak Türkiye ve Irak arasında imzalanan "Karma Ekonomik Komisyon Protokolü"'ne göre olu turulan
Ortak Teknik Komite 1982 yılında Türkiye ve Irak arasında gerçekle tirilmi  ve daha sonra Suriye de katılmı tır. 5-8 
Kasım 1984’te be incisi gerçekle tirilen toplantıda Türkiye tarafından, "Fırat ve Dicle Havzası'nın Sınır A an Sularının
E it ve Gerçekçi Kullanımı çin Üç A amalı Plan" olarak nitelenen proje gündeme getirilmi tir (Kene , 2002, c). 
Türkiye projeyi sunarken, Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun raporlarını dikkate alarak bölge barı ı için olumlu bir 
yakla ım sergilemi tir (Tomanbay, 1998, e) Türkiye Üç A amalı Plan teklifini 26 Haziran 1990 tarihinde üçlü 
toplantıda ve 1993 yılında Irak ve Suriye ile yaptı ı ikili görü melerde de tekrarlamı tır. Ancak Türkiye'nin plan 
çerçevesinde üç ülkenin su ve kara kaynaklarının envanter çalı masını ortak gerçekle tirme teklifi, iki devlet tarafından
reddedilmi tir. Irak, Fırat'ın sularından daha fazla faydalanmak istedi i için buna kar ı çıkarken, iki nehrin bütün olarak 
ele alınmasına ve Dicle'den Fırat'a su aktarılmasına da her iki devlet itiraz etmi tir. Payla ımın matematiksel bir oranda 
3'te bir nispetinde olması gerekti ini iddia etmi lerdir ( ehsuvaro lu, 2000, b). 

1987 yılında Ba bakan Turgut Özal'ın Suriye ziyareti sırasında iki ülke arasında Türkiye'nin yıllık ortalama saniyede 
500 metreküp su bırakmasını öngören bir protokol imzalanmı tır. Protokole göre aylık akım dü ük oldu u takdirde 
takip eden ayda bu açık kapatılacaktı. O güne kadar miktar belirleyici yazılı bir taahhüdü olmayan Türkiye, Suriye'nin 
PKK terör örgütüne verdi i deste i kesece i beklentisiyle bu anla mayı imzalanmı tır. Ancak Suriye beklenen 
davranı ı göstermeyip, bir süre pasif destek verdikten sonra eski politikasına dönmü tür (Resmi Gazete, 1987).  

Atatürk Barajı'nda su tutulması da ayrı bir polemik konusu olmu tur. Suyun tutuldu u 13 Ocak 1990 tarihine kadar 
saniyede 763 metreküp su bırakarak fazla suların Suriye ve Irak'taki barajlarında biriktirilmesine, Türkiye tarafından
imkan verilmi tir. Türkiye'yi "iyi kom uluk ruhuna" aykırı davranı ta bulunmakla suçlayan Suriye, PKK terör örgütüne 
deste ini devam ettirmi tir. 20 Ocak 1993 tarihinde iki ülke ba bakanları nezdinde Suriye'de yapılan görü melerden 
sonra imzalanan ortak bildiriyle, 1993 yılı bitmeden önce Fırat Nehri sularından taraflara ayrılacak miktarın tespiti 
meselelerinin sonuçlandırılması kararla tırılmı tır (Milliyet ve Sabah, 1993).  

Türkiye ile Irak arasında da benzer sorunlar olmasına ra men, Irak'ın son yıllarda su konusunu fazla gündeme 
getirmemesi nedeniyle sorun daha çok Suriye ile Türkiye arasında gibi görülmektedir. Aslında Ankara'nın Fırat ve 
Dicle nehirleriyle ilgili attı ı her adımda Irak da Suriye ile benzer tavrı sergilemi tir ( ehsuvaro lu, 2000, c). 

ABD'nin en yakın "stratejik ortaklarından biri" olan srail ise Ortado u'da suya en fazla ihtiyacı oldu unu hissettiren 
devlet olarak görülmektedir. Aslında Türkiye'nin bu do rultuda geli tirdi i bazı projeler bulunmaktadır. Bunlardan biri 
Manavgat Suyu projesidir. Söz konusu proje ile Manavgat Çayı'nın sularının bir kısmı Akdeniz Belen mevkiinde 
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toplanarak tankerler veya "dev plastik galonlarla" Ortado u ülkelerine gönderilmesi öngörülmektedir (Tomanbay, 1998, 
f).

Bir di er önemli adım da Barı  Suyu Projesi'dir. 1987 yılında gündeme gelen proje ile Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin 
Akdeniz'e dökülen sularını borular vasıtası ile Ortado u ülkelerine (Suriye, Ürdün, Filistin, srail) ula tırmak 
hedeflenmi tir. Projenin günlük su ta ıma kapasitesi 3,5 milyon metreküptür (Tomanbay, 1998, g) Siyasi açıdan bu 
projenin bugünkü artlarda hayata geçmesi zordur. Zira birbirleriyle sorunları olan bu devletler,  di erinin topra ından
geçen bir suya ba ımlı olmak istememektedirler. Proje teknik açıdan yapılabilir ama siyasi ve ekonomik açılardan
neredeyse imkansız görülmektedir. Aslında ekonomik açıdan maliyeti yüksek olan projenin masrafları, deniz suyunun 
arıtma i lemi maliyetinin üçte biri kadar hesaplanmı tır (Yeni afak ve Tomanbay, 1998, h). 

Barı  Suyu Projesi'ne alternatif olarak sunulan "Küçük Barı  Suyu" projesinin mimarı, Jhon Kolars'tır. Buna göre yine 
Ceyhan ve Seyhan gibi Türkiye'nin güneyinde bulunan Göksu ve Manavgat sularının, Ürdün'e kadar ta ınması
öngörülmektedir. "Küçük Barı  Suyu Projesi"nin ikinci alternatifi; suyun boru hattı ile Suriye'ye ula tırılması,
Suriye'nin ise Yarmuk Nehri'nin sularını kullanmayıp Taberiye Gölü'ne akıtması, buradan srail'e ya da Golan 
Tepeleri'ne kadar uzanacak bir su bankası kurarak Suriye, Ürdün, Filistin ve srail'in su ihtiyacını kar ılamaktır (Özey, 
1997, b). Barı  suyu projesi Türkiye'ye nüfuz kazandıraca ı, ayrıca srail'in de faydalanması söz konusu oldu undan
dolayı Suriye ve di er bölge ülkelerince kabul görmemi tir (Sirmen, 2000). 

3. TÜRK YE’DE SÜRDÜRÜLEB L R KALKINMA VE SU POL T KALARI L K S
Ekonomistlerin tarih boyunca uzun yıllar çevre sorunlarını görmezlikten gelmi ler, belki de hemen hiç 
önemsememi lerdir. Ekonomik politikaların gündemi; ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, i sizli in önlenmesi veya 
enflasyonun kontrol altına alınmasıydı. Zamanla bu politikaların do al çevre üzerinde yaptı ı tahribat gözlenmi , do al
çevre ve imkanların azalabilece i mesajları alınmaya ba lanmı tır (Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1989, a).

Aslında çevreye uygun ekonominin temel ko ulu “Sürdürülebilir Kalkınma”dır. Sürdürülebilir kalkınmanın sa lanması
ise ekolojiyi genel ekonomik çerçeve içinde bir bile en olarak görmek yerine, konuya tam ters yönden yakla arak
ekonomiyi ekolojik çerçeveler içine yerle tirmekle mümkün olmaktadır (Uslu, 1998).

Kalkınma, toplumu iyile tirmek demektir (Clark, 1996, a). Kalkınma; ekonomik büyüme, daha iyi ya ama standardı
olarak tanımlanabilir. Ülkenin insani ve do al kaynakları ile kurumlarının yönetimini geli tirerek bu hedefe ula ılabilir
(Clark, 1996, b). 

“Sürdürülebilir Kalkınma” (Sustainable development) kavramı yeni geli mekte olan bir kavram olup, henüz teorik 
temelleri net ve açık bir ekilde belirlenmi  de ildir. Kavram ile ilgili imdiye kadar birçok tanım yapılmı , bunlardan 
en ünlüsü “Ortak Gelece imiz” isimli raporda ele alınmı tır. Buna göre “Sürdürülebilir Kalkınma”; “bugünün 
ihtiyaçlarını, gelecek ku akların da kendi ihtiyaçlarını kar ılamasından ödün vermeksizin kar ılamak” eklinde
tanımlanmaktadır (Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, 1989, b). Ansiklopedik Çevre Sözlü ü’nde bu kavram; “Ekonomik 
kalkınmanın, do al varlıkları ve çevreyi tahrip etmeden gerçekle tirmesi” olarak tanımlanır (Ansiklopedik Çevre 
Sözlü ü, 2001).

Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ile aynı dönemlerde ortaya çıkmı  olan “Ecodeveloppement” kavramını
karı tırmamak gerekir. lk kez 1972 yılında Stockholm Çevre Konferansı’nda kullanılmı  olan “Ecodeveloppement” 
kavramı ile, yerel kaynaklardan adaletli bir biçimde yararlanmayı öngören bir kalkınma stratejisi kastedilmektedir 
(Kele  ve Hamamcı, 1998, a). Gelecek ku akların kendi gereksinimlerini kar ılayabilme olanaklarını ellerinden 
almadan kalkınmanın nasıl gerçekle tirilebilece i, sorusuna cevap; eldeki kaynakların sürdürülebilirli ini sa layacak
olan optimum kaynak da ılımıdır (Kele  ve Hamamcı, 1998, b). 

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma kavramı ilk defa, 1987 yılı sonrasındaki dönemde ciddi bir ekilde ele alınmaya 
ba lanmı tır. Aslında “çevre” olgusunun 1973-1977 yıllarını kapsayan 3. Be  Yıllık Plan döneminde ilk defa ele 
alındı ı görülebilir (Algan, 2000, a).  1992 yılında gerçekle tirilen Rio Zirvesi’nde a ırlıklı biçimde ele alınan
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir yakla ım ise, ilk kez 6. Be  Yıllık Kalkınma Planı ile benimsenmeye ba lamı ,
böylece Altıncı Be  Yıllık Kalkınma Planı, sürdürülebilir kalkınma kavramını kabul etmi tir (Egeli, 2000).  B.M. 
Stockholm Dünya Çevre Konferansında Türkiye, tüm üçüncü dünya ülkelerinin politikasına paralel olarak “kalkınmaya 
ayırdı ımız kaynaklarımızı kısmen çevre konularına tahsis edersek kalkınma yava lar…” tezi savunulmu tur. 6-7 ve 8. 
Kalkınma Planlarından anla ılabilece i üzere bunun yanlı  oldu u anla ılmı tır (Erim, 2000, a). 

1992 yılında Birle mi  Milletler tarafından Ulusal Çevre Eylem Planı (UÇEP) hazırlanmı tır. UÇEP’in hedefi; 
yenilenebilir kaynakların sürdürülebilir kullanımının te vik edilmesi, çevre ile ekonomiyi birlikte sürdürülebilir kılacak
politika, proje, program ve önerilerin geli tirilmesidir (Avrupa Birli i ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, 2001). Bu plan ile 
toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik planlar yapılırken, ekilebilir alanların sınırlılı ı, toprak 
yapısındaki de i kenlikler ve bölgeler arası da ılım dengesizliklerinin dikkate alınaca ı, yaylalar, otlaklar ve meraların
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sürdürülebilir kullanımına duyarlı olunaca ı belirtilmi , ayrıca sürdürülebilir olmayan bir biçimde avlanma 
yapılmaması gerekti i ifade edilmi tir (http://ekutup.dpt.gov.tr – 15.04.2002). 

UÇEP’in Türkiye çevre politikası açısından önemi; ilgili tüm kamu kurulu ları yanı sıra, Sivil Toplum Kurulu ları, özel 
sektör ve bilimsel kurulu lardan çok sayıda temsilcinin katılımı ile hazırlanmı  olmasıdır (Algan, 2000, b).  Mevzuat 
açısından sürdürülebilir kalkınma kavramı, ayrı analiz edilmelidir. Çevreyle do rudan ilgili bir yasa olan 2872 sayılı
Çevre Yasası’nın 1. maddesinde üstü kapalı bir ekilde sürdürülebilir kalkınma kavramından bahsedilmi tir (Türk 
Çevre Mevzuatı, 1999).  Çevre kavramına, hükümet programlarında ilk kez 26.01.1974 tarihinde kurulan Ecevit 
Hükümetinde rastlanır. Ancak burada daha çok “çevre sa lı ı” tabiri kullanılmı tır. 21.06.1977 de kurulan, (bu hükümet 
yerini güven oyu almadı ı için Demirel ba kanlı ında kurulan hükümete bırakmı tır) kinci Ecevit hükümetinin 
programında, “çevre” tabiri yalın olarak kullanılmı tır (Erim, 2000, b).  “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı (55.) III. 
Yılmaz Hükümeti, (51.) II. Çiller Hükümeti, (48.) I. Yılmaz Hükümeti ve (47.) Akbulut Hükümeti hükümet 
programlarında açık olarak, gerek isim gerekse kavrama yakın ifadeler ile belirtilmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Ara tırmada mekan sınırlaması olarak, Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma olgusu ele alınmı tır. Zaman sınırlaması
olarak, 1992 sonrasındaki dönem ayrıntılı bir ekilde analiz edilmi tir. Alana inme anlamında uygulama konusunda 
eksik kalınmı  oldu u söylenebilir. Ancak daha önce ba ka ara tırmalar sırasında özellikle Kars-Ardahan-I dır illerine 
yönelik yapılan alan ara tırmalarında, sivil toplum örgütlerinden temin edilmi  olan veriler analiz edilmi tir.

Türkiye’deki sürdürülebilir kalkınma olgusunun analizi için, tamsayım yönteminin kullanılmasının güç oldu u
ortadadır. Ancak bu ara tırmanın sonuçlarına dayalı olarak yapılacak olan di er ara tırmalarda, örnek kitle kullanımı
dü ünülebilir. Böylece sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerindeki etkisi ve bunun su 
politikalarını de i tirmesi gündeme gelecektir. 

BULGULAR
Ara tırmanın ikinci bölümünde açıkça tespit edildi i üzere, su politikalarının ülkeler arasında sava ları bile gündeme 
getirdi i ortadadır. Sava ın oldu u bir bölgede ya ayan toplumun, çevrenin tahrip olmasına ba lı olarak geri kalaca ı
ortadadır. Demek ki bu a amada tespit edilecek iki farklı çarpıcı bulgudan söz edilebilir. 

Birincisi, sürdürülebilir kalkınmanın sa lanabilmesi için uluslararası hukuk kurallarını ciddiye alan su politikalarının
geli tirilmesi ve bunların sulh içinde uygulanmasının temel kural oldu u konusudur. Yani suya dayalı politikalar 
hakkında tüm ülkelerin bulu abilece i asgari ko ulların sa landı ı bir zemin (platform) olu turulmalıdır.

kinci a amada; sürdürülebilir kalkınma programının sa lanması, proje yönetimlerine dayanmaktadır. Projeler 
verimlilik yönetimi bakımından ülkelere büyük rekabet avantajı sa lamaktadırlar. Do ru süreçlerin tam zamanında
takip edilmesi sonucunda, proje yönetimlerinin sürdürülebilir kalkınmayı sa layabilece i anla ılmaktadır.

TARTI MA VE SONUÇ 
Suriye ve Irak su sorununu yalnız ihtiyaç duydukları için gündemde tutmayıp iç bünyelerinde bir sosyal dayanı ma 
aracı olarak kullanılmaktadır. Atatürk Barajı'nda su tutulması sırasında Suriye, Türkiye'nin suları politik bir baskı aracı
olarak kullandı ı iddiasıyla dünya kamuoyunu etkilemeye çalı mı tır.

Türkiye sınır a an suları üzerinde 1987 Antla ması dı ında hukuki anlamda ba layıcı bir sorumluluk altına girmemi tir.
Kaldı ki Suriye anla mayı kısa sürede ihlal ederek tek taraflı geçersiz kılacak bir tutum sergilemi tir. Hatay'ı kendi 
topra ı gibi göstererek Asi Nehri sularını keyfi kullanması da Suriye'nin gelecekte izleyece i tavır konusunu 
dü ündürtmektedir. 
çinde bulundu umuz yüzyılda uluslararası ya da sınır a an suların ortak kullanımında Türkiye'nin oldu u kadar Suriye 

ve di er tarafların da daha ciddi ve bilimsel çalı malarla suyu en verimli ekilde kullanma yöntemini belirlemeye 
ihtiyacı vardır. En az bunun kadar elzem olan di er bir husus da sorunun Ortado u'daki güvenlik ihtiyaçlarının
bütünlü ü içinde de erlendirilmesidir. 

Çevresel politikalar ile di er politikalar (özellikle su sorunlarını ilgilendiren politikalar) arasında uyumun sa lanması
gereklidir. Kaynak ve çevre ko ulları birlikte de erlendirmelidir. Kısa süreli yüksek büyüme için, çevre kaynaklarından
fedakarlık etmek, uzun vadede do al kaynak stokları üzerinde do uraca ı olumsuz etkiye ba lı olarak, kalkınmanın
sürdürülebilirli ini olanaksızla tıracaktır.

Türkiye geli mekte olan bir ülkedir, politikalarını buna göre düzenlemektedir. Ancak çevre koruma ile kalkınma 
hedeflerinin çakı ıyor gibi algılanması da bir yanlı lıktır, “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramının son kalkınma 
planlarında yer alması da buna delildir denebilir. Bir di er gerçek de, ba ta kamu kurum ve kurulu ları olmak üzere 
toplumun yatırımcı kesimleri çevre konusunda duyarsızdır (Görmez, 1997, a).  
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Büyüme ve kalkınma anlayı ları de i medikçe, sürdürülebilir kalkınma anlayı ıyla sorunların önüne geçilemez. 
Teknolojik geli melerin sürekli ilerlemesi, teknolojinin çevreden önce algılanması, teknolojik bakı ın de i memesi, 
teknolojinin yarattı ı kirlilik ve israf,  do al kaynakların hızla tüketimi, bütün bunlar; insanlık ve ekolojik bir dünya için 
tehlikeli sonuçlar do urmaya devam edecektir (Görmez, 1997, b).  

Ekologlar, do al kaynakların üç gurupta toplanabilece ini belirtmi lerdir; canlı do al kaynaklar, cansız do al kaynaklar 
ve enerji kaynakları. Sürdürülebilir Kalkınma için, canlı do al kaynaklar (orman, balık v.s) tüketilmeden 
kullanılmalıdır, cansız do al kaynaklar (madenler gibi) yeniden kullanılmalı (recycling), enerji kaynaklarının
yenilenebilir olup olmadı ı kullanım açısından önemlidir, tükenebilecek enerji kaynaklarının yerine farklı enerji 
kaynakları (rüzgar enerjisi gibi) bulunmalıdır (Berkes ve Kı lalıo lu, 2001). 

Nüfus, sanayile me, kentle me, turizm ve benzeri gibi sebeplerle hızla bozulan, yok olan insan çevresinin korunması ve 
iyile tirilmesi yine insanın elindedir. Ancak insanlı ın çevresini iyile tirmesi için, bozdu undan çok daha fazla çaba 
sarf etmesi gerekmektedir.  

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma anlayı ı geli mekte olan ülkelere hedef olarak gösterilmektedir. Çevre kirlili i ve 
küresel ısınmaya ili kin de erlendirmelere bakıldı ı zaman, geli mi  ülkelerin bu sıralamalarda ilk sıraları aldıklarını,
geli mekte olan ülkelerin ise son sıralarda yer aldı ı görülebilir. Ancak Sürdürülebilir kalkınmaya ‘çevre’ ba lı ı altında
de il de ‘kalkınma’ ba lı ı altında yer alan tüm sektörlerde yer verilmedikçe, çevresel kaynak tabanının korunması
mümkün de ildir (Algan, 2000, c). 
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DERBENT BARAJ GÖLÜ (BAFRA-SAMSUN)’NÜN GENEL ÖZELL KLER  VE BAZI 
ÇEVRESEL PROBLEMLER

BEYHAN TA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750, Per embe-ORDU 
e-mail: beyhantas@hotmail.com

ÖZET 
Derbent Baraj Gölü, Samsun ili Bafra ilçe merkezinin 15 km güney batısında yer alır. Kızılırmak üzerinde sulama, 
enerji ve ta kın kontrolü amacı ile yapılmı , Altınkaya Baraj Gölü ile birlikte bölgenin en önemli barajlarından birisidir. 
Kızılırmak deltasındaki verimli Bafra Ovası’nın sulanmasında baraj gölünün önemi çok büyüktür. Bafra Ovası sulama 
kanallarına istenilen yükseltide su verebilecek en uygun yerde kurulmu  olan baraj, yakla ık olarak 2500 hektarlık
alanın tarıma açılmasını sa lamı tır. Barajın sulama alanı 47727 hektardır. Derbent Baraj Gölü’nde a  kafeslerde 
yapılan alabalık yeti tiricili i ve do al balıkçılık faaliyetleri yöre halkına  tarıma ek olarak bir gelir kayna ı
olu turmaktadır. Aynı zamanda barajın çevresi gezinti ve dinlenme yeri olarak de erlendirilmektedir. Türkiye’nin en 
uzun akarsuyu olan ve Anadolu’nun önemli ehir merkezlerinden dolanarak gelen Kızılırmak’ın ta ıdı ı su baraj gölü 
havzasında toplanmaktadır. Ayrıca baraj gölü ve çevresinde herhangi bir koruma statüsünün olmaması, bu potansiyel su 
rezervinin gelece ini tehlike altına sokmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarımızın kısıtlı oldu u günümüzde su 
kirlili ini önlemek için etkili önlemler alınmalı, suyun etkin kullanımı sa lanmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Derbent Baraj Gölü,  ekolojik özellikler, kirlilik, Samsun

GENERAL CHARACTERISTICS AND SOME ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF DERBENT 
DAM LAKE (BAFRA-SAMSUN) 

ABSTRACT
Derbent Dam Lake is located on 15 km southwest of Bafra town in Samsun city. It is one of the most important dams of 
the the Middle Black Sea Region together with Altınkaya Dam Lake where is established with aim energy, irrigation 
and flood on the Kızılırmak River. It has an important role with regard to be irrigated of the Bafra Plain found in the 
Kızılırmak Delta. The collecting water in the basin is given by means of the canals passed throughout the plain. Thus, a 
2500 ha field was opened agriculture in the Bafra Plain. The area of the dam lake is 47727 ha. In the Dam Lake, the 
surrounding people get income from agriculture and natural fishing as well as other farming activities. In the same time, 
the environment of the dam lake is used as excursion and vacation place. The Kızılırmak River is the longest river of 
Turkey and comes by roving from the most important city centers in Anatolia. Finally, its water is gathered in the basin 
of the dam lake. And also, there are not any protection measure in the dam lake and its environment. This situation 
endangers the future of water basin.
Keywords: Derbent Dam Lake, ecological characters, pollution, Samsun 
______________________________________________________________________________________________

G R
Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3’tür. Bu suların % 97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak, % 
2,5’i ise nehir ve göllerde tatlı su olarak bulunmaktadır. Bu kadar az olan tatlı su kaynaklarının da %90’ının kutuplarda 
ve yeraltında hapsedilmi  olarak bulunması sebebiyle insano lunun kolaylıkla yararlanabilece i elveri li tatlı su 
miktarının ne kadar az oldu u anla ılmaktadır. Su kaynaklarının yanlı  kullanımı, kirlilik gibi çe itli nedenlerden dolayı

sa lıklı, temiz ve içilebilir su kaynakları giderek 
azalmaktadır. Günümüzde yakla ık 1,3 milyar ki i su 
sıkıntısı çekmektedir. Gelecek 25 yılda bu sayının 2 
katına çıkaca ı tahmin edilmektedir. Türkiye su zengini 
bir ülke de ildir. Ki i ba ına dü en yıllık su miktarına
göre ülkemiz su azlı ı ya ayan bir ülke konumundadır.
Ki i ba ına dü en yıllık kullanılabilir su miktarı 1500 m3

civarındadır. Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli Tablo 
1’de verilmi tir (Anonim, 2005). 

Türkiye’nin toplam yüzölçümü 780000 km2, baraj ve 
do al göller çıkıldı ında kalan alan 769600 km2’dir.
Do al göller dı ında Türkiye’de 555 kadar baraj gölü 
bulunmaktadır. ICOLD (Uluslararası Büyük Barajlar 

Komisyonu) standartlarına göre “büyük baraj” olarak nitelendirilen (yüksekli i 15 m’den, depolama hacmi 2 milyon 

Tablo 1. Türkiye’nin su kaynakları potansiyeli (The water 
resources potential of Turkey)  
Yıllık ortalama ya ı  [mm/m2] 643  
Yıllık ya ı  miktarı [m3] 501 milyar  
Buharla ma [m3] 274 milyar  
Yeraltına sızma [m3] 41 milyar m 3

Yüzey Suyu   
Yıllık yüzey akı ı [m3] 186 milyar m 3

Kullanılabilir yüzey suyu [m3] 98 milyar m 3

Yer altı suyu   
Yıllık çekilebilir su miktarı [m3] 14 milyar m 3

Toplam Kullanılabilir Su (net) [m3] 112 milyar m 3
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m3’den fazla) DS ’ce in a edilerek i letmeye alınmı  baraj adedi 544, di er kurulu larca yapılan baraj adedi de 11’dir. 
Türkiye’deki hidrolojik yapılar Tablo 2’de görüldü ü gibidir (Anonim, 2005). Derbent Barajı ve HES, büyük su i leri
kapsamında in a edilmi  baraj ve HES’ler içerisinde yer alan Kızılırmak üzerine kurulmu  bir barajdır.
Tablo 2. Türkiye’deki hidrolojik yapılar (Hydrologic structure in Turkey) 

LETMEDE N A HAL NDE/ PROGRAMDA
1 Ocak 2005 DS ’ce Di er Toplam DS ’ce Di er Toplam 
Baraj (adet)  544 11 555 209 1 210 
Büyük Su leri 201 11 212 85 1 86 
Küçük Su leri  343 - 343 124 - 124 
HES (adet)  53 82 135 53 17 70 
Kurulu Güç- MW 10 215 2 416 12 631 8 982 465 9 447 
Yıllık Üretim- GWh 36 481 8 844 45 325 29 581 1 725 31 306 
Gölet (adet)  47 617 664 1 43 44 
Sulama (milyon ha)  2,77 2,12 4,89 0,8 - 0,8 
çmesuyu (milyar m 3 )  2,50 0,46 2,96 1,09 - 1,09 

Ta kın Kontrol Alanı (milyon ha)  1,0 - 1,0 0,5 - 0,5 

ç Anadolu’nun kuzeydo usundan Kızılda ’dan do an Kızılırmak; 1355 km uzunlu unda olup, Türkiye sınırları
içindeki en uzun ırmaktır. Sivas, Kayseri, Nev ehir ve Kır ehir’i geçtikten sonra, kuzeybatıya döner ve Samsun’un 
Bafra ilçesinden Karadeniz’e dökülür. En çok Nisan ve Temmuz dönemlerinde su ta ır. Kızılırmak Havzası 8641635 ha 
geni li i ile Türkiye’nin Fırat’tan sonra ikinci büyük havzasıdır ve Türkiye’nin toplam yüzölçümünün %10,87’sini 
olu turur (Yıldız ve Özkıran, 1991). Kızılırmak havzasının ya ı  alanı 78180 km2, ortalama yıllık akı ı 6,48 km3, ülke 
potansiyeline i tirak oranı %3,5, ortalama yıllık verimi ise 2,6 l/s/km2’dir (Anonim, 2005). Bu kadar geni  havzası olan 
Kızılırmak, özellikle Anadolu’nun büyük ehir merkezlerinden geçerken evsel, tarımsal ve endüstriyel kirlenmeye 
maruz kalmaktadır. Akarsular, göller, baraj gölleri ve denizler sürekli alıcı ortam oldukları için kirlilikten ilk önce 
etkilenirler. Akarsulara karı an kirleticiler buradaki ekosistem üzerinde etkisini gösterirken, akarsuların ula tı ı baraj 
göllerinde de aynı etkiyi yaparlar. Özellikle endüstriyel atıkların kapsadı ı a ır metaller kolay bozunmaya u ramadı ı
için göl ekosistemindeki canlılar üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Hatta bu etkiler besin zinciri yoluyla insana 
kadar ula maktadır. Böylesine önemli kaynaklar olan su ekosistemlerinin yapılacak periyodik çalı malarla incelenmesi 
ve korunması gereklidir. 

Derbent Baraj Gölü’nde yapılan bazı önemli çalı malarda baraj gölündeki tatlısu levre i (Perca fluviatilis L., 1758) 
üzerinde bazı ara tırmalar yapılmı  (Yılmaz ve ark. 2003a,b; Polat ve ark., 2004), Ta  tarafından (2003) da baraj gölü 
fitoplanktonu ve mevsimsel de i imi ile suyun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmi tir. DS  VII. Bölge 
Müdürlü ü tarafından da belirli zaman periyotlarında baraj çıkı ı suyunda bazı fiziksel ve kimyasal analizler 
yapılmaktadır.

Bu çalı mada, baraj gölünün bazı hidrolojik ve ekolojik özelliklerine de inilmi , özellikle baraj gölünün kar ı kar ıya
oldu u kirlenme ve di er sorunların ortaya konulması amaçlanmı , gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ilgili kurum ve 
kurulu ların bilgilendirilmesi hedeflenmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma Alanı
Derbent Barajı Bafra ilçe merkezinin 15 km güney batısında, 41˚25’6’’ kuzey enlemi ile 35˚49’52’’ do u boylamında
yer almaktadır ( ekil 1). Baraj gölü Kızılırmak üzerinde, sulama, enerji ve ta kın kontrolü amacı ile yapılmı , Altınkaya 
Baraj Gölü ile birlikte bölgenin en önemli barajlarından biridir. Barajın çevresi aynı zamanda gezinti ve dinlenme 
yeridir ( ekil 2). n aatı 1984 yılında ba layıp 1991 yılında su tutmaya ba layan  baraj, kaya gövde dolgu tipinde  
yapılmı tır ve  gövde hacmi 2500000 m³’tür. Yakla ık 17 km uzunlu unda, 1-2,5 km geni li indedir. Normal su 
kotunda 16,50 km2’lik rezervuar alanına sahiptir. Baraj gölünün bazı hidrolojik özellikleri Tablo 3’de verilmi tir
(Anonim, 2002). 

Baraj enerji ve sulama yararları yanında yata a düzenli su bırakması ve balıkçılık faaliyetleri bakımından da önemlidir. 
Kızılırmak Deltasındaki verimli Bafra Ovası’nın sulanmasında baraj gölünün önemi çok büyüktür. Bafra Ovası sulama 
kanallarına istenilen yükseltide su verebilecek ve Altınkaya HES’de türbinlenecek suları düzenleyebilecek en uygun 
yerde kurulmu  olan baraj sayesinde, geni li i 3-4 km’yi bulan Kızılırmak’ın ta kın yata ının düzenlenmesiyle yakla ık
olarak 2500 hektarlık alanın tarıma açılması sa lanmı tır. Barajın sulama alanı 47727 hektardır. Baraj Gölü geni  vadi 
tabanlı ve vadi geni li i 600 m’dir (Anonim, 2002). Derbent Baraj Gölü, yöre halkına  tarıma ek olarak balıkçılık
bakımından da bir geçim kayna ı olu turmaktadır. Baraj gölünde, su ürünleri avcılı ı ile birlikte a  kafeslerde alabalık
yeti tiricili i de yapılmaktadır. Yasak bölgeler dı ında kalan yakla ık 1560 hektarlık göl aynasının %1’ini geçmeyecek 
bir sahada a  kafeslerde su ürünleri yeti tiricili i yapılabilmektedir. DS  VII. Bölge Müdürlü ü’nden kiralanmak üzere, 
Derbent Baraj Gölü’nde kültür balıkçılı ı faaliyetleri halen devam etmektedir ( ekil 3). 
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ekil 1. Derbent Baraj Gölü’nün co rafik konumu (Geographical location of the Derbent Dam Lake)  

ekil 2. Derbent Baraj Gölü ve HES (The Derbent Dam Lake and HES) 

Tablo 3. Derbent Barajı’nın bazı hidrolojik özellikleri  
(Some hydrological properties of the Derbent Dame) 

Göl alanında yaygın olarak paleozoyik ya lı metamorfik seri, 
kretase ya lı fli  ve senozoyik ya lı volkanik kayaçlar  yer alır.
Permiyen, jura-kretase ya lı kireçta ları, neojen ya lı çökeller daha 
dar alanlarda görülürler. Kireçta ı dı ındaki kaya birimleri 
geçirimsizdir. Metamorfik seri içerisinde ve üzerinde merceksel 
olarak duran kireçta ları ise göl alanında çok az yer kaplar ve tüm 
olarak geçirimsiz metamorfik seri ile sarılmı  durumdadır
(Anonim, 1975). 

Derbent Baraj Gölü ve çevresinde ubat 2001-Temmuz 2002 
tarihlerinde her ay periyodik olarak yapılan çalı mada DS  VII. 

Bölge Müdürlü ünden, Bafra ve Samsun Merkez Meteoroloji stasyonu Müdürlüklerinden faydalanılmı tır. Örneklem 
esnasında göl suyunun özellikleri kaydedilmi , sıcaklık, çözünmü  oksijen ve pH Oksiguard Handy Mk III cihazı
kullanılarak ölçülmü tür.

BULGULAR
klim: Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil eridinde ve iç kesimlerde iklim iki ayrı özellik 

göstermektedir. Sahil eridinde (Merkez ilçe, Terme, Çar amba, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Tekkeköy) Karadeniz 
ikliminin etkileri görülür; yazlar sıcak, kı lar ılık ve ya ı lı geçer. Ya ı lar bol, nem oranı fazladır. ç kesimler 
(Vezirköprü, Havza, Ladik, Kavak, Asarcık ve Salıpazarı) yüksekli i 2000 m’ yi bulan Akda  ve 1500 m’ yi bulan 
Canik Da ları’nın etkisi altında kaldı ı için; kı lar so uk, ya mur ve kar ya ı lı, yazlar ise serin geçer. Samsun-Bafra 
meteoroloji istasyonunun verilerinden yararlanılarak çizilen uzun yıllara (27 yıllık) ve 2001 yılına ait iklim diyagramları

ekil 4’de görüldü ü gibidir.

Rakım [m] 60  
Yükseklik [m] 29  
Min. i letme kotu [m] 54.50  
Max. i letme kotu [m] 57.50   
Max. su seviyesi [m] 60.0  
Min. i letme kotunda göl alanı [ha] 1525  
Max. i letme kotunda göl alanı [ha] 1650  
Min. i letme kotunda göl hacmi [m3] 167.106

Max. i letme kotunda göl hacmi [m3] 213.106

Yıllık ortalama akım [m3] 5.4.109
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ekil 3. Derbent Baraj Gölü’nde kültür balıkçılı ı çalı maları
(Aquaculture fishing the Derbent Dam Lake) 

Samsun sıcaklık ve ya ı  yönünden Do u ve Batı Karadeniz iklimine benzemektedir. Ya ı ı Do u Karadeniz 
Bölgesi’ne göre az, sıcaklık ortalaması açısından ise yüksektir. lin iç kesimleri deniz etkisinden uzak oldu u için daha 
so uktur. Yıllık ortalama ya ı   ülke ortalamasının üzerindedir (670,4 mm). Buna kar ılık ildeki ya ı  oranı Batı
Karadeniz Bölgesi illerine  göre de i iktir. lde ya ı  en çok Ekim (85,2 mm) ve Kasım (80,3 mm) aylarında
olmaktadır. lin do usundaki ya ı  miktarı batısına göre daha fazladır. Ocak - ubat en so uk, A ustos ise en sıcak
aydır (Anonim, 2002). Bafra’nın 27 yıllık S.K. .Y. ya ı  de erleri; S: 244,3 mm, K: 195,1 mm, : 277,9 mm, Y: 105,1 
mm’dir. Yıllık ya ı  toplamı ise 672,4 mm’dir. Emberger (1952)’e göre, Bafra’nın ya ı  rejimi tipi Batı Akdeniz ya ı
rejimidir.  
Derbent Baraj Gölü yüzey suyunda ara tırma periyodu boyunca yapılan bazı ölçümler ekil 5’de görüldü ü gibidir. En 
dü ük su sıcaklı ı Ocak 2002’de 4 C, en yüksek su sıcaklı ı  Temmuz 2001’de 26,1 C’dir. Ortalama su sıcaklı ı ise 
15,6 C’dir. Yapılan ölçümlerde en dü ük çözünmü  oksijen de eri Ekim 2001’de 8,1 mg/l, en yüksek Haziran 2001’de 

15 mg/l olarak ölçülmü tür.
Ortalama de er ise 10,6’dır.
Baraj gölü suyunun pH 
de erleri 6,6 - 8,6 arasında
de i mi tir. En dü ük de er
Haziran 2002’de,  en yüksek 
de er ise A ustos 2001 ve 
Mart 2002 tarihlerinde 
ölçülmü tür. Ortalama pH ise 
7,9’dur.

Ara tırma süresince yapılan
gözlemlerde göl suyunun 
mavi, mavi-ye il ile ye il
arasında de i ti i ve ço u
zaman bulanık oldu u tespit 
edilmi tir.

ekil 4.  Ara tırma alanının
uzun yıllara (1974-2001) ve 

2001 yılına ait iklim diyagramı
(The climate diagram belonging to long years (1974-2001) and 2001 year in the investigation area) 

a: Meteoroloji istasyonunun yeri   h: Kurak devre  
b: stasyonun denizden yüksekli i  i: Sıcaklık e risi
c: Sıcaklı ın rasat süresi   k: Ya ı  e risi
d: Yıllık ortalama ya ı    l: Donlu aylar 
e:Yıllık ortalama sıcaklık (0C)  m: Muhtemel donlu aylar 
f: Yıllık ortalama ya ı    n: En so uk ayın sıcaklık ortalaması
g: Ya ı lı devre     p: Mutlak minimum sıcaklık
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ekil 5. Derbent Baraj Gölü yüzey suyunda su sıcaklı ı, hava sıcaklı ı, çözünmü  oksijen ve pH de erlerinin mevsimsel 
de i imi 
(Seasonal variation of pH, DO, air and water temperature in the surface water of Derbent Dam Lake) 

Balık Faunası: Baraj gölüne 1991 yılında Amasya-Yedikır Su Ürünleri Üretim stasyonu’nca 70000 adet aynalı sazan 
(Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), 80000 adet gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yavrusu 
atılmı tır. Balıklandırma çalı malarına 1992, 1994 yıllarında 30000 ve 20000 adet pullu sazan, 1992, 1993 ve 1994 
sazan, 1992, 1993 ve 1994 yıllarında da 50000, 40000  ve  50000  adet  gökku a ı alabalı ı yavrusu atılmak suretiyle 
devam edilmi tir. Baraj gölündeki mevcut balıklar; aynalı sazan (Cyprinus carpio L.), gökku a ı alabalı ı
(Oncorhynchus mykiss W.), in balı ı (Capoeta sp.), tatlısu levre i (Perca fluviatilis L.) ve tatlısu kefali (Leuciscus
cephalus L.)’dir.

Sucul ekosistemde besin zincirinde ilk halkayı olu turan ve balıkların beslenmesinde çok önemli olan planktonik 
formlardan baraj gölü fitoplanktonunda tespit edilen önemli organizmalar unlardır: Bacillariophyta’dan Cyclotella
ocellata, Fragilaria spp,. Synedra acus, Synedra tenera, Chlorophyta’dan Chlorella spp., Lagerhemia ciliata 
Monoraphidium spp., Scenedesmus spp., Tetraedron spp., Chrysophyta’dan Dinobryon sertularia ve Cryptophyta’dan 
Cryptomonas spp. (Ta , 2003). 

Tatlı sularda yaygın olarak ya ayan ve Derbent Baraj Gölü’nde de rastlanan zooplanktonik türler ise; Cladocera’dan 
Daphnia sp., Bosmina sp., Copepoda’dan Cyclops sp., Diaptomus sp. Rotifera’dan Keratella sp.’dir. 

Vejetasyon: Ara tırma alanı, bitki co rafyası yönünden Euro-Siberian floristik bölgesinin öksin provensinde yer 
almaktadır (Kutbay ve Kılınç 1995). Gölü çevreleyen tepelerde yer yer bozuk orman, maki ve çayır vejetasyonu 
mevcuttur. Delta ovasının güneyinde 700 m rakıma kadar yükselen da lık bölgede daha ziyade akçaa aç (Acer
campestre L.), kızıla aç (Alnus glitunosa (L.) Gaertner), kestane (Castanea sativa M.), ıhlamur (Tilia tomentosa
Moench), me e (Quercus cerris var. cerris L.), gürgen (Carpinus orientalis Mill.), di budak (Fraxinus excelcior L.),
çınar (Platanus orientalis L.) ve kayın (Fagus orientalis Lipsky); dere boylarında ise sö üt (Salix alba L.) ve kavak 
(Populus tremuloides Michx.) a açları; rakımı 1000 m’nin üstünde olan sahalarda ise karaçam (Pinus nigra subsp. 
pallasiana L.), sarıçam (Pinus sylvestris L.) ile köknar (Abies nordmanniana subsp. bormulleriana L.) türleri görülür 
(Karaalio lu 1988).

Derbent Baraj Gölü kıyı eridinin dik olması nedeniyle  litoral bitki çok azdır. Sık sık  su altında kalan sı  bölgelerdeki 
kumsal alanlarda Juncus sp., Typha angustifolia L. ve T. latifolia L. türlerinin olu turdu u sazlıklar, Chara vulgaris L., 
Callitriche palustris L., Ceratophyllum demersum L. gibi su yabancı otları ve kavak (Populus tremuloides Michx.) 
a açları bulunur. Tarım alanlarında ise daha çok tütün (Nicotiana tabacum L.) ve bu day (Triticum vulgare L.), az 
miktarda da çe itli sebze ve meyveler yeti tirilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNER LER
Evsel ve endüstriyel sıvı atıkların arıtılmaksızın su ortamlarına bo altılmaları, tarımda verimi artırmak için kullanılan
gübreler ile zirai mücadele amacıyla kullanılan ilaçların su ortamlarına ta ınmaları gibi birçok sebeplerle su kirlili i
meydana gelmektedir. Su kaynaklarının kirlili i, su kaynaklarının kullanılmasını bozacak veya zarar verme derecesinde 
kalitesini dü ürecek biçimde suyun içerisinde organik, inorganik, radyoaktif veya biyolojik herhangi bir maddenin 
bulunmasıdır.

203



Kızılırmak, önemli sanayi bölgelerinden ve ehir merkezlerinden geçmekte ya da bu bölgelerden gelen akarsular 
Kızılırmak’la birle mektedir. Alıcı su ortamına gelen endüstriyel, tarımsal, evsel vb. kirlilik suyun fiziko-kimyasal ve 
biyolojik özelliklerini de i tirmektedir. Bu da sudaki besin zinciri ba ta olmak üzere sucul ekosistemi etkilemektedir.  

Derbent Baraj Gölü’nde herhangi bir koruma statüsü bulunmamaktadır. Kızılırmak’ın ta ıdı ı kirlilik ile göl 
çevresindeki yerle im ve tarım alanlarının drenaj suları gölde olumsuz etki yapan ve sucul ortamı tehdit eden temel 
faktördür. Bu nedenle, son yıllarda Derbent Baraj Gölü’nün su kalitesi hızla kötüle mi  ve ötrofik ko ullar olu mu tur
(Ta , 2003). Oysa baraj gölünde depolanan su ile bölge ve Türkiye ekonomisine büyük gelir sa layan Bafra Ovası’nın
sulama suyu temin edilmektedir. Ayrıca baraj gölünde aktif olarak hem do al hem de kültür balıkçılı ı yapılmakta, 
avlanan balıkların büyük ço unlu u da bölgede tüketilmektedir. Bu nedenle Derbent Baraj Gölü’nün biyolojik, fiziksel 
ve kimyasal özellikleri periyodik olarak belirlenerek gerekli önlemler alınmalı, korunmalı ve bunun süreklili i
sa lanmalıdır. Aynı ekilde, Kızılırmak üzerinde belirlenen farklı istasyonlarda yapılacak olan nitel ve nicel gözlemlerle 
de i iklikler saptandı ında, suyun potansiyel durumu hakkında ve gelecekte yapılacak çalı malarda bizlere önemli bir 
fikir verecektir. Bu özelliklerin belirlenmesi, biyolojik çe itlili in korunması ve sürdürülebilir su kaynakları yönetimi 
açısından çok önemlidir. Sürdürülebilir su kaynakları yönetiminde esas olan, do al yapının gereksinimlerini göz önüne 
alan bir yakla ımdır.

Su ekosistemleri kompleks bir yapıya sahip olup de i kenlik gösterir. Bu çevre birçok biyotik ve abiyotik bile enlerden
olu mu tur. Dünyamızda toplam olarak 50 milyon kadar tür oldu u ve bunun önemli bir miktarının da sularda ya adı ı
tahmin edilmektedir. Sucul çevre ile canlılar birbirlerini kar ılıklı olarak etkilemektedirler. Kimyasal maddelerin veya 
kirleticilerin etkisiyle bu ili ki de i ebilir (Bat ve ark., 1999). Birçok su kayna ımız sanayi tesislerinden, evsel 
atıklardan,  zirai faaliyetlerden ve atmosferden kaynaklanan kirlilik nedeniyle tehdit altında bulunmakta ve su kirlili i
hızla artmaktadır. Bu kirlilik kısa zamanda büyük bir yo unlu a ula arak sucul ekosistemde canlıların ya amını ciddi 
ölçüde etkileyen de i iklikler yaratmaktadır. nsan, sebebi oldu u bu de i ikliklerden besin zinciri veya besin a ı ile 
etkilenmekte ve zarar görmektedir. Bu nedenle zaman geçirmeden çe itli önlemler almak gerekmektedir. 

Derbent Baraj Gölü’nün verimlili i ve süreklili i için, gölü besleyen kaynak sulara, özellikle Anadolu’yu dolanarak 
gelen ve çevresinde yüzlerce fabrika ve i letme olan Kızılırmak’a atık suların atılmasını engellemek gerekir. 
Kızılırmak’taki kirlilik ileri boyutlardadır. Bu nehir boyunca sıralanan yerle im birimlerinin hiçbirinde evsel atıksu
arıtma tesisinin bulunmadı ı, Sivas’ta 10, Kır ehir’de 1, Avanos’ta 3, Kayseri’de 40, Kırıkkale’de de 9 fabrika atık
suyunu bu nehre de arj etmektedir. Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’a 7 il, 10 ilçe-belde, yüzlerce köy ve 63 
fabrikanın atı ının atıldı ı tespit edilmi tir. Adeta zehir akıttı ı dü ünülen Kızılırmak’a, büyük felaketler ya anmaması
için acil bir plan uygulanmalıdır. Kızılırmak Havzası’nın korunması amacıyla, kirlili e kaynak olu turabilecek
i letmelerin belirlenerek, gerekli denetleme ve incelemelerin periyodik ve sürekli olarak yapılması sa lanmalıdır. Bu 
konuda öncelikle neler yapılabilir? Endüstri tesislerinde atık su arıtma tesisi olmayanların yaptırmaları, olanların
çalı tırılmasının sa lanması; arıtma tesisi olan tüm i letmelerin elektrik sarfiyatı ölçme düzeni olu turmalarının
sa lanması ve bunun periyodik olarak denetlenmesi; fabrikalardan kaynaklanan katı ve sıvı atıkların nasıl bertaraf 
edildi inin denetlenmesi; günlük de arj miktarı 50 m3’den büyük tesislerin atık su arıtma tesisleri çıkı ına sürekli 
kaydedicili debimetre takmalarının sa lanması; yerel yönetimlerin kendi sorumluluk bölgelerinde düzenli olarak kontrol 
ve denetim yapmaları konularında karar almaları gibi yapılacak faaliyetlerle su yönetim politikaları olu turulmalıdır.

Baraj gölü çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler, orman örtüsünün yer yer tahrip edilmesi, yöredeki derelerden ve 
vadideki ana akarsu yata ından gelen maddeler suyun toplandı ı baraj haznesinde çökmekte ve zamanla burada 
birikmektedir. Bu durumda çe itli ekillerde erozyona maruz kalan baraj gölünün dolması ve bataklık haline gelmesi 
kaçınılmazdır. Bir baraj gölü hacminin yarısının dolması, asıl i lemini yapamamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle 
özellikle baraj gölü çevresinde erozyonu önleyecek tedbirlerin en kısa sürede alınması gereklidir. Kızılırmak ile ta ınan
sedimentin kaynaklarının ve miktarının belirlenerek, sediment ta ınımının önlenmesine dair alınacak tedbirlerin  
belirlenmesi gerekir.  
Baraj gölü çevresindeki yerle im yerlerinin ve küçük i letmelerin atık suları en kısa zamanda bir kanalizasyon sistemine 
ba lanmalı ve toplanan atık sular arıtma sistemleri ile arıtılmalıdır. Çünkü fosseptik çukurlardaki kirli sular topra ın
geçirimli olmasından dolayı göle ula maktadır. Ancak, kanalizasyon sistemi ile arıtma tesislerinin in a edilip i letmeye 
geçirilmesi uzun bir süre alaca ından baraj gölü çevresindeki belde ve köylerin sızdırma çukurları ve fosseptiklerinin 
in a ve bakımı konusunda gerekli önem gösterilmeli, “ ller Bankası Kanalizasyon lerinin Planlanması ve Projelerinin 
Hazırlanmasına Ait Talimatname” hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Tarımsal faaliyetlerde de düzenlemeler 
yapılmalı, örne in gübrelemenin daha az miktarda ve çe itli dönemlerde yapılması, kı ın çiftlik gübresi ve azot gübresi 
kullanımının daha sınırlı tutulması sa lanmalıdır.

Kızılırmak Deltası tarım potansiyeli yanında sulak alanlar ve su ürünleri üretimi bakımından da çok önemli bir 
potansiyele sahiptir. Deltayı besleyen Derbent Baraj Gölü’nde ve delta üzerindeki birçok gölde balıkçılık yapılmaktadır.
Özellikle baraj gölü üzerinde yapılan do al ve kültür balıkçılı ı çalı maları yöre halkı için önemli bir geçim kayna ı
olu turmaktadır. Bu faaliyetlerin verimli ve sürekli olabilmesi için, gölde do al dengenin korunması ve gelece e
yönelik planlamaların yapılması gereklidir. Bu konuda devletin çe itli kurumları, üniversite, sivil toplum örgütleri,  
bölgedeki  yerel yönetimler ve halk birlikte çalı malı, çalı maların sürekli olması sa lanmalıdır. Baraj gölündeki 
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balıkçılı ın sürdürülebilirli inin sa lanması için balıkçılar ve ilgili kurumlarla ortak bilgi payla ımı toplantıları
düzenlenmeli, su ürünleri av yasaklarının uygulanması için düzenli ve sürekli denetim yapılmalı, göldeki do al
kaynakların akılcı kullanımı sa lanmalıdır.

Baraj gölü ve çevresinin kültür ve do a turizmi altyapısı belirlenerek, göldeki do a dostu turizm potansiyelinin 
kullanımının artırılması sa lanmalıdır. Bu konuda yerel yönetimler, Turizm l Müdürlü ü, DHKD ve WWF Türkiye 
(Do al Hayatı Koruma Vakfı) gibi birçok kurulu la ortak projeler hazırlanarak do al kaynakların akılcı kullanımı
konusunda bilinç artırılmalıdır.

Derbent Baraj Gölü’ndeki biyoçe itlilik tespit edilerek gölün profili çıkarılmalı, göl ekosistemindeki kirlili in
saptanarak bunun canlılar üzerindeki etkileri konulu projeler hazırlanmalıdır. Özellikle baraj gölünün  i lev ve de erleri
konusunda bölge halkına, kamu kurumları ve yerel yönetimler ile okullara  seminerler verilmelidir. 

Sucul ekosistemlerin kalitesi hakkında pek çok bilgiye sucul canlıları inceleyerek ula abiliriz. Örne in algler, kirlili i
büyük oranda ve hızlı bir ekilde önceden bildiren biyoindikatör organizmalardır. Biyoindikatör algler, kısa dönemde 
akuatik organizmalarda etkisini göstermeyen, ancak yüksek konsantrasyonlarda di er komüniteleri etkileyebilen 
kirleticilerin, bir zarar olu madan önce fark edilmesini sa larlar. Her türün ya amını sürdürebildi i belirli ekolojik 
artlar ve ya am sınırları vardır. Su içerisindeki inorganik madde miktarları de i tikçe tür kompozisyonları da 

de i mektedir. Bu nedenle, suyun kalitesinin devamı için fiziksel ve kimyasal analizler yapılırken biyolojik analizler de 
yapılmalı, bu analizlerin periyodik ve sürekli olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle ortamdaki alglerin tür 
kompozisyonu, bolluk durumları ve prodüktivitesi sürekli olarak izlenmelidir.   

ç su kaynaklarımızın ekonomik de erleri gözler önüne serilmeli, uygulamaya sokulacak tarımsal, ekolojik ve sosyal 
içerikli projelerle yöre halkının ve yurdumuzun kalkınmasına hızlı bir ekilde katkıda bulunması sa lanmalıdır.
Nüfusumuzun yakla ık yarısı (%48,5) tarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu alanda gerekli yatırımlar yapmak 
suretiyle, sulama geli imi sa lanmalı, çiftçi üretimini dolayısıyla gelirini artırmalıdır. Elektrik ihtiyacı hidroelektrik 
enerjisinden kar ılanmakta, temel besinimiz olan ucuz protein kayna ı da yine sulardan temin edilmektedir. Susuz 
hayatın olamayaca ı dü ünüldü ünde, su ile ilgili yatırımlara gereken destek sa lanmalı, bu konuda özellikle DS
projelerinin son derece önemli oldu u unutulmamalıdır.

Hızlı nüfus artı ı, çevre kirlenmesi, artan ekolojik dengesizlikler, flora ve faunanın hızla yok olması ça da  insanımızın
faaliyetlerinin bir ürünüdür. Kalitesi bozulan bir çevrenin, kirlenen suların canlıları ile birlikte tekrar eski haline gelmesi 
hemen hemen imkansızdır. Bozulan bir çevrenin düzeltilip iyile tirilmesi de çok büyük masraflara mal olmakta ve çok 
uzun zaman gerektirmektedir. Bu nedenle, kirletmeden kullanma ve koruma, ülkelerin uygulamak zorunda oldu u bir 
politika haline getirilmelidir.   
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ÖZET 
Türkiye’de dahil olmak üzere, Ortado u’da, nüfusun  2025 li yıllarda u andakinin iki katına ula ma ihtimali, su 
yetersizli inin ba lıca nedeni olarak gösterilmektedir. Bu nedenle kullanılmamı  su kaynaklarının kullanıma açılması,
kullanılanların israftan kurtarılması  alınabilecek tedbirlerin ba ında gelmektedir. Ulusal Çevre Eylem Planı’nda
belirtilen Eylem Önerileri’nde “Ulusal ve Uluslar Arası Sularda Ara tırma ve zleme” gereklili i konunun önemini 
ortaya koymaktadır. Suyun ekolojik öneminin yanı sıra,  ticari de eri de dü ünüldü ünde, “Su sava ı” kavramı suyun  
politik ve stratejik de erini de tartı maya açmaktadır. Su havzalarının yönetimi ve rehabilitasyonu, özellikle kurak ve 
yarıkurak bölgelerde farklı bir boyut kazanmaktadır. Kuraklık derecesi arttıkça su havzalarının geli tirilmesi için daha 
ciddi bir planlama ve ara tırma söz konusu olacaktır.  Bu çalı mada, su havzalarının yönetimi ve geli tirilmesi açısından
Avrupa kriterleri göz önünde bulundurularak, Türkiye’nin havza planlamasındaki direktiflere uyumu tartı ılmı tır.
Ayrıca, Türkiye’nin gelecekte su kıtlı ına dü memesi ve örnek olu turması için, su kıtlı ı endeksi açısından tehlikede 
olan ran’ın havza planlama yöntemleri açıklanmı tır. Sonuç olarak, havza planlama açısından, iki ülke arasındaki
farklılıklar ortaya konularak, Türkiye’nin imdiden yapması gerekenler vurgulanmı tır.
Anahtar Kelimeler : Su Havzaları, Su Havzaları Planlanması, ran, Türkiye. 

THE COMPARISON OF THE DIRECTIVES OF WATER BASIN MANAGEMENT AND 
PLANNING : TURKEY AND IRAN 

ABSTRACT
In the Middle-East including Turkey, the main reason for the possibility of water-shortage is the expectation of a 
doubling population by the year 2025. Therefore, the possible reasons to be taken may be like protecting and using 
present water resources economically and efficiently and putting new water sources in use. In the actions presented in 
“National Environmental Action Planning” the need for research and maintenance is enough to indicate the importance 
of the matter. Considering the commercial value of water beside its ecological function, the term “Water War” puts the 
strategic and politic value of water into discussion. The management and rehabilitation of water in the dry and semi-dry 
areas getting into different directions. As the degree of dryness increases, the strategy for the development of water 
basins will require a more serious planning and research.
In this study, considering the Europian Criteria in terms of the management and rehalibitation  of the water basins, the 
harmony between the practise in Turkey and these criteria has been discussed. In order to prevent the danger of the 
shortage of water in Turkey in the future, the basin management techniques in Iran where a risk of water shortage is 
present, has been studied. As a result, the main differences between these two countries in terms of basin planning are 
put forward and the measures to be taken by Turkey are pointed out.  
Keywords : Water Basin, Water Basin Management, Iran, Türkiye.  
______________________________________________________________________________________________

G R
nsanların ve ülkelerin çevreye bakı  açıları yirminci yüzyılda ya anan sosyal, ekonomik, politik geli meler sonucu çok 

de i mi  ve çevre, evrensel de erler bütünü olarak görülmeye ba lanmı tır. Ortaya çıkan çevre sorunları basit ve kısa
dönemli korumacılıktan öte,  uzun dönemli koruma, geli tirme, düzenleme ve yönetme bilincinde  geni  kapsamlı ele 
alınmı tır. Çevre savurganlı ına kar ı “Çevre Yönetimi” adı altında yeni bir uygulamaya geçilmi tir. Zira sınırlı olan 
do al kaynakların sürdürülebilir kullanımı için iyi bir yönetime olan ihtiyaç ortadadır. Bu ba lamda yönetim ve 
planlama, statü sahibi kurumlar tarafından hazırlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır (Kocata , 2003). 

Sürdürülebilir kalkınma için en önemli ya amsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla 
üç kat artmasına ra men, su kaynaklarının kullanımı altı kat artmı tır (www.iied.org/wssd). Ancak bu hızlı tüketim, 
kaynaklardan yararlananlara e it fırsatlar ve yararlar sa layacak ekilde sürdürülebilir özelliklere sahip de ildir. Bunun 
sonucu olarak tüm dünyada su krizi kaçınılmaz olmu tur.

Su krizi, dünyadaki bir milyarın üzerindeki insanın, sa lıklı içme suyuna yeterli eri im sa layamaması ve dünya 
nüfusunun yarısının da yeterli su ve atıksu altyapısına sahip olmaması eklinde tanımlanabilir. Gelecek on yıllarda,
özellikle büyük kentlerde, su ihtiyacının giderek artması beklenmektedir. 20 yıl içerisinde geli mekte olan ülkelerde 
gıda ürünlerinin yeti tirilmesi için % 17 oranında daha fazla suya ihtiyaç duyulacaktır. Bu noktadan hareketle toplam su 
tüketimindeki artı ın % 40 olaca ı tahmin edilmektedir (http://europa.eu.int). Di er taraftan, göller, nehirler, sulak 
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alanlar ve denizler de balıkçılık ve benzeri su ürünleri istihsaline dayalı ekonominin ana kaynaklarıdır. çme ve 
kullanma suyundan, ekonominin önemli bir kayna ı durumundaki su kaynaklarına kadar tüm bu ürün ve hizmetler 
sucul ekosistemlerin entegrasyonuna sıkı sıkıya ba lılık gösterir. Sel, kuraklık, kirlenme ve benzeri do al ve/veya 
antropojenik etkiler bu kay-nakların sürdürülebilirli ini hızla tehdit etmektedir. (www.vizyon2023.tubitak.gov.tr). 

Son on yılda gerçekle en geli meler, dünya su krizinin çözümünde "bütünle ik su kaynakları yönetimi" ilkelerini ön 
plana çıkartmı tır. Bu ba lamda, Avrupa Birli i de su politikalarını biçimlendirmi  ve Aralık 2000 tarihinde yürürlü e
giren "Su Çerçeve Direktifi (SÇD)" (2000/60/EC) ile havza bazlı yönetim yakla ımını benimsedi ini ilan etmi tir.
Direktif, tüm AB sınırları içerisindeki su kaynaklarının sadece kantitatif olarak de il, kalitatif olarak da korunmasını ve 
kontrol edilmesini hedeflemektedir. Sonuç olarak Avrupa sularının, ortak bir standarta göre korunması için kapsamlı bir 
politika ortaya konmu tur.  Mart 2000 tarihinde Hollanda'nın Den Haag kentinde toplanan "2. Dünya Su Forumu", 
Dünya su krizini uluslararası gündemin üst sıralarına ta ımı tır. Konferans, gıda güvenli i ve çevresel güvenli in
sa lanması için “su güvenli i” hedefini ortaya atmı tır. Forum'un anahtar mesajı “Su herkesi ilgilendirir” (Water is 
Everyone’s business) argümanıdır. Bu forum su krizinin yöneti im krizi oldu unu vurgulamı  ve “Bütünle ik su 
kaynakları yönetimi” , “etkin su yöneti imi”nin çerçevesi halini almı tır. Bu noktada su kaynakları yönetiminin  “havza 
bazlı yönetim” esasına dayanması gereklili i ortaya çıkmı tır.

Günümüzde bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için yılda ortalama ki i ba ına 10.000m³’ün üzerinde su potansiyeline 
sahip olması gerekti i tahmin edilmektedir. Oysa Türkiye ki i ba ına dü en su potansiyeli açısından da (3690m³) bu 
sayının oldukça gerisindedir (http://ekutup.dpt.gov.tr). Bu rakamlar göstermektedir ki, ülkemiz de sınırlı miktarda su 
varlı ına sahiptir.

Devlet statistik Estitüsü (D E) 2025 yılı için nüfusumuzun 80 milyon olaca ını öngörmü tür. Bu durumda 2025 yılı
için ki i ba ına dü en kullanılabilir su miktarının 1.300m³’e dü ece i söylenebilir. Yıllık büyüme hızı, su tüketim 
alı kanlıklarının de i mesi gibi faktörlerin etkisiyle su kaynakları üzerine olabilecek baskıları tahmin etmek olasıdır.
Ayrıca tüm bu tahminler mevcut kaynakların 25 yıl sonrasına hiç tahrip edilmeden aktarılması durumunda söz konusu 
olabilecektir. Dolayısıyla Türkiye’nin gelecek nesillere sa lıklı ve yeterli miktarda su bırakabilmesi için kaynaklarını
çok iyi koruyup, akılcı kullanması gerekmektedir. (www.ekutup.dpt.gov.tr)

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, Afrika'da düzenlenen Birle mi  Milletler Su Zirvesi’nde hazırlanan BM Su 
Raporu'nda, Türkiye ile ilgili çarpıcı tahminler yer almı tır. 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Ortado u ve 
Arap yarımadasında büyük bir su sıkıntısı çekilece inin altı çizilen raporda, u kritik tarihler belirlenmi tir: 2005, 2025, 
2040. u anda dünya üzerindeki 188 ülkenin 50'sinde kullanma suyu sorunu oldu u belirtilen raporda, 2005 yılının
kuraklık için dönüm noktası oldu u kaydedilmi tir. Rapora göre, Türkiye 2005 yılından itibaren kuraklı ın ba
gösterece i ülkelerden birisidir. 2025 ise kuraklık ve beraberinde meydana gelecek hastalıklar için en tehlikeli yıl olarak 
görülmü tür. BM raporu, 2025'te 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de de tehlike çanlarının çalaca ını, ekonomik olarak 
su sıkıntısını çekecek ülkeler arasında oldu unu göstermi tir. Bu tarihte Arap yarımadası ile Ortado u ise kuraklı ı tam 
olarak hissedece i vurgulanmı tır.  BM uzmanları, Türkiye için 2040 yılını 'kritik bir yıl' olarak görmekte ve Suriye ile 
Irak’ın, bu dönemde susuz, ekin yeti tiremez durumda olaca ını belirtmektedir. BM, bu tarihte bölgede sınır a an
nehirler yüzünden sava ların çıkmasından üphelenmektedir (www.suvakfi.org.tr). 

Bu çalı mada, su havzalarının yönetimi ve geli tirilmesi açısından Avrupa kriterleri göz önünde bulundurularak, 
Türkiye’nin havza planlamasındaki direktiflere uyumu tartı ılmı tır. Ayrıca, örnek olu turması açısından Türkiye’nin 
kom usu olan ve su kıtlı ı endeksi açısından tehlikede olan (tüketilen su miktarı toplam yenilenebilen su kayna ının 1/3 
den fazla ise su kıtlı ı veya kıtlık tehlikesi vardır) ran’ın havza planlama yöntemleri açıklanmı tır. Sonuç olarak, havza 
planlama açısından, iki ülke arasındaki farklılıklar ortaya konularak, Türkiye’nin imdiden yapması gerekenler 
vurgulanmı tır.

DE ERLEND RME
Türkiye’de etkin bir çevre yönetim mekanizmasının bulunmayı ının bir sonucu olarak, gerek yüzey gerekse yeraltı
sularının kalite yönetimi, istenilen  biçimde gerçekle tirilememektedir. Ayrıca su kalitesi yeteri kadar izlenememekte ve 
ihtiyaç duyulan veri bankası olu turulamamaktadır. daresi Devlet Su leri tarafından yapılan Türkiye su kaynakları,
akarsu bazında hidrolojik açıdan 6 asıl olmak üzere, 26 alt havzaya bölünmü tür ( ekil 1). DS , çok geni  olanaklara 
sahip olmasına ra men, su kalitesi ölçümlerini, sadece baraj göllerinin bulundu u belli ba lı kaynaklarda 
gerçekle tirebilmektedir. Bu uygulama sadece suyun kullanımı ile ilgili bazı düzenlemeler getirmeye yöneliktir. Su 
kayna ının korunması ve yararlı kullanımı do rultusunda, de erlendirilmesi ise ancak bütünle ik bir yönetim 
mekanizması ile gerçekle tirilebilir. Bütünle ik havza yönetimi, havzada olan tüm faaliyetleri dikkate alarak su 
kalitesini korumaya yöneliktir. Türkiye’de bazı büyük ehirlerin dı ında “Havza Bazında Yönetim Esasları” mevcut 
de ildir. Ancak, bu ehirlerde dahi su kaynakları korunamamaktadır. Ülke genelinde su kaynaklarının kirlenmeye kar ı
korunmasında da bazı temel aksamalar ya anmaktadır.
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ekil 1. Türkiye’nin Asıl Havzaları
(www.artiproje.com.tr) 

Türkiye’deki havzaların yıllık toplam akı ları
ortalama 186 milyar m3 tür. Havza verimleri 
birbirlerinden farklı olup, Fırat ve Dicle havzalarının
toplam ülke potansiyelinin yakla ık % 28,5’ ine 
sahip oldu u görülmektedir. 2003 yılı itibariyle 

sulama sektöründe 29,6 milyar m3, içme suyu sektöründe 6,2 milyar m3, sanayide 4,3 milyar m3 olmak üzere toplam 
40,1 milyar m3 su tüketildi i hesaplanmı tır. Bu durum mevcut su potansiyelimiz olan 112 milyar m3 ün ancak % 
36’sını planlayabildi imizi göstermektedir. DSI tarafından yapılan planlamalara göre; 2030 yılında elveri li su 
potansiyelimizden azami oranda yararlanılması hedeflenmektedir. (http://www.dsi.gov.tr)

Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa Birli i’ne girmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ula mak için Türkiye’deki 
yönetmeliklerin entegrasyonu ve uygulanması gerekmektedir. Buna yönelik olarak, Hollanda Hükümeti, Türk 
Hükümetine, Avrupa Birli inin en güncel direktiflerinden biri olan Su Çerçeve Direktifi’nin (Water Framework 
Direktive-WFD) Türkiye’de uygulanması konusunda destek sa lamı tır. Grontmij Consulting Engineers liderli indeki
konsorsiyum Ocak 2002-Kasım 2003 tarihleri arasında WFD’nin Türkiye’de uygulanması projesini yürütmü tür. Proje, 
Avrupa Birli i’ne aday ülkelerin Avrupa Birli i Müktesebatının entegrasyonuna yönelik olarak, ilgili ülkelere destek 
sa lamanın yanında Hollanda ve destek alan ülke arasında ili ki kurulmasını amaçlamayan Matra Katılım Öncesi (Pre-
Accession) Programı’nca desteklenmi tir. Türkiye’nin su yönetimi konusunda, AB’ne uyumunda yasal ve kurumsal 
önemli düzenlemeler ve de i ikliklere yer verilmi tir ( ekil 2). Bu düzenlemeler genel olarak a a ıdaki konulardadır:

1. Devlet kurumları arasında
koordinasyon ve i birli i;
2. Yetki ve sorumlulukların bölge 
düzeyine aktarımı (Nehir Havza 
Bölgeleri);
3. Su kütleleri ve kullanıcılarına
odaklı entegre su yönetimi 
yakla ımı;
4. Bilgi payla ımı ve da ıtımı;
5. Kamuoyu danı manlı ı ve payda
katılımı;
6. Ekonomik te vik ve önlemler. 

ekil 2. Türkiye su yönetimi 
planlama yapısı için taslak ema 
(www.wwf.org.tr)

Türkiye’de Su Yönetiminin 
Kurumsal Yapısı
Türkiye’de su kaynaklarının
korunması ve kullanılmasında
görevli ondan fazla merkezi ya da 
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yerel kurulu  vardır. Bunların ba lıcaları :

Bu kurum ve kurulu lar kendi te kilat kanunları
ve yasal dayanaklar çerçevesinde görev 
yapmaktadırlar. Di er bir ifade ile, herbiri olaya 
bir yönüyle yakla maktadır. Bunu bazı kurumların
yetki örnekleri ile izah etmek mümkündür. 

Ülkemizdeki su kaynakları yönetimiyle ilgili 
mevzuat içinde temel unsur niteli i ta ıyan DS
Genel Müdürlü ü, 1996 yılında Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlı ına ba lanmı tır. DS ’nin
Genel Müdürlük dı ında 26 bölge te kilatı ve 
4.000’den fazla teknik kadrosu bulunmaktadır. Bu 

kadro ile tüm havzaların planlanabilmesi olasıdır.

Elektrik leri Etüd daresi’nin 2819 sayılı Kurulu  Kanunu hükümleri çerçevesindeki görevi; ülkemizin su 
kaynaklarından, elektrik enerjisi üretimine elveri li olanları saptamak ve bunlarla ilgili hidrolojik, jeoteknik ara tırma 
ve etüt ile baraj ve hidroelektrik santrallerin istik af, master plan, fizibilite ve kesin proje a amalarındaki etüt, proje 
mühendislik hizmetlerini yürütmek ve ayrıca 3096 sayılı kanun kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı ı
tarafından verilen kamula tırma ve kontrol hizmetlerini yapmaktır.

Kalkınma plan ve programlarında yeralan ilke ve politikalar do rultusunda toprak ve su kaynaklarının verimli 
kullanımını, korunmasını, geli tirilmesini sa lamak ve bu do rultuda çiftçilere hizmet götürmek ana amacıyla, 
KHGM’nün Genel Müdürlük dı ında 18 bölge te kilatı ve 4000’e yakın teknik personeli vardır.

Meteoroloji istasyonları açmak ve çalı tırmak, hizmetlerin gerektirdi i rasatları yapmak ve de erlendirmek, çe itli
sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi deste i sa lamak amacıyla DM  kurulmu tur. Buradan 
anla ılaca ı üzere, kurumun temel görevi havza planlayıcılarına veri teminini sa lamaktır.

Özel Çevre Kurumu Ba kanlı ı ise do rudan Çevre Bakanlı ına ba lıdır.Yetki ve sorumlulukları ise planlama (imar 
planları yapmak, özel çevrelerdeki nüfus hareketlerini kontrol etmek, planlama ve yatırımları yönlendirmek), yatırım ve 
denetimi içermektedir. Bu kurum 12 özel çevrede do anın ve çevresel de erlerin korunması amacıyla bu bölgelerdeki 
yönetimden sorumludur. Bu yetki ve sorumluluktan anla ılaca ı gibi, tamamen havza planlamasını hedeflemektedir.  

Sa lık Bakanlı ı ise kanun yetkisi çerçevesinde, Su kalitesinin kontrolu, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler 
yapma, klor ölçümleri, ruhsat ve kabul i leri Bakanlı ın Çevre Sa lı ı Müdürlü ünün hizmet alanı içerisine 
girmektedir. 

Tarım ve Köy leri Bakanlı ı’nın su sektöründe denetim mekanizmasındaki en önemli rolü 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ve Tüzü ü ile verilen ve su ürünleri üretilen suların korunması ve buraya yapılacak de arjların kontrolü ile 
ilgilidir. Bu alanlardaki denetim yetkisi bakanlı a ba lı Koruma Kontrol Genel Müdürlü ü’ne aittir. 

DPT ise, bu sektörde hem yatırım kararlarına hem de denetim mekanizmasına etki edebilmektedir. Yatırım tahsislerinin 
sektörel da ılımı ile sektöre yön vermektedir. Ayrıca, DS  ve ller Bankasının yatırımlarını yönlendirici, ülke ölçe inde
dengeli da ılımını sa layıcı role de sahiptir.

Buraya kadar açıklanan ve örneklenen durumdan anla ılaca ı gibi, su kaynaklarının planlanması ve de erlendirilmesi 
bakımından çok ba lılık dikkati çekmektedir. Çok ba lılı ın en önemli özelli i yetki kullanıp, sorumlulu u farklı bir 
kuruma yüklemeye çalı maktır. Bu durum henüz Türkiye’de ülke için yakla an “kurak bölge tehlikesi”nin 
kavranmadı ını göstermektedir. Halbuki bunun çok güzel örne i su krizini ya ayan ran’dır.

ran’da Su Havzalarının Genel Durumu Ve Yönetimi 
ran co rafik konumu  bakımından dünyanın kurak bölgelerinden biridir. Dünyadaki kurak bölgelerin  %1,1’i,  su 

kaynaklarının ise sadece %0,34 ran’da bulunmaktadır. Yıllık ortalama ya ı  açısından ise, ülke yüz ölçümünün  
%96’sında ya ı  200 mm nin altındadır ve ya ı  rejimi çok düzensizdir. ran Enerji Bakanlı ı’nın ara tırmalarına göre; 
ran’ın yıllık ortalama ya ı  hacmi 400 milyar m³  olup, bu miktarın 310 milyar m3 ‘ ü da lık su havzalarında, 90 milyar 

m ³ ise çöl ve ovalardadır. Bu su hacminin da lık alanlarda her yıl 200 milyar m3 ‘ü,  ova ve çöl alanlarında ise 84 
milyar m3’ü sızma ve buharla ma ile yok olmaktadır. Bu miktar toplam ya ı ın %71’ne tekabül etmektedir. Kalan su 
miktarının 59 milyar m³  da lık alanlarda, 2 milyarı ise ova ve çöllerde infiltrasyon yolu ile topra a geçmektedir. Bunun 
yanı sıra söz konusu su hacminin her sene da lık alanlarda 51 milyar m³ ‘ü, çöl ve ovalarda ise 4 milyar m³ ‘ü yüzeysel 
akı a dönü mektedir. Aynı ara tırmaya göre, ran’ın yer altı su kaynakları 35 milyar m³ olarak belirlenmi tir. Bu 
miktarın ancak 15- 20 milyar m³’ü yararlanılabilir su olarak nitelendirilmektedir. Böylece dünyanın kurak bölgelerinden 

1. Çevre ve Orman Bakanlı ı
2. Devlet Su leri (DS ) Genel Müdürlü ü
3. ller Bankası Genel Müdürlü ü
4. Elektrik leri Etüd daresi (E E ) Genel Müdürlü ü
5. Köy Hizmetleri Genel Müdürlü ü (KHGM) 
6. Devlet Meteoroloji leri (DM ) Genel Müdürlü ü
7. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ü (MTA) 
8. Özel Çevre Kurumu Ba kanlı ı
9. Sa lık Bakanlı ı
10. Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı
11. Devlet Planlama Te kilatı (DPT) dır.
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biri olan ran’da suyun ne kadar önem ta ıdı ı ortadır. Bu amaçla kurumsalla ma ayrı bir önem arzetmektedir (Huru i,
2005).

ran’da Su Yönetiminin Kurumsal Yapısı
ran’da su yönetimini bir çok alanda Enerji Bakanlı ı üstlenmektedir. Enerji Bakanlı ı’nın görevleri arasında ülkenin 

yer altı ve yer üstü sularının yönetimi ve planlaması, endüstriyel, tarımsal ve içme suyunun  kar ılanmasıdır. Ayrıca,
di er kurumlarında ilgi alanı oldu u için görevler kurumlarla koordine edilerek yürütülmektedir. Su yönetimi ile 
ilgilenen di er kurumlar unlardır: Enerji Bakanlı ı  (Su ve Atık Su leri Genel Müdürlü ü), Tarım Bakanlı ı, Orman, 
Mera ve Havza Yönetimi Kurumu, Toprak ve Su Koruma Kurumu, Çevre Kurumu    (Çevre Kurumu yapı itibari ile 
Cumhurba kanlı ına ba lıdır)

ran’daki Mevcut Su Politikası
Devlet Planlama Te kilatı tüm su kaynaklarının (yer altı ve yer üstü sular, nehir havzaları ve sucul ortamlar) su 
kullanımı (tarımsal faaliyetler, endüstriyel su ihtiyacı ve içme suyu)  açısından de erlendirmelerini yapmakta ve  birçok 
hedefler ortaya koymaktadır. Özellikle nehir havzalarındaki su 
kaynaklarının ara tırılarak planlanması ve en iyi ekilde
yararlanılması hedefinden ba layarak, su kalitesinden ödün 
vermeden, su kaynaklarının kirlenmesine yönelik önleyici 
planlamaların sa lanmasına kadar her a amada ilgili yasal talimat 
ve düzenlemeler bulunmaktadır.

Mevcut durumda yakla ık 94 milyar m³ su üretilen ran’da, bu 
miktarının %93’ü tarımsal faaliyetler için kullanılmaktadır. Bu 
amaçla, son dönemlerde ran; nehir havzalarının ara tırma ve 
planlaması üzerinde yo unla mı tır. Nehir havzalarında yapılan
planlamalar genelde bölgesel olarak incelenmektedir. 

Bu havzalarda belirli ara tırmalar yapılmaktadır. Bu 
ara tırmaların amacı potansiyel ve mevcut su 
kaynaklarının durumunu her havzada tespit etmek 
ve en verimli ekilde yararlanmaktır.

ekil 3. Iran’a ait su havzaları (www.cia.gov)

Havzaların ayrıntılı topografik incelemeleri ve 
hidrolojik birimlerinin tespitinden sonra, mevsimsel 
verileri alınmakta, her bölgenin meteorolojik 
faktörlerine ait uzun süreli istatistiki bilgileri 
ara tırılmaktadır. Bölgenin durumuna göre alt 
havzalarda farklılıklar ortaya konulmakta, olası
olumsuzluklara (sel vs) kar ı planlamalar 
yapılmaktadır. Jeomorfolojik analizlerle desteklenen 
bilgiler, arazi özellikleri ve toprak durumuna göre 
ayrıntılandırılmaktadır.

Bundan sonraki asıl uygulama; Havza arazisinin 
güncel kullanma durumu, tarımsal faaliyetler ve di er amaçlara yönelik kullanma durumunun tespit edilmesine 
yöneliktir. Önce tarımsal faaliyetlerde sulama sonucu olarak meydana gelen erozyon (erosion sheet) belirlenip, bu yolla 
ta ınan sediment miktarı hesaplanmaktadır. Zaten her bölgede nehirler üzerinde bulunan hidrometri istasyonlarında
sediment miktarı tayin edilmekte, mevcut akarsu mecralarında ve nehirlerde kenar duvarların erozyonu ve sediment 
ta ınması (Channel Erosion and Sediment Transport ) ölçülmektedir. 

Havzanın sosyo-ekonomik durumunun (genelde havza alanında insan ve i  gücü) önemi bilindi inden, kaynakların o 
havzada ya ayan insanlar için yeterli olup olmadı ı, ya ayan insanların gelir, e itim ve aile durumları incelenmektedir. 
Ekosistemin en önemli ö elerinden biri olan, yaban hayat ve sucul hayvanlar ba lı ında, özellikle nesli tükenme 
tehlikesi ile kar ı kar ıya kalan nadir ve di er tüm yabani türleri do al yeti tirme ortamında korumak ve havza 
planlamasında bu tür hayvanların gereksinimlerini göz önünde bulundurmak esas alınmaktadır.  Yapılan tüm bu 
ara tırma sonuçlarının sentezi ve planlama hakkı yine kurumlara aittir. ran’da 1962 de yapılan toprak reformu sonucu 
bütün orman, çalılık ve meralar devlete aittir. Söz konusu alanların yakla ık % 60’nın alan haritası hazırlanarak resmi 
tapuları alınmı  durumdadır. Bunların yanı sıra havza bazında kurumlar arası sorunlar ve e güdümler belirlenir. Nihayet 

ran’da 12 farklı su havzası mevcuttur ( ekil 3). 
Bunlar; 
1. Hazar Denizi  su havzası
2. Fars Körfezi su havzası
3. Urmiye Gölü su havzası
4. Kum tuz gölü su havzası
5. sfahan ve Sircan su havzası
6. Neyriz Yabehtegan su havzası
7. Cazmuriyan su havzası
8. Kevir Çölü su havzası
9. Lut Çölü su havzası
10. Ardestan,Yezd ve Kirman su 

havzası
11. Geregum su havzası
12. Hamun su havzası
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yapılan çalı malar sonucu ve ortaya konulan öneriler Devlet Planlama Te kilatına sunulur. DPT konuyu yeniden 
uzmanlar konseyinde ele alır ve uygun görülen planlama program çerçevesinde yürürlü e girer. (Huru i, 2005)

SONUÇ VE TARTI MA
Do al kaynakların artan nüfus ihtiyaçlarını kar ılaması çevre kirlili i ile giderek imkansız hale gelmektedir. Bazı
tahminler, 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla insanın su kıtlı ı ile yüz yüze gelece ini göstermektedir 
(www.iied.org). Bunun nedeni, dünyadaki su kaynakları miktarının yetersiz olması de il, yönetiminin iyi 
planlanamamasıdır. Küresel ölçekte herkese yetecek kadar kaynak bulunmasına ra men, iyi ve sürdürülebilir bir 
yönetim politikası benimsenmedi i için, gelece e ili kin tehditler ciddi boyutlara ula mı tır. 1990’ların ba ından beri 
Avrupa ve Amerika’nın bir çok kentinde, bu konunun önemini vurgulayan protokol, forum ve konferanslar 
düzenlenerek bir çözüm arayı ına gidilmi tir. ubat 1996’da Avrupa Komisyonu suyun gelecekte entegre olarak 
dü ünülmesi konusunda görü  birli ine varmı tır. Suyla ilgili tüm direktifleri tek bir yönetmelik altında toplamak ve 
varolan direktiflerin iyile tirilmesi amacıyla Su Çerçeve Direktifi (WFD) olu turulmu  ve 22 Kasım 2000 tarihinde 
yürürlü e girmi tir.

AB Üye Ülkeleri bu direktiflerle bir yandan akarsu havzalarına yapılan de arjları azaltırken, öte yandan da endüstriyel 
kalkınmayı temiz teknolojiler kullanarak ve bunu te vik ederek sa lamı , ayrıca yeni direktiflerle suyu kirletenlere veya 
getirilen de arj kriterlerine uymayanlara çe itli ceza ve yaptırımlar getirmi tir. Kirlilik için direktifte belirtilen ölçüm ve 
kontrol istasyonları kurulmu  ve su kalitesi devamlı bir izleme sürecine tabi tutulmu tur. Elbette direktifler mevcut su 
kaynaklarını sadece korumayı de il rehabilite edilip kullanım amaçlarının geli tirilmesi gibi ileriye yönelik amaçlar da 
içerdi inden mevcut su kaynaklarının en iyi duruma getirilmesi ve Avrupa vatanda larının daha kaliteli sulardan 
yararlanması sa lanmı tır. Bu sayede bir yandan atık su hacmi ve muhteviyatı önemli derecede azaltılmı , di er yandan 
da gereksiz su ve enerji tüketiminin önüne geçilmi tir. Tüm üye devletlerin ortak bir prosedür olu turarak kendi 
topraklarında bulunan yerüstü ve yer altı su kaynaklarıyla ilgili standartlar belirlenmi tir. Bu standartlar do rultusunda
su kaynaklarının korunması ve kullanılmasıyla ilgili iyile tirilmelere gidilmi tir. Özellikle fiyatlandırma politikası ile az 
kullananla çok kullanan ki ilerin suya ödedi i birim maliyet farklı tutulması vs. yöntemler ile yine suyun tasarruflu 
kullanılması özendirilmi tir .Ayrıca özel bölgeler de hassas veya yarı hassas bölgeler olarak sınıflandırılmı  ve buradaki 
her türlü insan faaliyetlerine kısıtlamalar getirilerek korunmu tur.

AB’ye girmeye hazırlanan Türkiye’ de en büyük eksiklik, AB’de yürürlükte olan Su Mevzuatına benzer bir mevzuatın
olmaması ve idari koordinasyon bozuklu udur. Ülkemizde konuyla ilgili çok sayıda kanun tüzük ve yönetmelik 
olmasına ra men, su kaynaklarında gözlenen kirlenmenin ve kalite dü ü ünün önüne geçilememi tir. Bu noktada en 
önemli eksi in yenilenme, uygulanma ve denetim süreçlerinde oldu u ortadadır. Di er yandan, su kalite izleme 
i levinin sistematik bir ekilde yapılamaması ve ça da  bilgi sistemlerinin kullanılmaması gibi teknik nedenlerle su 
kalitesine ili kin sa lıklı veriler toplanamamakta, de i imin izlenmesi giderek imkansızla maktadır. Bunun ana nedeni; 
aynı konuda birden fazla idari makamın yetkilendirilmi  olmasıdır.

Yapılması gereken, görevlerin ve sorumlulukların en az sayıdaki birimde toplanması ve yetkinin tam planlama yapacak 
ekilde artırılmasıdır. Böylece yetki ve kavram karga ası önlenmi  olacaktır. Su krizini ya ayan ve önlemlerini alan 

kom u devletler gibi, Türkiye’nin de AB direktiflerine uymaktan ziyade, gerçekten gerekli oldu u için su havzalarının
yönetimi ve planlamasını bir an önce yapması gerekmektedir.  
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MAR NALARDA UYGULANAN ÇEVRESEL YÖNET M ÖNLEMLER

ÖZLEM GÖRKEN 

DEÜ, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, ZM R

ÖZET 
Türkiye’de yat turizmi ve yatçılık etkinlikleri hızla artarak önemli bir ekonomik girdi yaratmaktadır.  Do a ile birebir 
ili ki içinde olan ve do anın en zengin kaynaklarını barındıran kıyı bölgelerinde yapılan deniz turizmi ve yatçılık
etkinliklerinin sürdürülebilir kılınması, tekne yapımı, bakım-onarımı, marinacılık, çekek yerleri gibi yatçılık sektörünün 
tüm bile enlerinin,  kaynakları koruma/kullanma dengesini sa laması ile olasıdır. Yatçılık etkinliklerinin çevreye 
etkilerinin en yo un olabilece i, yatçılık sektörünün temel altyapılarından olan marinalarda bu etkileri en aza indirecek 
bazı yönetim önlemlerinin alınmasını ve uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çalı mada, BMP olarak anılan bu 
önlemler ele alınmı  ve yat turizminin en yo un oldu u Ege Bölgesi kıyılarında yeralan marinalarda uygulanan yönetim 
önlemleri  ara tırılmı tır. Yapılan anketlerde öncelikle marinanın i letilmesi ve hizmetleri sırasında olu an kirlilik için 
alınan önlemlere ili kin sorular sorulmu tur.  Marina yapımı ve in aatı esnasında dikkate alınan hususlar ki isel
görü melerle saptanmaya çalı ılmı tır. Marinalarda özellikle in aa a amasında yapılması gereken önlemler alınmı ,
(iskeleler mevcut sirkulasyonu kesmeyecek ekilde yüzer yapılmı  vb.) ve marina bünyesindeki tekne bakım-onarım
alanlarının ayrı oldu u, bazılarında kapalı mekanlar kullanılırken bazısında bu konuda ek bir önlem alınmadı ı
görülmü tür. Katı atık ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı toplandı ı ancak atıkların yerinde azaltımı, geri kazanımı
konularında eksikliklerin oldu u saptanmı tır. Katı atık yönetimi genelde marinanın ba lı bulundu u belediyeler 
tarafından yapılmaktadır. Marinaların hepsi akaryakıt hizmeti vermektedir. ncelenen marinalarda yakıt dökülmeleri 
için acil eylem planları olu turulmu tur. Teknelerde olu an pissuyun toplanması için atık toplama üniteleri 
bulunmaktadır. Marinalarda  genelde atıksu arıtma tesisi mevcut, ancak yeterli kapasitede olmadı ı için toplanan pissu 
ehir kanalizyon a ına verilmektedir. Marinada toplanan atık ya lar ise  yeniden kullanılmak üzere farklı ekillerde

de erlendirilmektedir. Tekneler genelde sudan çıkartılarak yıkanmakta, olu abilecek tüm çevresel zararlar için önlem 
alınmı  görülmektedir. Ancak bazı marina sularında görülen askıda katı maddeleri yok etmek için kimyasal çökelticiler 
kullandıkları da ifade edilmi tir.   Marinalarda, özellikle son yıllarda in aatı yapılan marinalarda, ÇED sürecinden 
geçildi i, gerekli önlemlerin alındı ı, bu sektör için çevre bilincinin ve çevre kirlili ine yönelik alınacak önlemlerin 
sektör için ekonomik anlamda da öneminin anla ıldı ını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yat turizmi, yatçılık etkinlikleri, marina, marinalarda çevresel yönetim önlemleri  

ABSTRACT
Yacht tourism and yachting activities in Turkey is rapidly increasing and making an important economical income. For 
coastal sustainable development for marine tourism and yachting activities which is acted inside the nature and have 
abundant natural resources , are to be in balance with protecting and using the natural resources. There has to be some 
management measures for marinas which are the basic substructures to take for which may cause some harmful effect 
to the environment. At this study these measures which are called BMP’s (Best Management Practices) are examined at 
the Aegean Region marinas which are the most used in Turkey. At the surveys first of all there are questions about the 
pollution prevention which are made from marina and its services.  The concernings about site a marina is tried to be 
taken with personal interviews. All measures when siting a marina are taken at first (like all docks are made floating so 
that marina flushing continues etc.) and there are seperate places for maintenance, but some have a close place but some 
doesn’t have any measures. Hazardous and solid waste are collected seperately but there is almost nothing to make 
about waste recycling and reduction. Solid waste management is generaly made by the municipality. All marinas give 
fuel service. There are urgent action plans at the marinas which are examined about fuel spill. There are pumpout 
facilities for the sewage caused by yachts. There is generally waste water treatment systems at the marinas but because 
of capacity problem generally waste water is given to munipilicty sewer system. Waste oil collected at the marinas are 
given to bakery or construction firms for reuse. Yachts are generally washed outside the marina water. However, all 
measures seem to be taken. But chemical precipitants are used for suspended solid wastes at some marina water. At the 
marinas especially the recent built ones are passed from EIA (Environmental Impact Assessment) and necessary 
measures are taken. This shows that sector has noticed the importance of enviromental management measures and the 
necessity of measures for the economical needs.  
Keywords: Yacht tourism, yachting facilities, marina, environmental management measures at marinas 

G R
Yüzbinlerce yat ile yo un bir deniz turizm aktivitesinin gerçekle ti i ve her yıl bu filoya 50-60 bin yatın katıldı ı
Akdeniz çana ında, do al ve tarihi zenginlikleri, yatçılık açısından uygun iklimsel özellikleri ve elveri li kıyıları ile 
Türkiye günden güne önem kazanmaktadır. Uygarlıkların kökeni olan, do anın e siz güzellikler sundu u güneybatı ve 
batı Anadolu kıyılarında hızla artan yat trafi i, yatçılık sektörünün de geli imine neden olmu tur. Deniz turizmi ve 
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yatçılık etkinlikleri, Türkiye’nin turizm gelirlerinin % 20 si kadar bir girdi yaratmakta olup, sektör bu payı %30 lara 
yükseltme potansiyeline de sahiptir(Deniz Ticaret Odası, 2003). 

Bir deniz gezisi hizmetinin sunulması ile sonuçlanan deniz turizminin önemli bir bile eni olan yatçılık etkinlikleri yat 
in aatı, yat i letmecili i, marinacılık, personel e itimi gibi çok sayıda bran ı kapsamakta ve geni  bir denizcilik 
altyapısını gerektirmektedir (Teko ul ve Ne er,  1998).  Bu altyapılardan en önemlisi de,  yatlara barınma imkanı
sa layan, yatçının denizde güvenle seyrine olanak veren ve ihtiyaçlarını da kar ılamaya yönelik alt ve üst yapılarla
donanmı  yapılar olan marinalardır. Akdeniz kıyılarındaki ülkelerde 711 marinada toplam 311000 yat ba lama 
kapasitesi bulunmakta (Deniz Ticaret Odası, 2003), bu ba lama kapasitesinin % 85’i Fransa, talya ve spanya arasında
payla ılmaktadır (Bezirgan, 2000). Türkiye’de ise Bakanlık Belgeli, Belediye Marinaları ve yat limanları dahil olmak 
üzere 34 tesiste 9956 ba lama yeri bulunmaktadır. Mevcut marinaların yanısıra yapımı devam eden ve yapılması
planlanan marinalarla Türkiye’deki ba lama kapasitesinin arttırılması, on yıl içinde 30000 yat kapasitesine ula ılması
hedeflenmektedir (www.kulturturizm.gov.tr)

nsan-deniz ili kisinin insan ya antısını zenginle tirerek sürebilmesi, do al kaynakları koruma/kullanma dengesi içinde 
kullanılması ile mümkündür. Sürdürülebilir geli me her anlamda hayatın kalitesini arttırma, ekonomik iyile me 
hayallerinin insan hayatını tehdit etme boyutuna gelmeden ve do al kaynakları son derece dikkatli ve zarar vermeden 
kullanan davranı ları gerektirir (E bah, 2002). Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde, çevrenin sürdürülebilir 
biçimde planlanması ve yönetiminde ilk olarak çok yönlü bir entegrasyon sa layan, yaptırım gücü olan bir planlama 
gerekmektedir. Bu planlamada di er ekonomik etkinlikler de dikkate alınarak ilgili kamu kurulu ları, yerel yönetimler, 
özel kurulu lar, ki iler, sivil toplum örgütleri arasında e güdüm ve i birli i sa lanmalıdır (Soykan, 2002). Do a ile 
birebir ili ki içinde olan ve do anın en zengin kaynaklarını barındıran kıyı bölgelerinde yapılan deniz turizmi ve 
yatçılık etkinliklerinin gerçekle tirilmesini sa layan tüm sektör bile enlerine bu dengeyi koruma, sa lamla tırma adına
önemli görevler dü mektedir. Yatçılık etkinliklerinin sürdürülebilir kılınması için planlama ve yönetimindeki 
eksiklikler nedeniyle çevresel sorunlar yaratabilecek olan marinalar ve bünyesindeki çekek yerlerinde çevresel yönetim 
modellerinin olu turularak uygulanması gerekmektedir. Endüstride, tarımda ve di er birçok alanda kullanılan, yapılan
etkinlikler nedeniyle çevreye herhangi bir ekilde kirlilik olu turmama, kirlilik olu mu  ise kontrol altına alma, azaltma 
ve en uygun çevresel yöntemlerle bertaraf etme çalı maları olarak tanımlanabilecek çevresel yönetim önlemleri BMP 
(Best Management Practices) de, bu yönetim modellerini olu turmada oldukça etkilidir. Bu modeller özellikle kirlilik 
yaratabilecek kaynakların kontrolunu ve iyile tirme çalı malarını içermektedir. Türkiye’de de hızla geli en ve önemli 
ekonomik kazanımlar elde edilen yatçılık etkinliklerinin de çevresel sorunlar yaratmadan devamının sa lanması için bu 
modellerin uygulanması gerekmektedir.  

Marinalarda uygulanan çevresel yönetim önlemleri: 
Marina için geli tirilecek ve uygulanacak yönetim modelleri olu turulurken, marinanın verece i hizmetler ve bu 
hizmetleri sa layacak altyapı ve üstyapılar dikkate alınmalıdır. Marinalarda dalgakıranlar, iskeleler, ba lama yerleri, 
navigasyona yönelik donanımlar, marina içinde su sirkulasyonunu sa layacak yapılar gibi deniz yapılarının yanısıra
bakım-onarıma yönelik yapılar, kı lama alanları, yönetim binaları, satı  yerleri, rekreasyon alanları, yakıt satı
istasyonları gibi karada yeralan yapılar da bulunmaktadır.  Bu yapıların tasarımı-in aatı ve i letimi a amasında marina 
yönetimi çevresel yönetim modelleri olu turmaktadır. Bu modeller a a ıda sunulan temel konularda yönetim 
önlemlerini içermelidir: 

Marinanın yapısal tasarımı için gerekli önlemler: 
Do al ortamın de erlendirilmesi: Marinanın yer seçimi ve tasarımı a amasında; öncelikle do al ortam 
de erlendirilmeli, in aat mevcut sucul bitki ve hayvanlarının daha önce sahip oldu u ortamı desteklemeye yardımcı
olacak ekilde yapılmalıdır. Marina in aatı, marina yerinin balık yumurtlama, kabukluların büyüme, sulak alanların
ekillenme bölgesi, sucul canlıların barınakları olmasından dolayı, potansiyel rahatsız edici bir unsur olabilir (EPA,

2001), bu konuda gereken önlemler alınmalıdır.
Marinada gerekli su sirkülasyonun sa lanması ve su kalitesinin de erlendirilmesi: Tasarım a amasında marinanın
suyunun yenilenmesini sa layacak su sirkülasyonunu yaratacak, mevcut sirkulasyonu bozmayacak yapılar ve konum 
hedeflenmelidir. Suyun kalitesi marina için oldukça önemli olup, sudaki çözünmü  oksijen konsantrasyonu ve patojen 
organizmalar, sucul ortamın sa lı ı için bir göstergedir. Su kalitesi sürekli ve düzenli olarak ölçülmeli ve standartlarla 
kar ıla tırılmalıdır.
Kıyı eridi ve akarsu a zı sa lamla tırılması: Marina içinde kıyı eridini bozacak, teknelerin giri  çıkı ını
engelleyecek miktarda sı la maya neden olacak erozyona kar ı kıyı eridinin ve akarsu a zının sa lamla tırılması
gerekmektedir. Erozyon, sı la mayı arttırarak taramayı gerektirecek boyutlarda olabilece i gibi noktasal olmayan 
kirlili e ve bulanıklı a da neden olabilir. Tasarım a amasında batimetri, rüzgar ve dalgalar gibi çevresel ko ullar,
sediman hareketleri göz önüne alınarak hidrodinamik modelleme çalı maları yapılmalı, ekonomik açıdan ve ekolojik 
etkileri de dikkate alınarak tarama gereksinimini en aza indirecek yapılar uygulanmalıdır.
Fırtına veya sa anak ya ı  sularının kontrolü için gerekli önlemler:  Park yerlerinde, bakım-onarım etkinliklerinde 
veya marinadaki di er etkinlikler sırasında yere dökülerek toprakta emilmeyen atıklar, boya kazıntıları, bakır ve di er
a ır metaller, ya , gres, solventler, boya parçacıkları ve petrol damlaları da ya mur suları ile marina sularına
karı abilmektedir. Bu atıkların bir kısmı dibe çökerek dipte ya ayan canlıları etkiledi i gibi besin zinciri yolu ile di er
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canlıları da etkileyebilir. Marina suyuna karı an ya , gres, solventler, temizleyiciler,  petrol damlaları ise yüzeyde de 
film olu turarak, marina su kalitesini azaltırlar (EPA,2001).
Bakım-onarım etkinliklerinden kaynaklanacak kirlili in kontrolu için önlemler: Marinalardaki bakım-onarım
etkinlikleri, teknelerin boyaların ve tekne sualtına yapı mı  fouling organizmaların sıyrılması, raspa, kumlama, boyama, 
makine bakım-onarımı, mekanik i lemler olmak üzere çevresel etki yaratma potansiyeline sahip etkinliklerdir. Bu 
etkinlikler sonucunda olu an atıklar hammadde kapları, organik boya tortuları, tiner, çözücüler, metal kırıntıları, a ır
metaller, ya  içeren sintine suları vb. gibi gruplanabilir (Küçükgül, 1998). Bu etkinliklerin etkilerinin en aza indirilmesi 
için en kolay yol bakım-onarım alanlarının ayrılması, kapalı mekanların yaratılmasıdır. Kapalı mekan yaratılamıyorsa 
tekne etrafı örtülmeli, zemini betonlanmalı, alan sık sık temizlenmeli,  ya mur sularının bu atıkları marina suyuna 
ula tırması engellenmelidir. Kumlamadan çıkan boya ve tozlar vakum süpürgeleri vb. aletlerle toplanmalı, tüm bu 
atıklar bir yerde toplanmalıdır. Ayrıca çözücüler, temizleyiciler, vb. için uygun depolama, tedbirli transfer, kullanırken
kontrol altına alma ve kullandıktan sonra da geri kazanım yöntemleri te vik edilmelidir (EPA, 1996). Antifouling
boyaların deniz ortamına etkilerini azaltmak için toksik olmayan boyalar kullanılmalı, boyalar etkin yöntemlerle 
uygulanmalıdır.
Petrol kontrolu için alınması gerekli önlemler: Denize dökülen petrol hidrokarbonları, yüzeyde yüzebilmekte, 
havaya karı makta, su sütununda askıda kaldı ı gibi deniz tabanına çökerek canlılar üzerine büyük etkiler yapmaktadır.
Ayrıca film olu turarak yüzer cisimlerin de malzemelerinin ve boyalarının bozulmasına sebep olmaktadırlar. Bu 
nedenle öncelikle yakıt istasyonunun yer seçimi döküntünün hemen denize ula mayaca ı ekilde yapılmalı, yakıt
istasyonu tankları, boru devreleri ve di er ekipmanları sık sık kontrol edilmeli, gemi sintinesindeki yakıt ve ya
miktarını azaltacak önlemler alınmalı, otomatik kapanan yakıt hortumları kullanılmalı döküntü olursa kontrol altına
alıp, temizleyebilecek cihaz ve ekipman bulundurulmalıdır. Dökülme durumunda petrolun dibe çöktürülmesi için sabun 
vb. maddeler kullanılmamalıdır. Dökülme olasılı ına kar ı acil eylem planları hazırlanmalı, personel e itilmelidir. 
Yatlardan dökülen benzin ise yanıcı özelli inden dolayı güvenlik problemleri olu turaca ı dikkate alınmalıdır.
Katı atık yönetimi önlemleri: Marinalarda, teknelerde olu an katı atıkların yanı sıra bakım-onarım, tekne ba lama, 
kı lama vb etkinlikleri ile karadaki di er birimler nedeniyle farklı atıklar çıkmaktadır. Teknelerde olu an katı atık
miktarı 0.20-0.55 kg/ki i*gün olarak alınabilmektedir (Dölgen ve ark., 2003). Bu atıklar için atık olu umunu önlemek, 
atık azaltımı, atıkların ayrı toplanması, tekrar kullanılabilmesi, geri kazanımı ve bertarafı konularına önlemler 
alınmalıdır. letme, temizlik, bakım ve onarım esnasında ortaya çıkan katı atıklar uygun bir ekilde yok edilmelidir. 
Ayrıca marinadaki di er birimlerde (restaurant, kafeterya, vb) olu an cam, plastik, organik atıklar ayrı ayrı toplanmalı,
çöp ö ütücüleri kullanılarak veya geri kazanım te vikiyle atıklar azaltılmalıdır.
Pissu kontrolu için alınması gerekli önlemler: Yatlar yüzen bir otel veya ev gibi dü ünüldü ünde, yatçının tüm 
yemek, banyo, tuvalet gibi ihtiyaçları için su gerekmektedir. Bu ihtiyaçların giderilmesi sonucu çıkan nutrient ve 
koliform, askıda katı madde ve organik maddece zengin pissuyun arıtılmadan do rudan denize de arjı, yatları deniz 
çevresi için birer kirletici haline getirir. Evlerde su kullanımı 300-500 litre/gün-ki i iken teknede du , mutfak, çama ır
vb için su kullanımı 165 litre/gün-ki i olmakta, tuvaleterde kullanılan su ise tuvalet tipine ba lı olarak 60-150 litre/gün-
ki i de erlerine ula maktadır (Baykal & Baykal, 1995). Atık suların toplandı ı tank kapasitesinin hesabında bu ge erler
dikkate alınmalıdır. Bazı teknelerde gri su olarak tanımlanan mutfak, çama ır ve du  nedeniyle çıkan pissular ayrı
tuvalet nedeniyle olu an ve siyahsu olarak tanımlanan sular ayrı tanklarda toplanmaktadır. Pissuların tekne üzerinde 
arıtılması fizibil olmuyorsa, marinalardaki atık toplama ünitelerine ula tırılması gerekmektedir. Tekne tanklarında
biriken atıksuyun yanı sıra marinalardaki di er etkinlikler (restaurant, tuvalet, çama ırhane vb.) sonucunda da pissu  
olu maktadır. Tekne ve kara etkinlikleri nedeniyle olu an tüm pis sular marinaların pis su toplama ünitelerinde 
toplanarak pissu yönetimi yapılmaldır. Bu tesislerin konumları ve  hizmetin ücretinin çok iyi belirlenmesi 
gerekmektedir. 
Gemi Temizli i: Tekne bünyesine yapı arak tekne pürüzlülü ünü arttıran ve gemi hızının dü ü üne neden olan fouling 
organizmaların temizlenme ve tekne temizli i için yıkama i lemlerinin suda yapılası bu esnada kullanılacak
malzemelerin suya karı aca ından azaltılması gerekmektedir. Bu i lemlerde kullanılacak malzemenin do aya uygun 
etki emeyecek malzemeler olmasına dikkat edilmelidir.   
Kamu E itimi: Öncelikle tüm marina çalı anlarına marinalardaki etkinlikler sonucu ortaya çıkacak kirletici 
malzemelerin sucul ortama etkileri, kirlilik önleme ve atık azaltma yöntemleri, atıkların uygun bertarafına ili kin
yöntemler, acil eylem planları hakkında e itim ve uygulama programları düzenlemek gerekmektedir. Ayrıca marina 
kullanıcıları olan yatçılar ve gemi adamları için de programlar olu turulmalı, çevresel mesajlar içeren bültenler, marina 
içinde bu amaca yönelik panolar hazırlanmalı, geri kazanım ve atık azatlımı konularında te vik edilmelidir.  

1.2.Marinalar için Çevresel Yönetim Önlemlerinin (BMP) Geli imi
EPA (Environmental Protection Agency) marinalar için 1992’den beri, marinaya yakın çevresinden kirlenmi  ya mur 
suyu giri ini, akı ını önlemek amacıyla Storm Water Pollution Prevention Plans (SWPPP) hazırlama ve uygulama 
kuralları için ara tırmalar yapmaktadır. EPA’nın di er bir noktasal kaynak programı olan NPDES (National Pollutant 
Discharge Elimination System) ile bakım-onarımdan ve ekipman temizli inden kaynaklanan kirlilik kontrol altına
alınmaya çalı ılmaktadır. The Coastal Zone Act Reauthorization Act (CZARA), CZARA ile ilgili BMP’ler de, 
günümüzde NPDES’e uygulanmaktadır. CZARA, marinanın tasarımı ve in aatı a amalarındaki marina havzasının
havalandırılması, su kalitesi de erlendirilmesi, habitat de erlendirilmesi ve kıyı eridi stabizasyonunu da içermektedir. 
Bakım-onarımla ilgili Coastal Nonpoint Pollution Program, BMP’nin tesisteki noktasal olmayan kirlili i azaltmaya 
yönelik bir programdır (Dodson, 1994). 
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Gemilerden Kaynaklanan Kirlili in Önlenmesi Uluslararası Sözle mesi, 1973 ve 1978 Protokolü (MARPOL 73/78).  
Boat Sewage Regulation (Yat pissu yönetmeli i) ile ABD’de arıtılmamı  pissuları karaya 3 mil kalana kadar de arjı
yasaklanarak gemilerde pissu toplama aygıtlarını (MSD, marine sanitation device) zorunlu kılınmı tır (Dodson 1994)

Oil Pollution Act (Petrol kirlili i kanunu) ile petrol ve türevleri olan herhangi bir ürünün denize bo almasını yasakladı.

Ülkemizin taraf oldu u uluslararsı sözle meler ve resmi gazetede yayımlanma tarihleri (www.denizcilik.gov.tr):
Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözle mesi (MARPOL'73/78 ve 
EKLER  : EKI, EK II) EK I-Petrol ile Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları, EK II- Dökme Zehirli Sıvı
Maddelerle Deniz Kirlenmesinin Kontrolü  24.06.1990)
Gemilerden Atılan Çöplerle Denizlerin Kirlenmesinin Önlenmesi Kuralları-MARPOL 73/78 Ek V (24.06.1990)
Petrol Kirlili i Zararlarından Do an Sivil Sorumluluklar Hakkında Uluslararası Sözle me-CLC 92 (24.07.2001)
Petrol Nedeniyle Kirlenmeden Do an Zararlar için Uluslararası Tazminat Fonu kurulmasına Dair Sözle me-
FUND'1992 (18.07.2001) 
Petrol Kirlili ine Kar ı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve birli ine Dair Uluslararası  Sözle mesi-OPRC'1990 
(18.09.2003)
Marpol 73/78 EK III : Deniz yolu ile ambalajlı olarak konteynır, portatif veya karayolu ve demiryolu tank vagonları
içerisinde ta ınan zararlı maddelerle kirlenmenin önlenmesi: Ülkemiz Ek III’e henüz taraf olmamı tır.
EK IV : Gemilerdeki lavabo atıklarından olu an kirlenmenin önlenmesi. Henüz taraf olunmamı tır.
Marpol 73/78 EK VI (Protokol 97) Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirlili inin Önlenmesi Protokolü) EK VI Protokolü 
ve Ek’lerine taraf olunmasına ili kin çalı malar ba latılmı  olup, özellikle ülkemizde istenilen kalitede yakıt üretiminin 
yapılmaması, atık alım tesislerinin yetersizli i, gemi donanımında büyük yenilikler getirilmesi nedeniyle ülkemize 
getirece i yükümlülüklerin de erlendirmeler devam etmektedir.  (Denizcilik Müste arlı ı)
International Marine Institute Initiatives (IMI) , 1990’larda marina ve yatçılık ile ilgili çevresel konferansları ele alarak 
pratik ve uygulanabilir yeni kural veya yönetmelikler hazırlanması için çalı maları yapmı lardır (Dodson 1994) 
Bu çalı malar 1987 yılında Avrupa Çevre E itim Vakfı (FEEE) tarafından yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası adı
altında birle tirilmi  önce 11 AT ülkesi daha sonra 22 ülkede ba arı ile uygulanmı tır. 2001 yılında ise Avrupa'nın
dı ında yer alan ülkelerden gelen talepler do rultusunda kampanyanın kapsamı geni letilmi  olup Avrupa Çevre E itim 
Vakfı'nın adı Çevre E itim Vakfı olarak de i tirilmi tir. Yüzme amacıyla kullanılan suyun niteli i, çevresel e itim ve 
bilgilendirme çalı malarının yönlendirilmesi., plaj düzeni ve emniyetinin sa lanması. ve çevre yönetimi konularında
yo unla an Mavi Bayrak Projesi Türkiye’de Sa lık Bakanlı ı ve Turizm Bakanlı ının öncülü ünde 1993 yılında
kurulan Türkiye Çevre E itim Vakfı'nın (TÜRÇEV) e güdümünde yürütülmektedir. Bir yıllık bir ödül programı olan 
Mavi Bayrak Projesi, kıyıların korunması, çevre bilincinin geli mesinde ve turizm sektörü açısından büyük bir öneme 
sahiptir. Türkiye’de mavi bayraklı marinalar Tablo 1 de verilmi tir

Tablo 1: 2005 yılı itibariyle Ülkemizdeki Mavi Bayraklı
Marinalar – Marinas that have taken blue flag in Turkey at 
2005 (www.kulturturizm.gov.tr) 

Mavi Bayrak Projesi dı ında ülkemizde de “Çevre dostu 
i letme belge ve plaketleri” adı altında 1993 yılından itibaren 
çevreye olan duyarlılı ı artırma için kampanya çalı maları
yapılmaktadır. Talepte bulunan i letmelerde, ki Bakanlık
Kontrolörü ile turizm belgeli konaklama tesisleri 
i letmecilerinin olu turdukları derne in ya da birli in bir 
temsilcisinden olu an Sınıflandırma Komisyonu tarafından,
tesis mahallinde de erlendirme formları kullanılarak
de erlendirme yapılmakta ve belirlenmi  olan puan barajını
a an i letmelere çevre dostu kurulu  belgesi ve plaketi 
verilmektedir.. Yat i letmeleri için verilen plaketlerde "Yunus", 
Yat limanları için verilen plaketlerde "Çıpa" ve di er tesislere 

verilecek plaketlerde de "Çam" simgeleri bulunmaktadır. (www.kulturturizm.gov.tr). Ayrıca Tablo 2’de marinaların
yapımı ve i letilmesine ili kin kanun ve yönetmelikler verilmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Marinalarda uygulanan çevresel yönetim modellerini ve marina etkinlikleri nedeniyle olu an kirlilikleri en aza indirmek 
için alınan önlemleri  saptamak  amacıyla yapılan bu çalı mada, Türkiye’de yat turizminin en yo un oldu u, iklimsel ve 
tarihi güzellikleri nedeniyle yatçılar için en gözde bölge olma özelli ini kazanmı  olan Ege Bölgesi kıyılarındaki
marinalar ele alınmı tır.  Ege Bölgesi Yat Turizmi Master Planı’nda da öncelikli yat turizm alanıdır. Çalı mada Tablo 
3’te verilen marinalarda ki isel görü meler yapılmı , anket çalı maları ve yerinde gözlemler ile marinalardaki mevcut 
çevresel yönetim önlemleri de erlendirilmeye çalı ılmı tır.

Ba lı bulundu u il Marina adı
STANBUL Setur Amiral Fahri Korutürk 

Kalamı  ve Fenerbahçe 
Marinaları

STANBUL Ataköy Marina 
BALIKES R Setur Ayvalık Marina  
ZM R Setur Çe me Marina 

AYDIN Setur Ku adası Marina  
MU LA Marmaris Martı Marina 
MU LA Bodrum Milta Marina 
MU LA Do u  Turgutreis Marina 
MU LA Ece Marina 
ANTALYA Setur Finike Marina 
ANTALYA Kemer Park Marina 
ANTALYA Setur Antalya Marina 
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Tablo.2 Türkiye’de marinalara ili kin olan kanun ve yönetmelikler – Law and regulations about Turkish Marinas 
(Çevre Vakfı, 2004) 

Kanun
Sayısı lgili Kanun Tanımı R. G. Tarih - Sayı

De i ik
No

R.G.
Tarih–

Sayı
2634 Turizmi Te vik Kanunu 16.3.1982 - 17635 - - 
3621 Kıyı Kanunu 17.4.1990-20495 - - 
2872 Çevre Kanunu 11.8.1983-18132 - - 

2863 Kültür ve Tabiat Varlıkarını Koruma Kanunu 23.7.1983-18113 5226 
27.7.04-
25535

2873 Milli Parklar Kanunu 11.8.1983-18132 - - 
3194 mar Kanunu 9.5.1985-18749 - - 
6831 Orman Kanunu 8.9.1956-9402 - - 

5225
Kültür Yatırımları ve Giri imlerini Te vik
Kanunu 21.7.2004-25529 - - 

 Çevre Kirlil ini Önleme Fonu Yönetmeli i 17.5.1985-18757 - - 
Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair 
Yönetmelik -

13.10.199
2-21374 -

 Yat Turizmi Yönetmeli i 4.8.1983-18125 - - 
Turizmi Yatırım, letme ve kurulu larının
Denetimi Hakkındaki Yönetmelik 19.4.1983-18023 - - 
Turizmi Te vik Kanunun Cezai Hükümlerinin 
Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik 28.11.1998 (yürürlülük) - - 
Kült. Ve Tur. Koruma ve geli im Bölgeleri ile 
Tur. Merkezlerinin belirlenmesi Yönetmeli i 15.5.04- 25463 - - 
Kamu Arazisinin turizm yatırımlarına Tahsisi 
Hakkında Yönetmelik 28.4.1983-18031 - - 

Tablo 3: Çalı mada ele alınan marinalar ve kapasiteleri – 
 Marinas and their capacities which are taken up in case studies 

Yapılan anketlerde öncelikle 
marinanın i letilmesi ve 
hizmetleri sırasında olu an
kirlilik için alınan önlemlere 
ili kin sorular sorulmu tur.
Marina etkinliklerine ili kin
önlemler; bakım-onarım
etkinlikleri esnasında alınan
önlemler, akaryakıt
dökülmesi durumunda 
alınan önlemler, atık
yönetimine ili kin önlemler, 
pissu hizmetlerinde alınan
önlemler, ya mur suları ve 

dereler ile ilgili önlemlere yönelik olmak üzere gruplandırılmı tır. Marina yapımı ve in aatı esnasında dikkate alınan
hususlar ki isel görü melerle saptanmaya çalı ılmı tır  (Saatçio lu, 2004)(Bezirgan, 2004)(Polat, 2004) (Oygak,2004) 

BULGULAR
nceleme yapılan marinalarda teknelere ba lama olana ı verilmesine yönelik deniz yapılarının yanı sıra di er

hizmetlerin (bakım-onarım, akaryakıt hizmeti, elektrik ve tatlı su temini ve pissu toplama hizmetleri vb.) de 
verilebilece i altyapı ve üstyapı tesislerinin eksiksiz olarak yapıldı ı gözlenmi tir. Marinalarda özellikle su 
sirkülasyonunun sa lanması konusunda gerekli önlemleri alınmı , iskeleler mevcut sirkulasyonu kesmeyecek eklide
yüzer yapılmı  ve sirkülasyon kanalları ile mevcut su sirkulasyonuna destek verilmi tir. Marina bünyesindeki tekne 
bakım-onarım alanlarının ayrı oldu u, bazılarında kapalı mekanlar kullanılırken bazısında bu konuda ek bir önlem 
alınmadı ı görülmü tür. Katı atık ve tehlikeli atıkların ayrı ayrı toplandı ı ancak atıkların yerinde azaltımı, geri 
kazanımı konularında eksikliklerin oldu u saptanmı tır. Katı atıkların ayrı toplanmasında yatçıların da bazen kurallara 
uymadı ı marina yöneticileri tarafından belirtilmi tir. Katı atık yönetimi genelde marinanın ba lı bulundu u belediyeler 
tarafından yapılmaktadır. Marinaların hepsi akaryakıt hizmeti vermektedir. ncelenen marinalarda yakıt dökülmeleri 
için bariyer, yüzeyden toplayıcılar vb.ekipman bulunmakta olup dökülmeler için acil eylem planları olu turulmu tur.
Ya mursuyu için bazıları bir önlem almazken, bazısı marinaya gelen dereler için önlem almı tır. Teknelerde olu an
pissuyun toplanması için atık toplama üniteleri bulunmakta, bu hizmet ücret kar ılı ı verilmektedir. Genelde atıksu

Marina Adı letmeci Yeri Yat kapasitesi 
Setur Ku adası
Marina 

Setur Marinas Türkiye Ku adası-
AYDIN

350
(Deniz)

175
(Kara)

Port Göcek 
Marina 

Camper&Nicholsons 
Marinas Ltd. 

Göcek-
FETH YE

400
(Deniz)

200
(Kara)

Netsel Marina Netsel Turizm 
Yatırımları A. .

Marmaris -
MU LA

772
(Deniz)

155
(Kara)

D-Marin Do u  Marina Turgutreis-
Bodrum -
MU LA

550
(Deniz)

100
(Kara)

Port yalıkavak Port Bodrum Yalıkavak
Marina A. .

Yalıkavak-
Bodrum- 
MU LA

450
(Deniz)

100
(Kara)
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arıtma tesisi mevcut bulunmakta ancak yeterli kapasitede olmadı ı için toplanan pissu ehir kanalizyon a ına
verilmektedir. Marinada toplanan atık ya lar ise  yeniden kullanılmak üzere, in aat firmalarına ah ap kalıpların içlerine 
sürmek için veya fırınlara verilmektedir. Tekneler genelde sudan çıkartılarak yıkanmakta, basınçla yıkamada yıkama 
suyu denize bırakılmamaktadır. Yıkama i lemlerinde çevreye zarar vermeyecek ürünler kullanılmaktadır. Ancak marina 
sularında görülen askıda katı maddeleri yok etmek için kimyasal çökelticiler kullandıkları da ifade edilmi tir (Oygak, 
2004).

TARTI MA VE SONUÇ 
Yapılan her türlü etkinlikte oldu u gibi deniz ve yat turizminin de deniz ortamına bazı etkiler yapması kaçınılmazdır.
Ancak do al çevre güzelli i ve temiz bir deniz yatçının rotasını olu tururken dikkate aldı ı en önemli konudur. Yat 
turizminden beklenen yararların artarak devamı yine bu çevreyi korumakla olasıdır. Bu nedenle yat turizminde çevreye 
etkilerinin en yo un olabilece i marinalarda bu etkileri en aza indirecek bazı yönetim önlemlerini almak ve uygulamak 
gerekmektedir. BMP olarak anılan bu önlemler, marina etkinlikleri sonucunda su kalitesine etkiyecek tüm etmenleri en 
aza indirmek için kirliliklerin öncelikle kayna ında olu umunu engelleyecek, azaltacak ve uygun ekilde bertarafını
sa layacak önlemleri içermektedir. Bu önlemlerin yanı sıra yatçıların, çalı anların çevre bilincini geli tirecek e itim 
programları da uygulanmalıdır.

Marinalarda özellikle son yıllarda in aatı yapılan marinalarda ÇED sürecinden geçildi i, gerekli önlemlerin alındı ı, bu 
sektör için çevre bilincinin ve çevre kirlili ine yönelik alınacak önlemlerin sektör için ekonomik anlamda da öneminin 
anla ıldı ını ortaya koymaktadır. Ancak marina bakım-onarım etkinliklerinden kaynaklanan kirlilik önlemlerinde bazı
aksaklıklar ya andı ı ve bazı yerlerde ise ya mur suyu ile dere giri lerinden madde ta ınımı oldu u görülmektedir.   

Sonuç olarak, ülkemiz genelinde hızla geli en yat turizmi ve yatçılık etkinlikleri, tüm kıyı kullanıcıları ile entegre 
olarak, kıyı olanaklarından dengeli ve sürdürülebilir biçimde yararlanmayı hedefleyen “Kıyı Bölgesi Yönetimi” ni 
benimseyip faaliyetlerini sürdürürse, yatçılık sektörünün önünü açmakla kalmayıp, di er birçok kıyı bölgesini kullanan 
faaliyetin de önünü açacaktır.
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TAR H BOYUNCA BAHÇE SANATININ GEL MES NDE SU 

FAR S KARAHAN 

AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlı ı Bölümü, ERZURUM 

ÖZET 
Sanat tarihi ve arkeoloji çalı maları insano lun toplu ya amaya ve dolayısıyla yerle ik düzene geçli inden beri ya am 
kayna ı olan suyu temel bir gereksinim olmanın yanında tarımsal ve sanatsal amaçlarla da kullandı ını gösteriyor. 
Yerle ik ya ama geçi te su kullanım kültürü ile ilgili iki temel unsur göze çarpmaktadır. Bunlardan biri yerle im için 
göl, nehir gibi su kaynaklarına yakın konumlu alanların seçilmesi; di eri ise su kaynaklarını su kanalları, arklar ve 
kemerlerle yerle im ya tarım alanlarına getirilmesidir. Suyun sanatsal bir obje olarak kullanılması ve bahçe sanatının
geli mesine yön vermesinde (1) su kayna ının bollu u ve (2) medeniyetler arası etkile im etkili olmu tur. Su bir sanat 
unsuru olarak ya durgun ya da hareketli ekilde de erlendirilmi tir. Bu çalı ma Mezopotamya, Eski Mısır, Eski Yunan, 
Roma, Pers, Ortaça  Avrupa, Türk- slam, Uzakdo u, Rönesans ve Barok akımlarında suyun sanatsal kullanım
biçimlerini özetlemeye çalı maktadır.
Anahtar Sözcükler: Peyzaj ve Bahçe Sanatı, Su, Tasarım, Sanat Tarihi

THE EFFECTS OF WATER IN PROGRESS OF GARDEN ART THROUGHOUT H STORY

ABSTRACT
Art history and archaeological studies point out that water, being main source for life has been used for both agricultural 
and artistic aims since human being started to live as collectively or passed settled life style. While passing the settled 
life style, two main elements related to water use culture have been noticed. Initial element is to select settlement areas 
near water resources such as lake and river. Second element is to bring water resources into the settlement and 
agricultural areas by means of water canals, irrigation trenches and water arches. (1) Abundance of water resource and 
(2) interactions between civilizations have effected water use as a artistically object and orientating development of 
garden art. Water as an artistically object has been used for either stagnant or active. This review has been summarized 
artistically use forms of water in historical civilizations such as Mesopotamia, Ancient Egypt, Ancient Greece, Roman, 
Persian,  Middle Era European, Turkish and Islamic, Far East, Renaissance, Baroque and English Naturalistic Era.  
Keywords: Landscape and Garden Art, Water, Design, Art History 
______________________________________________________________________________________________

G R
nsanın geçinebilmek için avlanma ve göçebe ya amını giderek terk edip topra a ba lanıp, tarımı bir geçim-kayna ı

olarak seçmesiyle ilk bahçe örnekleri de ortaya çıkmaya ba lamı tır. Günümüzden yakla ık 11000 yıl öncesinde 
ba layan bu. faaliyetlerin ilk örnekleri (1) Mezopotamya, (2) Mısır, (3) ran, (4) Eski Yunan ve (5) Eski Roma’da 
bulunmaktadır. Suyun uygun ekilde kullanılması ve tarımsal sulama sistemlerinin geli tirilmesi ile bu bahçeler de 
geli mi tir. Su ba langıçta insano lunun temel ya am fonksiyonlarının sürdürülebilmesi için de erlendirilirken zamanla 
sanatsal çalı maların da önemli ö elerinden birisi olmu tur.

lkça da Ön Asya uygarlıklarında bitkilendirme çalı malarının yanı sıra, su kemerlerinin in a edilmesiyle bahçelerin 
suyla bulu ması sa lanmı tır. Suyun kemerlerle nakledilmesi, Yunan ve Roma bahçelerini de etkilemi , zengin 
yapıların yanında, özellikle Roma'da görkemli bahçelerde ortaya çıkmı tır. Ortaça da ise yüksek duvarlarla 
sınırlandırılmı  bahçelerde,  özellikle çim ve süs bitkileri parterleri olu turulmu tur.

Bu çalı mada suyun tarih boyunca bahçe düzenlemelerinde ve mimari yapılarla birlikte kullanım ekilleri Gültekin 
(1991) ve Nurlu ve Erdem (1994)’in çalı malarından derlenerek sunulmu tur.

1. Mezopotamya’da Bahçe ve Su Kullanımı
A a ı Mezopotamya'da Babil Kulesi ile Babil ehri ve Devleti, M. Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda en güçlü devresine 
eri mesiyle su baskınlarından korunma ve sulama ebekeleri olu turmak için çok sayıda baraj, gölet ve kanallarla 
zamanın en ileri tarım, ticaret ve medeniyet merkezi olmu tur. Mezopotamya’da bahçelerin en muhte emlerine 
Babilliler dönemine rastlamaktadır.

Babil'deki Kraliyet Sarayı'nda yapılmı  olan bu bahçeler, bir dizi teras üzerine kurulu çatı bahçeleridir. Bahçeler, 
revaklar ve kemerli duvarlar üzerinde yükselen teraslardan olu mu tur. Terasların üstü ta  balkonlarla kaplıdır.
Balkonlarda sulama yapılırken teraslardan sızıntı olmaması için zemin saz, zift gibi çe itli maddelerden olu an
tabakalarla örtülmü tür. Babil’in Asma Bahçeleri olarak nitelendirilen bu eser günümüzde Dünya’nın Yedi 
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Harikası’ndan biri olarak bilinmektedir.  Bu bahçelerde meyve a açları ile palmiye (Washingtonia), akasya (Acacia),
kavak (Populus), servi (Cupressus) gibi boylu bitkiler yeti tirilmi tir. Ayrıca kemer ve sütunlardan a a ıya do ru
sarkan sarkıcı bitkiler kullanılmı tır. Bu bahçelerde su iletim sistemi ile toplanan sular, yüksek duvarlar üzerinden 
terasların yukarısındaki bir sarnıca bo altılmakta ve buradan dereler ve ça layanlar halinde bütün bahçeleri 
sulamaktaydı.

Mezopotamya’da Asurlular döneminde görkemli bahçeler in a etmenin yanında hükümdar Tiglat Pleseri yaban keçileri, 
yavru filleri, yaban sı ırlarını da ba kent Nineva’ya ta ımı  ve bir çe it hayvanat bahçesi kurmu tur. Ayrıca bu 
hükümdar di er kralların kendisine hediye olarak gönderdi i çe itli balıkları özel havuzlar yaptırarak geli tirmi tir.
Kral: “Da ları, tepeleri dümdüz ettim, yarım saat yürüyü  mesafesinde bir kanal yaptırıp bu alanda yeti tirdi im
a açları suladım” eklinde özetleyerek çalı maların görkemini vurgulamı tır.

Asurlular sulama sistemini de geli tirmi lerdir. Nltekim bu devrede bir ana kanal yapıp her iki tarafında bu kanala dik 
olarak ba lanan lateral kanallar uygulamı lardır.

2. Eski Mısırda Bahçe ve Su Kullanımı:
Mısır'da bahçeler, papirüslere ya da duvarlara resmedilmi tir. Papirüs Eski Mısır'da 1. sülale döneminin (M.Ö. 3100–
2890) ortalarında yeni bir yazı aracı olarak kullanılmı tır. Bu bahçeler genellikle mabet ya da zengin Mısırlılar'a ait ev 
bahçeleri olarak bilinmektedir.  

Kral mezarından çıkan belgelerden bir evin çevresinin 10000 m. uzunlukta oldu u anla ılmaktadır. Bu bahçeler 
ço unlukla kare eklinde olup, içerisinde palmiye, incir ve akasyalar yeti tirilmi tir. Bahçe içinde bir su gösterisi ile çok 
sayıda havuz bulunmaktadır. Eve yakla ırken bir kemerli kapı ve bu kapının iki tarafında asma (Vitis) plantasyonları yer 
almaktadır.

Eski Mısır’da bahçe içindeki havuzlara su Nil Nehrinden kolaylıkla sa lanabilmektedir. Bu havuzlar rekreasyona 
olanak tanıyacak ekilde geni  ve derin in a edilmekte, hükümdar ve yakınlarının kayıklarla dola abilece i ve banyo 
alabilece i bir niteli e sahiptir. 

3. Eski Roma’da Bahçe ve Su Kullanımı
Roma mimarisinin genel özelli i, yapılardaki büyüklükle imparatorlu un gücünün simgelenmesiydi. Roma kentleri, 
zenginlikleri ile bir kentin bütün gereksinimlerini sa layacak yapılara sahip olmu tur. Kentlerde yollar, hamamlar, 
tiyatrolar, stadyumlar, gimnasyumlar, hipodromlar yapılmı ; taklar, mermer sütunlar dikilmi ; ta  köprüler, sütunlu 
yollar ve su kemerleri in a edilmi tir.

Roma medeniyetinde su kullanımının en belirgin özelli i hamamlardır. Roma hamamları ise, (1) Apoditerium (soyunma 
bölümü), (2) Sudotorium (terleme bölümü). (3) Tepidarium (sohbet bölümü), (4) Caldarium (sıcak bölüm) ile (5) 
Frigidarium'dan (so uk havuz bölümü) olu maktadır. Roma evlerinde ve bahçelerinde ta –su birli i içerisinde mermer 
masalar, küçük heykeller avluda sık sık kullanılan elemanlardır. Su, bahçelerde dikdörtgen veya karelere bölünmü
kanal eklindeki havuzlarda kullanılmı tır. Bahçe içinde mermer veya demirden yapılmı  pergolalar, toprak ve mermer 
vazolar, bronz ve mermer heykeller ile mermer kaideler üzerinde simetrik bir düzende yerle tirilmi  mermer su 
çanakları bulunmaktaydı.

Tusci Villası, terasları birbirine ba layan rampaları ve bunları çevreleyen düzgün budanmı  çit bitkileri, çınar a açları
(Platanus) ile çevrelenmi  ye il alanları, hipodrom ve su tesisleri ile Roma döneminin en görkemli yazlık villa 
örneklerinden birini olu turmu tur.

Roma imparatorlu una ait eserlerin bir kısmı hemen hiç bozulmadan günümüze kadar gelebilmi tir. Bunlardan biri 
Vezüv yanarda ının külleri altında kalmı  Pompei ehridir. Yapılan son kazılarla ehrin mimari yapısı ve bahçe düzeni 
orijinal bir ekilde görülebilmektedir. Örne in bir evin avlusu (Atrium) ile bu Atrium'un ortasındaki bir küçük havuz 
(Implivium) bazen hemen bunun yanında bir süs bahçesi niteli indeki memer kaideler üzerine yerle tirilmi  çe itli
büyüklükteki insan ve hayvan figürleri, heykeller, mermer su çanakları ve hümanistik formları verilmi  bitkiler 
bulundu u anla ılmaktadır.

4. Perslerde Bahçe ve Su Kullanımı
ran’ın ço u bölümünde ya ı ların düzensiz ve yetersizli i, suyun ehirlere uzak yüksek karlı da lardan yeraltı kanalları

ile ula tırılmasını zorunlu kılmı tır. Kentlere ula tırılan su daha sonra açık kanallar ve havuzlarda gösteri eklinde
kullanılabilmi tir.

Saray bahçelerinde giderek yükselen teraslar birbirine basamaklar ile ba lanırdı. Saray çevrelerinde çok sayıda heykel 
bulunmaktaydı. Avlu sistemli planlara dayalı geli en Pers bahçelerinde su bütün bahçelerin ortak özelli iydi. Su açık
kanallar ve havuzlarda gösteri amacıyla kullanılmı tır.
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5. Ortaça ’da Bahçe ve Su Kullanımı:
Ortaça  bahçelerine ait en önemli mimari yapılar atolar ve manastırlardır. St.Gallen'in çok ayrıntılı bir avlu kompleksi 
ile, Manastır Binası ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi me hurdur. Canterbury de sulama tesisleri, Certosa'nın ise Cloisterini 
süsleyen Mikalanj kuyusu önemli özelliklerden sayılmaktadır.

ato bahçelerine genelde üzerinde in a edildikleri Roma kentinin dikdörtgen eklindeki temel planları biçim vermi tir.
ato bahçeleri su kullanımı ile ili kili olarak u ekillerde karakterize edilebilir: 

Gerek korunma duvarları gerekse bunu destekleyen ve duvarların etrafını çevreleyen su kanalları, bahçeleri 
sınırlandırıcı elemanlardır.
Bahçede su, basit ta  ya da mermer havuzlar, su çanakları, kuyular ve duvarları dı tan ku atan kanallarda kullanılmı tır.
Havuzlar, mermerden ya da ta tan yapılmı tır.
Özellikle slam dünyası ile olan ili kilerinden sonra bahçede fıskiye kullanılmaya ba lanmı tır.

6. Rönesans Döneminde Bahçeler ve Su Kullanımı:
6.1. talyan Villa Bahçeleri 
Rönesans dönemi talyan villa bahçelerinin en önemli mimari ö eleri teras, duvar, basamaklardan olu maktadır. Bu 
ö elerin her biri düzenlemelerde ölçülü ve fonksiyonel kullanılmı tır. Geni  su aynaları ile kaskatlara fazla yer 
verilmeyen bahçelerde, su dekoratif havuzlarda ya da su oyunları ile grottolarda kullanılmı tır. talyan villa bahçelerinin 
su ö esini de içeren düzenleme ilkeleri unlardır:
Bahçede Portiko (Localar), Pergola (Gölgelik) ve Grottoya (istiridye kabukları ile örülmü  su gösteri yerleri, çe me ve 
ma araları) yer verilmekte, 
Su hareketli bir kompozisyon içinde özellikle Grottolardaki renkli istiridye kabukları içinden sürpriz fı kırmalar içinde 
takdim edilmektedir. talyan villa bahçelerinin en önemlileri ve ba lıca düzenleme ilkeleri unlardır.

Villa Vatikan Plazzo Belvedere: talyan Büyük Villa Bahçelerinin ilk örne ini verir. Brament tarafından 1503 yılında
yapılmı tır. Su, daha yüksek kotlu bir yerden yamaç üzerine oturan bu villa bahçesine kolayca getirilmi  ve ustalıkla
kullanılmı tır. Roma’daki bahçelerde su, geni  çaplı gösterilere olanak sa layacak ekilde kanallar ve havuzlarda 
kullanılmı tır. Suya hareketlilik, kaskatlar ve basamaklarla verilmi tir.

Villa d’Este: Villa d’Este, 1575 yılında bu devre hakim mimarlardan birisi olan Pirro Ligorio tarafından yapılmı tır.
Roma yakınındaki Tivoli'de bulunan bu villanın en belirgin özelli i bahçe mekanının çok geni  tutulması yanında suyun 
havuzlarda org biçimi çe melerde, küçük dereler ve fıskiyelerde kullanılarak muhte em bir su gösterisi sunulmasıdır.

Villa Lante: Villa Lante, 1560 yılında yapılmı tır. Villa d'Este den daha küçük bir mekana oturur. Roma yakınında
Viterbo'da koruluk (barco) lu bir yamaç üzerinde kurulmu tur. Barok üslubunda yapılmı , do al malzemenin tabiatına
aykırı bir biçimde kullanımının görüldü ü bir yapıdır. 16. Yüzyıl talyan bahçe anlayı ının en belirgin bir örne ini verir. 
Teraslar üzerindeki su gösterileri ile ta  masalar ilginçtir. En üst terasta ta  masa bulunur ve bu ta  masanın oyuklarına
yerle tirilen arap i eleri çe melerden akan sularla so utulurdu.

6.2. Fransız Büyük Stil Bahçeleri (Barok Sanatı)
Fransız barok tarzı bahçe düzenlemeleri ile ilgili bilgiler Vaux–le–Vicomte ve Versay Saray bahçelerinden elde 
edilmektedir. Vaux–le–Vicomte Saray Bahçesinin düzenleme özellikleri daha çok su özelliklerini kapsayacak ekilde
a a ıdaki gibi özetlenebilir. 
Bahçe mekanı 1200x2400 m. ebadında dikdörtgen seklindedir. 
Sarayı kar ılayan merkezi aks bahçeye hakimdir. Bu aks bazen bir su yüzeyini ortasından bölmekte, bazen ise saraydan 
ba layarak giderek alçalıp arkasını bir ormana vermi  rustik yapılı bir Grotto ile birle ir ve bir Hercules heykeli le son 
bulur.  Su, çok sayıdaki mermer havuzlarda bazen ayna etkisi ile durgun, bazen ses ve gösteri etkileriyle fıskiye ve 
kaskatlarda co kun bir akis içinde kullanılmı tır. Heykeller bu havuzların ayrılmayan parçalarıdır.  Versay saray 
bahçesinde yakla ık 60000 dönümlük bir alana yayılan bahçe, kademeli teraslar üzerinde kurulmu tur. Saray bahçesi, 
saraydan itibaren ı ınsal ve lateral yol sistemleri ile yayılmı tır. I ınsal yollar batı, kuzey ve güney yönlerinde 
uzanmaktadır. Bu bahçelerin en önemlisi, batıya yönelen ana aks boyunca olan bahçedir. Bahçedeki ilk terasta Su 
Parteri bulunmaktadır. Su Parteri'nde yer alan fıskiyeler ve bronz heykellerle donatılmı  olan dikdörtgen eklindeki
simetrik iki havuz, sarayın aksi ile su aynası olu turmaktadır. kinci terasta elips eklinde, fıskiyelerle donatılmı  Laton 
Havuzu ile Laton Parteri bulunmaktadır. Simetrik olarak yerle tirilmi  olan bu iki çim parteri bitki bordürleri ile 
çevrilmi tir. Laton Parteri'nden sonra iki tarafı a açlıklı 64x335 m boyutlarında bir yol olan Kral Yolu, Apollon 
Havuzu'nda son bulmaktadır. Yolun her iki yanında çevresi a açlarla çevrili koruluklar yer almaktadır. Piramit 
Havuzu'ndan sonra yol Su Allesi ile Dragon Havuzu'na ula ır. A açlıklı Su Allesi boyunca kız ve erkek çocuk 
heykellerinin ta ıdı ı mermer su çanakları sıralanır. Dragon Havuzu'nun arkasında daha geni  olan Neptün Havuzu son 
derece zarif görünümü ile dikkat çekmektedir.

7. slam Bahçe Sanatı ve Su Kullanımı:
slamiyet’te bahçe fikri ile Cennet e de erde yani. aynı mekanlar olarak anlatılmaktadır. slamiyet’le vaat edilen 

"Cennet” dalları suya de en büyük a açlar (Tu ba a açları) ile co kun akarsuların, ne e ile öten. bülbüllerin ve 
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meleklerin, içinde dola tı ı, zevklerin ebedi oldu u, her türlü gıdanın bulunabildi i bir bahçe mekanıdır. slam dini Ön 
Asya’dan Atlas okyanusuna kadar geni  bir co rafyaya yayıldı ından bahçe sanatları ile ilgili olarak da farklı e ilimler 
söz konusu olmu tur.

7.1. spanya Sanatı
spanya slam bahçe sanatının en önemli örneklerini Elhamra, Genaralife ve Alcazar saray bahçeleri olu turmaktadır.

Her iki saray bahçesinde de su kullanımı ile il kili olan çe itli avlu düzenlemeleri söz konusudur. Elhamra saray 
bahçesinin su ile ili kili avlu sistemleri u ekilde özetlenebilir: 

(1) Mersinli Avlu: Bahçe içinde en geni  su yüzeyine sahip olan avludur. Avluda, dikdörtgen eklindeki havuzun her 
iki yanında biçilmi  mersin (Myrtus) çiti bulunmaktadır. Avlu, kısa kenarlarında yedi er adet mermer sütunlu revaklarla 
çevrilidir. Revaklar tek sütunludur. Revakların sudaki akisleri ile havuz, bir su aynası görünümündedir. 

(2) Aslanlı Avlu: Peristil eklinde bir avludur. Avludaki havuz, beyaz mermerden yapılmı  12 adet aslan figürünün 
ta ıdı ı bir su çana ı ile tabanda poligon eklinde, derinli i az bir su yüzeyinden olu maktadır. Çanaktan ta an ve 
aslanların a zından fı kıran su, ince kanallarla salonlara geçmektedir. Bu kanallar ile avlu dörde bölünür. Aslanlı
Avlu'nun dört yanı mermer sütunlu revaklarla çevrilidir. Revaklar tek ve çift sütunludur. Avluda portakal a açları
(Citrus sinensis) dikkati çekmektedir. Generalife'de bahçede üç avlu bulunmaktadır. Bunlar (1) Su Kanalı Avlusu, (2) 
Servili Avlu ile (3) Su Merdivenleri Avlusu'dur.  

(1) Su Kanalı Avlusu: Bu avlunun kuzey ve güney pavyonlarında iki adet ince ve uzun, fıskiyeli havuz bulunmaktadır.
Havuzların her iki yanında zakkum (Nerium oleander) ile servi (Cupressus), mersin (Myrtus) ile gül (Rosa) bitki türleri 
yer almaktadır. Ayrıca havuzların her iki ucunda lotus yapraklı, fıskiyeli küçük su çanakları bulunmaktadır.

(2) Servili Avlu: Bu avlunun içinde avluya adını veren dört servi a acı (Cupressus sempervirens) ile fıskiyeli havuz 
bulunan küçük bir avludur.
(3) Su Merdivenleri Avlusu: Avlu içinde su, küçük havuzlar ve kanallar ile basamaklar eklinde a a ıya do ru
akmaktadır. Bu avlunun en önemli özelli i, mozaik ta  dö eme ile bitkisel ve geometrik desenlerin olu turulmasıdır.

Alcazar Sarayı ve Bahçesi, Sevilla kentinde 1350 yılında in a edilmi tir. 16. yüzyılda V. Charles Dönemi'nde (1516–
1556) yapılan de i iklikler dı ında birçok slami özellikler aynen korunmu tur. Bu özellikler; renkli çiniler, fıskiyeli
havuzlar ve su çanakları ile avlularda bahçeyi çevreleyen duvarlar ile bitki kullanım biçiminde net bir ekilde
görülmektedir. Bahçede a açlara budanarak ekiller verilmi  ve böylelikle do al pergolalar olu turulmu tur.

7.2. ran slam Sanatı
ran slâm sanatının en güzel örnekleri, Timur Dönemi (1335–1405) ile Safeviler Dönemi'nde (1502–1736) verilmi tir.

Bu dönemlerde mimarlık, resim, halı dokumacılı ı ve minyatür sanatı ile ilgili çalı malar yapılmı tır. ran slam 
sanatının en iyi örneklerine Semerkand. Isfahan, iraz ve Tahran kentleri ile Hazar Denizi kıyılarında rastlanmı tır. ran
bahçeleri ile ilgili bilgiler, öncelikle minyatür ve resimler ile ran halıları üzerine dokunmu  bitki ve bahçe 
motiflerinden elde edilmi tir.

ran bahçelerinin temelini, birbirini dik kesen iki kanalın dört parçalı fomal planı (Chahar Bagh) olu turmu tur. ran
bahçeleri yüksek duvarlarla çevrilmi tir. Bahçelerin ortasında duvarları çini kaplı saraylar yer almaktadır. Bahçedeki 
esas elemanlardan biri olan su. havuzlarda ve su kanallarında kullanılmı tır. Havuzlar, genellikle bahçenin aksı üzerine 
yerle tirilmi tir. Renkli çini ve seramiklerle kaplı olan havuzlar, dikdörtgen, kare. daire veya etrafı dantel gibi dilimli 
biçimlerdedir. 

Timur Dönemi'nde Semerkand ve çevresinde yapılmı  olan bahçeler arasında (1) Kuzey Bahçesi (Bagh–i–Shimal), (2) 
Cennet Bahçesi (Bagh–i–Bihesht), (3) Çınar Bahçesi (Bagh–i–Chenar), (4) Dört Bahçe (Chahar Bagh), (5) Gönül 
Ferahlı ı Bahçesi (Bagh–i–Dilgusha) ile (6) Gül Bahçesi (Gul Bagh) yer almaktadır. Bunların arasında suyun en fazla 
kullanıldı ı bahçe gül bahçesidir. 

Gül Bahçesi, yüksek duvarlarla çevrilmi  ve boylu, geni  taç yapan a açlar kullanılmı tır. Bahçede a açlar arasında
birbirini dik kesen su kanalları ile 6 adet havuz bulunmaktadır. Bahçenin ortasındaki bir tepe üzerinde yer alan saraya, 
köprülerle ula ılmaktadır. Sarayın duvarları çini ile kaplıdır.

ran bahçesindeki dörtlü kalıp (Chahar Bagh) sfahan'da Kraliyet Sarayı'na ula an bulvarda uygulanmı tır. 50x1600 m 
boyutlarında olan bulvarın her iki yanında su kanalları mevcuttur. Bulvar boyunca çınar (Platanus) ile kavak (Populus)
türleri dikilmi tir. A açlarla çevrili ve yakla ık 500x150 m boyutlarındaki Kraliyet Meydanı, o dönemde halka açık en 
büyük meydanlardan birisiydi. Meydan, her cephedeki iki katlı giri  binaları, altı katlı tören ve kabul binası ile 
bahçelere ba lanmaktaydı. Kentte ayrıca çar ı. Kraliyet Cami, havuz, harem, spor alanları, ahır ve tamirhaneler 
bulunmaktaydı.
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7.3. Hint Sanatı
En önemli eser Tac Mahal olarak bilinir. Tac Mahal, Yamuna nehrinin güney kıyısında, uzun ekseni kuzey–güney 
do rultusunda 305x580 m boyutlarındaki dikdörtgen bir avluda yer almaktadır. Kö elerinde sekizgen planlı kuleler 
bulunan avlu, kırmızı kum ta ından yüksek bir duvarla çevrilidir. Avlunun güney ucunda anıtsal bir giri  kapısı vardır.
Avlunun merkezindeki havuz, geni  su yüzeyi ile su aynası olu turmaktadır. Bu havuz, dört ana yöne do ru uzanan su 
kanalları ile geni letilmi tir. Bu su kanalları boyunca servi (Cupressus) a açları dikilmi tir. Tac Mahal, avlunun kuzey 
ucunda, 7 m yüksekli indeki bir terasın üzerinde yer almaktadır. Beyaz mermerden olan yapı kare planlıdır.

Anadolu’da Türk slam Sanatı
Türk bahçelerinde suyun kullanımı çe me, adırvan, havuz ve ça layanlar eklinde olmu tur. Suya hareket, fıskiyeler ve 
ça layanlar ile kazandırılmı tır. Havuzlar genellikle dört kö e ya da kare eklindedir. Havuz derinlikleri 1–1.5 m dir. 
Topkapı Sarayı'nda ta  sofadaki havuz ince mimarî hatları ile dikkati çekmektedir. Anadolu’nun do u-batı ve kuzey-
güney yönlerinde de i en co rafi yapısı nedeniyle bahçe anlayı ı ve su kullanımında da bazı farklılıklar söz konusu 
olmu tur. Ancak slam dininin etkisi ile bahçeler ve evler yüksek duvarlarla çevrilmi  ve dolayısıyla bir avlu sistemine 
dönü türülmü tür. Bu avlu sistemi içerisinde neredeyse her evde kare ya da altıgen biçimli mermer ya da ta tan
yapılmı  bir havuz ya da kuyu mutlaka kullanılmı tır. Bu örneklere günümüzde özellikle yazları çok sıcak ve kurak 
geçen Diyarbakır, anlıurfa, Gaziantep ve Hatay’da rastlanmaktadır.

8. Uzakdo u Bahçe Sanatı ve Su Kullanımı
Çin imparatorluk saray bahçelerinin en belirgin özelli i, büyüklüklerine ra men gizlili e verilen önemdir. Bahçeler, 
kayalıkları, tepeleri, gölleri ve akarsuları ile küçültülmü  bir do a parçası olarak ekillenmi tir.

Su tesislerinin üzerinde köprüler yer almaktadır. Avlular, yüksek ta  veya sıva kaplı duvarlarla çevrilmi lerdir. Bu 
duvarların esas i levi, gizlilikten çok bitkilerin yaprak ve dallarının gölge oyunlarına fon olu turmaktır. Zemin dö emesi 
olarak ta , çakıl ve mozaik ile çim bitkisi kullanılmı tır.

Japonya'da bahçelerin bazıları dini yapı bahçeleri, bazıları ise saraya ait bahçelerdi. Japon bahçesinin ilkel ekli, bir su 
yüzeyinin ortasındaki adacık üzerinde bulunan bir a aç ve ta tan ibaret do a parçasıdır. Japon bahçelerinde (1) su, (2) 
köprüler, (3) çardaklar, (4) ta lar, (5) ta  kandiller, (6) bahçe pagodaları, (7) bitkiler, (8) ku atma elemanları ile (9) adım
ta ları ve (10) kaldırım ta ları Japon bahçe ö elerini olu turmaktadır.

Japon bahçelerinde su. kullanım bakımından çe itlilik gösterir. Su kullanımında amaç, ortama huzur, serinlik ve canlılık
kazandırmaktır. (1) Ça layanlar, (2) göller, (3) nehirler gibi do al kullanımlarının yanı sıra  su,   (4) çanaklar  içinde de 
bahçenin çe itli yerlerinde kullanılmı tır. Su çanakları, Japon bahçelerinde özellikle de çay bahçelerinde el ve a ız
yıkamak amacıyla kullanılan bir bahçe ö esidir. Suyun olmadı ı bahçelerde su, ta  ve çakıllarla ifade edilmektedir. 

Köprüler, Japon bahçelerinde hem su üzerinden geçi e hem de manzaraların seyrine olanak sa layan elemanlardır.
Köprüler ta tan, ah aptan ya da toprak sıvalı bitki dallarından yapılmı tır.

Japon bahçe stilleri ,Kuru Ta  Bahçesi, Su Bahçesi, Çay Bahçesi ile air Ruhlu Kimselerin Bahçesi eklindedir.

Kuru Ta  Bahçesi'nde esas elemanlar ta lardır. Bu bahçe stilinde hiç su olmadan da kuvvetli bir su ifadesi kaya, çakıl ve 
tırmıklanmı  kum ile yaratılmaktadır. lk kez Muromachi Dönemi'nde ortaya çıkan bu bahçe stiline Kyoto ve çevresinde 
yer alan Ryoanji Bahçesi. Myoshinji Bahçesi, Daisen–in Bahçesi ile Zuihoin Bahçesi örnek olarak verilebilir. Kuru Ta
Bahçelerinde amaç, küçük alanlarda geni  bir mekan yaratmak dü üncesidir.

Çay Bahçeleri, Japon bahçeleri içinde yer alan, çay törenlerinin yapıldı ı küçük bir mekândır. Çay içmek amacıyla
toplanılan bu bahçede genellikle (1) çay evi. (2) çalı ma odası ve (3) üzeri örtülü bir bekleme bölümü ile (4) su çana ı,
(5) ta  kandil, (6) adım ta ları gibi Japon bahçe ö elerine rastlamak mümkündür. Bahçeye girildi inde, konuklar adım
ta ları ile bekleme bankına yönlendirilirler. Su çanaklarında el ve a ız yıkandıktan sonra konuklar çay odasına giderler. 
Bu stile Kyoto ve Tokyo kentleri ile çevrelerinde yer alan Ginkaku–ji Bahçesi, Daisen–in Bahçesi, Katsura Rikyu 
Bahçesi, Fugenji Bahçesi ile Yabunouchi Çay Bahçesi örnek olarak verilebilir.

KAYNAKLAR
Gültekin, E., 1991. Bahçe ve peyzaj sanat tarihi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Adana, 104s. 
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2 Eczacıba ı /Ankara 

ÖZET 
Antik ça da Anadolu’da kentler nehir kenarlarına veya su kaynaklarına yakın yerlere kurulmu tur. Bu durum rasyonel 
gereksinimler paralelinde gerçekle mekle birlikte dönemin yorumbilgisi çerçevesinde kutsal olarak kabul edilmi  ve bu 
durum kent devletlerinin ve imparatorlukların bastıkları paraların üzerindeki nehir tanrıları motifiyle betimlenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Antik Ça , Anadolu, Nehir Tanrıları, Kutsal

ABSTRACT
The rivers and  sources of fresh water  were very important in the Ancient world. It’s appears cannot be overstated . 
Antiquity cities usually sited on the banks of major rivers. Antiquity people; city-states and empires also provided rich 
alluvial plains to grow and to irrigate crops.  Consequently, it was natural, that the ancients accorded rivers with respect. 
They have used a lot of images river gods on their coinage.   
Keywords: Ancient time, Anatolia, River Gods, sacred 
______________________________________________________________________________________________

G R
Anadolu insanları ya amın dirim kayna ı olan suyu dolayısıyla nehirlerin kutsal oldu u dü üncesiyle nehrin tanrısı
fikrini kabul etmi lerdir. Anadolu’nun tarih öncesi dönemine ait arkeolojik bulgular bu ba lamda net bir fikir elde 
edilmesine olanak tanımamakla birlikte, yazılı döneme ait arkeolojik bulgular; (1) tabletler, (2) numizmatik, (3) nehir 
tanrısı heykelleri aracılı ıyla toplumların su ile ilgili de erlendirmeleri  hakkında bilgi edinilmektedir2,3,4,5.

Numizmatik kent devletlerinin ve imparatorlukların tinsel ve fiziksel de erleri hakkında bilgi vermesi ve belge niteli i
ta ıması bakımından önemlidir. Anadolu co rafyasına ait arkeolojik bulgular de erlendirildi inde yon kolonilerinde ve 
Helenistik dönemde nehir tanrılarının yer verildi i sikkeler görülmektedir.  

Anadolu Toplumunun Suya Yakla ımının Evreleri Anadolu toplumunun tarih öncesine ait arkeolojik bulguları su ile 
ilgili yorumbilgisi içermemesi nedeniyle bilgi edinilmemektedir1.   kinci evrede ise, toplumlar dönemlerinin bilgi 
birikimine paralel olarak tanrılar-tanrıçalar düzeni içinde su kaynaklarını, nehirleri kutsal saymı  ve nehir tanrılarının
hakemli ine ba vurmu lardır1. Üçüncü evre, Anadolu toplumları rasyonel dü ünce çerçevesinde su hem fizyolojik 
gereksinimler içinde rasyonel olarak yer almı  hem de tinsel anlamda önemi devam etmi tir1.  Dördüncü evre, Anadolu 
toplumlarının tek tanrı kavramına geçmelerine paralel olarak tinsel önemi tüm su kaynaklarına olmaktan çıkmı  bazı
özel kaynaklarda tinsel önemi devam etmi  ve  rasyonel öneminde herhangi bir de i iklik olmamı tır1.

Antik ça da Anadolu’da yer alan kutsal su kavramı incelendi inde kent devletlerinin ve imparatorlukların ticari 
gereksinimlerini için bastıkları bronz, gümü  ve altın paralarda nehir tanrısı motifine yer vermi lerdir.  Eski Yunanlılar
Mısır, Hurri, Luwi, Likya, Sümer ve Hititlerde oldu u gibi antropomorfik panteonlara sahipti. Bu yakla ımda "tanrı"nın
antropomorfik oldu u kabul edilmi tir. Tanrıların antropomorfik özellikleri nedeniyle insan etkinlikleriyle bizzat 
ilgilendikleri, insanlarla konu up görü tükleri ve hatta insanlardan  e  bile seçtikleri kabul edilmi tir2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13.
Romalı asker-mimar Vitrivius’un bu dönemi özetleyen ifadesi u ekildedir.

Sonuçta, Mısır tarikatlarının rahipli ini yapanlar da her eyin sıvı maddesinin gücüne dayandı ını ifade ederler. Bu 
nedenle, su kabı, tapınak ve yöresine suyla dolu olarak geri getirildi i zaman, kutsal töreler uyarınca kendilerini yere 
atarlar ve ellerini gö e kaldırarak bu tanrısal nimetin yaratılı ı için te ekkür eder. Fizikçiler, filozoflar ve rahiplerin 
tümü her eyin suyun gücüne ba lı oldu una inandıklarından, ben de, önceki yedi kitapta yapılanların kurallarının
açıklanması gibi, bu kitapta da su bulma yöntemlerim ve suyun yörelerin özelliklerinden kaynaklanan özel yararlarını
anlatmayı gerekli görüyorum. Çünkü su, ya amın, mutlulu un ve güncel kullanımın temel gereksinimidir14." Su 
kaynakları ve nehirler bu nedenle kutsanmı tır15,16.
Nehir Tanrısı Motifinin genel özellikleri: (1) Erkek olarak tasvir edilmi tir. (2) Nehir tanrısı bir çok sikkede yüzerken 
tasvir edilmi tir. (3) Genellikle bedeninin yarısı su içindedir. (4)   kararlı bir yüz ifadesi ta ıyan bir ba  tasviride 
olabilmektedir. 
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MATERYAL YÖNTEM 
Antik ça  ile ilgili arkeolojik bulgular de erlendirilmi tir. Bunların içinden örnek olarak seçilenlere yer verilmi tir.

SONUÇ
Günümüzün rasyonel bilgi birikimi çerçevesinde gerçekle tirilen çalı malar antik ça  Anadolu toplumlarının da tinsel 
unsurlar öne sürülerek gerçekle tirilmeye çalı ıldı ı ve dönemin yorumbilgisi ba lamında basılan paralar üzerinde de 
motif olarak yer almı tır.  Bu ba lamda insanın bili sel evrimine paralel bir geli me söz konusudur.    

KAYNAKLAR
Sevimli . Anadolu Uygarlıklarında Temizlik Kavramı ve Uygulamalarının Evrimi. Yayımlanmamı  Doktora Tezi. 

Adana, 2005 
Günbattı C. Eski Anadolu’da Su Ordali Archıuum Anatolıum-Anadolu Ar ivleri-Volume 4 Ankara:Ankara Üniversitesi 

Yayınevi, 2000. 
Adil A. Hurri Hukukunda “ ntifa Hakkı”, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi,1994: 247 
Süel A. Hitit Kaynaklarında Tapınak Görevlileri le lgili Bir Direktif Metni, Ankara: A.Ü.Dil ve Tarih Co rafya 

Fakültesi Yayınları, 1985. 
Otten H. Eski Anadolu Kültlerinin Devamlılı ı le lgili Bazı Dü ünceler, Uluslararası 1. Hititoloji Kongresi Bildirileri, 

Ankara (1992) (25-32). Çorum-Türkiye 19-21 Temmuz,1990. 
Karagöz . Küçük Asya’ya Özgü bir Tanrıça: Hekate, Anadolu Ara tırmaları XVI, stanbul: stanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Hititoloji, Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Eskiça  Anabilim Dalları Yayınları ,2002. 
Tosun M. ve Yalvaç K. Sumer, Babil, Asur kanunları ve Ammi- aduqa Fermanı, kinci Baskı, Ankara:Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, 1989. 
Estın C. Laporte H. Yunan ve Roma Mitolojisi, 6. Basım, Ankara: Tubitak Popüler  Bilim Yayınları, 2003. 
Cook J.M. The Greeks in Ionia and The East, London: Printed Ofset in Great Britain, 1970. 
Göney S. Büyük Menderes Bölgesi, stanbul: stanbul Üniversitesi Yayınları, 1975. 
Çelgin G. Örneklerle Helenistik Ça iiri, stanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000. 
Hesiodos Eseri ve Kaynakları, (Çev: Sabahattin Eyubo lu ve Azra Erhat), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1991. 
Price F.S.R. Ritüel ve ktidar. (Çeviren:T.Esin) Ankara: mge Yayınevi, 2004. 
Vitrivius. Mimarlık Üzerine On Kitap, Vitrivius The Ten Books On Architectura, (Çev.S. Güven) Üçüncü Baskı,

stanbul, evki Vanlı Mimarlık Vakfı, 1998. 
Laertios D. Ünlü Filozofların Ya amları ve Ö retileri (Çev:C. entuna), stanbul:Yapı ve Kredi Yayınları, 2003. 
Tekin O. River - Gods in Cilicia,  in The Light of Numismatic Evidence, Varia Anatolica XIII, Paris: De Boccard 

Edition,2000, La Cilivie: Espaces et Pouvoırs Locaux, Actes de La Table Ronde Internationale D’Istanbul, 2-5 
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Nehir Tanrısı Motiflerinden Örnekler:

Klikya, Hieropolis-Kastabala. M.Ö.2-1.yy Æ 22mm. Tyche’nin büstü sa da / solda, nehir tanrısı Pyramos yüzüyor ve 
sa  eli ile kartalı tutuyor. (Kastabala Adana'ya 110 km. uzaklıktadır.)

224



Klikya. Marcus Aurelius’un karısı Mopsus. Faustina. Augusta’nın büstü, solda nehir tanrısı Pyramos yüzüyor. M.S.145-
175. Æ 18mm.  

Olbia, Thrace, solda Nehir tanrısı Borysthenes’in ba ı ve sa da balta

Limyra Limyrus (Düden-Suyu). M.Ö. 2. yüzyıl, ans tanrısı Athena Tych’nin ba ı ve nehir tanrısı yüzüyor.  
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Tisna, Aiolis, M.Ö. 350-300 BC. Solda nehir tanrısının Beardless’in ba ı / TIS NAION bir vazo.

Metropolis Teselya (M.Ö. 400-334) Dalgalı saçlı, kısa sakallı erkek ba ı Thessaly, Metropolis nehir tanrısı olma 
ihtimali yüksek. Di er tarafta bir kaya, a aç.

Hekate ve nehir tanrısı C Efes Artemisinin etrafında Maeander, Marsyas, Orgas, and Therma nehir 
tanrıları yer almaktadır.
"Marsyas söylencesi: Marsyas, Büyük Menderes’in kaynadı ı yer yakınında Kelainai’de do mu . Kybele, Pan ve 
Diyonizos tanrılarına ilahiler ve Frigya havaları yakarmı , de i ik sesler çıkarmak için kamı a de i ik delikler açarak, 
flütün ve kavalın atasını yapmı . Marsyas’ın muhte em müzi inden yoksun kalan pınarlar ve göl perileri Büyük 
Menderes’e karı an Marsyas çayını olu turmu lar....."
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Efes kenti: Domitian M.S. 81-96 ve Marnas Nehir Tanrısı

Efes kenti :  Gordianus III M.S. 238-244 AD Kaystros (Küçük Menderes) Nehir Tanrısı  her zaman genç bir erkek 
olarak tasvir edilmi tir.
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KARADEN Z VE AKDEN Z’ N AVRUPA DEN ZLER Ç NDEK  YER  VE AVRUPA 
B RL ’N N DEN Z K RL L ’NE BAKI  AÇISININ,  AVRUPA DEN ZLER N N

ORTAK SORUNLARI KAPSAMINDA DE ERLEND R LMES

DEN Z ALKA

stanbul Üniversitesi Çevre Mühendisli i Bölümü,34320 Avcılar, stanbul
denizal@istanbul.edu.tr

Avrupa Birli i’ne üye olma sürecindeki Türkiye için , dört yanını çeviren denizlerin su kalitesi ile ilgili uzun vadeli 
planlama stratejileri geli tirmek , artık bir zorunluluk haline gelmi tir. Tüm dünyada oldu u gibi Avrupa’da da hızlı
endüstrile me ve kentle me , denizlerin hızla kirlenmesine yol açmaktadır. Denizler ortak su alanları oldu undan , pek 
çok ülkeye kıyısı bulunmakta  ve bu yüzden ülkeler ortak sorunlarla kar ı kar ıya kalmaktadır. Sorunların ortak olu u,
ülkeleri ortak çözüm arayı larına yönlendirmektedir. 

Bu çalı ma ile Türkiye’nin Avrupa ülkelerine de kıyısı olan iki büyük denizi; Karadeniz ve Akdeniz, kirlilik, havza 
alanı, hacimsel ve alansal büyüklük gibi çe itli açılardan Avrupa denizleri ile kar ıla tırılmı tır. Avrupa denizlerinin 
sorunları ele alınarak , Avrupa Birli i’nin bu konudaki çalı maları ve üye ülkelerden beklentileri hakkında bilgi 
verilmi tir.

Avrupa Birli i’nin deniz kirlili ine bakı  açısı de erlendirilerek, Karadeniz ve Akdeniz’in , Avrupa denizleri içindeki 
yeri ve önemi vurgulanmı , bu ba lamda Türkiye tarafından deniz kirlili i önleme konusunda alınabilecek önlemler ve 
planlama çalı malarına katkıda bulunulmaya çalı ılmı tır.
______________________________________________________________________________________________
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Karadeniz Teknik Üniversitesi MMF n aat Müh. Böl. Hidrolik Anabilim Dalı, Trabzon 
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ÖZET 
Bir çok geli mi  ülkede oldu u gibi Türkiye’de de, 1950’li yıllardan ba layarak kentle me oranının artırılması
hedeflenmi  ve bu konuda büyük gayretler gösterilmi tir. Ancak, bu hedef do ru olmasına kar ın, yöntemde ve 
uygulamada bazı hatalar yapılmı tır; kırsal bölge halkı, kontrolsüz ve bilinçsiz bir ekilde kentlere ta ınmı tır. Halbuki, 
kalkınmı  ülkeler kentle me oranını; kırsal bölge halkını ya adı ı yerde kentle tirmek suretiyle artırmı tır. Yöntem ve 
uygulamada yapılan bu hatalar kentlerde ve büyük yerle im merkezlerinde su kaynaklarından tam veya yeterli ölçüde 
faydalanılmasına engel olu turmu tur. Bu çalı mada, söz konusu yöntem ve uygulamalardaki hataların Türkiye’de en 
aza indirilerek, su kaynaklarından en üst seviyede yararlanabilmek için bazı projeler önerilerek analiz edilmekte ve 
de erlendirilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Su Kaynakları, Kırsal Bölge.

ANALYSIS AND EVALUATION OF WATER RESOURCES OF TURKEY

ABSTRACT
As in most developed countries, it was aimed to increase the urbanization ratio and much effort was performed on this 
subject in Turkey. This aim was proper, but some errors were done both in method and application; rural people were 
uncontrolledly and unconsciously transported to urban areas. Developed countries, however, have increased 
urbanization ratio by urbanizing the rural areas. These errors have hindered to utilize the water resources both in rural 
and urban areas. In this study, some projects are proposed, analysed and evaluated to minimize these errors and to 
effectively utilize the water resources in Turkey.
Keywords: Water Sources, Rural Area.
______________________________________________________________________________________________

G R
Türkiye, co rafi konumu sebebiyle de i ik özelliklere sahip bir ülkedir. Kara sınırlarının uzunlu u 2949 km ve kıyı
sınırlarının uzunlu u 7816 km olan Türkiye’nin toplam sınır uzunlu u 10765 km’dir. Batıda Yunanistan ve Bulgaristan, 
do uda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan/ Nahçivan, ran, güneyde Irak ve Suriye ile kara sınırları vardır.

Karadeniz kıyısındaki Rezve Deresi a zından ba layarak Edirne’nin kuzeybatısına kadar uzanan Bulgaristan sınırının
uzunlu u 269 km’dir. Edirne’nin güneyi ile güneybatısındaki Karaa aç çevresini Türkiye topraklarında bırakarak Meriç 
Irma ı boyunca uzanan Yunanistan sınırı, Enez’in batısında Ege Denizi kıyısında son bulur. Bu sınır 203 km’dir. Çoruh 
Irma ı a zının güneyindeki Sarp Köyü’nde ba layan, Arpaçay ve Aras Irma ı boyunca uzanarak ran sınırına ula an,
Gürcistan ( 276 km), Ermenistan ( 328 km) ve Azerbaycan/Nahçivan ( 18 km) sınırlarının toplam uzunlu u 622 km’dir. 
Yüksek da ların doruklarını izleyen 560 km uzunlu undaki ran sınırı, Irak sınırının ba ladı ı Kelsim Gedi i’ne kadar 
uzanır. ran sınırı Aras Irma ı ile Van ve Urmiye gölleri havzalarını birbirinden ayıran su bölümü çizgisini izler. 
Hakkari yöresindeki yüksek ve da lık bir kesimden geçerek Habur Çayı’nın Dicle Irma ı’na katıldı ı noktada sona eren 
Türkiye - Irak sınırının uzunlu u 384 km’dir. Ba dat demiryolunun hemen güneyini izleyen Suriye sınırı
Güvercinkaya’da Akdeniz kıyısına ula ır; bu sınırın uzunlu u 911 km’dir. 

Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir ( 1132 m). Bu yükseklik, Asya’nın 1050 m olan ortalama 
yükseltisinden daha fazladır ve Avrupa’nın 330 m olan ortalama yükseltisinin 3,5 katıdır. Ülkede yükselti batıdan
do uya do ru artmaktadır. Türkiye’nin ba kenti olan Ankara’nın rakımı 875 (Ulus) metredir. Do u’da düzlüklerin 
rakımı 2000 m ye kadar çıkmaktadır.

Türkiye’nin toplam yüzölçümü 780 000 km 2 ba ka bir ifadeyle 78 milyon ha’dır. Baraj ve do al göller çıkıldı ında
kalan alan 769 600 km 2 dir. Türkiye topraklarının yarıdan biraz fazlasını da lar kaplar. Bunun dı ında kalan bölüm 
ova, plato, engebeli arazi ve yassı tepeliklerdir. Türkiye'nin 190 000 km 2 lik alanı, alüvyonlarla örtülü ova özelli i
gösteren de i ik yüksekliklerdeki düzlüklerden olu ur. Platolar 80 000 km 2 alan kaplar. Ova ve platoların toplamı 270 
000 km 2 alana kar ılık gelmektedir ki, bu alan Türkiye yüzölçümünün 1/3'ü kadardır. lenmesi nispeten kolay olan 
100 000 km 2 lik engebeli ve yassı tepeli arazileriyle birlikte Türkiye'de da lık alanların dı ında 370 000 km 2 düzlük 
alanı oldu u söylenebilir. Zaten tarım arazileri toplamı da 280 000 km 2 yani 28 milyon ha civarındadır. 22.10.2000 
tarihinde 81 ilde yapılan genel nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 67,8 milyon ki i olup, nüfus yo unlu u km 2 ye 
88 ki i dü mektedir (DS , 2005, a).
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2. Akarsular ve Göller 
Türkiye’de da larda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla do al göl bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl 

olan ve yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü’nün alanı 3 712 km 2 dir. kinci büyük göl, ç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. 
Derin bir göl olmayan Tuz Gölü'nün denizden yüksekli i 925 m alanı ise 1 500 km 2 dir. Türkiye'de göllerin toplandı ı
ba lıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (E irdir, Burdur, Bey ehir ve Acıgöl), Güney Marmara (Sapanca, znik, Ulubat, 
Ku  Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. Türkiye'deki göllerin bazılarının derinli i 30 m’den fazladır,
bazıları ise sadece birkaç metre derinliktedir. Van Gölü'nün derinli i 100 m’den daha fazladır. Köyce iz Gölü gibi 
denizle ba lantısı olan göller az tuzludur.

Do al göller dı ında Türkiye’de 555 kadar baraj gölü bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının yüzey alanı; Atatürk Barajı
817 km 2, Keban Barajı 675 km 2, Karakaya Barajı 268 km 2, Hirfanlı Barajı 263 km 2, Altınkaya Barajı 118 km 2, 
Kurtbo azı Barajı 6 km 2 dir.  

Türkiye göllerinin yanısıra akarsuları açısından da zengin bir ülkedir. Kaynakları Türkiye topraklarında olan birçok 
akarsu de i ik denizlere dökülür. Karadeniz'e Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Ye ilırmak, Çoruh ırmakları; Akdeniz'e Asi, 
Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları; Ege Denizi'ne Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç 
nehirleri; Marmara Denizi'ne Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri 
Basra Körfezi'nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar Denizi'nde son bulur. Kızılırmak 1 355 km, Ye ilırmak 519 km, 
Ceyhan Irma ı 509 km, Büyük Menderes 307 km, Susurluk Irma ı 321 km, Suriye sınırına kadar Fırat Nehri 1 263 
km,Dicle Nehri 523 km, Ermenistan sınırına kadar Aras nehri 548 km uzunlu undadır (DS , 2005, a).

3. klim
Türkiye’de yarı kurak iklim özellikleri görülür. Buna kar ın Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması, yüksek 
sırada ların kıyılar boyunca uzanı ı, ani yükselti de i iklikleri ve kıyıya olan uzaklık,. iklim özelliklerinin kısa
mesafelerde farklıla masına sebep olmaktadır. Sıcaklık, ya ı  ve rüzgârlar da iklim özelliklerine ba lı olarak farklılıklar
gösterir. Kuzey ile güney arasındaki enlem farkı da (6°) sıcaklık de i iminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden 
güney bölgeleri, sub-tropikal iklimlere benzer Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve 
çok sıcak, kı lar ya ı lı ve ılık geçer. Kuzeyde ise her mevsim ya ı lı olan Karadeniz iklimi görülür. ç bölgeler step 
iklimi karakterindedir ve sırada larla çevrelenmi  oldu undan az ya ı  alır. Yılık ve günlük sıcaklık farkları çoktur. ç
ve Do u Anadolu’da kı lar uzun ve so uk, kıyı bölgelerindeyse kısa ve ılıktır.

Türkiye'nin özellikle da lık olan kıyı bölgelerinde ya ı  boldur (1000-2500 mm/yıl). Kıyılardan iç bölgelere gidildikçe 
ya ı  azalır. Marmara ve Ege bölgelerinde, Do u Anadolu’nun yaylalarında ve da larında ya ı  500 - 1 000 mm/yıl’dır.
ç Anadolu’nun bir çok yerinde ve Güneydo u Anadolu'da ya ı  350 - 500 mm/yıl.dır. Tuz Gölü çevresi Türkiye’nin en 

az ya ı  alan yerlerinden biridir (250-300 mm/yıl). Türkiye'nin hemen, hemen her yerinde kar ya ı ı görülür. Fakat kar 
ya ı ının görüldü ü gün sayısı ve karın yerde kalma süresi bölgesel farklılıklar göstermektedir. Akdeniz Bölgesi’nde 
kar ya ı ı yılda 1 gün ve daha az, Do u Anadolu’da 40 günden fazladır. Karın yerde kalma süresi Akdeniz ve Ege 
kıyılarında 1 günden az, Marmara ve Karadeniz kıyılarında 10-20 gün, ç Anadolu’da 20 - 40 gün ve Do u Anadolu’da 
Erzurum-Kars bölümünde 120 gün civarındadır (DS , 2005, a). Yüksek da larda yılın her mevsimi karla örtülü alanlara 
rastlamak mümkündür. Da larda bulunan karlar yava , yava  eriyerek akarsular ve yeraltı suların besler. 

Türkiye co rafi konumu sebebiyle dört mevsimin belirgin özellikleriyle ya andı ı bir ülkedir. Ayrıca yükseltinin deniz 
seviyesinden 5000 metreye kadar de i kenlik göstermesi, aynı dönemde hava ko ullarının da yerden yere 
farklıla masına yol açar. 

4.Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli 
Türkiye’de yıllık ortalama ya ı  yakla ık 643 mm olup, yılda ortalama 500 km3suya tekabül etmektedir. Ortalama akı
katsayısı 0.37 ve yıllık akı  ise 186 km3. Bu sayıdan kom u ülkelerden gelen su, suda ya ayan canlılar ve denizcilik için 
gerekli olan su, vs. çıkarılacak olursa yıllık ortalama tüketilebilir (kullanılabilir) su potansiyeli 107 km3 olur (DS , 2005, 
a).

Ya ı lar hem yıldan yıla hem de akarsu havzalarına ba lı olarak farklılıklar gösterir. Yıllık ya ı  yüksekli i Do u
Karadeniz Bölgesi’nde 250 mm ye kadar çıkarken (Önsoy ve ark., 2004) ç Anadolu’nun bazı kesimlerinde 30 mm ye 
kadar dü mektedir. Ülkenin su potansiyelinin ço u Güney Do u (%28) ve Do u Karadeniz Bölgesi’ndedir (%8). 
Türkiye’nin su kaynaklarının 26 havzadan olu tu u dü ünülebilir ve en önemli nehirler Fırat ve Dicle’dir. Her iki 
nehirde sınırları Türkiye orijinli olup, ran Körfezi’ne dökülmektedirler. Sınırları Türkiye orijinli olan di er nehirler ise 
Meriç, Çoruh, Aras, Arpaçay ve Asi Nehridir. 

5. Türkiye’nin Hidroelektrik Potansiyeli 
Dünya’daki elektrik enerjisinin yakla ık %20 sini üreten hidroelektrik, Dünya’daki ba lıca enerji üretim teknolojileri 
içinde iyi bir konumdadır. Geli mi  ülkelerde bu oran % 40’lara yükselmektedir. Büyük hidroelektrik projelerin 
kapasiteleri sıradan enerji istasyonlarının birkaç katıdır. Hidroelektrik enerji oldukça yüksek verimli, güvenli ve uzun 
ömürlüdür. Ayrıca, kolay kontrol edilebilir ve depolanabilir (Kaygusuz, 1999).
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Türkiye hidroelektrik enerji potansiyelini geli tirmek için titizlikle hazırlanmı  planlara sahiptir. Türkiye’’de yakla ık 5 
500 MW hidroelektrik enerji kapasitesi in aat halinde olup, bu enerjinin büyük bir bölümü ülkenin kuzeyindeki Deriner 
Barajı (680 MW) ile Güney Do u’sundaki Berke Barajı’ndadır (520 MW). Türkiye’de DS  (Devlet Su leri) tarafından
toplam olarak 678 Hidroelektrik Santral (HES) projesi geli tirilmi  olup, bunlardan 135 tanesi i letmeye açılmı , 41 
tanesi in a halinde, 502 (20 442 MW) tanesi ise gelecekte planlanmaktadır (Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye’deki Hidroelektrik Potansiyelin Da ılımı
                   (Distribution of Hydroelectric Potential in Turkey) 

HES Projelerinin 
Durumu

HES
Sayısı

Toplam Kurulu 
Kapasite (MW) 

Ortalama Yıllık
Üretim (GWh/yıl)

letmede 135 12 631 45 325 
n a Halinde 41 3 187 10 645 

n aatına Henüz 
Ba lanmayan 

502 20 442 71 411 

Toplam Potansiyel 678 36 260 127 381

Di er taraftan Türkiye 2010 yılına kadar hidroelektrik potansiyelinin 2/3 sini Hidroelektrik enerji üretiminde 
kullanmayı ve üretimini yakla ık 75 000 GWh/yıl’a çıkarmayı planlamaktadır. Bu üretim 2020 de 10 0000 GWh/yıl’a
yükselerek 2030 da ise 140 000 GWh/yıl olacaktır (DS ., 2005, b). 

Türkiye’de HES planlamasına elveri li 436 tane istasyon (yer-havza) mevcut olup bunların 26 tane nehrin ana kolları
üzerinde olu maktadırlar. Bu yerlerden elde edilecek enerji ise yakla ık 50 ve 112 TWh/yıl (Yüksek ve ark., 2005). u
anda Ülkemizde hidroelektrik potansiyelinin sadece  %18’i kullanılmaktadır. DS  bunu 2010 yılında %30’a çıkarmayı
amaçlamaktadır.

Di er taraftan enerji gereksinimi analizi modeli (MAED), Türkiye’nin enerji gereksinimi miktarını 2004’den 2020’ye 
kadar tahmin ederek listelemi tir (Yüksek ve ark., 2005,a). 

DS ’ nin projelerine ilaveten Elektrik leri Etüt daresi (E E) de yakla ık 203 tane küçük hidroelektrik santral (SHP) 
projesi geli tirmi tir. Bunlardan 70 tanesi i letmeye açılmı , 7 tanesi in aat halinde 126 tanesi (6520 MW kapasiteli) ise 
gelecekte planlanmaktadır (E E., 2003, a), (Tablo 2). 

   Tablo 2. Türkiye’de Küçük Hidroelektrik Santrallerin Geli imi. 
                 (Development of Small Hydropowers in Turkey) 

HES Projelerinin 
Durumu

HES
Sayısı

Toplam Kurulu 
Kapasite (MW) 

Ortalama Yıllık
Üretim (GWh/yıl)

letmede 70 175.4 0.654 
n a Halinde 7 21.7 0.130 

n aatına Ba lanacak 126 652 2.839 
Toplam Potansiyel 203 849.1 3.623 

6. Hidroelektrik Potansiyelin Sınıflandırılması
Hidroelektrik potansiyel üç ana grupta sınıflandırılır ve incelenir (Yüksel, 2005,a). Bunlar: 

i) Brüt Potansiyel:
Brüt potansiyel bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin teorik olarak üst sınırını gösteren brüt su kuvveti 
potansiyeli olup, mevcut dü ü ve ortalama debinin olu turdu u potansiyeli ifade eder. Jeolojik yapı, topografik yapı ve 
hidrolojinin bir fonksiyonu olan brüt hidroelektrik enerji potansiyeli, ülkemiz için yakla ık olarak 433 milyar kWh 
dolaylarındadır.

ii) Teknik Potansiyel:
Teknik potansiyel; bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin teknolojik üst sınırını göstermektedir. 
Uygulanan teknolojiye ba lı olarak dü ü, akım ve dönü ümde olu abilecek kaçınılmaz kayıplar hariç tutulmaktadır.
Bölgede planlanan hidroelektrik projelerin teknik açıdan uygulanabilmesi mümkün olan tümünün gerçekle tirilmesi ile 
elde edilecek hidroelektrik enerji üretiminin sınırlarını temsil etmektedir. 

Dolayısıyla teknik yönden de erlendirilebilir hidroelektrik potansiyel, brüt potansiyelin bir fonksiyonu olmakta ve 
ço unlukla onun belli bir yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Ülkemizin teknik yönden de erlendirilebilir hidroelektrik 
enerji potansiyeli yakla ık 216 milyar kWh civarındadır.
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iii) Ekonomik Potansiyel:  
Ekonomik potansiyel, bir akarsu havzasının hidroelektrik enerji üretiminin ekonomik olarak optimum sınır de erini
gösteren, gerek teknik açıdan geli tirilebilmesi mümkün olan ve gerekse ekonomik yönden tutarlı olan tüm 
hidroelektrik projelerin toplam üretimi olarak tanımlanabilir.  

Di er bir deyi le ekonomik olarak yararlanılabilir hidroelektrik potansiyel, beklenen faydaları (gelirleri), masraflarından
(giderlerinden) fazla olan su kuvveti projelerinin hidroelektrik enerji üretimini göstermektedir. Ülkemizde ekonomik 
hidroelektrik potansiyel yakla ık olarak 127,4 milyar kWh civarındadır.

7. Türkiye’nin Avrupa Ve Dünya’daki Hidroelektrik Potansiyeli 
Bir ülkede, ülke sınırlarına veya denizlere kadar bütün do al akı ların % 100 verimle de erlendirilebilmesi varsayımına
dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir. Ancak mevcut 
teknolojilerle bu potansiyelin tümünün kullanılması mümkün olmadı ından mevcut teknoloji ile de erlendirilebilecek
maksimum potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik potansiyel denir.

Öte yandan teknik yapılabilirli i olan her tesis ekonomik yapılabilirli i olan tesis demek de ildir. Teknik potansiyelin, 
mevcut ve beklenen yerel ekonomik artlar içinde geli tirilebilecek bölümü ekonomik yapılabilir hidroelektrik 
potansiyel olarak adlandırılır. Türkiye’nin teorik hidroelektrik potansiyeli dünya teorik potansiyelinin % 1’i, ekonomik 
potansiyeli ise Avrupa ekonomik potansiyelinin % 16’sıdır.

Türkiye’nin Avrupa ve Dünya’daki hidroelektrik potansiyeller içerisindeki yeri; brüt, teknik ve ekonomik potansiyel 
açısından Tablo 4’de verildi i gibidir (DS ., 2005, b);(Yüksel, 2005, b). 

Tablo 3. Türkiye’nin Avrupa ve Dünya’daki Hidroelektrik Potansiyeller çerisindeki Yeri 
                 (Status of Turkey in Europe and World on Hydroelectric Potential) 

Dünya Ve Türkiye Hidroelektrik (HES) Potansiyeli 
Yer veya Ülke Brüt HES 

Potansiyeli 
(GWh/yıl)

Teknik HES 
Potansiyeli 
(GWh/yıl)

Ekonomik HES 
Potansiyeli 
(GWh/yıl)

Dünya 40 150 000 14 060 000 8 905 000 
Avrupa 3 150 000 1 225 000 796135 
Türkiye 433 000 216 000 127 381 

Tablo 3 analiz edildi inde: Türkiye’nin hidroelektrik enerji potansiyeli, Avrupa ve Dünya’daki potansiyele göre 
oranlandı ında oldukça yüksektir. Bu oran teknik potansiyel açısından irdelendi inde ise için daha da yüksektir ve 
dolayısıyla bu durum daha da sevindiricidir. 

8. Do u Karadeniz Bölgesindeki Küçük Akarsular Üzerindeki Hidroelektrik Enerji Potansiyeli 
Do u Karadeniz Bölgesi’nde yakla ık sekiz milyar metreküp kullanılabilir yüzeysel su potansiyeli mevcut olup, bu 
miktarın sadece % 2’si hidroelektrik enerji üretiminde kullanılmaktadır. Elektrik üretimi konusunda geli mi  ülkeler ve 
enerji ile ilgili di er alternatifler dikkate alındı ında, hidroelektrik enerji üretiminde hem ülke olarak hem de Do u
Karadeniz Bölgesi olarak çok gerilerde kaldı ımız açıkça görülmektedir. 

Bilindi i gibi daha önceleri sadece Devlet tarafından yürütülen; hidroelektrik enerji alanındaki yatırımlarla ilgili yapım, 
üretim ve da ıtım gibi bir çok faaliyetlerde çıkarılan yeni yasa ve yönetmeliklerle, artık özel sektöre de imkan 
tanınmaktadır. Dolayısıyla özel sektöre de tanınan bu imkanları çok iyi kullanarak, Bölge’deki akarsu kaynaklarını
de erlendirmek suretiyle Türkiye’deki elektrik enerjisi açı ını kapatmak veya en aza indirmek mümkün olacaktır.
Bunun sonucunda ise ülkenin sanayi ve endüstri alanındaki geli mi lik düzeyi artacaktır.

Do u Karadeniz Bölgesi su kaynakları bakımından çok zengin bir bölge olup, bu kaynakların ço unlu unu da akarsular 
olu turmaktadır. Akarsu potansiyeli yüksek olan bu bölgede hidroelektrik enerji potansiyeli de oldukça yüksektir. 
Dolayısıyla, Do u Karadeniz Bölgesinin hidroelektrik potansiyelinin mutlaka irdelenmesi ve bu potansiyelin analizi 
yapılmalıdır. Bu sebeple Do u Karadeniz Bölgesi’nin hidroelektrik potansiyeli analiz edilerek çıkan sonuçlar a a ıda
(Tablo 1) verilmektedir (E E., 2003, b).
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Tablo 1 . Do u Karadeniz Bölgesindeki Küçük Akarsuların Hidroelektrik Enerji Potansiyeli 
              (Hydroelectric Potential in the Eastern Black Sea Region on the Small Streams) 

HES Adı Tipi Kurulu Güç 
MW

Ort.Enerji
GWh/yıl

li Akarsu Adı Ort. Debi 
m3/s

Kutulu Regülatör 6,22 38,43 Rize Askaroz Dere 6,26 

Ortaça Regülatör  2,73 16,53 Trabzon Orta Dere 1,05 

Turhan Regülatör 4,72 27,69 Rize Kokasor Dere 4,03 

Horyan Regülatör  2,61 17,25 Trabzon Horyan Dere 1,12 

ftelan Regülatör 7,09 40,95 Trabzon Yanbolu Dere 2,86 

Çanakcı Regülatör  9,22 54,21 Trabzon Çanakçı Dere 2,36 

Dumankaya Regülatör 2,48 14,17 Rize Pilahoz Dere 2,50 

Selimo lu Regülatör  2,80 16,43 Trabzon Yanbolu Dere 4,90 

Bayraktar Regülatör 1,23 8,15 Trabzon Horyan Dere 0,96 

Cinali Regülatör  3,17 18,33 Trabzon Kalyan Dere 2,45 

Kösecik Regülatör 5,29 29,06 Trabzon Fol Dere 2,91 

Osmaniye Regülatör  0,93 6,02 Artvin Osmaniye Dere 1,34 

Büyük Regülatör 1,56 9,59 Giresun Büyük Dere 1,56 

Vanazit Regülatör  1,63 10,19 Giresun Vanazit Çayı 2,56 

Küçükdere Regülatör 2,32 14,39 Trabzon Küçük Dere 2,34 

Seydio lu Regülatör  1,47 8,50 Trabzon Durana Dere 1,71 

Kadiralak Regülatör 3,75 22,12 Trabzon Kadiralak Dere 2,90 

Manahoz Regülatör  2,84 16,69 Trabzon Manahoz Çayı 4,98 

Zekere Regülatör 2,12 13,12 Giresun Zekere Dere 1,85 

A ıklar Regülatör  1,24 7,22 Rize Potomya Çayı 0,84 

Kıran Regülatör 5,00 28,83 Giresun Ya lı Dere 11,50 

Oskara Regülatör  1,48 7,92 Ordu Melet Irma ı 30,34 

A kolu Regülatör 3,81 22,24 Ordu Melet Irma ı 7,20 

Ilıca Regülatör  1,46 8,27 Ordu Ilıca Dere 2,57 

Koyunhamza Regülatör 1,50 9,59 Giresun Koyunhamza Dere 1,47 

Batlama Regülatör  1,77 9,68 Giresun Batlama Dere 1,76 

Hako Regülatör 0,73 4,76 Rize Hako Dere 0,83 

Tokmadin Regülatör  2,52 13,59 Giresun Tokmadin Dere 1,28 

Kahraman Regülatör 1,00 6,00 Giresun Bal Dere 0,67 

Çatalçam Regülatör  1,09 6,17 Giresun Çatalçam Dere 0,89 

Akhisar Regülatör 1,47 9,25 Trabzon Akhisar Dere 1,60 

Ya lıdere Regülatör  11,63 48,01 Giresun Ya lı Dere 13,01 

Sö ütözü Regülatör 0,81 4,55 Artvin Lorhe Dere 0,70 

Tekatan Regülatör  1,97 10,87 Ordu Akçay Dere 1,53 

Solaklı Regülatör 1,97 9,56 Trabzon Solaklı Dere 2,13 

Holo Regülatör  2,08 9,79 Trabzon Holo Dere 2,65 

Piro Regülatör 3,21 17,30 Ordu Elekçi Irma ı 4,83 

Angutlu Regülatör  14,51 84,94 Giresun Aksu Çayı 14,37 

Kırıklı Regülatör 0,69 4,51 Giresun Kırıklı Dere 0,80 

Gecür Regülatör  0,92 5,22 Giresun Bal Dere 0,92 

Dibecik Regülatör 1,44 7,75 Samsun Terme Çayı 3,66 

Toplam  126,5 717,8    
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SONUÇ
Bu çalı madan elde edilebilecek sonuç özetle: 
- Tüm Dünya’da oldu u gibi Türkiye’de de artık hidroelektrik enerjiye do ru bir yönlenme ve ra bet vardır.
Ülkemizdeki enerji açı ının büyük boyutlarda oldu u da dikkate alındı ında, bu yönlenme ve taleplerin daha da 
artaca ı görülmektedir. 
- Ancak, ülkemizin ve özellikle de Do u Karadeniz Bölgesi’nin su kaynakları bo a akıp gitmektedir. Bu sebeple 
Ülkemizde ve özellikle de bu bölgedeki su kaynaklarından hidroelektrik enerji üretimi için azami düzeyde 
faydalanılmalıdır.

- Hidroelektrik santrallerin çevre ile olumsuz etkile imi yok denecek kadar az oldu u için bu i letmeler çevre dostu 
olarak nitelendirilebilirler. Üzerine kuruldukları nehir veya akarsuyun akımını kontrol altına alarak olası sel veya ta kın
olaylarını önlerler.

- Tamamen do al kaynaklardan (su) faydalanıldı ı için maliyetleri dü ük, i letim giderleri az buna kar ın üretim 
kapasiteleri oldukça yüksektir. 
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DO U KARADEN Z AKARSULARINDA ASKIDA KATI MADDE (AKM) D NAM

COSKUN ERÜZ1, ERCAN KÖSE1, ABDULAZ Z GÜNERO LU1, ERSAN BA AR1, NÜKET S VR 2, M. 
FEYZ O LU1,ÇET N TORAMAN1

1 KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi 
2 Ü Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisli i Bölümü 

ÖZET 
Bu çalı mada, Trabzon li do u  sınırları içersinde bulunan 9 dere ve çay ile yidere Çayının askıda katı madde 
yüklerinin 2004 yılında aylık ve yılllık de i imi  belirlenmi tir Çayların aylık ortalama askıda katı madde yükleri 
39.81 29.40 mg/l ve yıllık toplam ta ınan AKM miktarı  124135,84 96576,86 t/y olarak hesaplanmı tır.
Anahtar Kelimeler : Askıda katı madde (AKM), Karadeniz, Erozyon, Dere (çay) 

ABSTRACT
Suspended Solid Mater Dynamics of Eastern Black Sea Rivers: In this study, 10 river and stream which are located at 
the east of the Trabzon City, suspended solid mater loads in year of 2004 were investigated. The research area has 
generally a very high soil erosion rate (% 90) due to high precipitation (750mm at Trabzon- 2000mm at Of) and human 
activity (agriculture, road building etc.). Monthly average suspended solid (particulate) mater level in ten brooks was 
39.81 29.4mg/l.  Annual total SPM load was estimated 124136 96577 t/y. 
Keywords: Suspended solid mater, Black Sea, river,  erosion 

G R
Karadeniz havzasında ve Türkiye de en fazla ya ı  alan bölge olan Do u Karadeniz bölgesi toprakları; ya ı ın fazla 
olması ve co rafik yapının engebeli olması  ve de yanlı  arazi kullanımına ba lı olarak yüksek oranda erozyona  
maruzdur. Erozyon oranı Karadeniz kıyılarının ço unlu unda oldu u gibi Trabzon ili topraklarında %62 - %90 
mertebesindedir (Zaitsev ve Mamaev,1997; Trabzon Valili i, 1999)

Do u Karadeniz bölgesi fazla ya ı  alması ve yer üstü su akımının yüksek olmasına ba lı olarak çok fazla sayıda
akarsu barındıran bir bölgedir. Drenaj alanı 24.000km2 , ortalama ya ı   potansiyeli 31 milyar metreküp, yıllık ortalama 
debisi   16,7 milyar metreküp olan  Do u Karadeniz Havzası’nda  irili ufaklı pek çok akarsu mevcuttur. Bunların en 
önemlileri Melet Çayı, Terme Çayı, Har it Çayı, De irmendere, yidere ve Fırtına Deresidir. Bu akarsular kısa mesafeli 
ancak yüksek debili akarsulardır. Debilerinin fazlalı ı, bölgenin ya ı  potansiyeli ve a ırı sa anak ya ı lara ba lı olarak 
bölgedeki akarsular sık sık ta arak, su baskınlarına (sel) neden olmaları yanında önemli miktarda sedimenti de 
Karadeniz’e ta ırlar (Mater, 1995). Balkas ve ark.. (1990) tarafından Çoruh  nehri dı ındaki Türk  akarsularının yıllık su 
de arjı  25km3 ve toplam katı madde bo alımını 170.000ton/yıl olarak verilmi tir. Algan ve ark. (1997) Karadeniz 
bo alan 8 büyük Türk nehrinden 1990 yılında bo alan sediment miktarını 53.3*106 ton/yıl olarak hesaplamı tır. Bu 
miktarın 35.8*106 ton/yıl u  Kızılırmak (%67),  Ye il ırmak ve Çoruh  ise toplam ta ınımın %20 sini ihtiva etmi tir.
Geri kalan %13 lük kısım ise di er nehirden bo almı tır

Trabzon-Rize arasındaki 60 kmlik hat  boyunca çok sayıda  dere ve çay bulunmakta ve bu akarsular su ve sedimentle 
birlikte çevrelerindeki yerle imlerin evsel atıklarını da denize ta ımaktadır. Genellikle sel  yata ı olan  dereler arasında
Trabzon kenti do usundaki De irmendere, Arsin’den denize dökülen Yanbolu deresi, Araklıdan denize dökülen  
Karadere, Sürmene’den denize dökülen  Sürmene deresi , Of kıyılarından denize dökülen solaklı ve Baltacı dereleri ve 
yidere debileri  yüksek akarsulardır (Tuncel ve Ark. 1993) 

Karadeniz’in  kıyısal bölgeleri akarsuların ta ıdıkları maddeler nedeniyle olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. 
Özellikle ya ı lı ve engebeli olan Do u Karadeniz Bölgesi'ndeki çok sayıda akarsu hem do al, hem de antropojenik 
kökenli maddeleri kıyı bölgelerine ta ımaktadır. Bu maddelerin bazıları kirletici özellikleri ile zamanla kıyılardaki
do al dengenin bozulmasına sebebiyet vermektedir (Boran ve Sivri,2001). Do al sulardaki partikül maddeler çok 
de i ken kaynaklardan gelebilir. Su ortamında biyotik ve abiyotik i lemler sonucu olu abilece i gibi, rüzgar, buzul ve 
akarsular gibi jeolojik yapıya etki eden unsurlarla da su ortamına ta ınırlar.

Suda çözünmemi  halde bulunan katı maddelerin partikül boyutları kendilerini çevreleyen su moleküllerinden çok daha 
büyük ve yo unlu u suyun yo unlu undan farklıdır. Akarsular; hareketleri sırasında, yo unlu u suyunkinden fazla 
olan büyük boyutlu tanecikleri tabanda sürükleyerek harekete geçirirler. Bu hareket dü ük hızlarda tanelerin taban 
üzerinden kayma ve yuvarlanması eklinde olur. Sürüntü hareketi yapan tanelerin a ırlı ını do rudan do ruya kanal 
tabanı ta ımaktadır. Daha yüksek hızlarda veya küçük boyutlu tanecikler, suyun türbülansı nedeniyle suda askı halinde 
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ta ınırlar. Askıdaki katı maddeler (AKM) hafif olduklarından akarsularda ve denizel ortamlarda uzun mesafelere 
ta ınabilirler. Fakat sudan daha yo un olmaları nedeniyle belirli bir süre sonunda çökelerek sedimentte birikirler (Lund-
Hansen ve Skuyum.,1992). Kara kökenli askı yük maddelerinin öncelikli depolama alanları nehir a ızları ve kıyılardır.
Depolanan malzemeler partikül boyutuna ba lı olarak hem kıyı boyunca ve hem de açık denize do ru ta ınırlar
(Godberg, 1972). 

Askıdaki katı maddeler su ortamında do rudan kirlilik yarattıkları gibi, bünyelerinde barındırdıkları kimyasal ve 
biyolojik maddelerle de su ortamının kirlenmesine neden olurlar. Organik ve inorganik kökenli askı yük maddelerin su 
ortamındaki konsantrasyonlarının ve ta ınımının bilinmesi, bunlarla ta ınan bazı kirleticilerin neden oldu u su 
kirlili inin tespitinde anahtar rol oynar (De Madron vd., 1990).   

ncelenen  sahadaki akarsular 50 –100km arasında uzunlu a ve 1000km2 yi bulan havza geni likleri ile; örne in en 
büyük akarsu olan  yidere’nin  akarsu uzunlu u 78.4 km ve Havza geni li i 1047.4 km,  fazla büyük olmamakla 
birlikte metrekareye dü en yüksek ya ı  miktarına (2000mm’ye kadar) ba lı olarak  pek çok büyük nehire yakın su 
debileri vardır. Örne in Fırtına Deresi'nin ortalama debisi (28.4m3/sn), üzerinde Demirköprü barajının bulundu u Gediz 
Nehri'nden (26m3/sn); minimum debisi ise (4.6 m3/sn), Kızılırmak (1.7 m3sn) ve Gediz Nehrinden (0.07 m3/sn) fazla, 
Dicle Nehri'nin (9.4 m3/sn) yarısıdır. (Rize Valili i, 2005) 

Trabzon'un Of ve Sürmene lçelerinden denize dökülen Solaklı ile Sürmene dereleri geni  havzaya sahip ve debileri 
yüksek akarsulardır. Solaklı Deresi'nin ortalama debisi 1999 verilerine göre, 15.31 m3/sn, Sürmene Deresi'nin ise 5.40 
m3/sn' dir Her iki akarsu da havzalarının fazla ya ı lı olması nedeniyle kıyı bölgesine yo un ekilde askı yük maddesi 
ta ımaktadır.  1999 yılında Solaklı Deresinden 55 472.786 ton , Sürmene Deresinden ise, 16 455.159 ton askıda katı
madde  Karadeniz’e bo almı tır ( Boran ve Sivri, 2001). Yüksek (1992) tarafından yapılan bir çalı mada ise Solaklı
Deresinden Karadeniz’e bo alan  yıllık  sediment miktarı 27.000-43.000 ton olarak bulunmu tur.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı mada örnekleme yapılan derelere ait akım de erleri DS  (2004) rasatlarından alınmı tır. Bölgenin ya ı  verileri 
DM  (2004) rasatlarından derlenmi tir. Çalı ma ,Aralık 2003 Aralık- ubat 2005 tarihleri arasında aylık olarak yapılmı
ancak 2004 yılı baz alınmı tır. Çalı mada; Trabzon ili sınırlarındaki De irmendere Çayı, ana Deresi, Yomra Deresi, 
Yanbolu Çayı, Karadere, Küçükdere, Sürmene Deresi, Solaklı ve Baltacı çayları ve Trabzon- Rize il sınırında bulunan 
yidere Çayı örneklemenin yapıldı ı akarsulardır. Su örnekleri, derelerin mansap kısmında belirlenen, deniz ile 

etkile im ve karı ımın olmadı ı iç kesimde, kıyıdan takriben 25-30m içerideki istasyonlardan alınmı tır. ( ekil 1 ).

ekil 1. Çalı ma Saha Haritası

Örnekleme mezür kullanılarak,
derelerin  orta ve kenar 
kısımlarında, farklı noktalardan, 
su kolonu a a ıdan yukarı do ru
taranarak alınmı tır. Mezurla 
alınan su örnekleri, plastik i elere
doldurularak laboratuar ortamına
getirilmi tir. Örnek alımı
esnasında derelerin su sıcaklı ı,
hava durumu  da kayıt altına
alınmı tır.
Alınan su örnekler aynı gün 
içersinde laboratuvara ta ınarak

analiz edilmi tir. Su  örneklerinin Askıda Katı Madde miktarı (mg/l), Hach Dr-2000 spektrofotometre kullanılarak
fotometrik yöntemle 850nm dalga boyunda ölçülmü tür. Ölçümler 0,1 mg/l hassasiyetle yapılmı  ve  derelere ait  AKM 
sonuçları DS  rasat verileri (2004) kullanılarak, derelerin yıllık debileri ile ortalama AKM miktarı  kıyaslanarak yıllık
toplam AKM  yükü  hesaplanmı tır . 

BULGULAR
2004 yılı içersinde  incelenen 10 dere ve çaya ait sonuçlar irdelendi inde,  aylık ve yıllık ortalamalara göre AKM yükü 
en yüksek olan dere  Yomra Deresi olarak tespit edilmi tir (88,21 54,36 mg/l) aynı dönemde  AKM yükü en dü ük olan 
akarsu ise Yanbolu Deresi olarak  belirlenmi tir (20,79 10,73 mg/l) (Tablo 1 ve ekil 2). Tüm derelere ait ortalama 
AKM yükü ise 39,81  29,40mg/l bulunmu tur. Yıllık toplam AKM yükü için yapılan hesaplamalar sonucunda debileri 
bilinen 7 dere ve çaya (De irmendere, Yanbolu, Sürmene,Karadere, Baltacı, Solaklı ve yidere) ait toplam yük miktarı
124.1356 96.577 ton/yıl  en fazla AKM yüküne sahip olan Yomra Deresinin ve di er derelerin yıllık AKM yükü 
debileri bilinmedi inden tespit edilememi tir. Dere ve çayların AKM yükünün mevsimsel da ılımı incelendi inde
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( ekil 3), ilkbahar ve sonbahar 
döneminin yaz ve kı  dönemine 
göre daha yüksek oldu u
belirlenmi tir. Ancak Yomra 
deresi tüm yıl içersinde oldu u
gibi mevsimsel   olarak ta 
dengesiz bir da ılım
göstermi tir

Tablo 1: Derelerin AKM 
yükleri ve debileri 

ekil 2.   Derelere ait yıllık ortalama  AKM 
miktarları

ekil  3  Akarsuların ta ıdı ı  AKM mevsimsel 
da ılımı

ekil  4.   Örnekleme yapılan bazı derelere ait yıllık
su debileri 

Ara tırma  periyodunda    incelenen akarsulardan 
anlık ve yıllık debisi en yüksek olan akarsu yidere 
Çayıdır. En dü ük debiye sahip dere ise Sürmene 
Deresidir ( ekil 4). DSI verilerine göre ölçüm 

Dere
Ortalama AKM 

(mg/l) 
yıılık debi(akı)

hm3
Toplam 

AKM (ton/yıl)
De irmendere 

(1)
60 37,60

675,3 40518,00 25391,28
ana d. (2) 25,57 21,16  - 

Yomra d. (3) 88,21 54,36  - 
Yanbolu d.(4) 20,79 10,73 210,36 4372,48 2257,86
Karadere  (5) 37,21 23,13 273,44 10175,87 6325,58
Küçükdere (6) 28,57 27,10  - 
Sürmene d. (7) 28,57 18,76 222,56 6358,86 4175,65
Solaklı d.  (8) 52,36 43,14 558,4 29236,23 24090,97
Baltacı d.  (9) 22,93 22,83 408,46 9365,40 9324,56

yidere  (10) 33,86 35,12 712,08 24108,99 25010,96
Ortalama 39,81  29,40 

 Genel toplam 3060,6 124135,84 96576,86

237



Dereler 

±1.96*Std

±1.00*Std

Ort.

A
K

M
 (

m
g

/l)

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

±1.96*Std.Hat
±1.00*Std.Hat

Ort.

AYLAR

A
K

M
(m

g
/l)

-40

0

40

80

120

160

O M N M H T A E E K A O

yapılan derelerin toplam 2004 yılı  debisi 3060,6 hm3/yıl’dır.

Derelerin ta ımı   oldu u AKM aylık de i imi  irdelendi inde;  aylar arasında belirgin ve önemli bir fark oldu u
görülmü tür (p<0.001). ekil 5’te AKM aylara göre de i imi verilmi tir. AKM yükünün en yüksek oldu u aylar,  Mart, 
Kasım ve Aralık aylarıdır ve bu aylardaki derelerin AKM miktarlarındaki de i im aralı ı da di er aylardan fazladır.
AKM yükünün ve dereler arasındaki farkın en az oldu u aylar Temmuz ve A ustos ayları olmu tur.

ekil 5: Derelerin AKM yükünün aylık
de i imi

Bütün derelere ait yıllık ortalama Askıda Katı
Madde (mg/l) verileri incelendi inde ( ekil 6), 
dereler arasında önemli bir farklılık oldu u
saptanmı tır (p< 0.001) Akarsulardan, Yomra 
Deresi’nin,  yılık ve  mevsimsel bazda en 
yüksek de ere ve buna ba lı olarak ta en geni
de er aralı ına sahip akarsu oldu u
belirlenmi tir. En dü ük AKM yüküne ve 
de i im aralı ına  sahip  derenin  Yanbolu 
Deresi oldu u tespit edilmi tir.

ekil 6. Derelerin AKM yükünün yıllık de i imi 

TARTI MA VE SONUÇ 
2004 yılını kapsayan bu çalı mada Trabzon ili sınırlarındaki De irmendere Çayı, ana Deresi, Yomra Deresi, 
Yanbolu Çayı, Karadere, Küçükdere, Sürmene Deresi, Solaklı ve Baltacı çayları ve Trabzon- Rize il sınırında bulunan   
yidere Çayından ta ınan AKM miktarları tahmin edilmeye çalı ılmı tır. Yapılan çalı ma süreli örneklemeye ve  

istatistiksel yakla ıma dayalı bir çalı madır. Elde edilen sonuçlar incelenen derelerden ta ınan AKM miktarları, aylık
de i imler yıllık toplam yük ve en önemlisi do al ve insan etkisi ile ortaya çıkan toprak erozyonunun boyutunu tahmin 
etmede önemli bir sonuç ortaya koymu tur.

 Bu çalı mada incelenen akarsularda yapılan daha önceki çalı malarda elde edilen sonuçlar öyledir; Trabzon Su 
Ürünleri Ara tırma Enstitüsü tarafından (1996)  yapılan bir çalı mada AKM De irmendere de 29,9 mg/l ve Karadere de 
52.2 mg/l olarak verilmi tir. Erüz ve di .(1999) tarafından yapılan bir çalı mada ise, (Karadere, Küçükdere, Sürmene 
Deresi, Solaklı ve Baltacı ve yidere) ortalama AKM 14.78 9.4 mg/l olarak vermi tir  ( bu de erin 12.18 9.78  mg/l ‘si 
anorganik, 2.61 1.74 mg/l’si ise organik kökenli maddelerden olu turmu tur). Bölgedeki bazı akarsulardan ta ınan
toplam AKM miktarı ile ilgili yapılan bir çalı mada iseTuncel ve ark. (1993) yıllık toplam AKM’yi;  De irmendere de 
1562 ton/yıl, solaklı deresinde 13383 ton/yıl ve Sürmene deresinde 834 ton/yıl  olarak hesaplanmı tır. Boran ve 
Sivri(1999)  tarafından yapılan bir çalı mada ise Solaklı Deresinden 55 472.786 ton/yıl Sürmene Deresi’nden ise, yılda
16 455. 159 ton AKM  ta ındı ı belirlenmi tir.

Derelerin ortalama ve yıllık AKM yükleri ile ilgili daha önce yapılan yapılan çalı malarda elde edilen sonuçlar, bu 
çalı ma sonuçları ile kar ıla tırıldı ında; 1999 yılı öncesi yıllarda  akarsuların ta ıdı ı AKM miktarının 2004 yılı
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de erlerinin yarısı kadar 1999 yılında ise 2004 yılı de erlerinin iki katı civarında oldu u  görülmektedir. Bu sonuç, 
akarsuların ta ıdı ı AKM miktarının ve de erozyonun yıldan yıla de i im gösterdi ini ortaya koymaktadır.

Elde edilen sonuçlar ı ı ında; 2004 yılında, bölgede en fazla toprak erozyonunun Yomra Deresi’nde (88,21 54,36 mg/l) 
oldu u ve bunun nedeninin de bölgede kıyı yolu için ta  üretilmesi ve Özdil Beldesi karayolunun geni letme çalı maları
sonucu, yani insan etkisi ile meydana gelen toprak erozyonu oldu u belirlenmi tir. Di er dere ve çay havzalarındaki
AKM miktarlarına göre bir sıralama yapılacak olursa en fazla AKM ve dolaysıyla toprak erozyonu görülen akarsular: 
De irmendere, Solaklı, Karadere, yidere, Küçükdere, Sürmene, ana, Baltacı, Yanbolu eklindedir.Yanbolu havzasının
en az erozyonun oldu u yer olarak  görülmesinin nedenlerinden birisi de di er havzalara göre bu  havzada yol 
çalı masının olmayı ıdır.

AKM nin yıllık yükü irdelendi inde bölgede debi ölçümü yapılan derelerin toplam AKM ta ınımının
124135,84 96576,86 ton/yıl oldu u belirlenmi tir. Verilen AKM yükü içersinde derelerin ola an dı ı ta kın durumları
göz önüne alınmamı tır. Bu de er derelerin ta ıdı ı toplam katı maddenin belirli bir kısmını ifade etmekledir.  Toplam 
katı madde ta ınımının belirlenebilmesi için zeminde hareket  eden  süprüntü katı maddelerin de bilinmesi gereklidir. 
AKM de erinden yola çıkarak Toplam Katı Madde Miktarı için bir tahmin yapılması, bu konuda yapılan çalı malar ve 
verilen formüller ve kabuller arasında çok bariz  farklar olması dolayısıyla yapılmamı tır.
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EGE DEN Z  KIYILARINDA KIRMA MERCANDA (Pagellus erythrinus) A IR METAL 
B R K M

ES N ULUTURHAN, F L Z KÜÇÜKSEZG N VE BÜLENT C HANG R

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, zmir 
esin.uluturhan@deu.edu.tr

ÖZET 
Ege Denizi’nin Türkiye kıyılarından toplanan kırma mercanın (Pagellus erythrinus, Linnaeus, 1758) kas dokusunda 
a ır metal (Hg, Cd, Pb ve Cr) içerikleri bu çalı mada ara tırılmı tır. Balık örnekleri Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’ne ait R/V K. Piri Reis ara tırma gemisi ile Mayıs 1996, Eylül 1997, Ocak ve 
Temmuz 1998 dönemlerinde toplanmı tır. Seçilen örneklerin boy ve a ırlıkları saptanarak kas dokuları plastik torbalara 
konulup, laboratuvara getirilmek üzere derin dondurucuda saklanmı tır. Analiz için alınan örnekler (Yakla ık 5-7 gr) 
elektrikli parçalayıcıda homojen hale getirildikten sonra mikrodalga çözünürle tirme sisteminde nitrat asidi+perklorik 
asit karı ımında çözülüp iki defa destilenmi  su ile gerekli hacime tamamlanmı tır. Analizler Varian (Spectra AA-300 
Plus) atomik absorbsiyon cihazında gerçekle tirilmi tir. Civa, so uk buhar tekni i ile ölçülürken kadmiyum, kur un ve 
krom grafit fırın yardımıyla saptanmı tır(Bernhard, 1976; UNEP, 1984). Ölçülen metallerin bu cihazda saptama 
limitleri Hg:0.05 g/l, Cd: 0.10 g/l; Pb: 0.10 g/l, Cr: 0.06 mg/kg’ dır. Organizmada metallerin ölçümlerinin 
do rulu u ve kalibrasyonu, International Laboratory of Marine Radioactivity, IAEA, (Monaco)’dan gelen referans 
materyalle (Homogenate muscle sample, IAEA-407) test edilmi tir. Kas dokusundaki a ır metal konsantrasyonları Hg: 
16-716; Cd: nd-9.6; Pb: nd-1397 ve Cr: nd-1180 g/kg ya  a ırlık aralıklarında bulunmu tur. Kas, dokusundaki metal 
konsantrasyonları ile çatal boy arasında önemli ili ki bulunamamı tır. Metal konsantrasyonlarındaki de i imler ile 
mevsim, istasyon ve boy uzunlu u arasındaki ili kileri ara tımak için ANOVA testi kullanılmı tır.
Anahtar sözcükler: Metal, balık, Pagellus erythrinus, Ege Denizi 

ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN RED PANDORA (Pagellus erythrinus) ALONG THE 
AEGEAN SEA COAST 

ABSTRACT
In this study, the heavy metal (Hg, Cd, Pb and Cr) contents were investigated in muscle tissue of Red Pandora (Pagellus 
erythrinus, Linnaeus, 1758) from the Aegean Sea. Biota samples were collected by trawling from sampling stations in 
May 1996, September 1997, January and July 1998 during cruises of R/V K. Piri Reis (Institute of Marine Sciences and 
Technology). The muscle tissues are weighed, measured and then placed one by one in plastic bags and stored at below 
-20 C until analysis. In the laboratory, approximately 5-7 g of biota muscle is homogenized and digested with 5:1 
HNO3:HClO4 in microwave digestion system and diluted to the desired volume with double distilled water. All the 
analyses are performed by Varian (Spectra AA-300 Plus) atomic absorption spectrophotometer. Mercury concentration 
is measured by cold vapour technique, Cd, Pb and Cr are determined by graphite furnace and background corrections 
are used as required (Bernhard, 1976; UNEP, 1984). The detection limits for trace metals were; Hg:0.05 g/l, Cd: 0.10 

g/l; Pb: 0.10 g/l and Cr: 0.06 mg/kg. Accuracy of atomic absorption spectrophotometer and validity of the processes 
tested with a reference material (homogenate muscle sample, IAEA-407, from the International Laboratory of Marine 
Radioactivity, IAEA, Monaco). There were no significant correlations between fork lengths and metal concentrations in 
muscle tissue. ANOVA were utilized to investigate effect of length, season and station on variations in metal 
concentrations.
Keywords: Metal, fish, Pagellus erythrinus, Aegean Sea 

G R
Tehlikeli kirleticiler arasında yer alan a ır metaller deniz ortamına ehir ve endüstriyel kaynaklı de arjlarla
ula maktadır. A ır metallerin suda çözülebilen bile ikleri sucul ekosistemde problemler yaratmaktadır. Çevredeki 
kalıcılıkları, yüksek konsantrasyonlardaki toksisiteleri, canlı dokularında birikme e ilimleri ve besin zincirinde 
biomagnifikasyona u ramaları nedeniyle insanlar için potansiyel tehlike olu tururlar. Bundan dolayı a ır metallerin 
sucul ekosistemde izlenmesi ve kontrolü ara tırma aktivitelerinin konusu olmu tur. Kırma mercan balı ı (Pagellus 
erythrinus Linnaeus, 1758) önemli ticari de ere sahip olması ve çok tüketilmesi nedeniyle bu çalı mada seçilmi tir.
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MATERYAL VE METOT 
Örnekleme alanı ve istasyonlar ekil 1’de verilmi tir. Biota örnekleri, Mayıs 1996, Eylül 1997, Ocak and Temmuz 
1998 tarihlerinde örnekleme istasyonlarından trolle toplanmı tır.

ekil 1. Ege Denizi’de örnekleme alanının
lokasyonu. (1:Edremit; 2:Alia a; 3: zmir 
körfezi; 4:Çe me; 5:Ku adası; 6:Didim; 
7:Gökova; 8:Marmaris; 9:Göcek; 10:Fethiye) 

Seçilen örneklerin boy ve a ırlıkları
saptanarak kas dokuları plastik torbalara 
konulup laboratuvara getirilmek üzere derin 
dondurucuda saklanmı tır. Analiz için alınan
örnekler (yakla ık 5-7 gr) elektrikli 
parçalayıcıda homojen hale getirildikten sonra 
mikrodalga çözünürle tirme sisteminde Nitrat 
asidi+perklorik asit karı ımında çözülüp iki 
defa destilenmi  su ile istenilen hacme 
tamamlanmı tır. Analizler Varian (Spectra 
AA-300 Plus) atomik absorbsiyon cihazında
gerçekle tirilmi tir. Civa so uk buhar tekni i

ile ölçülürken kadmiyum, kur un ve krom grafit fırın yardımıyla saptanmı tır (Bernhard, 1976; UNEP, 1984). Ölçülen 
metallerin bu cihazda saptama limitleri Hg:0.05 g/l, Cd: 0.10 g/l; Pb: 0.10 g/l, Cr: 0.06 mg/kg’ dır. Organizmada 
metallerin ölçümlerinin do rulu u ve kalibrasyonu, Monaco’dan (International Laboratory of Marine Radioactivity, 
IAEA) gelen referans materyalle (Homogenate muscle sample, IAEA-407) test edilmi tir.

BULGULAR
Bulgular 
Balık örneklerinin kas dokusunda belirlenen Hg, Pb, Cd ve Cr miktarlarının ortalama, minimum ve maksimum de erleri
Tablo 1’de verilmi tir. Tüm örnekleme boyunca bütün istasyonlardaki metal da ılımları ekil 2-3’de verilmi tir.
Genelde zmir ve Çe me’de ölçülen Hg de erleri güneydeki istasyonlara göre daha yüksek seviyededir ve Hg 
konsantrasyonları yazın dü mektedir. Pb,Cd ve Cr konsantarsyonları kas dokusunda Eylül ayında yüksek olarak 
saptanmı  olup genelde güneydeki istasyonlar daha yüksek Pb ve Cd seviyelerine sahiptir. Ölçülen de erlere göre en 
yüksek metal seviyeleri Hg’da bulunmu tur. Bu sırayı Pb, Cr ve Cd izlemektedir. 

Tablo 1. Kırma mercanın kas dokusundaki a ır metallerin minimum, maksimum ve ortalama standard hata de erleri
(µg/kg ya  a ırlık)

Mayıs-1996 Eylül 1997 
 Ortalama Min-Maks Ortalama Min-Maks 
Hg 302 67.95 148-716 201 37.76 39-616
Cd 1.7 0.297 0.61-3.2 2.63 0.67 nd-9.6
Pb 71 17.79 27-152 278 90.22 15-1397
Cr 118 24.96 48-257 237 70.71 38-1180
Ocak-1998 Temmuz-1998 
 Ortalama Min-Maks Ortalama Min-Maks 
Hg 259 21.7 52-680 154 21.9 16-403
Cd 1.1 0.14 0.2-5.9 1.6 0.41 nd-8.8
Pb 136 25.8 nd-702 110 22.8 nd-444
Cr 103 8.90 nd-321 67 5.15 18-116

MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1995) tarafından açıklanan besin standartlarına göre; kas 
dokusundaki ortalama metallerin kar ıla tırılması a a ıdaki gibidir:
Civa: zin verilen sınır 500 g/kg olup bu çalı mada bulunan civa ortalaması bu sınırın altındadır.
Kadmiyum: nsanın tüketebilece i limit 200 g/kg’dır. Saptanan maksimum de er 9.6 olup bu de erler izin verilen 
limitin çok altındadır.
Kur un: zin verilen sınır 2000 g/kg’dır. Bizim buldu umuz de erler 10-20 kat dü üktür.
Krom: nsanın tüketebilece i limit 100 g/kg olup bulunan seviyeler bu limitin üstünde kalmaktadır.

statistiksel Analiz 
Tüm istasyonlar ve mevsimler için kas dokusundaki metal konsantrasyonları ile çatal boy arasında önemli bir ili ki
yoktur. Ortalama boy kovaryans alınarak dokunun metal konsantrasyonundaki mevsimsel farlılıkları kar ıla tırmak için 
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kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılmı tır (Tablo 2). Sonuç olarak kastaki Hg, Cd, Pb ve Cr konsantrasyonları
önemli mevsimsel varyasyonlar göstermi tir (p 0.05). stasyon ba ımsız de i ken ve ortalama boy kovaryans alınarak
yapılan analizde kastaki Hg ve Pb seviyelerinde önemli bölgesel varyasyonlar bulunmu tur. Bu sonuçlara göre Civa 
hariç en yüksek metaller, Güney Ege’de saptanmı tır. Bunun nedeni; denetimsiz yatçılık faaliyetleri, nehir de arjları,
arıtılmamı  pis su de arjları, madencilik ve endüstri atıkları olarak açıklanabilir.

ekil 2. Kas dokusundaki ortalama Hg ve Cd konsantrasyonu ( g/kg ya  a ırlık)

ekil 3. Kas dokusundaki ortalama Pb veCr 
konsantrasyonu ( g/kg ya  a ırlık)

Biolojik aktivite ve metabolizma oranı so uk mevsimde dü mekte ve böylece dokularda a ır metal de i imleri 
meydana gelmektedir. Ya  akümülasyonunda meydana gelen mevsimsel de i iklik, organo-metal bile iklerinin
depolama kapasitesini etkilemektedir. Bahar ve yaz dönemlerinde toplanan örneklerde kas dokusunda ya  oranı
azaldı ından dü ük metal seviyeleri ölçülmü tür. Ayrıca metallerdeki mevsimsel varyasyon beslenmeyle de ili kilidir
(Uluturhan, 2004). 

Tablo 2. Kırma mercanın kas dokusundaki metal konsantasyonlarının ANCOVA analiz sonuçları (p  0.05) 
 Mevsim stasyon 
 df F P Df F P 
Kas       
Hg 3 4.03 0.00963 9 3.920 0.000315 
Cd 3 3.07 0.03205 9 1.352 0.223496 
Pb 3 3.08 0.03108 9 2.205 0.028915 
Cr 3 6.25 0.000655 9 1.052 0.406533 
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TARTI MA
Bu çalı ma kapsamında ölçülen Hg, Pb ve Cr konsantrasyonları Akdeniz’de yapılan çalı malara benzerlik gösterirken 
Cd içerikleri Akdenizdeki de erlerden daha dü üktür. (Table 3). 

Tablo 3. Akdeniz’de bazı türlerde kas dokusundaki metal konsantrasyonları ( g/kg ya  a ırlık)
Tür Bölge Hg Cd Pb Cr Referans 
S. vulgaris Izmir  5-57 7-277 53-5580 - Demirkurt et al., 1990 
P. erythrinus srail 53-805 4-80 - 7-120 Hornung & Kress 1991 
D. sargus srail 5-1020 12-63 - - Hornung & Kress 1991 
L. mormyrus srail nd-441 nd-60 - - Hornung & Kress 1991 
P. ehrenbergi srail 187-274 nd-38 - - Hornung & Kress 1991 
M. barbatus srail 8-313 nd-93 - - Hornung & Kress 1991 
M. barbatus Yunanistan - 640-770 -- - Bei et al., 1992 
P. erythrinus spanya 50-280 10-51 50-350  Pastor et al., 1994 
B. boops spanya 75 312 215  Pastor et al., 1994 
M. barbatus spanya 30-1162 50-510 50-11189  Pastor et al., 1994 
D. sargus spanya 90-130 30-40 50-4390  Pastor et al., 1994 
M.merluccius talya 129 42 - - Focardi et al., 1998 
M barbatus Ege 16-200 0.57-4.5 40-207 - Kucuksezgin et al.,2001 
P.erythrinus Adriyatik  4.2-19 60-170  Gaspic et al., 2001 
M. barbatus Adriyatik - 7.6-28.9 57-158  Gaspic et al., 2002 
P. acarne Antalya  - 50 200 - Yazkan et al., 2002 
B. boops Antalya  - 30 800 - Yazkan et al., 2002 
M. barbatus Antalya  - 75 400 - Yazkan et al., 2002 
S. solea Antalya  - 120 200 - Yazkan et al., 2002 
S. auratus Antalya  - 60 300 - Yazkan et al., 2002 
E.encrasicolus Karadeniz - 100-160 50 330-840 Topcuoglu et al., 2002 
M barbatus Izmir  27-345 0.10-5.7 29-943 - Kucuksezgin et al.,2002 
P. erythrinus Izmir  144-829 0.21-10 28-376  Kucuksezgin et al.,2002 
P. erythrinus Izmir  144-829 0.21-10 28-376  Kucuksezgin et al.,2002 
D. annularis Izmir  74-370 0.16-4.5 7.1-697  Kucuksezgin et al.,2002 
Tmediterraneus skenderun   1030 1280 Yılmaz, 2003 
M. cephalus skenderun   7450 1460 Yılmaz, 2003 
P. erythrinus Ege 16-716 nd-9.6 nd-1397 nd-1180 Bu çalı ma 

SONUÇ
Bu çalı ma Ege Denizi’nde Kırma Mercandaki a ır metal konsantrasyonları hakkında bilgi vererek daha önce bu 
konuda çalı ma yapılmadı ı için bir eksi i tamamlamı tır. Kas dokusunda bulunan Hg, Pb ve Cr seviyeleri 
Akdeniz’deki balıklara benzerlik göstermi tir. Cd seviyeleri ise dü üktür. Çalı ma sonuçları göstermi tir ki Güney Ege 
kıyıları a ır metal kirlili i tehdidi altındadır. Balık organ dokuları denizel çevrenin kirlilik derecesinin belirlenmesinde 
indikatör gibi kullanılır. Gelecek ara tırmalarda patolojikve histolojik bioindikatör çalı malar ile birlikte yapılacak olan 
a ır metal konsantrasyon ara tırmaları daha verimli olacaktır.
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ÖZET 
Tarımsal herbisid olarak kullanılan 2.4-D’nin LC50 de eri ara tırılmı tır. LC50 de eri, incelenen canlı grubundaki 
populasyonun yarısında ölüm meydana getiren dozdur. Bu test, incelemede kullanılan maddenin kısa bir zaman içinde 
sahip oldu u zehirlilik potansiyelinin de erlendirilmesinde kullanılır. Toksikologlar, bu yöntemi daha çok sıçan ve 
fareler üzerinde çe itli maddelerin LC50 de erini bulmak için kullanmı lardır. Oysa birçok balık türü için çe itli toksik, 
kansorojen veya mutajen etkili maddelerin LC50 de erinin saptanmasına yönelik çalı malar yetersiz düzeyde 
bulunmaktadır. Bu çalı mada, 2.4-D’nin Siraz balıklarındaki  (Capoeta capoeta umbla, HECKEL, 1843) LC50 de erinin
ara tırılması amaçlanmı tır. Her deneyde 10 balık, kontrol grubu olarak da her seferinde en az 2 balık kullanılmı tır.
Denemeler sırasında balı ın her bir gram vücut a ırlı ına 1 L su hesaplanarak akvaryumlar hazırlanmı tır.
Akvaryumlara sırasıyla ppm olarak hesaplanmı  2.4-D de erleri (25 ppm/L, 50 ppm/L, 75 ppm/L, 100 ppm/L, 125 
ppm/L, 150 ppm/L) en küçü ünden ba lanılarak konulmu tur. Bu deneylerde, 25 ppm’de hiçbir balı ın ölmedi i, 50 
ppm’de 3, 75 ppm’de 4, 80 ppm’de 6 ve100-125 ppm ve 150 ppm’de ise tüm balıkların öldü ü gözlenmi tir. LC50

matematiksel olarak LD50 formülü yardımıyla hesaplanmı tır. Sonuçta, 2.4-D’nin Siraz balıklarındaki LC50 de eri
82.2759 g olarak bulunmu tur.
Anahtar kelimeler : 2.4-Diklorofenoksiasetik asit, Capoeta capoeta umbla, LC50, Herbisid

LC50 VALUE IN SIRAZ FISH (CAPOETA CAPOETA UMBLA, HECKEL, 1843) OF 2,4-D 

ABSTRACT
LC50 value of 2.4-D used as an agricultural herbicide has been investigated. LC50 is a dose causing death of half of the 
living members of a population examined. This test is used to evaluate the toxidity potential of in a short period of time 
of  chemicals used in researches. Toxicologists have used this method to determine the LC50 value of various substances 
by using experiment animals like rats and mice. However, studies carried out to determine LC50 value of chemicals 
posessing cancerogen, toxic and mutagenic effects upon a number of fish species are insufficient. In this study, it has 
been ended to measure LC50 value of  2.4-D for Siraz fish (Capoeta capoeta umbla, HECKEL, 1843). In each 
experiment, 10 fish specimens were used, and at least 2 specimens were used as a control group. Aquarium was 
prepared , by using 1 L water for 1g body weight of each fish. The values of 2.4-D calculated as ppm (25 ppm/L, 50 
ppm/L, 75 ppm/L, 100 ppm/L, 125 ppm/L, 150 ppm/L) were added to the aquarium by beginning the lowest degree to 
the highest one subsequently. In the study, there is no specimen died at 25 ppm value, at 50 ppm, three specimens, at 75 
ppm, 4 specimens, at 80 ppm, 6 specimens, at 100 ppm, 125 ppm and 150 ppm, all specimens were killed. LC50 can 
mathematically be calculated by via of LD50 formula. As a result, it has been measured, that LC50 value of 2.4-D for 
Siraz fish is 82.275 g.
Keywords : 2.4-Dichlorophenoxyacetic acid, Capoeta capoeta umbla, LC50, Herbicide

G R
Siraz Balı ı (Capoeta capoeta umbla, Heckel 1843) Sazangiller familyasına ait bir türdür. Ülkemizde ve Dünyada  
bolca bulunan ve çokça tüketilen bir balıktır. Amerika Birle ik Devletleri’nde, Tarım Bölümlerinin verilerine göre 1981 
de yalnız Amerika’da 3×108 kg herbisit kullanılmı tır (US Veterans Administration Departmant of Medicine and 
Surgery.,1981). Kullanılan herbisitlerin %10’unu 2,4-D olu turmaktadır (yakla ık 3×107 kg herbisit kullanılmı tır). 2,4-
D’nin molekül formülü  C8H16CI2O3, erime noktası 140-1410C, suda çözünürlü ü az, organik çözücülerde ise iyidir. 
Gaz basıncı 52,3 (1600C’de) ve relatif moleküler kütlesi 221,0 dır. 2,4-D’nin canlılar üzerine olan etkileri do rudan
yada dolaylı olarak olabilmektedir. Memelilerde 2,4-D ile zehirlenme sonucunda dıçkı miktarında artma, ate , karaci er
nekrozları, hafıza kaybı, akci er ödemi, kas dokusunda titreme ve sertle me görülebilmektedir (Heuvel, M.J., 1987). 
2,4-D’nin amin tuzu yada esterleri her bir hektara 0,2-2 kg olmak üzere çayırlıklara, çimenliklere, tarımsal alanlara ve 
geni  yapraklı zararlı otlara kar ı kullanılmaktadır. Esterler genellikle, çam dikim ve kesim alanlarına ve belli 
mevsimlerde yaprak döken a açların bulundu u yerlere, 1 hektara 6 kg olarak kullanılmaktadır (Bovey and 
Young.,1980). 2,4-D ‘nin graniler formu sulama, di er kanallar ve havuz, göl alanlarında 1-122 kg/ha arasında
kullanılmaktadır. 2,4-D ‘nin dü ük dozları (20-40 mg/lt) olgunla mamı  meyveleri dü ürmede, patetes bitkisinin kırmızı
varyetelerinin rengini artırmada yada örta büyüklükteki yumruların sayısını artırmada kullanılır. Turunçgillerde 
depolama süresini artırdı ıda bilinmektedir (Bovey and Young.,1980), (Bristol et al.,1982). 
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Dünyada hızla artan nüfusun besin gereksinimi kar ılayabilmek için; kültür bitkilerinde ürün kayıplarına neden olan 
yüzlerce hastalık ve zararlılar ile sürekli mücadele kaçınılmaz bir zorunluluk halinde devam etmektedir. Do al ko ullar
altında veya seralarda yeti tirilen kültür bitkilerinin hemen hepsi geli me döneminde; çe itli hastalık, zararlı böcek, 
kırmızı örümcek veya yabancı otların etkisinde kalanlarda bazen %50’nin üzerinde zarar görmektedir. Zamanında veya 
uygun ekilde sava ımı yapılmayan etkili alanlarda verim dü mekte ve ürün kalitesiz hale gelerek pazar de erini
kaybetmektedir. Bu nedenle tarımsal micadele, birim alandan daha fazla ürün elde edebilmek için kaliteli tohumluk 
kullanmak, uygun toprak i lemesi yapmak, gübrelerin bilinçli uygulamasını sa lamak ve yeterli sulama suyu 
bulabilmek kadar önemini muhafaza etmektedir (Bilim ve Teknoloji.,1998). 

Son yıllarada  2,4-D ve 2,4,5-T’ nin parklarda, ormanlarda ve di er alanlarda kullanımı toksik etkisinden dolayı bazı
ülkelerde sınırlandırılmı  ve azaltılmı tır (Bovey and Young.,1980). 2,4-D do ada yı ılım ve birikme yapmaz. Fiziksel 
ve kimyasal etkilerle kolayca bozulur. 2,4-D bitki yüzeyinde, toprak üzerinde ve havada ı ı a kar ı duyarlıdır. Bu 
yüzden do anın belli bölümleri arasında transfer ve da ılım sınırlıdır. Hem sanayi üretiminde, hem de kullanımda 2,4-D 
atmosferle ili ki kurabilir. 2,4-D üretimi sırasında 2,4-D buharına ek olarak amonyak, kloroasetik asit ve di er kloro 
fenoller havaya karı maktadır. Bu yayılma ve havayla ta ınma hızı, moleküllerin büyüklü üne ba lı olup yayılma 
alanının hesaplanması zordur. laç damlalarını, ilaçlama sırasında topraktan ve bitki yüzeyinden ayırmak zordur (Bristol 
et al.,1982). Buharla ma sırasında önemli miktarda 2,4-D’nin izopropil ve butil esterleri az miktarda ise amin tuzları
havaya karı maktadır. 2,4-D pamuk, mısır yada dizel ya ı içerisinde çözülürse önemli bir miktarı indirgenir. 

2,4-D’nin toprak içerisindeki hareketi 3 kategoriye ayrılabilir.
1. Diffüzyon 
2. Filtrasyon 
3. Yüzey hareketleri 

Diffüzyon belli bölgelerle sınırlanmı  bir i lemdir ve toprak ortamındaki maddenin deri imine ba lıdır. Filtrasyon, 
suyun süzülmesiyle pestisit yada herbisitin hareketini belirler. Yüzey hareketi, toprak yüzeyinde kalan suyun ve toz 
halindeki partiküllerin rüzgar yoluyla hareketi anlamına gelmektedir. 2,4-D’nin topra a adsorbe olması, organik 
maddelere, toprak pH’ına ve de i en aliminyum deri imine ba lı oldu u bildirilmektedir (Morealle and Van 
Bladel.,1982). 

Sular, ilaçlama sonucu havaya karı an 2,4-D’nin ya murla geri dönmesiyle, toprak üzerinde kalan kısmın yüzey 
hareketiyle suya karı masıyla kirlenebilir. Endüstriyel atıklar, kazalar ve la ımlar da suları kirletebilir. Ester ve 
aminlerin hidrolizi ise buharla ma, mikropsal bozunma ve ı ık etkisi ile olur. Organik toprakta, süzüntü suyun içinde 
2,4-D’nin hareketi azdır. Çünkü 2,4-D topraktaki organik materyale sıkıca ba lıdır (Bristol et al.,1982).   

Amerika Birle ik Devletleri’nde 1961-1971 yılları arasında kullanılan 2,4-D’nin balık ve kabuklulardaki birikimleri 
Tablo 1 de verilmektedir (Butler.,1965), (Cope et al.,1970), (Smith and Isom.,1967), (Whitney et al.,1973), (Wojtaljik et 
al.,1971), (Schultz and Harman.,1974), (Schultz and Whitney.,1974).

Tablo 1. Balık ve kabuklularda saptanan 2,4-D kalıntıları

Yıl 2,4-D Uygulama oranı ncelenen örnekler Dokulardaki 2,4-D oranı Kaynak 

1961 0,1 mg/lt stiridye        
Balık

1,6-2 mg/kg 
0,3-1 mg/kg 

(Butler.,1965) 
(Cope et al.,1970) 

1966 44,8-112 kg/ha Midye 
stiridye

Balık

0,1-1,1 mg/kg 
0,14 mg/kg 
0,14 mg/kg 

(Smith and Isom.,1967) 
(Smith and Isom.,1967) 
(Smith and Isom.,1967) 

1968 112 kg/ha Balık 0,1-0,2 mg/kg (Whitney et al.,1973) 

1969 22,4-44,8 kg/ha Midye 
Balık

0,05-2,7 mg/kg 
0,1-0,3 mg/kg 

(Wojtaljik et al.,1971) 
(Wojtaljik et al.,1971 

1971 8,96-22,4 kg/ha Balık  0,005 mg/kg (Schultz and Harman.,1974) 

1971 4,48 kg/ha Balık 0,0-0,1 mg/kg (Schultz and Whitney.,1974) 
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Çevredeki ve Sulardaki Düzeyi: Balıklar ve kabuklulardaki 2,4-D kalıntıları, sucul herbisitlerin kullanıldı ı yerlerde 
görülebilir. Kalıntılar balıkların yenilebilir kısımlarında vücut a ırlı ının 1 mg/kg’ını seyrek olarak geçer. 2,4-D’nin  
balıklarda organoleptik özellikler çıkardı ına dair bazı kanıtlar bulunmu tur (Sitting.,1980). 

Sularda genellikle 0,1 mg/lt’den daha az 2,4-D bulunur. Ancak 2,4-D’nin sıklıkla kullanıldı ı yerlerde 2 mg/lt düzeyine 
eri ebilir. Sulardaki 2,4-D deri imi 2 mg/lt olarak kabul edilirse, 60 kg lık bir ki i her gün 2 lt su içerse, alınan 2,4-
D’nin %100 ü absorbe olur. On gün süreyle kullanım yapılan alanlarda, 2,4-D’nin alınımı genel populasyonda 0,07 
mg/lt olmaktadır (US Veterans Administration Departmant of Medicine and Surgery.,1981).

2,4-D’nin Vücutta Da ılımı ve Ta ınması
2,4-D ve onun türevlerinin emilimi ve vücuttaki da ılımı in-vivo ve in-vitro olarak geni çe çalı ılmı tır. Bu 
çalı malarda sıçan, fare, domuz, kobay, balık, tav an, koyun, sı ır ve tavuk gibi hayvanlar kullanılmı tır (Milhaud et 
al.,1970), (Erne.,1966). 

Yapılan çalı maların bir ço u 2,4-D ve esterleri için organizmada birikim yerlerinin birden fazla oldu unu göstermi tir
(Pritchart and Miller.,1980). Sıçan, fare ve atlara bir doz verildikten yada in-vitro olarak dı arıdan 2,4-D verildikten 
sonra kan plazmalarında önemli faklılıklar gözlenmi tir (Butler.,1965). 2,4-D plazma proteinlerine özellikle albumine, 
dönü ümlü olarak ba lanabilir. Aynı ba lanma bölgeleri Palmitik asit ve troksin içinde geçerlidir. 2,4-D’nin ba lanma 
oranı partiküldeki 2,4-D ‘nin deri imine ve pH’a ba lıdır. Gebe memelilerde 2,4-D’nin %17 lik tek dozu plasenta 
yoluyla fetüse de geçebilir (Antonenko.,1970). 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Tutulan balıklar, beslenme biçimleri göz önüne alınarak, mide içeriklerinin temizlenmesi için 2 gün akvaryumda 
bekletilmi tir. Genellikle aynı büyüklükte balıklar seçilerek tartılmı , her 1 gram vücut a ırlı ına 1 litre su hesaplanarak 
akvaryumlar hazırlanmı tır. Tutulan her grup balıktan bir kısmı kontrol olarak temiz bir akvaryuma alınmı , ppm olarak 
hesaplanmı  2,4-D de erlerinin (25 ppm/lt, 50 ppm/lt, 75 ppm/lt, 100 ppm/lt, 125 ppm/lt, 150 ppm/lt) en küçü ünden
ba lanılarak  deneyler yapılmı tır. Akvaryumlarda erimi  oksijen içeri inin 4 mg/lt’den a a ıdü memesi için hava 
pompaları belli aralıklarla kontrol edilmi tir. Her deney için 10 balık kullanılmı  ve deneyler süresince balıklara yem 
verilmemi tir. Her test için i lemler 3 gün sürmü , bu süre içinde her gün ölen balıklar toplanmı  ve veriler 
kaydedilmi tir. Deneyler sonucu kirlenen akvaryumlar, bir sonraki deneyi etkilemiyecek madde bulunmaması
açısından, Kloroform ve bol su ile temizlenmi tir (Kaleti and Williams.,1974), (Schneider.,1979). 

ekil 1. 2,4-D (2,4-Diklorofenoksiasetik asit)’nin yapısı.

BULGULAR
Her deney için 10 balık, kontrol grubu olarak da her seferinde en az iki balık kullanılmı tır. Bu deneylerde, 25 ppm’de 
hiçbir balı ın ölmedi i, 50 ppm’de 3 balı ın öldü ü, 75 ppm’de 4 balı ın öldü ü, 80 ppm’de 6 balı ın öldü ü ve 100-
125 ve 150 ppm’de bütün balıkların öldü ü saptanmı tır. Bu durum Tablo 1 de gösterilmektedir. 

LC50  matematiksel olarak LD50 formülü yardımıyla hesaplanmaktadır.

Dn : % 50’den daha az olan % ölüm dilüsyonu 

50 – Dn’deki ölüm % si 

(Dv – Dn) deki ölüm yüzdesi 
Log LC50 = Log Dn + x Dilüsyon katsayısının Log. 
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Dv : % 50’den daha fazla olan % ölüm dilüsyonu 

Tablo 1. LC50 (ölüm dozunun %50 si)’nin bulunu u
Konsantrasyon
ppm/lt

Canlı Ölü Total canlı Total 
ölü  

Toplam Ölüm 

25 ppm/lt 10 - 27 0 27 0 

50 ppm/lt 7 3 17 3 20 15 

75 ppm/lt 6 4 10 7 17 41,17 

80 ppm/lt 4 6 4 13 17 76,47 

100 ppm/lt 0 10 0 23 23 100 

TARTI MA VE SONUÇ 
Siraz Balı ı (Capoeta capoeta umbla, Heckel 1843) Sazangiller familyasına ait bir tür olup yurdumuzda tatlısu
sistemlerinde geni  bir yayılı  sahasına sahiptir.

Çe itli çevresel kirletici, kanserojen ve mutajen maddelerin çevreyle olan etkile imi ve ortam üzerine olan etkilerinin 
ara tırılması için öncelikle ara tırılacak olan bu tür maddelerin, üzerinde ara tırılaca ı canlı için LC50 de erlerinin
saptanılması gerekir. 1927 yılından sonra uygulanmaya ba lanan LC50 testi, incelenen canlı grubunun %50 sinde ölüm 
meydana getiren dozun belirlenilmesini sa lamaktadır. Genelde  LC50 dozu, canlı organizmanın her kilogramı (kg) 
ba ına, ara tırılan kimyasal veya buna benzer di er türevlerinin miligram (mg) de eri olarak bulunur. Sucul ortamdaki 
canlılar üzerine olan çalı malarda ortamın hacmi olarak, o canlı için incelenen maddenin, 1 litre (lt) sudaki miligram 
de eri olarak bulunur. ncelenen canlıdan yeterli sayıda alınarak birkaç grup olu turulur. Bunlar kimyasal madde ile,  
de i ik metodlarla (havadan teneffüs, sucul ortam,enjeksiyon, deri veya a ız yoluyla) etkile ime sokulurlar. LC50

testinde kullanılan canlılar; fare, sıçan, tav an, kedi, köpek, maymun, balık veya ku lar olabilmektedir. Bu test dünya 
genelinde ilaçların, medikal aygıtların, endüstriyel kimyasalların ve gıda katkı maddelerinin güvenilirli inin
saptanmasında kullanılır. Tarımsal kimyasalların (herbisit, pestisit,…) insan ve di er canlılar üzerindeki etkilerinin 
de erlendirilmesine de katkı sa lamı tır. ngiltere dı ındaki bazı ülkelerde, kozmetik ürünlerinin içindeki maddelerin 
etkilerinin ara tırılmasında da kullanılmı tır (Statistics of Scientific Procedures on Living Animals, Great Britain, 
1998). Günümüzde LC50 testinin bilimsel geçerlili i çok yaygın biçimde tartı ılmakta ve ele tirilmektedir. Bunun 
nedenlerinden biri incelenen canlılarda önemli acılara, hasarlara yol açması ve güvenilirlik açısından tek ba ına yeterli 
olmamasından kaynaklanmaktadır (The animals (Scientific Procedures) Act 1986 (Amendments) Regulations.,1998). 
LC50 testi, sonuçların bilimsel geçerlili i açısından tek ba ına uygulandı ında tam olarak güvenli olmayabilir. Örne in
toksik olmayan, ancak uzun süre maruz kalındı ında canlıda istenmeyen durumlara yol açabilecek maddelerin kronik 
etkileri açısından bize bilgi sa lamada yetersiz kalmaktadır. Biyolojik ilaçların rutin takım testlerinde, di er testleri 
tamamlayıcı ve do rulayıcı olması açısından ise oldukça faydalıdır. Örne in; çok etkili bir toksin olan botolium 
(botolinum) çok dü ük konsantrasyonlarda (gram’ın milyarda biri) kas dokusuna ait bazı düzensizlik ve hasarlarda 
tedavi edici özelli e sahiptir. LC50 testi, bu etkilerin de erlendirilmesinde ve bulunmasında di er testleri destekleme ve 
tamamlama açısından önemli bir yere sahiptir (Hansard.,1999)     

Balıklarda 2,4-D isooktil ester için  LC50 de erleri farklıdır. 2,4-D butil ester için yarı ömür de erleri, sıçanlarda 0,85-
1,11 saat olarak saptanmı tır (Zıelenski and Fishbein.,1967). Bu de er balık türleri arasındada de i ik de erler arasında
olabilmektedir. Örne in; Güne  balı ı (Lepomis ssp) için 5-68 mg/lt arasında de i en de er, Gökku a ı alası (Salmo 
gairdneri) için 62-153 mg/lt arasında de i ebilmektedir (Schneider.,1979). Yapılan deneylerle diyet ile 2,4-D atılımı
arasında önemli bir ilginin oldu u, diyette protein yoklu unun 2,4-D’nin plazma de erini yakla ık %20-50 azalttı ı
bildirilmi tir (Palmer.,1980), (Örberg.,1980). Siraz Balı ında 2,4-D için LC50 de eri 82.2759 ppm/lt olarak bulunmu tur
ki bu de er literatürlerdeki  bilgilerle uyu maktadır.

Log LC50 = Log 75 + 
50 – 41,17 

76,47 – 41,17 
x Log 1,45 

= 1,875 + 161,0
3,35

83,8

LC50 = 82,2759 ppm/lt 
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ÖZET 
Atıksuların arıtma tesislerinin boyutlandırma çalı malarında ve alıcı ortam kirlili inin incelenmesinde kirlilik 
karakterlerinin parametrik de er de i imleri önemli bir rol oynamaktadır. Atıksu arıtma tesislerinin boyutlandırma 
çalı malarında, aktif çamur yöntemi örne inde oldu u gibi evsel atık sulara ait tipik verim, doyma sabiti, besin 
kullanma hızı, içsel azalma hızı ve çamur ya larına ait katsayıların bilinmesi durumlarında “Farklı Kirlilik Yükleri 
(Q.So)-Hacim (V)” ile “Farklı Çıkı  Suyu Konsantrasyonları (S)-Hacim(V)” abaklarının hazırlanması büyük kolaylık
sa lamaktadır. Bu çalı mada Gümü hane merkez atık sularının debi ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BO )
ölçümlerinin, farklı çamur ya ları, çamur konsantrasyonları, kirlilik yükleri ve çıkı  suyu konsantrasyonları için aktif 
çamur yöntemi ile arıtımında grafik bir yöntemle reaktör hacimlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Aktif çamur prosesi, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, hacim abakları, giri -çıkı  suyu 
konsantrasyonları, çamur ya ı, hacim katsayı abakları.

A GRAPHICAL METHOD APPLICATION IN TREATMENT OF MUNICIPAL WASTE WATERS 
WITH THE ACTIVATED SLUDGE METHODFOR THE CITY OF

GUMUSHANE

ABSTRACT
Parametrical value variations of pollution characteristics have an important role in waste water treatment plants 
designing studies and researching of receiver environment pollution. In waste water treatment plants designing studies, 
in the same as example of activated sludge method, in the events that, typical output belonging to municipal waste 
waters, saturation constant, nutrient consuming speed, interior decreasing speed, and the coefficients belonging to 
sludge ages are known, preparing of different “Outlet Water Concentrations (S)- Volume (V)” charts together with 
“Different Pollution Loads (Q.So) – Volume (V)” provide a big easiness. In this study, it is aimed to calculate reactor 
volumes with a graphical method in treatment of municipal waste waters with the activated sludge method for the city 
of Gumushane for discharge and biochemical oxygen demand (BOD) measurements, different sludge ages and 
concentrations, pollution loads and outlet water concentrations. 
Keywords: Activated sludge process, biochemical oxygen demand, volume charts, entrance-outlet water 
concentrations, sludge age, volume coefficient charts. 

G R
Toplumların ihtiyacı olan içme ve kullanma için gerekli olan sular, su temini tesisleri ile ihtiyaç bölgelerine iletilip 
çe itli ekillerde kirlenerek atık su haline dönü mektedir. Böylece olu an evsel, endüstriyel ve tarımsal atık sular ile 
yerle im bölgelerine dü en ya ı  suları kanalizasyon sistemi ile toplanıp, tekni ine uygun bir ekilde uzakla tırılıp, atık
su arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra alıcı ortama (deniz, göl, akarsu ve sulama tarlaları) de arj edilmektedir. Böylece 
aynı yüzeysel su kütlesi hem su temini için bir su kayna ı, hem de atık suların bo altıldı ı bir alıcı ortam 
olabilmektedir. Her iki sistem için de (alıcı ortam - de arj ortamı) çevre sa lı ı yönünden tüm önlemler titizlikle 
alınmalıdır (1,7,8). 

Gümü hane, Do u Karadeniz bölümü sınırları içerisinde, 38º 45' - 40º 12' do u boylamaları ile 39º 45' - 40º 50' kuzey 
enlemleri arasında, toplam alanı 6575 km2, toplam nüfusu 185673, deniz seviyesinden yüksekli i 1400 m ile Karadeniz 
Da larının kıyı ve iç sıraları arasında yayılan topraklardan, batıda Har it ırma ının izledi i ve yüksek depremsellik 
gösteren çukur alanlardan olu maktadır. 7000 km2’lik yüzölçümü ile ülkemizin %1’lik bir bölümünü kapsarken ülke 
nüfusunun ancak %0,4’ünü barındırmaktadır (4,5,9). 
Gümü hane il merkezi Har it ırma ının dar vadisinde 1100 – 1200 m yükseklikte yer almakta, 8-10km boyunca uzanan 
ama geni li i genelde 500 m'yi geçmeyen bahçeler içindeki da ınık evlerden ve mahallelerden olu an, tam bir süreklilik 
göstermeyen, yer yer yerle ime elveri siz e imli veya kayalık alanların kentsel yerle imi parçaladı ı tipik bir yol boyu 
yerle imi karakteri göstermektedir. Kentin imar planındaki en dü ük kotu 1105 m, en yüksek kotu ise 1455 m’dir. 
Har it Çayına paralel ilerleyen Trabzon- ran transit yolu Har it Çayının bazen sa , bazen sol sahilinden ili kuzeybatı-
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ekil 1. Gümü hane (Merkez) kanalizasyon sisteminin ana kollektör güzergahı
Figure 1. Trunk Sewer Route of Gumushane (Central) Sewerage System 

güneydo u yönünde geçmektedir. Transit 
yol boyunca, iki tarafta da dar bir erit
halinde konutlar sıralanmaktadır. Har it
Çayının kuzeyinde kalan kısımda yerle im 
alanı daha büyük olmakla birlikte, 
yerle im yamaçlara do ru kaymaktadır.
Gümü hane’de ehir merkezi Har it
Çayının sa  sahilinde bulunmaktadır.
Akçakale sınırından ba layan Hacıemin 
Çitdüzü mevkiinde ( ekil 1) sona eren 
yakla ık 12 km’lik ana kollektör transit 
yolu sa dan ve soldan geçmekte, ehir
merkezinden toplanan atık sular, Veteriner 
Lojmanı yanındaki bacadan Har it çayını
köprü ile geçerek sol sahildeki bacaya 
aktarılmaktadır. 2001 senesinde 
tamamlanan proje ile yakla ık 43 km’lik 
ebeke ve toplayıcı hatları, 4563 adet 

muayene bacası ile 2650 adet parsel bacası
ve 1415 m parsel ba lantısı hizmete 
geçirilmi tir (4,5,9). 

Gümü hane’de topo rafya Har it Çayına
dik yönde ve a ırı derecede e imlidir. 
Ya mursuları bilinen anlamda yüzeysel 
akı  veya birikerek zarar vermesinin 
aksine topo rafyanın bu özelli inden
dolayı hızla akı a geçmesi nedeniyle etkili 
olmaktadır. Yöredeki granitik kayaçlarda 
meydana gelen arenala madan ve bazı
kayaçlardaki yüzeysel ayrı malardan 
dolayı sürüntü maddesi miktarı oldukça 
fazladır. Bu nedenle ya mursuyu hattı için 

yeraltına dö enecek yuvarlak kesitli borular yerine serbest yüzeyli dikdörtgen kanallar projelendirilmi  ve 1700 m’lik 
ya mursuyu kanalı in a edilebilmi tir. Gümü hane kanalizasyon sisteminin ikinci kademesinde Hasanbey Mahallesi 
(Teknik Ziraat) ve nönü Mahallesi (Yusuf Çiftçi lkö retim Okulu) bölümlerinde 2 adet atık su terfi merkezi 
projelendirilmi , Har it kenarında planlanan imar yolunun kamula tırma i lemlerinin yapılamaması nedeniyle proje 
hayata geçirilememi tir (4,5,9). 

Gümü hane atık sularının arıtma tesisi için uygun bir yer bulunmadı ından ehrin kuzeyinde Har it Çayı kenarında bir 
bölge tahsis edilmi tir. Hacıemin Mahallesi çıkı ı olarak isimlendirilen bu bölge oldukça küçük olup yakla ık 5 
hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu nedenle yapılacak olan arıtma tesisinin proses hesapları sırasında alan yetersizli i
ve ekonomik sebeplerden dolayı birçok arıtım ünitesinin boyutlandırılması ve kar ıla tırılması yapılmı tır. 55 hektarlık
fakültatif oksidasyon, 27 hektarlık anaerobik fakültatif oksidasyon alternatifleri alan yetersizli i nedeniyle 
de erlendirmeye alınmamı , basit sistemler içinde en az alan ihtiyacı olan fakültatif havalandırmalı havuz prosesinin 
hesaplamaları 25m*40*m*5m boyutlarında mevcut alan için uygun, i letilmesi kolay ve ekonomik 20 adet fakültatif 
havalandırmalı havuz olarak seçilmi  fakat proje u an için hayata geçirilememi tir (4,5,9). 

YÖNTEM
Atık su arıtım tesisleri, su ekonomisinin büyük bir kısmını olu turmaktadır. Bu nedenle, yüzeysel sulardan faydalanma 
ekilleri, kirlenebilme kapasiteleri, alıcı ortam özelliklerinin tespitinin yanında uygulaması mümkün olan arıtım

metotları, arıtım derecesi, tesisin yeri, arıtım yan ürünlerinden yararlanma imkanları ve arazi artları gibi birçok 
parametrenin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir  (13,14). Tüm bu de i kenlerin dikkate alınması ile 
yapılacak boyutlandırma çalı maları ise zor, pahalı ve zaman alıcı olmaktadır. Bu nedenle boyutlandırma çalı malarında
aktif çamur yöntemi örne inde oldu u gibi evsel atık sulara ait tipik verim (Y), doyma sabiti (Ks), besin kullanma hızı
(k), içsel azalma hızı (Kd) ve çamur ya larına ( c) ait katsayıların bilinmesi durumlarında farklı kirlilik yükleri (Q.So)-
hacim(V) ile farklı çıkı  suyu konsantrasyonları (S)-hacim(V) abaklarının hazırlanması büyük kolaylık sa lamaktadır.
Yani farklı kirlilik yüklerinden hareketle istenilen çamur ya ı ve çıkı  suyu konsantrasyonlarına kar ılık gelen reaktör 
hacimleri veya farklı çıkı  suyu konsantrasyonlarından hareketle istenilen çamur konsantrasyonlarına ve ya larına
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kar ılık gelen reaktör hacimleri bu abaklar yardımıyla kolayca hesaplanabilmektedir. Aktif çamur metodu ile arıtmanın
esası, fiziksel ve kimyasal metotlarla giderilemeyen atık su içerisindeki organik maddelerin ço unlu unu bakterilerin  
olu turdu u aerobik mikroorganizmaların metabolizma faaliyetleri neticesinde, yapı de i imi (asimilasyon) ve madde 
de i imine (disimilasyon) u rayıp, çökelebilir biyolojik yumak (aktif çamur) haline gelerek, kararlı ve zararsız
maddeye ve ısı enerjisine dönü mesi olarak tanımlanmaktadır (2,3,6,8,12). Toksik ve inhibe edici atıklar, nütrientlerin 
eksikli i, debi, askıdaki katı madde miktarı, sıcaklık, çamur konsantrasyonu, çamur ya ı, çamur hacim indeksi, çamur 
geri devir oranı, katı alıkonma süresi, yükleme hızı, hidrolik alıkonma süresi, havalandırıcı çe itleri (difüzörler, 
mekanik yüzeyli, radyal akımlı dü ük devirli, eksenel akımlı yüksek devirli, yatay milli fırça ekilli, batık türbin 
havalandırıcılar), havuz tasarımı (tam karı ımlı, piston akımlı) gibi birçok faktörün boyutlandırmada etkili oldu u aktif 
çamur tesislerinin boyutlandırılmasında genel olarak (1) denklemi ve kinetik katsayılar kullanılmaktadır (10,11,13). 

).1.(

).(..

c

oc

KdX

SSQY
V                                                                                     (1) 

Burada; 
V    : Reaktör Hacmini (m3)
Y    : Verim Sabitini (Evsel atık sular için tipik de er 0,5 - 0,73)

c  : Çamur Ya ını (gün) (Katı Madde Bekletme Süresini) (Aktif çamur havuzundaki çamurun 

toplam a ırlı ının bir günde uzakla tırılan çamurun toplam a ırlı ına oranını)

Q   : Ortalama Evsel Su Tüketimini (m3/gün)

So : Reaktör Giri indeki BO  Konsantrasyonunu (mg/L) 
S   : Reaktör Çıkı ındaki BO  Konsantrasyonunu (mg/L) 
X : Çamur Konsantrasyonunu (Aktif çamur havuzundaki mikroorganizmaların konsantrasyonunu) (g/L) 
Kd : çsel Azalma Hızını (gün-1) (Evsel atık sular için tipik de er 0,045 - 0,125) göstermektedir. 

BULGULAR
Gümü hane (Merkez) atık suyundan, de arj noktasından 500 m yukarıda alınan     24 saatlik kompozit numunelerle 
yapılan atık su analizlerinin ortalamaları a a ıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 1.Gümü hane (Merkez) Atık Su Analiz Sonuçları
Table 1. Results of Waste Water Analysis For The City of Gumushane 

25000 - 50000 ki ilik bir yerle ime ait (Gümü hane
Merkez Nüfusu 37800 ki i) aktif çamur reaktör 
hacimlerini veren denklemlerin düzenlenmesinde, 
giri  suyu BO  konsantrasyonu (So) 350 mg/L, çamur 
ya ları ( c) 5-10-15 gün ve çıkı  suyu BO
konsantrasyonları da (S) 50-40-30-20-10 mg/L 
alınacak olursa, c= 5 gün ve          S = 50 mg/L için 
(1) denklemi; 
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SQY

)5.06,01.(

)05,035,0.(.5.6,0

X

Q

X

Q.6923,0
      (2) 

eklini alır. Benzer hesaplamalarla elde edilen de erler Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Farklı Çıkı  Suyu BO  Konsantrasyonları ve Çamur Ya larına Ait Reaktör Hacim Katsayıları
Table 2. Reactor Volume Coefficients For Different Outlet Water BOD Concentrations and Sludge Ages 

Çamur Ya ları ( c)

Çıkı  Suyu Konsantrasyonları c = 5 gün c = 10 gün c = 15 gün 

S= 50 mg/L 
X

Q.6923,0

X

Q.125,1

X

Q.4211,1

S= 40 mg/L 
X

Q.7154,0

X

Q.1625,1

X

Q.4684,1

Parametreler Ölçüm De erleri
Debi (L/sn) 81 
Biyokimyasal Oksijen htiyacı
(BO ) (mg/L) 

350

Kimyasal Oksijen htiyacı
(mg/L) 

450

Nitrat (NO3) (mg/L) 7,40 
Nitrit (NO2) (mg/L) 0,76 
Sülfat (SO4) (mg/L) 9,50 
Klor (Cl2) (mg/L) 175 
Toplam Fosfat (PO4) (mg/L) 61,2 
Amonyum (NH4) (mg/L) 0,81 
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S= 30 mg/L 
X

Q.7385,0

X

Q.2,1

X

Q.5158,1

S= 20 mg/L 
X

Q.7615,0

X

Q.2375,1

X

Q.5632,1

S= 10 mg/L 
X

Q.7846,0

X

Q.275,1

X

Q.6105,1

25000 - 50000 ki ilik müstakbel nüfus  ve  180L/gün/ki i özgül debi de erleri için ortalama evsel su tüketimi ller
Bankası yönetmeliklerine göre; 

mmm qNQ . = günmltmki igünltki i /45001000/1.//180.25000 33

eklinde elde edilir. Belirtilen müstakbel nüfuslara (25000-30000-35000-40000-45000-50000) kar ılık gelen evsel su 
tüketimi de erleri sırasıyla; (4500-5400-6300-7200-8100-9000) m3/gün olarak bulunur. Bu debi de erleri ve X= 3-3,5-
4-4,5-5 g/L çamur konsantrasyonları Tablo 2’deki denklemlerde yerine konularak Tablo 3 ve ekil 2 elde edilmektedir. 

Tablo 3. S= 50mg/L ve c= 5 gün için Reaktör Hacimleri De erleri
Table 3. Reactor Volume Values For S= 50mg/l and c= 5 days 

Q.So

(kg/gün)
1575 1890 2205 2520 2835 3150 

V(m3)

X (g/L) 
V1

V2 V3 V4 V5 V6

3 1038,45 1246,14 1453,83 1661,52 1869,21 2076,9 

3,5 890,1 1068,12 1246,14 1424,16 1602,18 1780,2 

4 778,84 934,61 1090,37 1246,14 1401,91 1557,68 

4,5 692,3 830,76 969,22 1107,68 1246,14 1384,6 

5 623,07 747,68 872,3 996,91 1121,53 1246,14 

ekil 2. S= 50mg/L ve c= 5 gün için (Q.So-V) 
Hacim Abakları
Figure 2. (Q.So-V) Volume Charts For S= 
50mg/l and c= 5 days 

Farklı çıkı  suyu BO  konsantrasyonları (S= 40-
30-20-10mg/L) ve çamur konsantrasyonları (X= 
3-3,5-4-4,5-5g/L) için reaktör hacimlerini veren 
abaklar ekil 3’de verilmektedir ( c= 5 gün). 
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ekil 3. S= 40-30-20-10 mg/L ve c= 5 gün için (Q.So-V) Hacim Abakları
Figure 3. (Q.So-V) Volume Charts For S= 40-30-20-10 mg/l and c= 5 days 

 Elde edilen abaklardan 
yararlanılarak, Q.So= 1575-1890-
2205-2520-2835-3150 kg/gün 
de erleri, X= 3-3,5-4-4,5-5 g/L 
do ruları ile kestirilip buna 
kar ılık gelen V(m3) reaktör 
hacimleri dü ey eksende alınarak,
yatay eksendeki S= 50-40-30-20-
10 mg/L çıkı  de erleri için 
noktalanırsa, Q.So= 1575-1890-
2205-2520-2835-3150 kg/gün için 
Tablo 4 ve ekil 4 elde 
edilmektedir. Bu abaklar yardımı
ile evsel atıksuların aktif çamur 
havuzuna bir günde girecek BO
miktarı Q.So (kg/gün) bilinmesi 
halinde, öngörülen çamur 
konsantrasyonu ve istenen BO

çıkı  de eri S (mg/L) için gerekli reaktör hacmi V (m3) bulunabilmektedir. 

Tablo 4. X= 3g/L ve c= 5 gün için Reaktör Hacimleri De erleri
Table 4. Reactor Volume Values For X= 3g/L and c= 5 days 

S (mg/L) 10 20 30 40 50 

V(m3) Q.So 
(kg/gün)

V1
V2 V3 V4 V5

3150 2353,8 2284,5 2215,5 2146,2 2076,9 

2835 2118,42 2056,05 1993,95 1931,58 1869,21 

2520 1883,04 1827,6 1772,4 1716,96 1661,52 

2205 1647,66 1599,15 1550,85 1502,34 1453,83 

1890 1412,28 1370,7 1329,3 1287,72 1246,14 

1575 1176,9 1142,25 1107,75 1073,1 1038,45 
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ekil 4. X= 3g/L ve c= 5 gün için (S-V) Hacim Abakları

Figure 4. (S-V) Volume Charts For X= 3g/L and c= 5 days 

Farklı çamur konsantrasyonları (X= 3-3,5-4-4,5-5g/L) ve 
kirlilik yükleri (Q.So= 600-500-400-300-200-100 kg/gün) 
için reaktör hacimlerini veren abaklar ise ekil 5’de 
verilmektedir ( c = 5 gün). 
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ekil 5. X= 3,5-4-4,5-5g/L ve c= 5 gün için (S-V) Hacim Abakla 

Figure 5. (S-V) Volume Charts For X= 3,5-4-4,5-5g/L and c= 5 days 

Hacim Katsayı Aba ı:
Kullanılan çamur ya larının ( c= 5-10-15 gün) dı ında di er çamur ya larındaki reaktör hacimlerinin elde edilmesinde 
de aynı abaklardan yararlanmak için düzenlenen yardımcı katsayı aba ına “hacim katsayı aba ı” adı verilmektedir. Bu 
düzenleme için (1) denkleminde bir Q de eri (Q= 4500 m3/gün) ile önce c =15 gün için V hacmi, sonra sırayla di er
günler ( cl) için Vl hacimleri hesaplanmı tır. Sonra c/ cl oranlarına kar ılık gelen K= V/Vl de erleri bulunup, c/ cl

oranları yatay, K de erleri de dü ey eksende alınıp noktalanarak ekil 6’ daki K katsayı aba ı çizilmi tir. Böylece 
herhangi bir çamur ya ı için bu abaktan elde edilen K katsayısı ile hacim abaklarının proje verileriyle hacim de eri
çarpılarak o çamur ya ında çalı tırılacak reaktörün hacmi bulunmu  olmaktadır.

Tablo 5. Hacim Katsayı Aba ı De erleri

Table 5. Volume  Coefficients Chart Values 
c 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

V 2273 2191 2103 2009 1908 1799 1683 1556 1419 1270 1107 929 732 514 

c/ cl 1 1,071 1,154 1,25 1,364 1,5 1,66 1,875 2,143 2,5 3 3,75 5 7,5 

K 1 0,964 0,925 0,884 0,839 0,791 0,740 0,684 0,624 0,559 0,487 0,409 0,322 0,226 

ekil 6. Aktif Çamur Reaktörü Hacim 
Katsayı Aba ı
Figure 6. Volume Coefficients Chart of Active Sludge 
Reactor

SONUÇLAR
Atık su arıtım tesislerinin boyutlandırılmasında, atık suyun 
kayna ı (evsel, endüstriyel, tarımsal ve ya ı sal) ve kirlilik 
yükleri ne olursa olsun aktif çamur yöntemi örneklenerek 
hazırlanan reaktör hacmini veren abaklar hesaplamalarda 
zamanlama yönünden büyük kolaylıklar sa lamaktadır.
Ayrıca, belirlenen çamur ya larından farklı de erler için 
geli tirilen “hacim katsayısı abakları” ile de çamur 
ya larının tüm de erlerinin boyutlandırılmaya etkileri 
grafiksel olarak hesaplanabilmektedir. 

Evsel atıksuların toplam BO  de erleri 100-600 mg/L arasında de i mektedir. Gümü hane ( Merkez) atık sularının
günlük ortalama kirlilik yükü (Q.So) 2450 kg/gün (ortalama debi 81 L/sn ve giri  suyu BO  konsantrasyonları 350 
mg/L), farklı çıkı  suyu ve çamur  konsantrasyonları için boyutlandırılacak aktif çamur havuzu hacmi de, atık su 
kayna ı ve kirlilik yükleri ayırt etmeksizin hesaplamalarda zamanlama yönünden kolaylık sa layan, optimizasyon için 
algoritma olu turan grafik yöntemle 1615-1830 m3 olmaktadır.
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çsular Biyolojisi Anabilim Dalı, 35100 Bornova- ZM R
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ÖZET 
K.Menderes Nehri’nin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde kalan a a ı havzasında, Mayıs 2003 ile Nisan 2004 tarihleri 
arasında aylık olarak 6 istasyondan makro bentik omurgasız örneklemeleri yapılmı tır. Makro bentik örnekler, Ekman 
Grab ile alınan çamur örneklerinin 500 µm göz açıklı ındaki elekten geçirilmesiyle elde edilmi  olup %4’lük formolde 
fikse edilmi lerdir. Toplanan bentik materyal kalitatif ve kantitatif olarak de erlendirilmi tir. Kantitatif analizlerde 
frekans ve baskınlık indeksleri kullanılmı tır. Bentik omurgasızlardan yararlanılarak su kalitesinin belirlenmesi için 
Belçika Biyotik ndeksi’nden yararlanılmı tır. Çalı ma sonucunda 8 ordoya ait toplam 44 takson saptanmı tır. Yapılan
kimyasal ve biyolojik tayinler sonucunda, Küçük Menderes Nehrinin su kalitesi seviyesinin “A ırı Kirli Sular” grubuna 
girdi i tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Küçük Menderes Nehri, kirlilik, makro bentik omurgasızlar, biyotik indeks, Türkiye.  

ABSTRACT
Determination of Pollution at Lower Basin of Küçük Menderes River (Selçuk - zmir) by Using Macro Benthic 
Invertebrates. At the lower reaches, located in Selçuk district, of Küçük Menderes River macro benthic invertebrates’ 
samplings were performed monthly at six stations between May 2003 and April 2004. Macro benthic samples were 
obtained by sifting of mud samples, taken by an Ekman Grab, with a 500 µm mesh sized sieve and then they were fixed 
with 4% formalin solution. Collected benthic materials were studied both qualitative and quantitatively. In quantitative 
analysis, frequency and dominancy indices were used. In order to determine the water quality by using macro benthic 
invertebrates, Belgium Biotical Index was used. As a consequence, 44 taxa belonging to 8 order were determined. As a 
result of chemical and biological indications, the water quality level of Küçük Menderes River was included to 
“Heavily Polluted Waters” group. 
Keywords: Küçük Menderes River, pollution, macro benthic invertebrates, biotic index, Turkey. 
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ÖZET 
Enfeksiyon hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılan geni  spektrumlu antibiyotik türevlerinin ba ında gelen 
beta-laktam antibiyotiklere do al ortamda geli en dirençlilik insan kaynaklı bakteriyolojik kirlilik girdilerinin 
ekosistem ve halk sa lı ı üzerinde olu turdu u olumsuz etkenlerden biri oldu undan, Haliç yüzey sularından izole 
edilen Enterobacteriaceae üyelerinden Citrobacter spp., Klebsiella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus 
spp. ve Enterobacter spp.’nin bazı beta laktam antibiyotiklere dirençlili i ara tırılmı tır. Kasım 2002 - Aralık 2003 
tarihleri arasında aylık örneklemelerle alınan yüzey sularından Membran Filtrasyon (Millipore) ve En Muhtemel Sayı
Tekni i kullanılarak izole edilen su lar serolojik ve biyokimyasal identifikasyon testleri yapıldıktan sonra, mipenem, 
Ampisilin, Sefotaksim, Seftriakson, Seftazidim içeren besi ortamına alınarak dirençlilik tayinleri yapılmı tır. Tüm 
su larda en dü ük dirençlilik % 10 olarak  Imipenem’e gösterilirken en yüksek dirençlilik % 25 oranı ile Ampisilin’e 
gösterilmi tir.  Haliç yüzey sularında antibiyotik dirençlilik frekansının tespit edildi i bu ilk çalı mada, son on yıldır
uygulanan iyile tirme çalı maları sonrası bölgede ya anan bakteriyolojik problemler, çevresel faktörler dikkate 
alınarak tartı ılmı  ve bakteriyolojik kirlili in dolaylı etkileri ortaya konmaya çalı ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik Dirençlili i, Beta-laktam, Enterobacteriaceae, Haliç

FREQUENCY OF BETA-LACTAM ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ENTEROBACTERIACEAE N
THE SURFACE WATER FROM GOLDEN HORN ESTUARY

ABSTRACT
Beta-lactam antibiotics are widely used for treatment of infections in the world. Domestic waste waters might be an 
important source of antibiotic-resistant Enterobacteriaceae. Resistances to clinically relevant antibiotics are widespread 
in aquatic bacteria, including potential human pathogens. Because of antibiotic resistance related to domestic waste 
waters is important ecosystem and also human heath in the aquatic environments, we investigated frequency of some 
beta-lactam antibiotics resistance of members of Enterobacteriaceae: Citrobacter spp., Klebsiella spp., Escherichia
coli, Proteus spp. and Enterobacter spp. which were isolated from surface waters of the Golden Horn Estuary. Total 44 
samples of surface water were collected from four different areas in the Golden Horn Estuary and transported daily to 
the laboratory in the period from November 2002 to December 2003. The samples were analyzed in order to detect 
level of bacterial contamination and antibiotic resistance. Members of Enterobacteriaceae were isolated using by Most 
Probable Number Method and membrane filtration (Millipore) techniques. Two different kinds of media (m-endo and 
m-FC) were used for viable counts. Dubious colonies were identified using serologic and biochemical tests, identified 
strains were used for antibiotic resistance test. The percentage of bacteria in the samples which exhibited antibiotic 
resistance was measured on Nutrient agar plates supplemented with Imipenem, Ampicillin, Cefotaxim, Ceftriaxon, 
Ceftazidim media.  The Golden Horn Estuary located in the Istanbul region, which is considered as a heavily polluted 
area since the 1950s. The environmental restoration projects which have been applied to the Golden Horn Estuary in the 
last decade. We investigated frequency of antibiotic resistance of Enterobacteriaceae during one year for the first time 
in the surface water of the Golden Horn Estuary with an aim to assume indirect influences of bacterial pollution and 
negative environmental conditionals. In all selected surface isolates, the most resistance was found to Ampicillin as 
25%, and percentage of minimum resistance was found as 10% to Imipenem
Keywords: Antibiotic Resistance, Beta-lactam, Enterobacteriaceae, The Golden Horn Estuary

G R
Akuatik çevrelerde bakteriler ekosistemin do al bir parçasıdır ve besin zinciri üzerinde önemli rolleri vardır. Bakteriler 
aracılı ı ile, ortamda çözünmeden kalan bir çok bile ik, oksidasyon, redüksiyon, mineralizasyon gibi i lemlerle, de i ik
süreçlerde, ortamda di er organizmaların yararlanabilece i ürünlere dönü ür. Ancak akuatik alan üzerinde etkili olan 
çevresel faktörlere göre bakterilerin do al normlarında olan de i iklikler ekosistem ve insan sa lı ı ile ortamın
ekonomik kullanılabilirlik düzeyinde olumsuzluklara yol açar. Bu olumsuzluklar evsel ve endüstriyel atıkların denizlere 
bo altılması gibi karasal kökenli olabildi i gibi deniz ta ımacılı ına ba lı i lemler sonucunda da ortaya çıkabilir.

Karasal kökenli bakterilerin ve patojen etkenlerin akuatik ortama sızması ile ekoloji, insan sa lı ı ve ekonomik yönden 
olumsuz etkiler ortaya çıkmaya ba lar. Bakteriler insan faaliyetleri sonucunda akuatik ortama giren organik veya 
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inorganik kirleticiler üzerinde  farklı etkilere sahiptir. Mikroorganizmaların yeryüzünün en eski canlıları olmalarının
nedeni de i en ko ullara hızla uyum sa layabilme yetenekleridir. Örne in: norganik civa, sedimentte anaerobik 
mikroorganizmalar tarafından biyolojik bir de i ime u ratılarak çok tehlikeli bir madde olan "nörotoksin metil-cıva”ya
dönü türülür. Kemosentetik bakterilerden Thiobacillus.ferobacillus demir (Fe+2)'den bir elektron ta ır ve ferrik demir 
(Fe+3) olu umuna yol açar. Bazı bakterilerin (Disülfovibrio) metabolik ürünü olan H2SO4 demirin çözünmesinde 
yardımcı olur (Robinson ve Tuovinen 1984).

Bakteriler çevresel de i ikliklere çok çabuk cevap verebildiklerinden, bu yetenekleri akuatik ekosistemde köklü 
de i ikliklere yol açabilmektedir (Karadeniz’de anoksik tabakanın olu ması gibi). Bu özellikleri özellikle moleküler 
düzeyde yapılan çalı maların geli mesi ile son yıllarda bakterilerle ili kili bazı parametrelerden yararlanarak, çevresel 
kirlilik ve ani de i imlerde "alarm belirtileri" olarak de erlendirilebilmekte, ortamın izlenmesinde önemli ipuçları
sa layabilmektedir (Giuliano, 2003). Bunların dı ında bakterilerin bu özellikleri geli tirilen her yeni antibiyoti e direnç 
geli tirebilmelerine de yol açmakta ve enfeksiyonlarla sava ta en önemli engel olan antibiyotiklere direnç sorunu ortaya 
çıkmaktadır (Vahabo lu, 2004). Akuatik ekosistemde bakterilerin ba langıçta hassas oldukları bir antibiyoti e dirençli 
hale gelmeleri, evsel atıkların do al ortamlara ula ması ile ilgilidir.

Günümüzde bir çok gram negatif  (Escherichia coli, Klebsiella spp, Enterobacter spp, Serratia spp, Pseudomonas spp,
Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, penisilin dirençli meningokoklar, kinolon dirençli 
gonokoklar), gram pozitif (Metisilin dirençli Staphylococcus aureus ve koagülaz negatif stafilokoklar, vankomisin 
dirençli enterokoklar penisilin dirençli pnomokoklar, makrolid dirençli streptokoklar) ve aside dirençli (Mycobacterium 
tuberculosis ve M. avium complex) mikroorganizmalarda gözlenen antibiyotiklere direnç, enfeksiyonların tedavisinde 
büyük güçlüklere neden olmaktadır (Vahabo lu 2004, Usluer 2002). 

Bakterilerin deniz veya göl ortamında antibiyotiklere direnç geli tirmeleri o ortamın insan kaynaklı kirletilmesinin 
dolaylı etkilerinden biridir. Enterobacteriaceae üyeleri insan kaynaklı atıklar yoluyla deniz ekosisteminde 
ço alabilmekte ve özellikle E. coli en bilinen fekal indikatör bakteri olarak çalı malara konu olmaktadır.

Beta-laktam antibiyotikler günümüzde en yaygın kullanılan antibiyotik türevleridir. Enterobacteriaceae üyelerinde 
beta-laktam antibiyotik türevlerine kar ı gösterilen direncin en önemli kayna ı bakterilerin salgıladı ı beta-laktamaz 
enzimleridir. Beta-laktamazlar en çok gram negatif bakteriler tarafından sentezlenen, dizi analizleri benzedi i için 
penisilin ba layıcı proteinlerden türedi ine inanılan ve beta-laktam halkası ta ıyan antibiyotiklere kar ı dirence neden 
olan enzimlerdir. Günümüze kadar tanımlanmı  350 kadar beta-laktamaz bulunmaktadır. Bazı mikroorganizmalar beta-
laktamazları do al kromozomal bir enzim olarak salgılarken bazıları bakteriler arasında aktarılabilen plazmidler 
aracılı ı ile salgılamaktadır (Bradford, 2001). 

Haliç 20. yüzyılın sonlarında evsel ve endüstriyel atıklar nedeni ile yo un kirlilik etkileri altında kalmı  turistik öneme 
sahip alanlardan biridir. Son on yılda bölgede iyile tirme projeleri uygulanmı  ve 1997-1998 yıllarında 5 milyon m3

(kuru hacim) dip çamuru taranarak bölgeden uzakla tırılmı tır. Bölgede yapılan ara tırmalar, iyile tirme çalı malarına
ra men bakteriyolojik kirlilik etkilerinin yerel olarak devam etti ini, Haliç’te bugün problemlerin tamamen sona 
ermedi ini göstermektedir (Altu  ve Bayrak, 2004, Aslan-Yılmaz ve ark. 2004).  

Bu çalı mada Haliç’te Kasım 2002-Aralık 2003 tarihleri arasında yapılan aylık örneklemelerle yüzey sularından izole 
edilen Enterobacteriaceae üyelerinde bazı beta-laktam antibiyotik türevlerine dirençlilik frekansı ilk kez ara tırılmı
ve bölgede bakteriyolojik kirlili in dolaylı etkileri çevresel faktörlerle ili kilendirilerek ortaya konmaya çalı ılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Enterobacteriaceae üyelerinin izolasyonu için toplam 48 adet yüzey suyu (0-20 cm) örne i aseptik artlarda (Anon. 
1996) alınarak 6 saat içinde laboratuara ula tırılmı tır. Örnekler Haliç’in en iç kesimini olu turan Alibeyköy’ den 
ba layarak, sırasıyla Eyüp (Eyüp iskelesi kar ısı), Balat (dubalar yanı), Fener (Fener iskelesi kar ısı) istasyonlarından
alınmı tır ( ekil 1). 

Enterobacteriaceae Üyelerinin zolasyonu:
Yüzey suyu örneklerinde Membran Filtrasyon 
Tekni i  ile Enterobacteriaceae üyelerinden 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Citrobacter spp.,
Enterobacter spp., Proteus spp.,izole edilmi tir ve 

MPNGU (Most Probable Number of Growth Unit) tekni i ile sayısal tanımlamaları yapılmı tır. Su örnekleri 0.45 µm 
gözenek çaplı steril filtrelerden (Millipore) vakum altında süzülmü  filtreler m-Endo, m-FC, besiyerlerine alınarak
37±0.1oC de inkübe edilmi lerdir. E. coli için örnekler 44.5±0.1oC’de inkübe edilmi tir (APHA 1999).

1. stasyon Alibeyköy 280 57’ 00" N   410 02’ 30" E ,
2. stasyon Eyüp 280 57’ 07" N   410 02’ 17" E,
3. stasyon Balat 280 57’ 18" N   410 02’ 06" E, 
4. stasyon Fener 280 57’ 28" N   410 01’ 99" E. 
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üpheli kolonilerin 18 saatlik buyyon kültürleri EMB ve Kanlı Agar’a pasaj edilerek incelenmi  48 saat inkübasyon 
sonrası e ik katı besiyerine alınan üpheli kolonilere IMVIC testi uygulanmı tır (Hitchins, 1992).

Salmonella spp.,: Pepton Broth’da 
(37o C- 24 h) ön zenginle tirilmesi 
yapılan örnekler, Rappaport-
Vassiliadis Broth’da (43oC-24h) 
selektif zenginle tirmeye alınmı lar
daha sonra SS Agar’a pasaj edilerek 
(37o C- 24 h) inkübe edilmi lerdir.

üpheli kolonilere biyokimyasal (TSI) 
ve serolojik (Oxoid Salmonella Latex 
test FT 203) testler uygulanarak 
identifikasyon tamamlanmı tır (FDA, 
1998).

ekil. 1. Çalı ma stasyonları: 1. 
Alibeyköy, 2. Eyüp skelesi, 3. Balat, 
4. Fener.

Antibiyotik Dirençlilik Testleri: 
Tanısı yapılan su ların buyyon 

kültürlerinden Nutrient Agar’a yayma yapılmı , besiyeri üzerine 25 mm aralıklarla mipenem, Ampisilin, Sefotaksim, 
Seftriakson, Seftazidim diskleri yerle tirilerek, disk difüzyon metodu uygulanmı tır. 370 C’ de 24 saat inkübasyon 
sonrası hassas (üreme göstermeyen) ve dirençli (üreme gösteren) olan su lar kayıt edilmi tir (NCCLS, 1999).

BULGULAR
Haliç’te belirlenen 4 stasyondan bir yıl
boyunca aylık örneklemelerle alınan 48 adet 
yüzey suyu örne inde bakteriyolojik kirlilik 
indikatörü ortalama toplam koliform düzeyi ile 
Esherichia coli ve Salmonella spp. düzeyleri 
Tablo 1. de özetlenmi tir.

Toplam koliform en yüksek Alibeyköy istasyonunda tespit edilirken, bakteriyolojik kirlilik Fener istasyonunda daha 
dü üktür. Alibeyköy’de Eylül ayı örneklemelerinde Salmonella spp. pozitif bulunmu tur.

Ara tırma süresince Haliç yüzey suyu örneklerinden elde edilen Enterobacteriaceae üyeleri arasından 31 E. coli, 15
Klebsiella spp., 10 Enterobacter spp., 9 Proteus spp. ve 8 Citrobacter spp. olmak üzere toplam 73 adet su  antibiyotik 
dirençlilik frekansını belirlemek üzere çalı maya alınmı , bu su ların istasyonlara göre da ılımı ekil 2’de 
gösterilmi tir.

ekil 2. Enterobacteriaceae
üyelerinin istasyonlara göre 
da ılımı.

Çalı maya alınan
Enterobacteriaceae üyesi
bakterilerin çe itli beta-laktam 
antibiyotiklere olan 
dirençlilikleri Tablo 2. de 
gösterilmi tir.

Tablo 2. Haliç Yüzey 
Sularından Elde Edilen 
Enterobacteriaceae Üyesi 

Bakterilerde Bazı Beta-Laktam Antibiyotiklere Dirençlilik Frekansları

Tablo 1. Haliç yüzey sularında Toplam Koliform, Esherichia coli
ve Salmonella spp. Düzeyleri (EMS)/100 mL, Kasım 2002-Aralık
2003
stasyonlar Toplam Coliform E. coli Salmonella spp. 

Alibeyköy 24x103 95x102 + (Eylül ayı örne i)
Eyüp 95x102 95x10 - 
Balat 95x10 24x10 - 
Fener 50 <10 - 
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stasyon
Analize 
Alınan
Su  Sayısı

Bakteri 
Antibiyotik Dirençlilik Frekansı %

IPM    AMP    CTX   CRO  CAZ 

11 Esherichia coli 32 62 41 30 
3 Klebsiella sp. 15 39 21 22 

1 4 Citrobacter sp. 12 21 18 17 
3 Proteus sp. 6 11 7 8 
4 Enterobacter sp. 3 18 6 7 

33
17
13
7
5

 Toplam  25 Ortalama                13.6 30.2 18.6 16.8 15 
9 Esherichia coli 27 59 32 31 28 
7 Klebsiella sp. 12 28 16 17

2 2 Citrobacter sp. 5 18 11 11 
3 Proteus sp. 3 11 9 10 
2 Enterobacter sp. 4 10 7 10 

13
7
2
5

 Toplam  23 Ortalama 10.2 25.2 15 15.8 11 
6 Esherichia coli 21 48 27 30 

3 3 Klebsiella sp. 9 32 18 16
1 Citrobacter sp. 6 12 10 9 
2 Proteus sp. 3 11 9 8 
2 Enterobacter sp. 4 10 9 9 

22
10
7
4
5

 Toplam 14 Ortalama 8.6 22.6 14.6 14.4 9.6 
5 Esherichia coli 16 50 22 24
2 Klebsiella sp. 8 24 12 14 

4 1 Citrobacter sp. 7 11 9 10 
1 Proteus sp. 5 12 10 10
2 Enterobacter sp. 2 11 9 10 

17
9
9
7
4

Toplam 11 Ortalama 7 21.6 10.6 12.8 9.2 

IPM: mipenem, AMP: Ampisilin, CTX: Sefotaksim, CRO: Seftriakson, CAZ Seftazidim 
Tüm su larda en yüksek dirençlilik Ampisilin’e, en dü ük dirençlilik mipenem’e gösterilmi tir.

Haliç Yüzey Sularından zole Edilen Enterobacteriaceae Üyesi Bakterilerin antibiyotik dirençlilik yüzdesinin 
istasyonlara göre da ılımı ekil 3’de gösterilmi tir.
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ekil. 3. Antibiyotik Dirençlilik Yüzdesinin stasyonlara Göre Da ılımı

Çalı maya alınan su lardan 18 tanesi sadece bir antibiyotik türüne dirençlilik gösterirken, 7 tanesi 5 antibiyotik türüne 
birden dirençlilik göstermi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Haliç’te son on yıldır yapılan iyile tirme çalı maları
sonrasında bakteriyolojik kirlilik düzeyinin azaldı ını
bildiren çalı malar vardır ancak problemler tamamen 
sona ermemi  ve özellikle iç Haliç bölgesi Alibeyköy ve 
Ka ıthane derelerinden gelen evsel ve endüstriyel atıklar

yoluyla kirletilmeye devam etmektedir (Aslan-Yılmaz ve ark.2004, Altu  ve Onaç- çöz 2004, Altu  ve Bayrak 2003). 

Tablo 3. Haliç Yüzey Sularından zole Edilen 
Enterobacteriaceae Üyesi Bakterilerin Çoklu Antibiyotik 
Dirençlili i (MAR)

Antibiyotik Dirençli 
Bakteri Sayısı

% Dirençlilik 
Oranı

1 Antibiyotik Türü 18 24.6 
2 Antibiyotik Türü 11 15 
3 Antibiyotik Türü 11 15 
4 Antibiyotik Türü 8 10.9 
5 Antibiyotik Türü 7  9.5 
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ç Haliç’te (Alibeyköy) derinli in 2-3 metreye kadar dü mü  olması, su sirkülasyonunun az olması ve derelerin etkisi 
kirlili in uzakla masını zorla tırmaktadır.

Evsel atıklar ile insan ba ırsak florasından kaynaklanan ve ço unlukla antibiyotik dirençlili inin ta ınmasında rol 
oynayan R-plasmidi ta ıyan bakteriler alıcı sulara girer ve dirençli bakterilerin çevreye yayılmasına yol açar (Zgurskaya 
ve Nikaido 2000). Su hareketleri ile ta ınan bu bakteriler elveri siz ortam artlarında ya amlarını sürdürebilirler. Kirli 
sulardan izole edilen koliform bakterilerin gösterdi i antibiyotik dirençlili i bunun göstergesidir (Alderman ve Hastings 
1998).
Bakteriyolojik kirlilik düzeyi özellikle Alibeyköy istasyonunda en yüksek 24x103 MPN/100 mL olarak tespit edilirken 
Fener açıklarında <10 MPN/100 mL düzeyine inmektedir. Bu durum Haliç’te kirlilik kayna ının Alibeyköy tarafından
beslendi ini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bölgede yapmı  oldu umuz bakteriyolojik çalı malara ilave olarak bu çalı maya konu olan antibiyotik dirençlilik 
frekansının tespiti Haliç’te bakteriyolojik kirlilik girdilerinin indikatör bakterilerle tespit edilmesinin dı ında dolaylı
etkilerinin ortaya konması açısından bir ilki olu turmaktadır.

Bölgede daha önce yapmı  oldu umuz çalı malarda Enterobacteriaceae üyelerinin bazı toksik metallere dirençlili i
ara tırılmı tır (Baskıda). Sonuçta akuatik alanlarda a ır metal ve antibiyotik dirençlili inin geli mesi uzun süre kirlilik 
etkisinde kalmı  ve bu ortama adapte olmu  bakteriler tarafından ço unlukla aynı mekanizma ile gerçekle tirilmekte ve 
bu dirençlilik ço unlukla plasmid yoluyla di erlerine aktarılabilmektedir. A ır metal dirençlili i gösteren bakterilerin 
bioremediation/biyolojik iyile tirme çalı malarında de erlendirilebilmeleri söz konusu olmasına ra men patojen 
formlarda geli en dirençlilik sıkıntı yaratabilmekte patojen olmayan türlere bu özelli in aktarımı için moleküler 
çalı malar yapılmaktadır. Antibiyotik dirençlili inin geli mesi ise halk sa lı ı ve ekosistem sa lı ı için istenmeyen bir 
durumdur.  

Beta-laktam gibi kullanımı çok yaygın olan antibiyotiklere bakteriler tarafından direnç geli tirilmesi ço unlukla
bakterilerin beta laktam antibiyotiklerini hidrolize edebilen ve inaktif hale getiren beta-laktamaz enzimini üretmeleri 
yoluyla olmaktadır.

Bu çalı mada Haliç yüzey sularından elde edilen Enterobacteriaceae üyeleri arasından toplam 73 su  çalı maya alınmı
ve tüm su larda en dü ük dirençlilik % 10 olarak Imipenem’e gösterilirken en yüksek dirençlilik % 25 oranı ile 
Ampisilin’e gösterilmi tir. Bakterilerin gösterdi i dirençlilik sırasıyla E. coli, >Klebsiella spp.., >Citrobacter spp., >
Proteus spp.., > Enterobacter spp. eklinde olmu tur.

Haliç yüzey sularından izole edilen Enterobacteriaceae üyesi bakterilerin antibiyotik dirençlilik yüzdesinin istasyonlara 
göre da ılımında kirlili in daha yüksek oldu u 1. ve 2. istasyonlarda dirençlilik daha yüksek bulunmu tur ( ekil 3). Bu 
durum evsel atıklarla ilgili bakteriyolojik kirlilik bulgularımızı desteklerken, kirlilik düzeyine ba lı olarak antibiyotik 
dirençlili inde artı  olması önemli bir yan etkidir. 

Do al kaynakların evsel ve endüstriyel kökenli atıklarla kirletilmesinin ekosistem ve halk sa lı ı üzerinde olumsuz 
etkileri oldu u uzun yıllardır bilinmektedir. Bu yollarla do ada giderek antibiyotik dirençlili inin artması ise sürekli 
yeni antibiyotik türevlerinin tüketime sunulmasına ve enfeksiyon tedavilerinin tehlikeye girmesine yol açmaktadır. Bu 
durum aynı zamanda tanısı konulamayan bakteriyel kökenli hastalıklarda kullanılacak antibiyotik seçeneklerini 
daraltmaktadır. Bilinçsiz kullanılan antibiyotikler ve bunları içeren evsel veya hastane kökenli atıkların do al
kaynakları kirletmesinin önlenmesinin yolu,do ru antibiyotik kullanımının yaygınla tırılmasının yanında, atıkların
arıtımdan geçirilmesi ve bu çalı mada Haliç modelinde görüldü ü gibi ortam kirlili inde önemli etkisi olan derelerin bir 
an önce kontrol altına alınması önemli uygulamalar olacaktır.
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ÖZET 
Bu çalı mada, Do u Karadeniz Bölgesi çme Sularında  222Rn aktiflik konsantrasyonun belirlenmesi amaçlanmaktadır.
nsan sa lı ını tehdit eden radyasyonu meydana getiren radyoaktif çekirdeklerden en önemlisi radon gazıdır.  226Ra’nın

bozunma ürünü olan radyoaktif radon bazı yeraltı sularında oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Do adaki
radyoaktif çekirdeklerin %89’unu radon gazı te kil etmektedir. Do al olarak bulunan radon gazının %11’lik kısmı ise 
içme sularında bulunmaktadır. Bu amaçla Do u Karadeniz Bölgesi’nin 11 farklı yerle im yerlerinden alınan su 
örneklerinin 222Rn aktiflik konsantrasyonları tespit edilmi tir. Ortalama aktiflik konsantrasyonu 10.82 Bq/l olarak 
bulunmu tur. Sonuçlar, ilgili kuru lar tarafından önerilen referans de erler ile mukayese edilerek, radyasyon güvenli i
açısından de erlendirilmi tir.
Anahtar Kelimeler: 222Rn Konsantrasyonu, Radon Gazı, Do u Karadeniz Bölgesi çme Suları

ABSTRACT
The aim of this study is to determine  222Rn activity concentrations in tap waters in Eastern Black Sea Region of Turkey.  
222Rn activity concentrations were analysed for 11 different tap water samples collected in Eastern Black Sea Region of 
Turkey. Measurements of 222Rn activity concentrations in tap water samples were carried out by Liquid Scintillation 
Counter (LSC). In this experiment, Packard Tricarb 2770 TR-SL LSC was used. Ultima Gold LLT produced by 
Packard Instrument Company was used as the liquid scintillator because of the advantages of a commercial liquid 
scintillation counting system for determining 222Rn concentrations in tap water samples include small sample volumes, 
minimal sample preparation time, and minimal operator attention. A water sample of 10ml was dissolved in 10 ml of 
high efficiency mineral oil scintillant in a scintillation vial. As soon as possible the vials were transported to the 
laboratory for measurement. A count time of 10 min was used for the measurements. It was seen  that the activity of
222Rn in tap waters changed from 5.79 Bq/l to 18.46 Bq/l., with a mean 222Rn activity concentrations of 10.82 Bq/l. 

G R
Bilindi i üzere, canlıların ya amlarını sürdürebilmesi için gerekli olan en önemli elemanlarından biri sudur. En küçük 
canlı organizmadan en büyük canlı varlı a kadar, bütün biyolojik ya amı ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan 
sudur. Dünyamızın %70’ini kaplayan su, bedenimizin de önemli bir kısmını olu turmaktadır. Ancak yeryüzündeki su 
kaynaklarının yakla ık %0.3’ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. 

Sular, do ada toprak ve kayalar ile temas halinde bulunmaktadır. Bu temas toprak ve kayaların içerisindeki bir takım
minerallerin suya geçmesi söz konusu olmaktadır. Bu sular daha sonra su rezervuarlarında, örne in barajlarda, toplanarak 
insanlara ula ır. Bu hareket sürecinde do ada bulunan ve insan vücudu için ‘‘tehlikeli’’ olabilecek bazı maddelerin de 
suyun içerisine karı ma olasılı ı vardır. Böyle bir durumda su içerisinde yapılan analizler müsaade edilen sınırları
zorluyorsa veya a ıyorsa, suyun ‘‘kirli’’ oldu u söylenir. Bu kirlilik organik veya inorganik kökenli olabilir. nsano lu, su 
ihtiyacını yüzeysel sular ve yeraltı su kaynaklarından temin etmektedir. Dünyada birçok insan temiz su eksikli inden
ölmektedir. Yeraltından çıkan radyoaktif olarak kirlenmi  halde yeryüzüne çıkan sular hastalık yaymaktadır. Dünya 
nüfusunun üçte biri yer altı ve yeryüzü sularının getirdi i hastalıktan acı çekmektedir. 

Yeraltı sularında birçok radyoaktif element bulunmaktadır.  Ancak, bu radyoaktif elementler radyasyon sa lı ı bakımından
önemli sayılabilecek konsantrasyonlarda de illerdir. Sulardaki do al radyoaktiflik ara tırmalarına dair yapılan çalı malar, 
ba langıçta sadece kaplıca sularında bulunan bazı mineralleri kapsamı tır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalı maları içme 
sularında bile bazı do al radyoaktif çekirdeklerin bulundu u ortaya çıkmı tır.

Yeraltı sularının yüzey sularından daha radyoaktif olması, içinden geçtikleri veya temas ettikleri radyoaktif kütleler veya 
minerallerden ileri gelmektedir.  Genellikle volkanik kütleler içinden geçen suların radyoaktivite konsantrasyonları, tortul 
kütleler içinden geçen sulara nispeten daha yüksektir (Karahan, 1997). Su, farklı miktarlarda 235U  ve 232Th grubundan olan 
radyoaktif çekirdekleri içermektedir (Duenas, 1997). Sularda uranyum serilerine dahil olan 226Ra, 223Ra ve 222Rn 
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izotoplarının ve toryum serisinden 224Ra ve 228Ra gibi radyoizotopların bulunma olasılıkları oldukça yüksektir (Maff, 
1990). Sularda en fazla uranyum ailesi elemanlarından radyum ve radon bulunmaktadır.  226Ra’nın bozunma ürünü olan 
radyoaktif radon bazı yeraltı sularında oldukça yüksek konsantrasyonlarda bulunur.   

Radon, kokusu, rengi olmayan ve di er elementlerle hemen hemen hiç tepkimeye girmeyen yani normal yollar ve 
duyularla fark edilmesi imkansız bir gazdır. Atmosferde bulunan toz ve partiküllerdeki do al radyoçekirdekler ve yapı
malzemelerinden çıkan 222Rn gazı sindirim ve solunum yoluyla gıda, içecek ve teneffüsle vücuda alındıklarında iç 
ı ınlamalara sebep verir. 

çme suyu yoluyla radona maruz kalınması iki ekilde olmaktadır;  ilki, açı a çıkan radonun havayla vücuda alınması
(genellikle kaplıcalarda) eklindedir. Evlerde içme suyunda radonla kar ıla ılması, banyo ve du  sırasında çok yüksek 
düzeyde çok yüksek düzeylerde oldu undan içe çekilme olmasına kar ın, temelde solunma yoluyla alınır. Radona maruz 
kalınmasının ilk zararlı etkileri radonun ve radon bozunma ürünlerinin ortaya çıkardı ı alfa parçacıklarına ba lı olan hücre 
tahribidir. Olası etkiler radona maruz kalınma düzeyine ba lıdır. Yüksek düzeylerde radona maruz kalınması ve vücuda 
alınmasıyla radonun büyük ölçüde akci er kanseri riskine neden oldu u dü ünülmektedir.  

MATERYAL VE METOT 
Su numunelerinin 222Rn  analizleri için, ÇNAEM Sa lık Fizi i Bölümü Laboratuarında bulunan sıvı sintilasyon cihazı
(Liquid Scintillation Counter(LSC)) kullanıldı. Sıvı sintilasyon cihazı (Liquid Scintillation Counter(LSC)), radyoaktiflik 
analizinde ve dedeksiyonunda yaygın olarak kullanılan hassas bir ölçüm tekni idir. Örnek spektrumunu toplayan ve 
spektrum analizi ile örnek aktivitesini sayım veya dpm (disintegration per minute)  olarak belirleyen ve 486 numuneyi aynı
anda ölçebilen sayım sistemidir. Sıvı sintilasyon cihazında sintilatör olarak sıvı sintilasyon kokteyli kullanılmaktadır.

Belirlenmi  olan bölgelerden 10’ar ml su alınarak plastik i elere dolduruldu. 
Daha sonra 10’ar ml su örnekleri 10’ar ml sıvı sintilasyon kokteyli ile 
birlikte sayım tüplerine içine bırakılarak sıvı sintilasyon cihazında 1 örnek 
için 10’ar dakika arayla toplam 5 defa sayılıp ortalama alındı.

Tablo 1.  222Rn  aktiflik konsantrasyon de erleri (Bq/l)

SONUÇ VE TARTI MA
Sıvı sintilasyon cihazı (Liquid 

Scintillation Counting- LSC), ile yapılan
radyoaktiflik ölçümlerinde içme sularında
ölçülen ortalama 222Rn radyoaktiflik 
konsantrasyonu 10.82 Bq/l olarak elde 
edilmi tir. De i im grafi i ekil 1’de 
verilmi tir. 222Rn aktiflik konsantrasyonunun 
yüksek çıkmasının sebebi, su depolarının
bulundu u bölgelerin toprak yapısıdır.
Çünkü Do u Karadeniz Bölgesinde 
gözeneksiz bir yapıya sahip olan ve 
a ınmaları oldukça zor olan volkanik 
kayaçlar hakimdir. Ayrıca depolarda 
havalandırma yapılıp yapılmaması da bu 
yükselmeye katkı sa lar.  Su içindeki 

radonun  % 89’ı farklı yollarla kayboldu u için içilen miktarın ancak % 11 hesaba katılır. Ergin bir insan bir yılda yakla ık
730 litre su tüketmektedir. Bu bilgiler kullanılmak suretiyle ergin bir insanın, musluk suyundan alaca ı 222Rn’nin yıllık etkin 
doz e de eri buldu umuz ortalama aktiflik de eri için WHO tarafından 222Rn için önerilen doz dönü üm katsayısı
kullanılarak 5.848 Sv/yıl’dır. Dönü üm faktörü, insanın bir yılda içti i sudan aldı ı doz için tanımlanmı tır.  Kenya’nın
yeryüzü sularında 222Rn aktiflik konsantrasyonları  0.8 0.5 ile 371.7 33.5 Bq/l olarak belirlenmi tir (Otwoma et al., 
1998) . Buldu umuz sonuçlar bu aralıktadır. stanbul’un musluk sularında 222Rn ortalama aktiflik konsantrasyonu 0.029 
Bq/l olarak bulunmu tur (Karahan, 1997). Buldu umuz sonuçlar bu de erin oldukça üstündedir. Abbady ve arkada ları
Mısır(Qena) bölgesindeki musluk sularındaki 222Rn aktivite konsantrasyonunu 2-63 pCi arasında bulmu lar (Abbady  et 
al., 1995). Buldu umuz sonuçlar bu de erlerin altındadır.

Numune Alınan Yer 222Rn (Bq.l-1)
Hopa 7.78 0.39
Arde en 13.40 4.39
Rize 18.46 1.19
Araklı 15.46 0.49
Trabzon-2 8.06 2.62
Trabzon-1 10.26 0.20
Akçaabat 5.31 0.58
Vakfıkebir 10.46 0.20
Görele 10.74 0.30
Giresun 13.30 2.28
Bulancak 5.79 2.36
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SAHRA TOZLARI: GÜNEYDO U KARADEN Z’DE TEMMUZ 2001 YILINDAK
Gymnodinium sanguineum BLOOMUNDAN SORUMLU OLAB L RM  ? 

A.MUZAFFER FEYZ O LU1    HAMD  Ö ÜT1

1KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi 61530, Camburnu, Trabzon, TURKIYE 

ÖZET 
Güney Do u Karadeniz Bölgesi’nde 2001 yılında gerçekle tirilen phytoplankton izleme programı sırasında 20 Haziran - 
4 Temmuz tarihleri arasında Gymnodinium sanguineum türüne ait red-tide olayı gözlenmi tir. Red-tide sırasında hücre 
sayıları ortalama  2.74x106 cell l-1 olarak belirlenmi tir. Toplam demir konsantrasyonu ise 0.033 mg l-1 olarak 
ölçülmü tür. Bloom öncesi meteorolojik ko ullar NOAA ARL web sitesinden temin edilmi  ve bloom Ko ulları
irdelenerek sahra kaynaklı toz içeren hava kütleleriyle ili kisi ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Sonuç olarak bölgede 
gözlemlenen red-tide olayına sahra kaynaklı tozların sebep olabilece i gözlenmi tir.
Anahtar kelimeler: Sahra tozları, Karadeniz, Dinoflagellat, Red-tide 

SAHARA DUST: CAN IT BE RESPONSIBLE OF Gymnodinium sanguineum BLOOM IN SOUTH 
EASTERN BLACK SEA COAST AT JUNE 2001 

ABSTRACT
A Gymnodinium sanguineum bloom was observed during the phytoplankton monitoring program between June 20th and 
July 4th of 2001.  At the peak time of the bloom, the cell numbers were determined to be 2.24x106 cell·l-1.  At the same 
time, total Fe concentration in the surrounding water was 0.033 mg·l-1.  Meteorological conditions pulled from data 
from NOAA ARL were examined to estimate any potential relationship between air masses loaded with the Fe and 
timing of the red-tide occurrence in the North eastern Black Sea coast of Turkey.  Coincidence of the movement of air 
masses loaded with Sahara dust, heavy rains and occurrence of G. sanguineum bloom suggested a potential link 
between Sahara dust and occurrence of the bloom.   
Keywords: Sahara dust, Black Sea, Dinoflagellat, Red-tide 

G R
Rüzgarlar, 50 µm’den daha küçük boyuttaki katı partikülleri yeryüzünden havalanmasına ve atmosfer içerisinde çok 
uzak mesafelere ta ınmasına neden olabilirler. Bunun ötesinde çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ve  
atmosferdeki miktarları milyonlarca ton olabilen partiküller her yıl bu yolla, kaynaklarından uzaklara ta ınmaktadır
(Ridgewell, 2002). Atmosferik aerosollerin hava kütleleri ile uzun mesafeli ta ınımları son 15 yıl içerisinde önem 
kazanmı tır.  Eser elementlerin büyük bir bölümü kaynaklarından (do al yada antropojenik) partiküller üzerinde 
atmosfere katılırlar ve uzak bölgelere ta ınımları sırasında partiküller üzerinde kalırlar. (Güllü ve ark., 1998). Havadaki 
parçacıkların en öneli kaynakları rüzgar ile havalanan toprak parçacıkları, deniz tuzu, fosil yakıtların yanması, di er
endüstriyel faaliyetler sonucu olu an parçacıklar ile volkanik aktivitelerdir (Cawse, 1980 ve Nrigau, 1989). Karadeniz 
atmosferinde ta ınan bu partiküllerin önemli bir kısmının Fe, Al, Ca ve Sc gibi toprak elementlerinden geldi i tespit 
edilmi tir (Güllü ve ark, 1998).  Okyanuslara atmosfer yolu ile ta ınan Fe nehirler yolu ile ta ınan miktarın yakla ık
olara 3 katı kadardır (Eker-Develi ve ark., 2003). Demir akuatik ortamdaki fitoplankton için son derece gerekli 
elementlerden biridir ve yetersiz demir fitoplankton büyümesinin sınırlanmasından sorumludur (Martine ve Fitzwater, 
1988). Atmosferik tozlar içerisinde bulunan ve okyanuslara ta ınan Fe, fitoplankton artı ına neden olur ve dolayısı ile 
karbon dioksit alımını da etkiler. Bu da  küresel karbon bütçesini etkiler (Duce ve Tindale, 1991).  Sahra çölünden 
meteorolojik ko ullar nedeniyle belirli dönemlerde atmosfere kalkan tozlar uzun bir ta ınıma girer. Bu tozların
içerisinde +3 de erlikli demir iyonlarının bulundu u ve 1994, 1997, 1998 tarihlerinde Karadeniz’e ula tı ı  Saydam ve 
di er ara tırmacılar tarafından belirtilmektedir (Saydam,1996; Akbaba, 1997; Akbaba 1998).

Demirin canlı organizmalarda kullanım ekli +2 de erlikli oldu u zamandır (O’Sullivan ve ark, 1991). Sahra tozlarında
ta ınan +3 de erlikli demirin biyoljik kullanıma uygun demir (Fe+2) haline dönü ebilmesi fotokimyasal indirgenme 
olayı ile mümkün olmaktadır. Uydu gözlemleri dikkate alınarak yapılan çalı malarda fotokimyasal olarak biçimlenmi
Fe+2 denizlerdeki verimlili i etkiler. Son yıllarda yapılan çalı malarda özellikle cosmopolit bir coccolithophor olan 
Emiliania huxleyi türünün bloomlarına sebep oldu u gösterilmi tir (Saydam,1996; Saydam ve Senyuva, 2002; Polat ve 
Saydam, 2000). 

Sahra kaynaklı ta ınan tozların Emiliania huxleyi türünün bloomu dı ında farklı türler üzerinde de etkili olabilece i ve 
red-tide’a sebep olabilece i ara tırılmaktadır  (Kirkpatrick ve ark, 2002). Bununla beraber Eker-Develi atmosfer 
içerisinde ta ınarak okyanuslara ve denizlere ula an atmosferik toz içeriklerin, yaz ve sonbahar aylarında nehirlerin akı
hızlarının dü tü ü, buna ba lı olarak nehir girdileri ile fosfat miktarların dü tü ü dönemlerde kıyısal ekosistemde bütün 
fitoplanktonik grupları etkiledi ini belirtmektedir (Eker-Develi ve ark., 2003).  
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Haziran 2001 tarihinde yapılan haftalık deniz çalı maları sırasında Gymnodinium sanguineum bloomuna rastlanmı tır.
Bloomun olu tu u tarih ile Sahra kaynaklı tozların Güney Do u Karadeniz’e ula masının örtü tü ü görülmektedir. 
Gymnodinium sanguineum bloomunu Sahra kaynaklı tozların tetikleyebilece i hipotezi do rultusunda NOAA’dan 
sa lanan uydu görüntüleri ve meteoroloji verilerinden faydalanılarak bu bloomun sebebi analiz edilmeye çalı ılmı tır.

MATERYAL VE  YÖNTEM 
Güneydo u Karadeniz Bölgesi’nde yürütülmekte olan izleme çalı maları sırasında red-tide olayı gözlenmeye ba landı ı
20 Haziran 2001, en üst seviyeye ula tı ı 29 Haziran 2001 ve red-tide’nin gözden kayboldu u 4 temmuz 2001  
tarihinlerinde toplam 12 istasyonun yüzey sularından örnek alınmı tır. Su örneklerinin alındı ı istasyonların
koordinatları ve pozisyonları ekil 1 ve tablo 1’ de verilmi tir.

Fitoplankton örnekleri tür te hisleri için 20 µm göz açıklı ındaki Hensen tipi plankton kepçesi ile toplanırken
örneklerin sayımı ve ortam parametrelerimin analizi için 9 L kapasiteli Kahalsico teflon cidarlı Van-dorn tipi örnekleme 
i eleri kullanılmı tır. Plankton kepçeleri ile toplanan örnekler laboratuar analizine kadar canlı olarak muhafaza 

edilmi tir.  Sayım için kullanılacak olan örnekler ise son konsantrasyonu %3,5 olacak ekilde boraks tamponlu 
formaldehit çözeltisi içerisinde anında tespit edilmi lerdir (Throndsen, 1978).

Te hisler için hazırlanan preparatlar Nikon E 600 
Flouresan mikroskobu ve Olympos BH-2 ı ık
mikroskobunda 10x, 100x ve 400x büyütmelerde 
incelenmi tir. Hücre sayımları ise Karl-caps inverted 
mikroskop kullanılarak gerçekle tirilmi tir (Throndsen, 
1995).

Bloomum gözlenmeye ba ladı ı tarihlere ait meteorolojik 
veriler ve uydu görüntüleri NOAA ARL web sitesinden  

ekil 1. Çalı ma sahası

temin edilmi tir. Nitrit, nitrat, fosfat ve toplam demir ölçümleri 
standart spektoskobik yöntem kullanılarak yapılmı tır (Parson et al, 
1984).

SONUÇLAR
 Güney Do u Karadeniz Bölgesi’nde yapılan fitoplankton
izleme çalı maları sırasında, 20 Haziran 2001 tarihli örneklemelerde 
deniz yüzeyinde renk de i imleri gözlenmi tir. Alınan örneklerin 
mikroskopta inlenmesi sonucunda Gymnodinium sanguineum
türünün deniz yüzeyinde kısmi red-tide ba langıcına sebep oldu u
anla ılmı tır. Bu gözlem üzerine aylık olarak gerçekle tirilen
örneklemelere ek olarak  yapılan haftalı örneklemeler sonucunda red-
tide olayının en üst düzeyde tespit edildi i 29 Haziran 2001 
tarihinden itibaren 4 gün sürdü ü ve 4 Temmuz 2001 tarihinde  
sonlandı ı tespit edilmi tir. lk bloom izlerinin gözlenmesinden 10 
gün kadar önce,  10 haziran 2001 tarihinde alınan NOAA-AVHRR 
uydu görüntülerine bakıldı ında sahra üzerinden kalkan tozların

Tablo 1.  Örnekleme istasyonlarının co rafik
koordinatları
Örnekleme 
istasyonu 

Co rafik koordinat 

C1 
C2 
C3 
AR1
AR2
Y1
T1
T2
T3
F1
AK1
AK2

40º 11' 57'' E - 40º 00' 45'' N 
40º 11' 57'' E - 40º 58' 02'' N 
40º 11' 57'' E - 41º 00' 45'' N 
40º 03' 35'' E - 40º 56' 08'' N 
40º 03' 35'' E - 40º 59' 29'' N 
39º 52' 35'' E - 40º 57' 40'' N 
39º 45' 50'' E - 41º 00' 45'' N 
39º 45'50 '' E - 41º 02' 50'' N 
39º 45' 50'' E - 41º 05' 37'' N 
39º 42' 00'' E - 41º 01' 00'' N 
39º 34' 00'' E - 41º 02' 28'' N 
39º 34' 00'' E - 41º 04' 42'' N 

ekil 2. 10 haziran 2001 tarihli sahra kaynaklı
toz hareketi 

ekil 1  Bloom’un gözlendi i örnekleme sahası

ekil 2. 10 haziran 2001 tarihli sahra kaynaklı
toz hareketi 
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Akdeniz üzerinden talya’nın kuzeyine do ru
yönlendi i görülmektedir ( ekil 2).  Toz hareketinin 
gözlendi i tarihlerdeki Avrupa üzerinden hava 
kütlelerinin 1500 ve 3000 metre yükseklikte 
Karadeniz üzerine do ru yöneldi i gözlenmi tir.  Bu 
toz kütlesinin 16 haziran 2001 tarihinden itibaren 
antisiklonik bir hareketle Trabzon üzerinde 
bulundu u NOAA FLN meteorolojik datalarında
görülmektedir ( ekil 3). Avrupa üzerinden gelen hava 
kütleleri Gymnodinium sanguineum bloomunun 
gözlendi i bölgeye ula tı ı dönemde ve bloomun en 
yo un olarak tespit edildi i 29 Haziran tarihlerinde 
gözlenen ya ı  ve hava kütlerlinin sıcaklı ına ait 
NOAA meteorolojik verileri ekil  4 A ve B de 
sunulmu tur.

ekil 3. 6-16 haziran tarihlerinde Avrupa üzerinde 
gözlenen hava hareketleri

ekil 4. Bloom süresince bölgeye ait ya ı , rüzgar ve hava kütlesinin ortalama sıcaklı ı (A: 16-19 Haziran 2001, B: 27-
30 Haziran 2001)

Tablo 2.  Ortam parametreleri 

Örnekleme tarihi 
N-NO2

(mg L-1)
N-NO3

(mg L-1)
P-PO4

(mg L-1)
Total Fe 
(mg L-1)

Salinity
(‰)

Klo-a
( g L-1)

June 29, 2001 0.022 0.12 0.083 0.033 14.9 7.6 
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Gymnodinium sanguineum bloomunun gözlemeye ba landı ı 20 Haziran 2001 ile son buldu u 4 temmuz 2001 tarihleri 
Trabzon sahilinde sahra tozu içeren ya ı lar bakıldı ında, en yüksek ya ı ın 16- 18 haziran tarihinde oldu u
görülmektedir. Çalı ma sahası bu dönemde16 mm ya ı  almı tır. Bu ya ı lardan sonra kinci olarak bölgenin tekrar 29 
haziran 2001 tarihinde 0.08 mm ya ı  aldı ı belirlenmi tir (NOAA air resource laboratuary, 2002).  

Bloomun en yo un gözlendi i 29 Haziran 2001 tarihinde alınan deniz yüzey suyu örneklerinde ortalama nitrit. nitrat, 
fosfat ve toplam demirin deniz suyundaki ortalama konsantrasyonları tablo 2’ de verilmi tir. Nutrient 
konsantrasyonlarının normal de erlerin 3-4 katı kadar yüksek oldu u gözlenmektedir. Bunun yanında toplam demir 
konsantrasyonunun da normale göre çok yüksek oldu u ve daha önce bölgede Boran tarafından yapılan çalı maya 
bakıldı ında toplam demir de erin bölgede rastlanan en yüksek demir konsantrasyonu oldu u görülmektedir (Boran, 
1995). Aynı bölgeden alınan phytoplankton örneklerinde baskın tür Gymnodinium sanguineum dur. Türe ait ortalama 
hücre konsantrasyonu bloom ba langıcı olan 20 Haziran 2001 tarihinde ortama 4.5 x 105 hücre l-1 iken 29 Haziran 2.74x 
106 hücre l-1 olarak tespit edilmi tir. 4 Temmuz 2001 tarihli örneklerde ise türe hemen hemen hiç rastlanmamı tır.

TARTI MA
Çalı ma sırasında atmosferik örnekleme yapılarak hava kütlesi içeri i tespit edilmemesine kar ılık, Sahra’dan Avrupa 
üzerine yönlenen ve sahra tozu içeren hava kütlesinin Avrupa üzerinden ta ınarak Trabzon sahillerine ula tı ı uydu 
görüntüleri ve hava kütlelerinin hareketini gösteren NOAA meteoroloji verilerinde görülmektedir. Bu hava kütlesinin 
getirdi i içerik ya ı larla birlikte en son 17 Haziran 2001 tarihinde Güney Do u Karadeniz’de  deniz yüzeyine inmi tir.
Ya ı ların gündüz saatlerinde olması gün ı ı ında gerçekle en fotoredüksiyon sayesinde +3 formunda olan demirin 
biyolojik kullanıma uygun demire indirgenece i (Fe +2)  ve bu formda deniz ortamına girdi i taktirde fitoplankton 
tarafından deniz yüzeyinde kullanılabilece i bilinmektedir (Sayda ve Senyuva, 2002).  Bölgede gözlenen ya ı ların
gündüz saatlerinde görülmesi Gymnodinium sanguineum bloomunu tetiklemi  olabilir. Gymnodinium sanguineum
türünün generasyon zamanına ait bir bilgiye rastlanmazken plankton populasyonlarında bu zamanın nutrientce zengin 
sularda ortama 0.67-1 bölünme/gün oldu u bildirilmektedir.(Parson et al, 1990). Gymnodinium sanguineum türündeki 
artı ta 20 Haziran 2001’ de gözlenmeye ba lanmı tır. NOAA atmosferik verilerinden elde edilen 16 Haziran 2001 
tarihli Sahra tozu içeren ya ı lar türün bloomunu tetiklemi  ve ya ı lardan sonraki ikinci gün red-tide gözlenmeye 
ba lanmı tır. Bu veri fitoplanktonun generasyon zamanıyla da uyum içerisindedir.  Red-tide ba laması ile 29 Haziran 
2001 tarihine kadar örnek alınmamı tır. Bununla beraber hücre sayısı 10 gün sonra ilk örneklemeye oranla çok yüksek 
olarak gözlenmi tir. Bu süre içerisinde örnek alınmadı ı bir dönemde bloom en üst düzeyi kaçırılmı  olabilir.  
Gymnodinium sanguineum türü bölgede yapılan fitoplankton çalı malarına bakıldı ında daha önce bloom olu turacak
seviyelerde hiç rastlanmamı tır. Bununla beraber bölgede gözlenen di er türlere ait  red-tide olayları genelde lokal 
özellik göstermektedir (Feyzioglu 1996, Feyzioglu ve Boran 1997). Gymnodinium sanguineum bloomu bütün çalı ma 
sahasında  ve hatta off-shore istasyonlarında da gözlenmi tir. Buda kıyısal derelere ait nehir girdisi dı ında bir etkininde 
olabilece ini göstermektedir. Atmosferik girdinin özellikle off-shore bölgelerde plankton bloomlarına sebep olabilece i
bilinmektedir (Eker-Develi ve Kıdeys, 2003).  Off-shore istasyonlarda da bloomun gözlenmesi ya ı larla birlikte deniz 
yüzey sularına giri  yapan atmosferik ta ınımlar olabilece i tezini desteklemektedir.  
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ÖZET 
Marmara Denizi’ndeki yenebilen farklı balık türlerinden alınan numunelerin içerdi i organik klorlu bile iklerin (PCBs, 
DDTs, HCB, HCHs, Toksafen , vb.) analizleri yapılmı tır.Sonuçlar, toplam konsantrasyonun  13,09 ile 165,1  ng/g  
arasında de i ti ini göstermi tir. DDT grubu bile enler, toplam bile iklerin  % 50 sini olu turmu tur. DDT 
konsantrasyonlarının, Ege Denizi’ne oranla 2 kat fazla, Karadeniz’e oranla ise 6 kat daha az oldu u belirlenmi tir. Bu 
nedenle asıl kirlilik kayna ının Karadeniz’den gelen katılım oldu u dü ünülmektedir.  Karadeniz’den Ege Denizi’ne 
do ru konsantrasyonlarında azalma gözlenen PCBs ve HCHs  için kar ıla tırmalı sonuçlar elde edilmi tir.  Toksafen en 
az bulunan bile ik olarak belirlenmi tir.
Anahtar Kelimeler : Balık, klorlu organikler, Marmara Denizi, Türkiye 

MARMARA DEN Z   BALIKLARINDA KLORLU ORGAN K  MADDE  DÜZEYLER

ABSTRACT
Edible fish samples of different species from the Marmara Sea were analysed for organochlorines (PCBs, DDTs, HCB, 
HCHs, Toxaphene, etc.). The results showed that the total concentrations ranged from 13.09 ng/g to 165.1 ng/g wet 
weight. DDT group components were major contaminants making up almost 50 % of contamination. The DDT group 
concentrations were higher by a factor 2 than in the Aegean Sea but 6 times lower than in the Black Sea. Thus, inflow 
from the Black Sea is considered as main contamination source. Comparable results were obtained for PCBs and HCHs 
showing a decline of concentrations from the Black Sea over the Marmara Sea to the Aegean Sea. Toxaphene was a 
minor contaminant. 
Keywords: Fish, organochlorines, Marmara Sea, Turkey 

G R
Klorlu organik bile ikler, son 60-70 yılda çe itli endüstriyel amaçlar için yüksek miktarlarda üretilmi lerdir. Yapılan
çalı malarda, klorlu organik bile iklerin hayvanlar üzerinde kanserojen, teratojen, nörotoksik, endokrin ve benzeri 
olumsuz etkiler yarattı ı belirlenmi tir (Ecobichon 1991, Reijnders, 1986). Bu tür bile ikler canlıların ya  tabakasında
birikerek besin zincirine katılırlar (Barrie ve di ., 1992). nsan vücuduna ise hayvansal beslenme yoluyla girerler. Bu 
kapsamda balıklar ve deniz ürünleri özel bir öneme sahiptir (Alcock ve di ., 1998). 

Balıklar, sucul ekosistem kirlili ini gösteren indikatör organizmalardır. Ayrıca klorlu organik bile ikler için genellikle 
dü ük bir metabolizmaya sahiptirler ve sucul çevredeki kirlenme düzeylerini yansıtırlar (Muir ve di ., 1990). Di er
yandan Marmara Denizi’nin kuzeydo u bölümü Türkiye’nin en önemli endüstriyel alanıdır. Buna ra men Marmara 
Denizinde klorlu organik bile iklerin varlı ı hakkında yapılan çalı malar son derece azdır. Daha önce yaptı ımız
çalı malarda Marmara Denizi’nde ve Türkiye’nin güney sahillerinde ya ayan be  tür balıktaki bazı organik klorlu 
bile iklerin konsantrasyonlarını tespit etmi tik (Coelhan ve Barlas, 1998). Adı geçen çalı mamızda Marmara 
Denizinden alınan balık numunelerinde, Akdeniz’e göre oransal olarak 4 kat daha fazla kirlilik oldu u belirlenmi ti.

Son yıllarda yapılan bir ba ka çalı mada Marmara Denizi’nin endüstrile mi  kısımlarındaki koylarda yer alan 
midyelerde PCB seviyeleri belirlenmi  ve son derece yüksek oldu u görülmü tür (Telli-Karakoç ve di ., 2002).

Bu çalı mamızda Marmara Denizi’ndeki yenebilen 12 tür balıktaki PCBs, DDTs, toksafen, klordan bile ikleri,
hekzaklorsiklohekzanlar ve hekzaklorbenzen konsantrasyonları belirlenmi tir. Sonuçlar, Karadeniz, Ege ve 
Akdeniz’deki türlerde belirlenen konsantrasyonlarla kar ıla tırılmı tır.

MALZEME VE YÖNTEM 
Balık numuneleri Aralık 2003 içinde stanbul Balık Hali’nden alınmı tır (Tablo 1). Balıklar önce bir mikserde 
parçalanmı tır. Daha sonra 20 g homojene edilmi  balık, 100 g sodyum sülfat ile karı tırılmı  ve cam kolona ( 50 
cmx2,4 cm iç çap) doldurulmu , 4 saat süreyle bekletilmi tir.
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Ekstraksiyon i lemi 200 mL pentan-aseton karı ımı (2:1, v/v) ile gerçekle tirilmi tir. Ya  içeri i gravimetrik olarak 
tayin edilmi tir. Maksimum 2 g ya  10 mL hekzanda çözülerek santrifüj tüpüne doldurulmu tur. 10 mL konsantre 
sülfürik asit ile muamele edilmi  ve iyice karı tırılmı tır. Numune daha sonra, ya ların tamamının ayrı ması için  60 
oC’deki fırında 2 saat süreyle tutulmu  ve ardından 3000 rpm’de 5 dakika santrifüjlenmi tir. Hekzan fazı 0,3 mL’ye 
indirilmi  ve 1 g silikajel içeren bir Pastör pipetinden geçirilmi tir. Silikajele numune eklenmeden önce, kolon 5 mL n-
hekzan ile yıkanmı tır. PCBler ve organik klorlu pestisitler 8 mL hekzan (fraksiyon 1) ve 7 mL n-hekzan/diklormetan 
(1:1, Fraksiyon 2) kullanılarak fraksiyonlarına ayrılmı tır.

Fraksiyon 2, tümüyle HCHlar, op’-DDD, p,p’-DDD, p,p’-DDT, cis-ve trans-monoklor, cis-klordan ve kısmen o,p’-
DDE, o,p’DDT, toksafen bile iklerini içermi tir. Fraksiyon 1’de ise tümüyle PCBler, HCB, o,p’-DDE, p,p’-DDE, 
heptaklor ve klordan bile ikleri bulunmu tur.

Tablo 1:  Analizi Yapılan Balıklar ve  % Ya  Oranları
Table 1:  List of analysed fish and their  % fat contents. 

Balık numuneleri a a ıdaki bile enler göz önüne alınarak
incelenmi tir:

-, -, - ve -hekzaklorsiklohekzanlar HCHs), 
hekzaklorbenzen (HCB), heptaklor, cis-klordan, -
klorden, cis- ve trans-nonaklor,  DDT, DDD ve DDE’nin, 
o,p’- ve p,p’- izomerleri, 7  farklı PCB bile enleri (PCB 
28, 52, 101, 118, 138, 153 ve 180). Toksafen analizi için 
22 tek bile en içeren bir standart kullanılmı tır (Kimmel 
ve di ., 1998). 

HRGC/ECD ölçümleri, Dani marka (Model 86.10) cihazda  
60metrelik DB-5 kolonu (Phenomenex, iç çapı 0,32 mm, 
tabaka kalınlı ı 0,25 µm) ile 1,5 mL/dakika  akı  hızında
azot ta ıyıcı gazı kullanılarak gerçekle tirilmi tir.
Kromatografik ko ullar a a ıda verilmektedir: 
Temperatür programı; 100oC (3 dakika), 10oC/dak ile 210 
oC’ye (3 dakika), sonra 3oC/dak ile 225 oC’ye (3 dakika), 
20oC/dak ile 270 oC’ye (15 dakika). Enjektör bloku 260oC, 
dedektör sıcaklı ı 280oC, enjeksiyon hacmi 2 µl. 
Analizlerin onayı için için ikinci bir HRGC-ECD 
sisteminde (Dani)  30 m OV 1701 kolonu ile de (kolon iç 
çapı 0,25 mm; tabaka kalınlı ı 0,25 µm) çalı ma 
yapılmı tır.

Aseton, n-hekzan ve sülfürik asit (%95-97) Merck’ten temin edilmi tir. Diklormetan 1 metrelik cam bir kolon üzerinden 
destile edilmi tir. Silikajel 60 (63-230 mesh, Merck) 24 saat 200 oC’de aktive edilmi  ve %3 H2O ilavesi ile inaktive 
edilmi tir. Fluka’dan temin edilen susuz sodyum sülfat kullanılmı tır. Klorlu organik bile ik standartlarının tümü 
Ehrenstorfer GmbH, Almanya’dan temin edilmi tir.

BULGULAR VE TARTI MA
Çalı mada ara tırılan balıklarda belirlenen bile iklerin konsantrasyonları Tablo 2 ve 3’de liste halinde verilmi tir. 22 
toksafen bile eninin 15 tanesi ara tırılan balık numunelerinde bulunmamı tır.. Buna kar ılık di er organik klorlu 
bile iklere oranla p,p’-DDE veya  p,p’-DDD’nin bütün numunelerde en çok bulundu u tespit edilmi tir.
Buna göre çalı ma sırasında belirlenen kirleticilerin düzeyi a a ıdaki ekilde sıralanmaktadır:
DDTs>PCBs>HCHs siklodien insektisit toksafen>HCB.

DDTs
Grup olarak DDT grubu bile enlerinin konsantrasyonu, toplam klorlu organiklerin yarısını hatta  daha fazlasını
olu turmu tur (Tablo 2). 11 numunenin 8 tanesinde  p,p’-DDE en önemli klorlu organik bile en olarak bulunmu tur.
Geriye kalan 5 numunede ise p,p’-DDD baskın bile en olarak tespit edilmi tir. Ayrıca p,p’-DDT’nin de dikkate de er
miktarlarda oldu u belirlenmi tir. Literatürde yeni DDT kullanımına maruz kalan deniz memelilerinde p,p’-
DDE/ p,p’DDT oranının 0,6 de erinin altında oldu u belirtilmektedir (Aguilar, 1984). Bu çalı mamızda  13 
numunenin 12 tanesinde bu oran 0,24 ile 0,57 arasında de i mi tir. Yaptı ımız daha önceki çalı mada, DDT 
bile enlerinin ve p,p’-DDE/ p,p’DDT oranının ortalama de erinin, Marmara Denizi’nden alınan numunelerde 
Akdeniz’den alınan numunelere göre daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Son yıllarda yapılan ba ka bir çalı mada  
Karadeniz’deki bir çok yunus balı ı ve 7 balık türünde belirlenen organik klorlu bile iklere ili kin sonuçlar verilmi tir
(Tanabe ve di ., 1997 a). Bu çalı mada p,p’-DDE/ p,p’DDT oranlarının 0,6 de erinin altında bulunmu tur. Aynı
çalı mada Karadeniz’den alınan numunelerdeki ortalama DDT konsantrasyonu için bulunan 229 ng/g ww1 de eri, bu 
çalı mamızda bulunan 38,5 ng/g ww de erine göre son derece yüksektir  (Tablo 4). Literatürde Ege ve Adriyatik 
Denizi’ndeki bazı balık türleri için verilen DDT konsantrasyonları sırasıyla 17,2 ve 14,3 ng/g ww’dir (Giouranovits-

Balık
No

Balık
Türü

Bilimsel Adı
Ya

Oranı
%

1 Hamsi Engraulis encrasicolus 19.7

2 stavrit Trachurus mediterraneus 11.0

3 Mezgit Micromesistius poutassou 3.9

4 Sardalya Sardina pilchardus 11.3

5 zmarit Smaris alceda 14.3

6
Kaya
Balı ı

Gobius niger 4.3

7 Tırsı Alosa alosa 11.4

8 Kırlangıç Trigla lucerna 5.1

9 Tekir Mullus surmuletus 2.4

10 Çinekop Pomatomus saltator 19.1

11 Lüfer Pomatomus saltator 7.0

12 Kefal Mugil cephalus 3.1

13 Levrek Dicentrarchus labrax 6.2
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Psyllidou ve di ., 1994, Bayari ve di ., 2001). Ege Denizinde yer alan Barbunlardaki p,p’-DDE ve p,p’-DDD miktarları
11,6 ve 21 ng/g ww arasında de i mektedir (Kucuksezgin ve di ., 2001). Adriyatik Denizi’nden alınan numunelerdeki 
sonuçların yalnızca p,p’-DDE seviyelerini gösterdi i belirtilmektedir (Bayari ve di ., 2001). Bu çalı mamızdan ve 
literatürdeki di er yayınlardan elde edilen veriler, balıklardaki DDT  düzeylerinin Karadeniz’den Marmara Denizi’ne, 
oradan

Ege Denizi’ne ve Adriyatik Denizi’ne do ru giderek azaldı ını bize tekrar göstermektedir.  Ege Denizi’nde yer alan 
Barbunlardaki klorlu organik bile enlerin miktarında gözlenen kuzey-güney do rultusundaki azalma daha önceki 
çalı malarda farkedilmi tir (Giouran vits-Psyllidou ve di ., 1994). Karadeniz’den gelen akıntıya ba lı olarak kısmen ya 
da tamamen, Marmara Denizi balıklarındaki DDT seviyelerine bir katılım oldu u sonucu çıkarılabilir.

Bunun yanı sıra yaz mevsimi sonunda gözlenen sıcaklık artı ı nedeniyle balıkların Karadeniz’den Marmara Denizi’ne 
göç oranındaki artı  da önemli bir faktördür. Göç eden balıklardaki bile enlerin seviyelerinin farklı co rafik ortamlara 
ba lı olarak yorumlanması oldukça zordur. Karadeniz’deki DDTs kaynakları üzerinde yapılmı  açıklayıcı bir çalı ma 
bulunmamaktadır. Bununla birlikte DDT halen yasadı ı olarak kullanılmaktadır (Tanebe ve di ., 1997 a, Tuncer ve di .,
1998, C. Maldonado ve M. Bayona, 2002). 

PCBs
Toplam PCB konsantrasyonu 4,3 ve 36,9 ng/g ww arasında de i iklik göstermekte, ortalama  18,4 ng/g ww de erinde
olmaktadır (Tablo 2). Bu de erler 1997 yılındaki de erlerle kar ıla tırıldı ında (6,2-30,3 ng/g ww, ortalama 21,5 ng/g 
ww) biraz daha dü üktür (Tablo 4). Yapılan ölçümlerde PCB 153 yalnızca sardalyada en baskın bile en olarak 
ölçülmü tür. Di er tüm balıkların PCB 138 içerdi i belirlenmi tir. Akdenizdeki midye ve barbunlarda da PCB 138 ve 
PCB 153 için benzer sonuçlar elde edilmi tir (Porte ve Albaiges, 1993). Öte yandan di er bazı balık analizlerinde PCB 
yerine PCB 153’ün baskın poliklorbifenil bile eni oldu u bildirilmektedir (Bayari ve di ., 2001, Storelli ve 
Marcotrigiano, 2001, Tanabe ve di ., 1997 b). Genel olarak bu çalı mamızda bulunan sonuçlar,  Marmara Denizi 
balıklarındaki PCB seviyelerinin dü ük ya da Akdeniz’in kuzeybatı bölümündeki sonuçlarla kar ıla tırıldı ında benzer 
oldu unu göstermi tir (Pastor ve di ., 1996, Sanches ve di ., 1993, Porte Albaiges, Bayarri ve di ., 2001) (Tablo 4). 
Fakat Ege Denizi ile kar ıla tırıldı ında buldu umuz sonuçlar daha yüksektir (Giouranovits-Psyllidou ve di ., 1994). 
Marmara Denizi zmit Körfezi midyelerinde PCB seviyeleri 5670-14810 ng/g ww aralı ında ölçülmü tür ve de erler bu 
çalı madaki sonuçlardan oldukça yüksektir (Telli-Karakoc ve di ., 2002). Bu körfezin deniz suyundaki PCB 
konsantrasyonunun Atlantik okyanusundan en az 100 kat daha fazla oldu u belirlenmi tir (Telli-Karakoc ve di ., 2002).  

Tablo 2:  Balıklardaki Klorlu Organik Madde Konsantrasyonları (ng/g  ww)  nd : Tayin edilemedi 
Table 2:  Concentrations of organochlorines in fish samples (ng/g  ww). nd: not detected 

Balıklar
Bile ikler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-HCH 1.46 0.29 0.1 0.66 0.23 0.42 0.7 0.08 0.95 1.27 0.19 0.25 nd
-HCH 11.94 3.06 0.58 5.02 1.95 3.2 6.79 0.53 9.08 12.58 1.46 2.19 0.27
-HCH 1.5 0.35 0.15 0.74 0.33 0.37 0.68 0.1 0.93 1.26 0.31 0.28 0.05
-HCH 0.26 0.02 0.06 0.08 nd 0.05 0.31 0.17 0.05 0.09 0.05 0.08 0.03

HCB 0.97 0.76 0.25 1.62 1.33 0.67 0.82 0.25 0.72 2.13 0.39 0.27 0.1
cis-Klordan 0,.14 0.36 0.16 0.41 0.74 0.1 0.14 0.04 0.17 0.56 0.39 0.06 0.15
trans-Nonaklor 0.60 0.76 0.63 2.03 1.54 0.56 0.39 0.14 0.55 2.66 1.09 0.08 0.33
Heptaklor nd nd 0.08 0.27 nd nd 0.22 0.09 nd 0.34 0.1 0.07 0.03
a-Klorden nd nd 0.09 0.08 nd 0.26 nd 0.13 nd nd 0.06 0.05 0.06
cis-Nonaklor nd nd 0.08 nd 0.4 0.14 nd nd 0.07 0.55 0.39 0.1 0.19
op'-DDE 0.62 1 0.21 1.34 1.26 0.04 nd 0.16 0.12 0.74 0.86 0.03 0.14
pp'-DDE 18.19 15.86 7.65 8.45 24.28 11.74 12.28 7.2 18.6 40.43 11.98 6.95 2.63
op'-DDD 4.04 6.45 1.99 8.4 3.42 0.63 1.94 0.28 0.84 4.86 2.26 2.67 0.41
pp'-DDD 15.67 16.11 8.13 20.73 21.35 8.34 8.41 2.23 12.75 38.91 12.58 8.89 2.29
op'-DDT 2.27 3.21 0.91 2.18 0.64 nd 0.57 0.06 0.18 4.91 3.31 0.91 0.55
pp'-DDT 4.65 7.43 3.63 5.51 6.6 2.88 4.54 0.86 3.35 16.4 7.16 5.66 0.72
PCB 28 0.83 1.01 0.58 2.28 1.59 0.38 1.57 0.42 0.87 1.77 0.77 0.62 0.3
PCB 52 1.9 1.07 0.59 1.67 1.71 1.16 1.27 0.19 0.53 1.02 0.8 0.53 0.39
PCB 101 1.25 3.41 1.65 2.77 4.44 1.36 1.88 0.08 0.2 4.89 3.02 1.85 0.69
PCB 118 1.55 3.04 2.26 3.52 4.77 1.64 2.67 0.56 2.31 5.7 3.37 1.63 0.76
PCB 153 2.78 5.66 3.72 5.41 9.38 3.28 5.06 1.36 5.8 9.4 5.38 4.03 1.24
PCB 138 3.27 6.64 3.8 4.67 11.37 3.9 5.62 1.29 5.92 11.48 6.27 4.34 1.33
PCB 180 0.89 2.2 1.59 2.14 3.7 1.08 2.28 0.41 2.17 3.19 2.72 2.77 0.43

DDTs 45.44 50.06 22.52 46.61 57.55 23.64 27.74 10.79 35.84 106.3 38.15 25.11 6.74
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DDTs/Toplam 0.61 0.64 0.58 0,.8 0.57 0.56 0.48 0.65 0.54 0.64 0.59 0.57 0.51
p,p`-DDE/  0.47 0.40 0.39 0.24 0.46 0.51 0.49 0.20 0.54 0.42 0.38 0.32 0.47

 Toksafen 1.58 2.31 0.96 2.42 5.37 1.1 0.9 0.17 1.48 6.32 3.69 0.76 1.85
 PCBs 14.24 23.05 14.18 22.46 36.95 12.8 20.36 4.31 17.8 37.45 22.32 15.78 5.13

Toplam 74.78 78.69 38.89 79.98 101.00 42.20 58.14 16.63 66.16 165.1 64.91 44.31 13.09

Tablo 3. Toksafen Bile enlerinin Balıklardaki Konsantrasyonları (ng/g  ww ) nd : Tayin edilemedi 
Table 3. Concentrations of Toxaphene congeners measured in fish samples (ng/g  ww). nd: not detected 

Balıklar
Bile enler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P 26 0.41 0.95 0.28 0.78 1.82 0.30 0.60 0.06 0.20 4.79 1.10 0.45 0.42
P 40 0.07 nd 0.06 nd 0.86 nd nd nd 0.09 nd 0.33 nd 0.11
P 41 nd 0.07 0.08 0.22 0.57 0.05 nd nd nd nd 0.23 nd 0.07
P 42 nd 0.15 0.06 0.19 0.33 nd nd nd 0.04 nd 0.14 nd 0.23
P 44 nd nd 0.10 nd nd 0.08 nd nd nd nd 0.27 nd 0.15
P 50 1.10 0.67 0.27 0.52 1.31 0.47 0.30 0.11 0.58 1.53 1.20 0.17 0.54
P 62 nd 0.47 0.11 0.72 0.47 0.20 nd nd 0.57 nd 0.42 0.14 0.31
Toplam 1.58 2.31 0.96 2.42 5.37 1.10 0.90 0.17 1.48 6.32 3.69 0.76 1.85

Kıyıdan uzakla tıkça endüstriyel atıkların seyrelmesi ile kirlilik konsantrasyonlarının dü ebilece i beklenmektedir. Bu 
nedenle Marmara Denizindeki PCB içeri inin en önemli kısmını endüstriyel atıklar, çok az bir kısmını ise 
Karadeniz’den gelen akıntı olu turmaktadır. Karadeniz balıklarındaki PCB seviyelerinin 10-210 ng/g ww arasında
oldu u belirlenmi tir (Tanabe ve di ., 1997a). Teknik bir PCB karı ımının miktar tayin standartı olarak kullanıldı ı bu 
çalı mamızda elde edilen sonuçların Karadeniz numuneleri ile direkt olarak kar ıla tırılması teknik olarak mümkün 
olmamı tır. Bununla birlikte 3 balık türündeki toplam PCB miktarı, 60 PCB bile eninin konsantrasyon ölçümü ile elde 
edilmi tir ve çalı mamızda 7 PCB için ayrıca  sonuçlar verilmektedir (Bayari ve di ., 2001). Verilen de erlerden 7 
bile enin toplam PCB konsantrasyonunun yakla ık %50’sini olu turdu u sonucu çıkarılabilir. Ayrıca 60 PCB 
bile enlerinin pratik olarak balık numunelerindeki tüm PCB konsantrasyonunu kapsayaca ı yorumu da yanlı
olmayacaktır. Aynı tür hesaplama ile Karadeniz numunelerindeki 7 PCB miktarının toplam PCB konsantrasyonunun 
yarısını olu turdu u sonucu çıkarılabilir (ortalama 38,5 ng/g ww). Bu nedenle Marmara Denizi’ndeki PCB kirlili inin
büyük bir kısmı, deniz kıyısından gelen endüstriyel atıklara dayanmaktadır. Karadeniz’den gelen kirlilik katkısı ikincil 
önem ta ıyabilir.

Balık numunelerinden elde edilen analiz 
sonuçlarından ortalama konsantrasyonlar 
hesaplanmı tır. 1Teknik Kanechlor 
standart olarak kullanılmı , 2Toplam 
miktarın yakla ık yarısını olu turan 7 
bile en miktarının toplam de erinden
ekstrapole edilmi tir, 328, 52, 101, 138, 
153, 180 bile enleri, 4p,p`-DDE+ p,p`-
DDE, 5Standart olarak Aroclor 
kullanılmı , 6p,p`-DDE, 760 PCB 
bile enin karı ımı.

HCHs
Toplam HCH de erleri 0,08 ve 17,15 
ng/g ww (ortalama 6,06 ng/g ww) 
arasında de i mi tir. -HCH bütün 
numunelerde baskın bile en olarak 
belirlenmi tir. Karadeniz balıklarında -
HCH miktarı toplam HCH’nin %60’ından

fazlasını olu turmu tur (Tanabe ve di ., 1997 a). Bu çalı madaki HCH konsantrasyonlarının Akdeniz ve Ege 
Denizi’nden yüksek (Giouranovits-Psyllidov ve di ., 1996), fakat ortalama 30,1 ng/g ww de eri ile 
Karadeniz’dekilerden oldukça dü ük oldu u belirlenmi tir. Buradan, Karadeniz’den gelen akıntıların Marmara’ya 
önemli bir katılım sa ladı ı sonucu çıkarılabilir. Fakat,  Türkiye’de HCH’ların yasadı ı olarak kullanımı ile ilgili yeterli 
veriler bulunmadı ı için bölgesel kirlilik kaynakları ayrıca hesaba katılmayabilir. 

Toksafen 
Bütün numunelerde toksafen bile enlerinden yalnızca P 26 ve P 50 belirlenmi tir (Tablo 3). Her iki bile en, toksafen 
konsantrasyonunun %52’sinden %100’üne kadar olan kısmını olu turmaktadır. Ortalama de eri 2,2 ng/g ww olarak 
belirlenmi tir. Bu de er toplam klorlu organik yükünün %3,1’idir. Numunelerin yarısından fazlasında ayrıca P 62 

Tablo 4: Marmara Denizi ve Kom u Denizlerdeki Balıklarda  DDTs ve 
PCBs  Ortalama Konsantrasyonları (ng/g  ww) 
Table 4: Average concentrations of DDTs and PCBs (ng/g ww) in fish 
from the Marmara Sea and neighbor Seas

Deniz DDTs PCBs Kaynak 

Karadeniz 229 77 1(~38.52) Tanabe et al., 1997a 

Marmara Denizi 38 15.9 Bu çalı ma 

 36.5 21.53 Coelhan and Barlas, 1998 

Ege Denizi 16.34 nd Kucuksezgin et al., 2001 

 17.2 10.65 (~5.32)
Giouranovits-Psyllidou et 
al., 1994 

Adriyatik Denizi 14.26 42.97(~21.52) Bayarri et al., 2001 

Batı Akdeniz 7.2 6.4 Pastor et al., 1996 
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belirlenmi tir. P 40, 41, 42 ve 44 en az miktarda bulunan toksafen bile enlerini olu turmu tur. Genel olarak toplam 
toksafen düzeyleri daha önceki çalı madan daha dü ük olarak bulunmu tur (Coelhan ve Barlas, 1998). 

Di er Organik Klorlu Bile ikler
Ortalama 0,8 ng/g ww de eri ile yalnızca HCB ve trans-nonaklor önemli miktarlarda belirlenmi tir. Konsantrasyonlar, 
Karadeniz’de belirlenen de erlerle kar ıla tırılmı tır. Çalı mada ara tırılan di er bütün organik klorlu bile enlerin
önemsiz miktarlarda oldu u belirlenmi tir.

SONUÇLAR
Toplam organik bile enlerin yakla ık yarısı DDT grubu bile enlerinden kaynaklanmaktadır. PCB konsantrasyonları
DDT seviyelerine göre azalma göstermektedir. DDTs kullanımı Türkiye’de yıllar önce yasaklanmı tır ve yasadı ı
kullanımı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu durum Karadeniz’den kaynaklanan giri lerle açıklanabilir. Bu ise, 
Karadeniz ve Marmara Denizi’nin çe itli noktalarından alınan numunelerde DDT ölçümleri yapılarak do rulanabilir.
Sonuç olarak, organik klorlu bile ik miktarları Akdeniz’den alınan numunelerden yüksek, Karadeniz’den alınan
numunelerden ise dü üktür.
1ww : wet weight : ıslak a ırlık.
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ÖZET
Günümüz sanayile mi  toplumlarında çevreyi tehlikeli atık olu umu ve bertarafı sonucu ortaya çıkabilecek olumsuz 
etkilerden korumak ba lıca ilgi odaklarindan biridir. Son yıllarda atık bertarafı için yeni alternatifler bulmak kaçınılmaz 
olmu tur. Zira, düzenli depolama alan azlı ı ve sızma gibi problemler do urması, yakma teknolojisi ise pahalı önlemler 
ve emisyon problemi olu turması dolayısıyla dezavantajlara sahip yöntemlerdir. imdiye dek, tehlikeli atı ı tehlikeli 
olmayan türlere dönü türen ya da tehlikeli bile enlerin çevreye potansiyel sızıntısını önleyen çe itli teknolojiler 
geli tirilmi tir. Bu teknolojilerden biri de, kireç ve çimento gibi ba layıcı maddeler kullanılarak tehlikeli atıkların
stabilizasyon/solidifikasyonu (S/S) teknolojisidir. Stabilizasyon/solidifikasyon teknolijisi, tehlikeli atıkların bertarafını
sa larken geri dönü üme de olanak veren mantıklı bir seçenektir. S/S teknolojisi ile atık içerisindeki tehlikeli formdaki 
bile enler fiziksel ve kimyasal olarak sabitlenir ve çevreye olabilecek etkileri önemli ölçüde azaltılarak standartlara 
uyacak hale getirilebilir. Dahası, stabilize edilmi  atık belirli bir fiziksel dayanımı ve kimyasal stabiliteyi sa layabilirse,
yapı materyali olarak de erlendirilmesi mümkün olabilir. Bu çalı mada tehlikeli atık bertaraf için iyi bir alternatif olan 
Stabilizasyon/solidifikasyon teknolojisi gözden geçirilerek  bazı uygulama örnekleri verilmi tir.
Anahtar Kelimeler:  Tehlikeli atık, Stabilizasyon/solidifikasyon(S/S), ba layıcı madde, fiziksel dayanım, kimyasal 
stabilite

STABILIZATION/SOLIDIFICATION TECHNOLOGY AS A GOOD ALTERNATIVE FOR 
HAZARDOUS WASTE D SPOSAL

ABSTRACT
Protecting the environment from hazadous pollutants associated with waste generation and disposal is a major concern 
in today’s heavily industrialized world. In the last decades, finding different alternatives for waste disposalling have 
been inevitable, because landfilling is not a reasonable alternative with the problems of land scarcity and leaching, and 
incineration is not not a reasonable alternative with the problems of emmissions and requirements of additional cost due 
to additional precautions. Thus far, various technologies have been developed which transform hazardous waste to 
nontoxic, or reduce the potential release of toxic species into the environment. One such promising technology is 
stabilization/solidification (S/S) of solid wastes by means of adding cementitous binders, like lime and cement. 
Stabilization/solidification technologies have been viable options for using disposal of hazardous wastes and also 
effective disposal methods providing possibilities in recovery. During S/S application, the toxic constituents present in 
the waste form are physically as well as chemially “fixed”, that is , their mobility is significantly reduced so as to 
minimize the threat to the environment and also ensure compliance with existing regulatory standards. Moreover, the 
stabilized wastes may attain adequate strength and chemical stability to enable their utilization in construction 
applications, such as engineering fill, road or pavement subgrade, backfil, and base material. In this paper, 
Stablization/solidification technology which is a good alternative for hazardous waste disposal have been revieved and 
some application examples are given. 
Keywords: Hazardous waste, disposal, recovery, stabilization/solidification 

G R
Ülkemizde atıklarla ilgili Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeli i, Su Kirlili i Kontrolü Yönetmeli i, Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeli i gibi yönetmelikler olsa dahi, bu yönetmeliklerdeki atık tanımı ve sınıflandırılmasındaki
bo luklardan ve yürütme ile ilgili yanlı lıklardan dolayı atık yönetimi do ru bir ekilde yapılamamaktadır. Atıkların,
özellikle de tehlikeli atık kapsamına giren atıkların uygun yöntemler uygulanarak uzakla tırılması esastır. Oysa ki 
ülkemizde evsel atıklar dahi uygun bir ekilde uzakla tırılamamaktadır. Tehlikeli atıklarla ilgili durum ise daha 
karma ıktır. Ülkemizde oldukça fazla miktarda tehlikeli atık olu makta iken, bu atıkların sadece bir kısmı legal 
yollardan uzakla tırılmaktadır. Geri kalan kısmının ise ne oldu u, ne ekilde bertaraf edildi i bilinmemektedir. Evsel 
veya endüstriyel atıksuların arıtılması sonucu olu an arıtma çamurlarının nihai bertarafında gereken özen 
gösterilmemekte, arıtma çamurları genellikle, yo unla tırma ve kurutma i lemlerinden sonra veya hiçbir i lem 
uygulanmadan sulu halde, belediyelerin döküm sahalarında bertaraf edilmekte veya yerle im bölgeleri dı ında bo
arazilere illegal yollardan geli igüzel dökülmektedir. Hiçbir önlemin alınmadı ı bu alanlardan topra a ve su 
kaynaklarına sızıntı olması kaçınılmazdır. nsan sa lı ını do rudan ya da dolaylı olarak tehdit eden bu tür atıkların özel 
i lemlerden geçirildikten ve tehlikeli kirleticiler minimum düzeye indirildikten sonra uzakla tırılması gerekmektedir.  
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Stabilizasyon/solidifikasyon teknolojisi yakma ve düzenli depolama yöntemleri dü ünülse bile, yakmadan çıkan
küllerin uzakla tırılmasında ve düzenli depolama öncesinde zararlı madde sızıntısını önlemede kullanılmakta ve 
alternatif yöntemler arasında makul ve mantıklı bir çözüm olarak öne çıkmakta ve yaygın bir ekilde kullanım alanı
bulmaktadır. S/S teknolojisinin tercih nedenlerinden biri de uygulandı ı atıkta dayanıklılı ı ve sızdırmazlı ı arttırması,
permeabiliteyi ise dü ürmesidir. Bu anlamda S/S, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini geli tirerek, düzenli 
depolama için bir ön hazırlık sa lamı  olur veya elde edilen stabil malzeme belli bir dayanıma sahip ise, yapı malzemesi 
olarak kullanılabilir. S/S ürünü, düzenli depolama sahalarında örtü materyali, yol in aatlarında dolgu materyali olarak, 
tu la yapımında veya arazi rekreasyonunda kullanılabilir. S/S teknolojisi, atık minimizasyonu ve geri kazanım
alternatifi sa layan önemli bir metod olarak kar ımıza çıkmaktadır ve bu konuda detaylı ara tırmaların yapılması
gereklili ini do urmaktadır. Bu teknolojilerin uygulama alanları;  zararlı atık alanlarının iyile tirilmesi, di er atık
proseslerinden çıkan atıkların arıtımı (Örne in termal arıtımdan kaynaklanan küller) ve kirletici içeren topraklar büyük 
miktarlarda oldu u zaman kirleticilerin arıtılması olarak sayılabilir (Filibeli, 1996). 

MATERYAL VE METOD 
STAB L ZASYON/SOL D F KASYON (S/S) prosesi, toksik maddelerin kararlı formlara dönü türüldü ü bir sabitleme 
prosesidir. Bu uygulama ile atıktan bile enlerin sızması minimuma indirilerek atı ın toksisitesi azaltılmı  ve tehlikeli 
olma özelli i giderilmi  olur.  RCRA’a göre, e er zararlı atıklar geri kazanma yoluyla elimine edilemez ise yakma ve 
kayna ında azaltma ile solidifikasyon ve stabilizasyon zorunlu kılınmı tır. USEPA, sızıntı suyu toplama ve bertaraf 
sistemine sahip olan bir atık için bir sistemde yarı katı ve sıvı atık eklinde olan çamurların bertarafına izin verir. 
Serbest sıvı akı ının önlenmesini sa lamak için toprak, uçucu kül, çimento, kil gibi stabilize edici katıla tırıcılar ile 
atıklar karı tırılır.
Ayrıca solidifikasyon ile zararlı atık sıkı tırıldı ında dayanıklılık ve sızdırmazlık artar, permeabilite ise dü er. Bu 
ekilde solidifikasyon,ürünün fiziksel ve kimyasal özeliklerini iyile tirerek deponi metodu için bir ön hazırlık sa lamı

olur veya olu an katıla tırılmı  malzeme belli bir dayanıma sahip olur. Sızıntı testleri ile final ürününün tehlikeli 
olmadı ı ortaya konursa bahsedildi i gibi bu ürünün yapı malzemesi olarak tekrar kullanılabilirli i mümkündür. Elde 
edilen malzeme düzenli depolama sahalarında örtü metaryeli, yol in aatlarında dolgu materyali olarak, tu la yapımında
ve arazi rekreasyonunda kullanılabilir. Böylece atı ın çevreye zararlı olmaktan öte yararlı olabilecek yönde kullanımı
da gerçekle tirilmi  olacaktır.Solidifikasyon i lemi için öncelikle analitik yöntemlerle atı ın karakterize edilmesi 
gereklidir. Atı ın özelliklerine uygun katıla tırma yöntemi ve özel katkı maddelerinin seçilmesi; atı ın bünyesindeki 
tehlikeli maddelerin ön i lemlerle yeterince stabilize edilmesi ve seçilen yönteme göre katıla tırma i leminin yapılması
izlenmesi gereken yol olmalıdır. Pb, Cd, Cu, Cr ve Zn gibi kirletici a ır metalleri içeren inorganik katı atık ve çamurlar, 
solidifikasyon i lemlerinde en çok kullanılan atıklardır (Uçaro lu, 2002). 

Solidifikasyon leminin Amaçları
Solidifikasyonun temel amacı sıvı, katı veya çamur formundaki zararlı atıktan katı bir ürün elde etmek ve zararlı atı ın
çevreye olan zararını önlemektir. Zararlı atık bu yöntemle kirleticiler açısından standart de erleri sa layan
konvansiyonel atık karakterine dönü türülür. S/S teknolojisinin ana amaçları;
*Zararlı atık bile enlerinin izin verilebilir limitlerde tutulması
*Sıvı atık veya çamurdan katı madde üretimi 
*Atık özellikleri ele alınarak fiziksel geli im sa laması
*Birbirleri sayesinde atık bile enlerinin transferini engelleyerek yüzey alanını azaltmak 
*Sızıntı sıvısı olu tu u zaman bile enlerin hareketlili inin azaltılması
*Toksik atıkları toksik olmayan formlara dönü türmek 
*Biyolojik ve kimyasal bozunmaya kar ılık,katıla tırılmı  maddeleri dayanıklı hale getirmek 
*Emniyetli bir giderim metoduyla katıla tırılmı  maddelerin yapı malzemesi olarak tekrar kullanımını sa lamak 
*Akı kanlar ile temas etti i zaman kirletici çözünürlü ünü azaltmak (Uçaro lu, 2002). 

Solidifikasyon/stabilizasyon teknolojilerinin genel kategorileri 

Solidifikasyon sistemleri organik ve inorganik sistemler olmak üzere iki genel kategoride incelenir. Bu kategoriler atık
kompozisyonuna göre de il ,kullanılan solidifikasyon katkıları baz alınarak belirlenir. Bu prosesler ekil 1’de 
özetlenmi tir.
                                SOL D F KASYON-STAB L ZASYON

norganik Sistemler                   Organik sistemler 

        Kireç    Kil  

Çimento Puzolan Silikat

Termoplastik 
Termosetting 

(org.polimerizasyon) Makro 
kapsül.
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ekil 1. Solidifikasyon/stabilizasyon teknolojilerinin genel kategorileri (1) 

Tablo 1’ deki metodların uygulanması, kirleticilerin konsantrasyonu, katkı maddelerinin miktarı ve çe itli kirleticilerin 
ve kimyasal maddelerin sinerjistik etkileri gibi çe itli faktörlere ba lıdır (Filibeli, 1996). 
Tablo1. Atık solidifikasyon/stabilizasyonunda katkı maddelerinin uygulanabilirli i(3)

Solidifîkasyon 
Prosesleri

Avantajları Dezavantajları

Çimento 
Esaslı
Sistemler 

*Proses Ekipmanları ve malzemeler 
kolay elde edilebilir, 
*Bu teknik çok iyi geli tirilmi tir,
*Çamurlardaki kimyasal de i iklikler
tolare edilebilir, 
*Kullanılan katkı malz. Ve karı tırma 
ekipmanları uygun fiyatlıdır,
* yi bir katıla ma ve kuvvetli 
reaksiyonlar gerçekle ir,
*Metallerin tutulması sa lanır,
*Dü ük sızdırma ve geçirimsizlik 
sa lanır.
*Katıla tırılan ürünün dayanımı  ve 
permeabilitesi ilave edilen çimento 
miktarı ile ayarlanabilir. 
*Çimento ile karı tırma ve muamele 
kolaydır.

*Dü ük mukavemetli çimento-atık karı ımları
asidik çözeltilerden etkilenebilir ve stabilize 
materyalin ayrı ması söz konusu olabilir. 
*Çimentonun sertle mesinde olumsuz etki yapan 
maddeler içeren bazı atıkların katıla tırılmasında
pahalı ön i lemler ve çimento türleri veya katkı
malzemeleri gerekebilir. 
*Çimento ve di er katkı maddeleri atı ın a ırlık
ve hacminin artmasına sebep olur. 
* nhibitör bile enler ve kirleticiler olabilir. 
*Proses basit görünmekle beraber uzmanlık
gerektirir.

Termoplastik 
Prosesler

*Kirleticilerin sızıntı miktarı daha 
dü üktür.
*Son ürün, sıvı çözeltilere kar ı
dirençlidir.
*Termoplastik maddeler katkı
malzemelerine yapı ırlar.

*Pahalı bir metoddur, özel ekipman ve e itimli 
personele ihtiyaç vardır.
*Termoplastik    maddeler    yanıcı    özelli e
sahiptir.
*Kirletici içeren çamurlar dü ük sıcaklıklarda
uçucudurlar ve dikkatle kontrol edilmelidirler. 
*Islak   çamurlar,    termoplastik   maddelerle 
karı tırılmadan önce kurutulmalıdırlar

Organik
polimer 
prosesleri

*Küçük miktarlarda katkı ilaveleri 
yeterlidir.
*Bu teknik hem ıslak hem de kuru 
çamurlarda uygulanabilir. 
*Son ürün dü ük yo unlu a sahiptir 

*Bazı organik polimerler biyolojik olarak 
parçalanabilir.
*Son ürün olarak kirleticiler hafif ba lı reçine 
matriksi üzerinde tutulurlar. 
*Son ürün uzakla tırılmadan önce konteynıra
yerle tirilir.
*Dü ük pH’ta yüksek çözünebilirlik gösteren 
metaller varoldukça üreformaldehit gibi asidik 
katalizörler, metallerin su içine kaçmasına sebep 
olurlar.

Kapsülleme 
Prosesleri

* yi çözünebilen kirleticiler için etkin 
verime sahiptirler. 
*Örtü materyalleri güçlü ve inert 
oldu undan ikinci bir konteynıra ihtiyaç 
göstermez. 

*Kul. malzemeler oldukça pahalıdır.
*Isıtma ve özel ekipman gerektirir. 
* lem öncesi çamur kurutulmalıdır.
*Kaplama materyali yanıcı özelliktedir. 

Solidifikasyon/Stabilizasyon Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajları
S/S i lemlerinin avantaj ve dezavantajları prosese, ba layıcılara, atı a, arazi artlarına ve di er bazı faktörlere göre 
de i iklik gösterir. Örne in puzolan-çimento tipi reaksiyonların kullanıldı ı prosesler nispeten dü ük maliyetli ve 
kullanımı kolaydır. Ancak bu proses ile atık hacmi ve a ırlı ı artınca büyük miktarda  malzemeye ihtiyaç duyulur. 
Polimerik materyallerde kapsülleme durumunda ise  hacim artı ı çok küçük olur ve bazı durumlarda ürün performansı
önemli derecede artar. Ancak bazen maliyette artı lar ve proseste güçlükler olu abilece i gösterilmi tir.
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S/S Yönteminin Etkinli ini Belirlemek çin
Uygulanabilecek Testler 
S/S Prosesi uygulanmı  materyallere, i lemin etkinli ini
ölçmek için çe itli testler uygulanır. Fiziksel yöntemler, 
atıkları stabilizasyondan önce ve sonra tanımlamak için 
uygulanırken, kimyasal yöntemler performans 
de erlendirmesi için yardımcı olabilecek sızıntı testleri gibi 
testleri içerir. Stabilize atı a, çevrede maruz kalabilece i
etkileri laboratuarda simule eden testler uygulanarak, 
materyale do al ortama bırakıldı ında kar ıla abilece i
durumlara benzer sızma yaratacak etkiler yaparak sonuçlar 
de erlendirilir. Bu ekilde stabilize edilmi  atıkta çevrede 
uzun dönemde meydana gelebilecek etkiler laboratuar 
artlarında yaratılarak, bu etkilerin stabilize edilerek 

tehlikeli özelli i giderilmi  olan atıkta ne gibi de i ikliklere
yol açaca ı daha ba ında belirlenebilir (3,4). 

SONUÇ
S/S Teknolojisi ile ilgili yapılmı  çalı malar oldukça 
fazladır. Bunlardan sonuçlanan ve sıklıkla referans olarak 
kullanılanlara örnekler verilmi tir.
Idachaba ve di . (2002), konuyla ilgili bir çalı malarında
atık/çimento oranının mikrobiyal stabiliteye etkileri 
ara tırılmı , örnek olarak krom nitratlı atık kullanılmı tır.
Ba layıcı madde olarak portland çimentosu uygulanarak 4 
farklı krom nitrat/çimento kombinasyonu çalı ılmı tır.
A ırlıkça %4.8 , %8.7 , %10.7 , %15.9 krom nitrat 
uygulanmı tır. Çalı mada stabilize atıktaki Cr miktarının
%4.8’den %8.7’ye çıkarılmasının toplam Cr sızıntısını
etkilemedi i, mikrobiyal stabiliteye de önemli bir etkisinin 
olmadı ı belirlenmi tir.

Katıla tırılmı  Materyalin Kalitesinin De erlendirilmesi
Tablo 3.  Katıla tırılmı  Materyalin Kalitesini Belirleyen Parametreler 

Özellik Sa lanması Gereken De er Kar ıla tırma De eri

Permeabilite (28 gün) <1x10-7 m/s 
Kum: 1x10-4-5x10-5 m/s 
Silt: 1x10-6-1x10-7 m/s 
Beton: 1x10-8 m/s 

Dayanım (28 gün) <0.34 MN/m2 
(3.4 kgf/cm2) 

Beton: 30 MN/m2 
Mortar: 20 MN/m2 

Yıkama suyu kalitesi* 
(Sızıntı suyu kalitesi) 

pH: 8-11 
KOI < 280 g/m3 
Toplam CN < 1 g/m3 
Toplam sülfür < 5 g/m3 
Toplam fenol < 5 g/m3 
NH3 < 40 g/m3 
Toksik a ır metaller: 
Zn < 10 g/m3, Hg < 0.5 g/m3,, 
Di erleri (Cd, Cr, Cu, Ni, Pa, V, 
Ba, Co, Mo, Sn, As, Se, Sb) < 5 
g/m3, Pestisidler < 0.1 g/m3  

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 28 gün bekletilmi  50 g katıla tırılmı  materyal ince toz haline getirilir; 500 ml. distile su ile karı tırılır; Whatman 
No:2 filtre ka ıdından süzülür(1) 

Krom miktarı %10.7 ve %15.9’a çıkarıldı ında ise mikrobiyal stabilite önemli oranda azalmı , Cr sızıntısı 3 kat ve 1.3 
kat artmı tır. Sonuç olarak krom miktarındaki artı ın stabilize atı ın mikrobiyal parçalanmaya dayanımını azalttı ı
belirlenmi tir.

Chang ve di . (1999), çalı malarında elektrokaplama ve tabakhane atık çamurlarına ba layıcı olarak, çimento, uçucu 
kül, cüruf ve sönmemi  kireç ekleyerek S/S uygulaması yapmı lardır. Çalı mada % 14 cüruf, % 55 uçucu kül, % 14 
kireç ve % 17 çimentodan olu an karı ımın optimum karı ım oldu u, fakat bu oranların sızma konusunda tatmin edici 
bir sonuç vermesine ra men, kabul edilebilir bir basınç dayanımı sa lamadı ı belirlenmi tir. Uygun bir sızıntı özelli i

Tablo 2.Stabilizasyon/solidifikasyon etkinli ini
belirlemek için uygulanabilecek testler 

Fiziksel testler  

ndeks Özellikleri Testleri: 
Partikül Da ılımı Analizleri(ASTM D422-63) 
Atterberg Limitleri(ASTMD4318-84) 
Nem oranı(ASTMD2216-80) 
Askıdaki Katılar
Boya Filtresi Testi 

Yo unluk Testleri
Sürme silindir metodu 
Kum konisi metodu 
Nükleer metod 
Kompaksiyon Testleri 
Permeabilite (geçirgenlik) testleri 
Dü en kafalı permeabilite deneyi 
Sabit kafalı permeabilite deneyi 
Dayanım Testleri 

Kimyasal testler 

TCLP
EP Tox 
Cal. WET 
MEP
MWEP 
Denge sızdırma testi 
Asit Nötralizasyn Kapasitesi 
Sıralı Ekstraksiyon Testi 
Sıralı Kimyasal Ekstraksiyn 
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ile birlikte uygun basınç dayanımının elde edilebilmesi için çimento oranının artırılması ve su/ çimento oranının
azaltılması gerekti i sonucuna varılmı tır.

Chan ve di . (2000), otomobil fren fabrikası atık tozlarına portland çimentosu ve Portland çimentosu ile birlikte aktif 
karbonu birlikte kullanarak S/S uygulamı lardır. Sızıntı ile ilgili özellikleri belirlemek için TCLP yöntemi 
uygulanmı tır. Çalı ma sonucunda görülmü tür ki, çimentoyla birlikte aktif karbonun kullanılması, sadece çimento 
uygulamasına göre sızıntıda  % 4-24 oranında daha fazla bir azalma sa lamı tır. Sadece çimentonun kullanıldı ı
durumda, sızıntılar en yüksek Ba olmak üzere sırasıyla, Zn, Pb, Cr, Cu ve Fe’de olmu tur. Katıla tırılmı  numunelerin 
basınç dayanımlarının spesifik de er olan 414 kPa (4.14 kgf/cm2) de erinden fazla oldu u, 1-12 Mpa (10-120 kgf/ 
cm2) arasında de erler aldı ı belirlenmi tir. Maliyet konusunda yapılan analize göre, düzenli depolama maliyeti ile 
kar ıla tırıldı ında, çimento ile S/S yapılması durumunda maliyette % 40.3, aktif karbon-çimentonun birlikte 
kullanılması durumunda ise % 43.8’lik bir artı  oldu u belirlenmi tir. Maliyetler dü ünüldü ünde ise, yeni 
yönetmelikler yürürlü e girmedi i sürece i letmeler tarafından yöntemin uygulanabilirli inin mümkün olup olmadı ı
belirsiz olarak nitelendirilmi tir.

Rha ve di . (2000), çalı malarında, cüruf ile S/S prosesi uygulanan tehlikeli atıkta, cüruf karı ımında Cr ve Pb’un 
kimyasal kararlılı a etkisi incelenmi tir. Ba layıcı olarak uçucu kül ve alçı ta ı denenmi tir. Cürufa alçı ta ı eklendi i
durumda, basınç dayanımının arttı ı belirlenmi tir. Bu durumda olu an fazlar mikroyapının yo unla masına neden 
olmu , aynı zamanda a ır metal iyonlarının sızmasında azalma gözlenmi tir. Cüruf ve uçucu kül birlikte kullanıldı ında
da basınç dayanımı artmı , aluminyum hidrat olu umu ve iyon de i imi ile sızmada azalma sa lanmı tır. Sonuç olarak, 
ortamda krom iyonları varlı ında, aluminyum hidratların yapısındaki aluminyum atomları ile katı solüsyon içindeki bir 
ba ka iyonla olu turdu u bile ik sayesinde, temelde solidifikasyonun olu tu u sonucuna varılmı tır.

Jang ve Kim (2000), yaptıkları bir çalı mada, maden atıklarının ve uçucu külün elemental kompozisyonunun 
belirlenmesi için üç tip asidik çözelti ( 0.1 N HCl, HNO3-HClO4 ve HNO3-HCl) uygulamı lardır. Ayrıca, kimyasal 
fraksiyonların belirlenmesi için bir ardı ık ekstraksiyon prosedürü uygulamı lardır. Solidifiye ve stabilize olmu
materyal için uygun çimento, atık ve uçucu kül oranının tespit edilmesi amacıyla üçüncü, yedinci ve yirmi sekizinci 
günlerde basınç dayanımı ölçümleri yapılmı tır. En yüksek dayanımın elde edildi i karı ım oranı % 85 çimento, %5 
maden atıkları ve %10 uçucu kül eklindedir. Ayrıca, S/S prosesinde hazırlanan numunelerin daha uzun süreler nem 
odasında bekletilmeleri durumunda, a ır metal sızma miktarının azaldı ı görülmü tür.

Park (2000), a ır metal içeren çelik endüstrisi zararlı atıklarının S/S’unda  üç ayrı ba layıcı kullanmı lardır: Portland 
çimentosu(OPC), klinker fırın tozu (CKD), modifiye portland çimentosu ve klinker fırın tozu ile katıla mayı
hızlandırıcı bir madde (QSA) içeren Portland çimentosu. Çalı mada, klinker fırın tozunun içeri indeki alkaliler, 
katıla ma ve hidratasyonu hızlandırıcı etki göstermi ; hızlandırıcı madde ise, katıla mayı hızlandırıcı ve basınç
dayanımını artırıcı e ilim göstermi tir. Yüksek alkali içeri e sahip klinker fırın tozu ile çimento birlikte kullanıldı ında,
a ır metal sızıntısı azalmı , basınç dayanımı ise artmı tır. Klinker fırın tozu ve hızlandırıcı içeren çimento birlikte 
uygulandı ında ise, hidrat olu umunun çok fazla olması dolayısıyla yüksek basınç dayanımlarının elde edildi i ve  
sızıntıdaki a ır metal miktarının oldukça az oldu u gözlemlenmi  ve  bu yöntemin a ır metal içeri i yüksek olan 
atıkların stabilizasyonunda etkili bir ekilde uygulanabilece ine karar verilmi tir.

Valls ve Vazquez (1996), çalı malarında, kentsel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarında S/S 
uygulaması yapmı  ve bunun için ba layıcı olarak çimento ve çimento-uçucu kül kombinasyonunu ba layıcı olarak 
kullanmı lardır. Son ürünün çevresel kalitesinin de erlendirilmesi amacıyla ürüne, çevredeki durumu simule eden 
Hollanda Sızma Testi (Netherland Leaching Test) gibi birkaç sızma testi uygulanmı tır. Bu testler ile olası sızıntılar;
a ır metaller, sülfatlar, kloridler, fosfatlar ve organik bile enler  açısından de erlendirilmi tir. Çalı mada arıtma çamuru 
olarak, anaerobik biyolojik proses çıkı ı çamuru kullanılmı tır. Arıtma çamurunda ve sızıntıda  TOC, A ır metal 
konsantrasyonları, Kloridler, Fosfatlar, Sülfatlar ve AOX   analizleri yapılmı tır. Mortar örnekleri; nemli çamur, kalkerli 
kum, Portland I 45A Çimentosu (orta yüksek dayanımda çimento), musluk suyu kullanılarak  hazırlanmı tır. Bazı
karı ımlarda hidratasyon geli tirici ve hızlandırıcı olarak çamurun içerdi i organik maddelerin etkilerine kar ı kalsiyum 
klorid eklenmi tir ve cementin bir  kısmı yerine uçucu kül kullanılmı tır. Basınç dayanımları incelendi inde, uçucu kül 
katkısının olmadı ı, fakat hızlandırıcı olarak CaCl2’in uygulandı ı karı ımlarda dayanım, karı ımların ço unda
10MPa’ın üzerinde bulunmu tur. Uçucu kül katkılı, hızlandırıcısız karı ımlarda ise basınç dayanımları< 10 MPa olarak 
belirlenmi tir. Sızıntıda ve çamurda TOC ölçümleri sonucuna göre stabilizayon sonucunda TOC konsantrasyonunda 
%25 ile %60 arasında azalma oldu u belirlenmi tir. AOX Konsantrasyonunun da oldukça dü ük oldu u belirlenmi tir.
Çalı mada kirletici maddelerin portland çimentosu tarafından yüksek oranda fikse edildi i belirlenmi tir.

Vals ve Vazquez (2000), bir ba ka çalı malarında çamur-çimento ve çamur-çimento-uçucu kül uygulamı  ve 
de erlendirmeler; priz hızı (uygun karı ım), olu turulmu  hidratasyon ürünü ve ula ılan pH de erleri vasıtasıyla
kimyasal stabilite ve olu turulmu  sistemde organik bile enler ve mikroorganizmaların konsantrasyonları ve tipleri 
üzerine  yapılmı tır. Kullanılan arıtma çamuru anaerobik biyolojik çamurdur. Çalı mada, çamurun karakterizasyonunda, 
mikrobiyal içerik ve organik bile en içeri inin hesaba katılması gereklili i vurgulanmı tır. Çamurun karakterizasyonu 
yapılırken, çamur içeri indeki katı ve sıvı ya lar ve karbonhidratlar da belirlenmi tir.  Bu bile enlerin, priz ve 
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sıkıla ma(hardening) prosesini direkt olarak etkiledi i vurgulanmı tır. Çalı mada mikrobiyal içerik ve organik 
bile enler analiz edilmi tir. Çimento hamurları, çe itli atık katkılarıyla çalı ılmı tır: toplam karı ımda %50, 35 ve 25 
ıslak çamur uygulanmı tır. S/S sisteminin fiziksel de erlendirilmesinin yapılabilmesi için çamur-çimento karı ımına
eklenen uygun su içeri i ve farklı karı ımlarda bu hamurlarda olu mu  priz ba langıcı ve priz sonu belirlenmi tir.
Çalı mada uçucu kül,% 5, 10, 15 ve 25 portland çimentosu yerine uygulanmı tır. Priz zamanı sonuçlarına göre, çamur 
miktarı arttıkça priz ba langıcı ve sonu daha çok gecikti i belirlenmi tir. Çalı mada, ortamın alkalinitesinin, çamurdaki 
organik bile enlerin ve mikroorganizmaların nötralizasyonuna ve parçalanmasına yardım etti i ve  sistemin stabilitesini 
sa ladı ından bahsedilmi tir. Çalı mada proteinlerin, ya ların ve organik azotun parçalandı ı; tam tersine 
karbohidratların çok az miktarda azaldı ı gözlenmi tir. Bu sonuca göre mikroorganizmal içeri in özellikle aeroblar, 
enterobakteriler ve koliformların azaldı ının belirlenmesi sürpriz olmamı tır. Çalı ma sonuçları de erlendirildi inde,
karı ımda çimentonun hidratasyon ürünlerinin formasyonuna ba lı olarak katı ve dayanıklı bir sistem olu tu u
görülmü tür. Kalsiyum klorid gibi hızlandırıcıların eklenmesi ile prosesin gecikmesi dengelenmi tir. Bu katkıların
hidratasyon reaksiyonuna yardım etti i, yüzey alanını arttırdı ı ve hidrate formun morfolojik karakteristiklerini 
de i tirdi inden bahsedilmi tir.
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ÖZET 
Çevrede önceden bilinmeyen, tanınmayan, öngörülmeyen veya üpheli olmayan kimyasal kirleticilerden 
kaynaklanabilecek tehlikeler uzun süredir çevre bilimcilerin büyük ilgisini çekmektedir. Potansiyel çevre kirleticilerin 
daha fazla zarar vermeden erken tanımlanması ve ara tırılması konusu ekoloji ve insan sa lı ı açısından büyük önem 
ta ımaktadır. Farmasotik ilaçlar (veterinerlik ve yasadı ı dahil) ve kozmetik, yiyecek katkı maddeleri ve di er ki isel
bakım ürünleri metabolitleri ve dönü üm ürünleri dünya çapında büyük miktarda kullanılmakta ve miktarları tarım
kimyasallarınınkine yakla maktadır. Piyasaya sürekli yeni ilaçların giri i mevcut geni  kimyasal paletini arttırmakta ve 
büyütmektedir. laçlar, insan/hayvan sa lı ını korumak, hastalıkların te hisi, tedavisi ve önlenmesi için kullanılan
kimyasallardır. laç aktif maddeleri atıksulara insan dı kılarından ve hastane atıksularından ula abilmekte ve atıksu
sistemindeki kaçaklardan yeraltısularına sızabilmektedir. Hastane atıklarının depolandı ı depo alanları ve ilaç üretim 
yerleri di er olası kaynaklardır. Bu maddelerin büyük bir kısmı arıtma tesislerinde uzakla tırılamadıkları için atıksular
ile sulara, oradan da yeraltı sularına ula maktadır. imdiye kadar yapılan çalı malar, su kaynaklarına ve besin zincirine 
karı an ilaç aktif maddelerinin ve metabolitlerinin ekosistem ve insan sa lı ı için gerçek bir tehdit olu turdu unu
göstermektedir. Çalı mada bu maddelerin çevrede bulunu ları, davranı ları ve etkileri; atıksulardan ve sulardan 
uzakla tırılmaları incelenecektir. 
Anahtar Sözcükler : laçlar, yüzeysel sular, yeraltı suları, atıksular, toksisite. 

ABSTRACT
Risks from previously unknown, unrecognized, unanticipated, or unsuspected chemical pollutants in the environment 
have long been a great concern of environmental scientists. Early identification and investigation of potential 
environmental pollution issues before they worsen are  critical for protecting ecologic and human health. 
Pharmaceuticals (including illicit and veterinary) and cosmetics, supplements and other personal care products are used  
in large amounts throughout the world and quantities are on par with agrochemicals. Continuous introduction to the 
marketplace of new drugs is increasing and enlarging present chemical palette. Drugs are chemicals used for the 
protection of human / animal health, diagnosis, treatment and preventing of diseases. Drugs can be introduced to the 
wastewaters with the urine and feces and from the hospital wastewaters and leaches from the leakages of the sewage 
system into the groundwaters. Other possible sources are landfills of hospital wastes and drug manufacturer. Drugs are 
mostly not removed during wastewater treatment and, therefore, they are released into the surface waters and reach 
groundwater. Current research shows that drugs and metabolites entering water supplies and the food chain pose a real 
threat to the ecosystem and human health. In this paper; occurence, fate and effects of this substances in the 
environment and their removal from the waters and wastewaters will be presented. 
Keywords : Drugs, surface water, groundwater, wastewater, toxicity. 

G R
Farmasotikler modern hayatın önemli ve vazgeçilmez unsurlarıdır. nsanlar ve hayvanlar için ilaçlarda, tarımda ve su 
kültüründe kullanılırlar. Farmasotiklerin çevrede bulunu ları ilk olarak 1970 lerde bilim çevresinin ve halkın dikkatini 
çekmi tir. Ancak doksanlı yıllara kadar farmasotiklerin do ada bulunu ları, davranı ları ve etkileri hakkında çok az 
çalı ılmı tır. Bu süre kapsamında a ır metaller, polisiklik hidrokarbonlar, dioksinler, furanlar, pestisitler ve deterjanlar 
gibi çevre kirleticiler geni  ölçekte incelenmi tir. Doksanların ba ından itibaren endokrin sistem ilaçları ve lipid 
dü ürücü ilaçlar gündeme gelmi tir (Kümmerer, EPA; Daughton ve Ternes, 1999). Bu tarihten sonra hormonlar ve 
di er farmasotikler için A.B.D. ve Avrupa da pek çok çalı ma yapılmı tır.

Tıbbi maddeler ile bu kadar ilgilenilmesinin önemli bir nedeni biyolojik bir etki yaratmak için üretilmi  olmalarıdır.
laçlar, uzun süre depolanabilmeleri ve kolayca yutulabilmeleri için mümkün oldu unca stabil üretilirler. Membranları

geçebilecek kadar lipofiliktirler ve etkime noktalarına ula abilmeleri için –özellikle a ızdan alınanların- ilaçların
enzimlere kar ı dayanıklı olmaları ve midenin asidik pH de erinde hidrolize olmamaları arttır. Dayanıklı olmaları ve 
sıvı fazda hareketliliklerinin yüksek olması gereklidir (wasser-wissen.de, Halling-Sorensen vd., 1998; Ternes, 1998). 
Bu özellikleri nedeniyle ilaç aktif maddeleri / dönü üm ürünleri biyoakümüle olabilirler ve sucul veya karasal 
ekosistemlerde etkilere sebep olabilirler  (Halling-Sorensen vd.,1998; Ternes, 1998).
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laç aktif maddelerinin çevreye giri i çe itli yollarla olmaktadır. nsanlar ve hayvanlardan ba layan bu çevrimde ilaç 
aktif maddeleri atıksulara, topra a, yeraltı sularına ve yeterli arıtım yapılmadı ı takdirde içme sularımıza kadar ula ırlar
(Halling-Sorensen vd., 1998; Ternes, 1998; Daughton ve Ternes, 1999).  Hayvanlar ve insanlar için kullanılan tıbbi
maddelerin sucul çevreye giri  yolları ayrıntılı olarak ekil 1 de verilmi tir. Tıbbi ürünler kabaca ikiye ayrılabilir:
nsanlar tarafından kullanılan tıbbi ürünler (F1) ve veterinerlik ilaçları (F2). Veterinerlik ilaçları çiftlik hayvanı

yeti tiricili inde ve kümes hayvanı üreticili inde kullanılırlar (F3). Bunlara ilave olarak, meralardaki çiftlik 
hayvanlarının tedavisi için kullanılan ilaçlar (F4) ve balık çiftliklerinde kullanılan yem katkıları (F5) veterinerlik amaçlı
kullanım yoluyla do aya karı ırlar. nsanlar tarafından kullanılan tıbbi ürünler üre ve dı kı yoluyla kanalizasyona (F6) 
ve oradan da atıksu arıtma tesisine (F7) ula ırlar. Ksenobiyotikler örnek alınırsa burada maddenin 3 türlü davranı
olasılı ı vardır : i) madde tamamen su ve CO2 e mineralize olur (örn. Aspirin) ii) madde lipofiliktir ve kolayca 
parçalanmaz. Böylece maddenin bir kısmı çamurda tutulur. iii) madde lipofilik halinden daha hidrofobik bir forma 
metabolize olur, ancak dayanıklı hale gelir. Bu ekilde arıtma tesisinde giderilemez ve atıksu ile atılarak (F9) alıcı
sulara karı ır (F9). Metabolitlerin biyolojik olarak hala aktif olmaları durumunda da ortamdaki sucul organizmaları
etkiler (F11). Çamurda tutulma olasılı ı olan maddeler; çamurun tarlalara serilmesi durumunda mikroorganizmaları ve 
yararlıları etkileyebilir (F12).  Ahırlardaki hayvanlar için büyümeyi destekleyici olarak kullanılan tıbbi maddeler 
ço unlukla gübreye kadar ula ır (F13). Bu maddeler toprak organizmalarını etkileyebilir (F14). Araziye yayılmı  olan 
arıtma çamurlarındaki ve gübredeki hidrofilik maddeler ya murlar sonucunda sızma ile sucul çevreye ula ırlar (F15). 
Arazideki hayvanlar için kullanılan tıbbi maddeler üre ve dı kı yoluyla do rudan araziye atılır (F16). Yüksek lokal 
konsantrasyon toprak organizmalarını etkiler (F17). Araziye yayılmı  tıbbi maddelerin toprakta mineralize olmaları
veya yeraltısularına ula maları da olasıdır. Balık çiftliklerinde kullanılan tıbbi maddeler do rudan alıcı sulara karı ır,
çünkü antibiyotik ve di er ilaçlarla balıkları tedavi etmenin en iyi yolu yem katkılarını kullanmaktır. Verilen yem 
katkılarının büyük bir kısmı balıklar tarafından yenmedi i için kafeslerin içinden dü erek deniz yata ında birikir. Bu 
maddeler sucul organizmaları etkileyebilir (F18). nsanların kullanımı için satılan tıbbi maddelerin bilinmeyen bir kısmı
insanlar tarafından atık olarak tuvaletlere atılırlar ve kanalizasyon sistemine karı arak arıtma tesisine ula ırlar (F19) 
(Halling - Sorensen vd., 1998). 
nsan kaynaklı ilaçların çevreye giri i kullanılan ilaçların dozu ve miktarına, vücuttan atılma sıklı ına, ilacın katılara

tutulma e ilimine ve atıksu arıtma tesisindeki / depo alanındaki mikroorganizmaların metabolik dönü türme 
yeteneklerine ba lıdır (Daughton ve Ternes, 1999). laçların ço u insan vücudundan sadece çok az dönü türülmü  veya 
hiç de i meden atılır. Bu maddeler atıksu arıtımı esnasında uzakla tırılamazlar ve böylece bazı farmasotik aktif 
bile ikler hemen hemen hiç de i meden atıksu arıtma tesislerinden alıcı ortamlara de arj edilirler (Heberer, 2002; 
Reddersen vd., 2002; Dietrich vd., 2002; Mersmann,2003).   

Farmasotiklerin Atıksularda, Yüzeysel Sularda, Yeraltı Sularında ve çme Sularında Bulunu u
Farmasotiklerin atıksularda, sucul çevrede ve içme sularında bulunmaları ile ilgili pek çok çalı ma Avusturya, Brezilya, 
Kanada, Hırvatistan, ngiltere, Almanya, Yunanistan, talya, spanya, sviçre, Hollanda ve ABD gibi birçok ülkede 
yapılmı tır. Seksenden fazla farklı farmasotik atıksu, yüzeysel su ve yeraltı sularında saptanmı tır (Heberer vd., 1997; 
Halling-Sorensen vd., 1998; Heberer vd., 1998; Stumpf vd., 1998; Ternes, 1998; Daughton ve Ternes, 1999; Hirsch vd., 
1999; Jorgensen ve Halling-Sorensen, 2000; Scheytt vd., 2000; Zuccato vd., 2000; Fare vd., 2001; Kümmerer, 2001; 
Heberer, 2002, Jones vd., 2002; Kolpin vd., 2002; Kümmerer, 2002; Reddersen vd., 2002 ). 

Antibiyotikler / antibakteriyel ilaçlar, a rı kesiciler ve ate  dü ürücü ilaçlar, antiepileptik ilaçlar, sitostatik ilaçlar, beta - 
blokerler, kandaki ya ı düzenleyici ilaçlar ve sentetik steroidler çe itli ara tırmacılar tarafından sularda bulunan 
ilaçlardır. Yaygın kullanımları nedeniyle a rı kesiciler/ate  dü ürücüler ve antibiyotikler çevrede bulunu ları burada 
ayrıntılı olarak ele alınmı tır.

FEDESA’nın verilerini esas alarak AB ve sviçre’de 1999 yılında 13288 ton antibiyotik kullanıldı ını belirtmi tir. ABD 
de 2000 yılında üretilen yakla ık 16200 ton antibiyoti in %70 i çiftlik hayvanı yeti tiricili inde kullanılmı tır. Bu 
miktar insan tıbbında kullanılanın 8 katıdır (Kümmerer, 2003). Antibiyotiklerin %30 – 90 ı üre ile aktif maddeler olarak 
insan vücudundan atılırlar. Antibiyotiklerin bakterileri etkileme gücü arıtma tesislerindeki biyolojik proseslerle de i ir.
Polar antibiyotikler büyük olasılıkla giderilemezler, çünkü giderim için kullanılan aktif karbon adsorpsiyonu hidrofobik 
etkile imlerle yürür (Hirsch vd., 1999). Bunun sonucu olarak alıcı sular ve di er çevre ortamları kirlenebilir. Bu ekilde
do aya ula an antibiyotiklerin bir kısmı yarı ömürlerinin uzun olması nedeniyle uzun yıllar do ada bulunabilir. Örne in
klofibrin asidi 21 yıl dayanıklıdır. Kullanımının yasaklanmı  olmasına ra men talya’da göl ve nehirlerde klofibrin asidi 
saptanmı tır (Zuccato vd., 2000). Antibiyotiklerin kullanımındaki artı  mikroflorada ilaçlara kar ı direncin artı ına yol 
açar. Bu direnç dü ük antibiyotik konsantrasyonları ile artar (Jorgensen, 2000). Antibiyotiklerin çevrede bulunu u ile 
ilgili birçok çalı ma yapılmı tır. Antibiyotikler yüzeysel sularda, yeraltısularında ve atıksularda genellikle µg/L
seviyelerinde bulunmu tur. Tablo 1 de çe itli antibiyotiklerin çevrede bulunu ları verilmi tir.
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ekil 1. nsanlar ve hayvanlar için kullanılan tıbbi maddelerin çevredeki beklenen yayılma davranı ları (B. Halling 
Sorensen vd., 1998 den alınmı tır).
Figure 1. Anticipated exposure routes of veterinary and human medical substances in the environment (after B. Halling 
Sorensen et al., 1998). 

a. Antibiyotikler / antibakteriyel ilaçlar:Dünya çapında antibiyotik tüketiminin yıllık 100000 – 200000 ton arasında
oldu u tahmin edilmektedir. 1996 yılında Avrupa Birli i’nde yakla ık 10200 ton antibiyotik tüketilmi tir. Bu miktarın
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yakla ık %50 si veteriner ilaçlarında ve büyümeyi destekleyici maddelerde kullanılmı tır. Kümmerer (2002), Avrupa 
Hayvan Sa lı ı Federasyonu, 
Tablo 1. Antibiyotiklerin çevrede bulunu ları
Table 1. Occurence of antibiotics in the environment 

MADDE M KTAR BULUNDU U YER REFERANS 
Ampisilin 20 – 80 µg/L Hastane atıksuyu Kümmerer, 2001 
Kloramfenikol max. 0,06 µg/L Yüzeysel su Hirsch vd., 1999 
Siprofloksasin 0,7- 124,5 µg/L

249 – 405 ng/L 
 3 – 87 µg/L

Hastane atıksuyu 
Arıtma tesisi çıkı ı
Hastane atıksuyu 

Kümmerer, 2003 
Heberer, 2002 

Klaritromisin max. 0,24 µg/L
max. 0,26 µg/L
medyan 18,1 ng/L 
medyan 8,3 ng/L 
max. 20,3 ng/L 
medyan 1,6 ng/L 

EAAT* çıkı
Yüzeysel su 
EAAT çıkı
Lombardo Nehri 
Po Nehri 
Po Nehri 

Hirsch vd., 1999 

Zuccato vd., 2005 

Eritromisin max. 6 µg/L
~ 1 µg/L

0,7 – 17,4 ng/L 
10 – 630 ng/L 
medyan 47,4 ng/L 
medyan 4,5 ng/L 
max. 15,9 ng/L 
medyan 3,2 ng/L 

EAAT çıkı
Nehir suyu 

Nehir suyu 
Nehir sedimenti 
EAAT çıkı
Lombardo Nehri 
Po Nehri 
Po Nehri 

Hirsch vd., 1999 
Halling – Sorensen 
vd., 1998; 
Zuccato vd., 2000 

Zuccato vd., 2005 

Eritromisin – H2O max. 1,7 µg/L Yüzeysel su Hirsch vd., 1999 
Dehidroeritromisin 
(Eritromisin  met.) 

— 49 ng/L Yeraltısuyu Sacher vd., 2001 

Norfloksasin 45 – 120 ng/L Arıtma tesisi çıkı ı Heberer, 2002 
Oksitetrasiklin 0,1 – 11 µg/g Sediment Halling – Sorensen 

vd., 1998 
Penicilin grupları > 25 ng/L 

> 10 ng/L 
Nehir suyu 
Kullanma suyu 

Halling – Sorensen 
vd., 1998 

Roksitromisin max. 1 µg/L
max. 0,56 µg/L

EAAT çıkı
Yüzeysel su 

Hirsch vd., 1999 

Sülfametoksazol — 410 ng/L 
~ 1 µg/L

max. 2 µg/L
max. 0,48 µg/L
max. 0,47 µg/L
127,2 ng/L 

Yeraltısuyu
Nehir suyu 

EAAT çıkı
Yüzeysel su 
Yeraltısuyu
Hastane atıksuyu arıtma tesisi 
çıkı ı

Sacherer vd., 2001 
Halling – Sorensen 
vd., 1998 
Hirsch vd., 1999 

Zuccato vd., 2005 

Sülfametazin max. 0,16 µg/L Yeraltısuyu Hirsch vd., 1999 
Tetrasiklin 0,2 µg/kg

~ 1 µg/L
Toprak
Nehir suyu 

Kümmerer, 2001 
Halling – Sorensen 
vd., 1998 

Trimetopirim max. 0,66 µg/L
max. 0,2 µg/L

EAAT çıkı
Yüzeysel su 

Hirsch vd., 1999 

*EAAT = Evsel Atıksu Arıtma Tesisi 

b. Analjezikler ve ate  dü ürücü ilaçlar 
Bu ilaçlar ço unlukla a rı kesici olarak insan sa lı ı için kullanılmaktadırlar ve reçetesiz satı ı serbesttir. En yaygın
kullanılan ilaçlardır. Asetaminofen (Parasetomol) ve asetil salisilik asit (ASA) en çok satılan ilaçlardır. Almanya’da bir 
yılda satılan toplam ASA miktarı 500 tonu geçmektedir. Bunun yanında diklofenak 75 ton ve ibuprofen 180 ton yıllık
satı a ula maktadır. Çe itli ara tırmacılar tarafından atıksular, yüzeysel sular ve yeraltısuyunda a rı kesicilerin / ate
dü ürücülerin bulunu ları Tablo 2 de verilmi tir. Heberer ve arkada ları (2002) yaptıkları çalı mada Almanya’daki 
birkaç içme suyu numunesinde de eser miktarda diklofenak, ibuprofen ve fenazon bulmu lardır. Ternes (1998), 
Almanya’daki farklı nehir ve atıksu arıtma tesislerinde yaptı ı ara tırmada atıksu arıtma tesisi giri  suyunda en yüksek 
konsantrasyonda bulunan farmasoti in salisilik asit oldu unu saptamı tır.

Tablo 2. A rı kesicilerin / ate  dü ürücülerin çevrede bulunu ları.
Table 2. Occurence of analgesic / antiinflammatory 
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MADDE M KTAR BULUNDU U YER REFERANS 
Aminofenazon 0,2 µg/L

0,1 µg/L
EAAT giri
EAATçıkı

Heberer, 2002a 

Asetaminofen — 10 µg/L
6 µg/L

EAAT çıkı
EAAT çıkı

Kolpin vd., 2002 
Daughton ve Ternes, 1999 

Asetil salisilik asit 
(ASA)

0,22 µg/L
max. 1,5 µg/L
max. 0,34 µg/L

Kanalizasyon çıkı ı
Arıtma tesisi çıkı ı
Yüzeysel su 

Ternes, 1998 
Daughton ve Ternes, 1999 

Diklofenak Ort. 3,02 µg/L
Ort. 2,51 µg/L
0,81 µg/L
0,15 µg/L
max. 380 ng/L 
max. 7,1 µg/L
max. 4,7 µg/L

EAAT giri
EAAT çıkı
Arıtma çıkı ı
Nehir
Yeraltısuyu
EAAT giri
EAATçıkı

Heberer vd., 2001 

Ternes, 1998 

Scheytt vd., 2000 
Heberer, 2002a 

Dimetilaminofenazon max. 1 µg/L
max. 0,34 µg/L

Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 

Daughton ve Ternes, 1999 

Fenazon 0,41 µg/L
0,95 µg/L
< 10 – 1250 ng/L 
0,92 µg/L
0,52 µg/L

Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 
Yeraltısuyu
EAAT giri
EAAT çıkı

Daughton ve Ternes, 1999 
Heberer vd., 1997 
Heberer, 2002a 

Gentisik asit
(ASA metaboliti) 

4,6 µg/L
0,59 µg/L
1,2 µg/L

Kanalizasyon giri
Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 

Ternes, 1998 
Daughton ve Ternes, 1999 

buprofen 0,87 –  85 µg/L
2,7 µg/L
max. 3,4 µg/L
max. 0,53 µg/L
max. 12 µg/L

< 5 –  41 ng/L 
17 – 139 ng/L 
max. 200 ng/L 
0,1 µg/L
90,6 – 92,4 ng/L 
1 – 4 ng/L 
— 220 ng/kg 
medyan 121,2 ng/L 
medyan 20 ng/L 
medyan 13 ng/L 

Kanalizasyon çıkı
Yüzeysel su 
Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 
Çöktürme tankı çıkı ı
Ren Nehri 
Farklı nehirler 
Yeraltısuyu
EAAT çıkı
Nehir suyu 
Nehir suyu 
Nehir sedimenti 
EAAT çıkı
Lambro Nehri 
Po Nehri 

Farre vd.,2001 

Daughton ve Ternes, 1999 
Halling-Sorensen vd., 
1998

Scheytt vd., 2000 
T.Heberer, 2002a
Zuccato vd., 2000 

Zuccato vd., 2005 

Indometasin max. 0,6 µg/L
max. 0,2 µg/L
< 5 – 26 ng/L 
17 – 121 ng/L 
0,8 µg/L
0,8 µg/L

Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 
Ren Nehri 
Farklı nehirler 
EAAT giri
EAAT çıkı

Daughton ve Ternes, 1999 
Hallig-Sorensen vd., 1998 
Heberer, 2002a 

Naproksen max. 0,52 µg/L
max. 0,39 µg/L
0,44 µg/L
0,08 µg/L

Çıkı  suyu 
Yüzeysel su 
EAAT giri
EAAT çıkı

Daughton ve Ternes, 1999 
Heberer, 2002a 

Propifenazon 1,08 µg/L
0,39 µg/L
1990 ng/L 
170 ng/L 
1465 ng/L 
200 – 9500 ng/L 
3000 – 40000 ng/L 

EAAT giri
EAAT çıkı
Yüzeysel su 
Yüzeysel su 
Yeraltısuyu
Yeraltısuyu
Depo alanı çevresi yeraltısuyu

Heberer, 2002a 

Heberer vd., 1998 
Heberer vd., 2002 
Scheytt vd., 2001 

Holm, 1995 

Salisilik asit 
(ASA metaboliti) 

54 µg/L
max. 54 µg/L
4,1 µg/L

Kanalizasyon giri
Arıtma tesisi çıkı ı
Yüzeysel su 

Ternes, 1998 
Daughton ve Ternes, 1999 
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c. Di er
Antiepileptik ilaçlar, kandaki ya ı düzenleyici ilaçlar, endokrin sistemi ilaçları, hormon ilaçları, kemoterapide 
kullanılan sitostatik ilaçlar ve X-ı ını kar ıla tırma maddeleri çevrede rastlanabilen di er ilaçlardır. X-ı ını kar ıla tırma 
maddeleri hastane atıksularında µg/L seviyelerinde bulunurken, yüzeysel sularda ng/L konsantrasyonlarında
bulunmu tur (Heberer, 2002). Sitostatik ilaçlar, hastane atıksularında ng/L seviyelerinde bulunmu tur (Ternes,1998; 
Kümmerer vd.,1997). Ternes (1998),  16 atıksu arıtma tesisi çıkı ından aldı ı numunelerde maksimum 20 ng/L 
siklofosfamid saptamı tır. Yüzeysel sularda ise sitostatik ilaçlara rastlanmamı tır.

Antiepileptik ilaç aktif maddesi karbamazepin, Almanya’da reçete ile yılda yakla ık 80 ton satılmaktadır. ngiltere’de
40 t/sene den daha fazla miktarlarda karbamazepin tüketilmektedir (Jones vd., 2002). Karbamazepin metabolize edilip 
vücuttan atılmasına ra men atıksu arıtımında bu metabolitler tekrar esas bile i e dönü ür ve çevredeki konsantrasyonu 
artar (Ternes, 1998). Farklı evsel atıksu arıtma tesisleri giri  ve çıkı  numunelerinde yapılan ara tırmalar, arıtma 
esnasında karbamazepinin yeterince arıtılamadı ını (%10 dan az) göstermi tir (Ternes, 1998; Heberer, 2002a; Clara vd., 
2004). Karbamazepin birçok ara tırmacı tarafından µg/L seviyelerinde saptanmı tır (Ternes, 1998; Daughton ve Ternes, 
1999; Heberer, 2002a, Zuccato vd., 2005). Berlin yüzeysel su numunelerinde 1075 ng/L e ula an konsantrasyonlarda 
karbamazepin saptanmı tır (Heberer, 2002). Evsel atıksuda bulunan en yüksek karbamazepin konsantrasyonu 46000 
ng/L dir (Meersmann, 2003). Alman nehirlerinde (Lahn, Kinzig, Fulda, Werra, Main, Nida ve Schwarzbach) Ternes 
(1998) maksimum 1100 ng/L karbamazepin konsantrasyonu saptamı tır. Ternes (2000), Alman içme sularında 10 – 30 
ng/L konsantrasyonunda karbamazepin saptamı tır (Mersmann, 2003). Ba ka bir antiepileptik ilaç primidon, 
Almanya’daki evsel atıksu arıtma tesisi giri  ve çıkı  sularında ve yüzeysel sularda yapılan ölçümlerde maksimum 
0,635 µg/L konsantrasyonunda bulunmu tur (Heberer, 2002).

Kandaki ya ı düzenleyici ilaç aktif maddeleri; klofibrat, etofilin klofibrat ve etofibratın aktif metaboliti olan klofibrin 
asidi ilk olarak 1970 lerde ABD deki bir evsel atıksu arıtma tesisinde saptanmı tır (Heberer,2002). Almanya’da atıksu
ile sulama yapılan alanların yakınındaki yeraltısuyu numunelerinde 4 µg/L e varan konsantrasyonlar bulunmu tur
(Heberer vd., 1997). Sacher ve arkada ları (1998), yeraltısuyunda 7,3 µg/L klofibrin asidi konsantrasyonu 
saptamı lardır. Berlin içme suyu numunelerinde maksimum 270 ng/L klofibrin asidi konsantrasyonları bulunmu tur
(Heberer vd., 1997). Buser ve arkada ları (1998), sviçre’deki göllerde ve Kuzey Denizinde dü ük ng/L 
konsantrasyonları ölçmü tür. Atıksu giri  ve çıkı  numuneleri ile yapılan pek çok çalı ma sonucunda klofibrin asidi 
refrakter kirletici olarak tanımlanmı tır. Klofibrin asidi çok dayanıklıdır ve atıksu arıtımına kar ı dirençlidir. Genellikle 
sadece % 15 – 51 i giderilir (Ternes, 1998; Stumpf vd., 1999). Klofibrin asidi dı ında ayrıca bezafibrat, gemfibrozil ve 
fenofibrin asidi de kanalizasyon çıkı larında ve yüzeysel su numunelerinde µg/L seviyelerinde saptanmı tır (Ternes, 
1998; Stumpf vd., 1999; Farre vd., 2001). Yeraltısuyu numunelerinde bezafibrat maksimum 190 ng/L, gemfibrozil ise 
maksimum 340 ng/L olarak bulunmu tur (Heberer, 2002). 

SONUÇ
laç kalıntılarının çevreye, insanlara ve di er organizmalara yaptı ı etkiler u ana kadar net bir ekilde

cevaplanamamı tır. Ancak bazı özel gruplara özellikle dikkat edilmelidir : 

sitostatik ilaçlar ve ba ı ıklık sistemi ilaçları – kanserojen, mutajen ve genotoksik etkileri nedeniyle  
antibiyotikler ve dezenfektanlar – güçlü bakteriyel toksisiteleri ve dayanıklılık arttırma özellikleri nedeniyle 
klor veren reaktifler ve iyotlu organik röntgen kontrast maddeleri – parçalanmamaları ve AOX olu turma potansiyelleri  
nedeniyle. 
a ır metal içeren maddeler; civa içeren dezenfektan ve koruyucu maddeler, platin içeren sitostatik ilaçlar, gadolinyum 
içeren röntgen kontrast maddeleri  - parçalanmazlar ve yükseltgenmi  hallerinde toksiktirler. (Kümmerer, 2001; 
Jorgensen ve Sorensen,2000, Kolpin vd., 2002). 

laç aktif maddeleri toprakta birkaç yüz µg/kg, sucul çevrede daha dü ük µg/L ve ng/L konsantrasyonlarında bulunurlar. 
Ancak ilaçlar, biyomembranlardan kolayca geçebilecek özellikte ve biyolojik parçalanmaya dayanıklı üretilirler. Bu 
ekilde lipofilik özellik kazandırılan ilaçlar besin zincirinde ve tatlısu / deniz sedimentlerinde birikir. Bu da istenmeyen 

bir durumdur. laç kalıntılarının dü ük konsantrasyonlarda veya “ilaç kokteyli” olarak uzun vadede olu turabilece i
negatif etkiler göz ardı edilmemelidir (Mersmann, 2003; Jorgensen ve Sorensen,2000; Daughton ve Ternes, 1999). 
Hedef organizması bakteriler olan antibiyotikler dü ük konsantrasyonlarında, bakterilerdeki dayanıklılı ı artırır. Bu 
durum endi e yaratmaktadır, çünkü tedavi dozlarının altındaki konsantrasyonlar ile dayanıklılı ı artan bakteriler genetik 
de i ikliklere u rarlar ve bu durum enfeksiyonların bilinen antidotlarla tedavi edilememesine yol açar (Kümmerer, 
2003; Mersmann, 2003; Jorgensen ve Sorensen, 2000). Hirsch ve arkada ları evsel atıksu arıtma tesisinde yaptıkları
çalı mada bakterilerin %70 den fazlasının en azından bir antibiyotikten etkilenmedi ini göstermi lerdir. Bakterilerin %6 
ı ise birden çok antibiyoti e dayanıklılık göstermi tir.
Çevresel dayanıklılık çevre kirlili inde önemli bir faktör olmasına ra men sürekli ve sabit bir kaynaktan yayılma söz 
konusu oldu unda sucul ortama sürekli giri  olması dayanıklı olmayan maddeleri de önemli kılar. Özellikle evsel atıksu
arıtma tesislerinden sürekli giren kirleticiler ile sucul organizmalar kendi kalıcı çevrelerinde devamlı ilaç aktif 
maddelerine maruz kalırlar. Her ne kadar akut veriler bilinmiyorsa da esas sorun bu süreç ile zaman içinde meydana 
gelebilecek etkilerdir. laç aktif maddelerinin hedef olmayan mikroorganizmalara etkisi ço unlukla bilinmemektedir. 
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Sürekli maruz kalma ile meydana gelebilecek sayı, tür veya davranı  de i iklikleri normal adaptasyon veya geli me 
zannedilebilir. Burada esas sorun tek tek organizmaların gördü ü zarar de il tüm populasyonun maruz kaldı ı negatif 
etkidir.

Çe itli ilaç aktif maddelerinin de i ik seviyelerdeki canlılara etkisini ara tıran çalı malar vardır. Laboratuar çalı maları
trilyonda bir konsantrasyonunda östrojen bile iklerinin erkek balı ın dola ım sistemi, gözler ve idrar torbası geli imini 
engelledi ini göstermi tir (Potera,2000). Wollenberger ve arkada ları, 2000,  veterinerlikte kullanılan oksolinik asit ve 
tiamulin antibiyotiklerinin tatlı su kabuklusu Daphnia manga üzerinde toksik etkisi oldu unu belirlemi lerdir. Ayrıca
metronidazol, striptomisin ve tylosin antibiyotikleri üretkenli i etkilememelerine ra men uzun süreli maruz kalmalarda 
(3–4 hafta) ölümlere yol açmı tır. Çiftçilikte ve tedavide kullanılan benzilpenisilin, klortetrasiklin, spiramisin, 
streptomisin, tetrasiklin, tiamulin ve tylosin antibiyotikleri çok dü ük konsantrasyonlarda (EC50 = 0,003 – 0,09 mg/L) 
tatlısu siyanobakteri microcystis aeruginosa için toksiktir (Halling-Sorensen,2000). Macri ve arkada ları (1988), 
çalı malarında balık yemlerinde ilaç katkısı olarak kullanılan furazolidon maddesinin sivrisinek larvası Culex pipiens 
için toksik oldu unu belirlemi lerdir.

laç aktif maddelerinin insanlar tarafından içme suyu ile alınmasındaki ters etkiler önemsiz gibi gözükmektedir. 70 
kiloluk bir insanın günde 2 litre içme suyu tüketimi oldu u kabul edilirse alaca ı maksimum ilaç miktarı tedavide 
kullanılan dozların çok altındadır (Kümmerer, 2002). Ancak suda tek ilacın bulunması ile birkaç ilacın bir arada 
bulunmasından kaynaklanabilecek riskler farklıdır. Kimyasal karı ımlar ile toksisiteler artabilir. Dayanıklı bile ikler
uzun vadeli riskleri arttırır. Ekosisteme de i ik ilaçların giri i sürdükçe kirlenmenin de i ik türlerinin ortaya çıkması
olasılı ı artacaktır.  Hijyen açısından içme suyunda ilaç kalıntılarının bulunması istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle 
kalıntıların uzakla tırılması ve azaltılması için strateji ve teknolojiler geli tirilmelidir. 

Çevrenin ilaç kalıntılarıyla kirlenmesinin önlenmesi için ilaç üretiminin ve tüketiminin kontrolü arttır. laç üretiminde 
optimizasyon, madde çe itlili inde azalma, parçalanmayan maddelerin yasaklanması veya kısıtlanması, atık
miktarlarının azaltılması ve optimum depolama, alınması gereken önlemlerdir. Ayrıca ilaç kullanımının azaltılması
yönünde çalı malar da yapılmalıdır. Riski en aza indirebilmek için çevreye bırakılan ilaç miktarı azaltılmalıdır.
Kaynakta ve tüketicide alınabilecek bu önlemleri takiben atıksu arıtımı da iyile tirilmeli ve mevcut sistemlerden daha 
ileri arıtma sistemleri ile çalı ılmalıdır. Yaygın atıksu arıtma prosesleri ilaç kalıntılarını tamamen gidermek için 
yetersizdir. Bu yöndeki çalı malar, ozonlama, UV, ileri oksidasyon prosesleri (O3 + UV, O3 / UV + H2O2), membran 
ve aktif karbon sistemlerini önermektedir (Andreozzi vd., 2002; Doll vd.,2003; Lyko vd., 2004; Salehi vd., 2004; 
Mielcke vd., 2004; Hufschmidt vd., 2004). 
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ÖZET 
Atık suların meydana getirdi i çevresel zararların etkilerini azaltmak için tasfiye tesislerinin planlamasından önce, 
yüzeysel sulardan istifade ekilleri, yüzeysel suların kirlenebilme kapasiteleri, alıcı ortamın (nehir) kalıcı artıkları
özümleme yetene i gibi özellikler bilinmelidir. Biyokimyasal Oksijen htiyacı parametrelerinin alıcı ortam olarak 
nehirlerdeki çözünmü  oksijen konsantrasyonu üzerindeki etkileri çözünmü  oksijen profili “sag” e risiyle 
incelenmektedir. Çözünmü  oksijen konsantrasyonunun doygunluk de eri ve BO  parametreleri ile canlı hayatının
devam edebilmesi için önemli kritik çözünmü  oksijen açı ı konsantrasyonları hesaplanmaktadır.
Bu çalı mada Kalyan deresinde yapılan debi, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, çözünmü  oksijen konsantrasyonu ve 
sıcaklık ölçümlerine dayanılarak elde edilen çözünmü  oksijen profilinin, Kalyan deresinin atık sular için alıcı ortam 
olarak kullanılması durumunda nasıl de i ebilece i ara tırılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sag e risi, çözünmü  oksijen konsantrasyonu, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, kritik çözünmü
oksijen açı ı, debi, sıcaklık.

EVALUATIONS ABOUT DISSOLVED OXYGEN PROFILE (SAG CURVE)FOR TRABZON ( 
MACKA ) KALYAN STREAM 

ABSTRACT
The several properties of water resources must be known before making any plans for treatment plant sizing and 
construction, and ultimate discharges to these resources. These properties include beneficial usages, waste acceptability 
and self-purification capacities, and assimilation ability. These considerations are essential to reduce the environmental 
damages which will be caused by discharged wastewaters. Effects of Biochemical Oxygen Demand parameters on 
dissolved oxygen concentrations in rivers were examined by dissolved profile “sag” curves for the receiving media. 
Critical dissolved oxygen deficit concentrations which is important living life continuation is calculated with saturation 
value of dissolved oxygen concentration and BOD parameters. In this study, variation of dissolved oxygen profile 
obtained by being based on discharge, biochemical oxygen demand, dissolved oxygen concentration and temperature 
measurements for Kalyan stream is investigated in the event that Kalyan stream is used to be receiver environment for 
waste waters. 
Keywords: Sag curve, dissolved oxygen concentration, biochemical oxygen demand, critical dissolved oxygen deficit, 
discharge, temperature. 

G R
Kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, yatırımların su kalitesi üzerindeki etkilerinin önceden tahmin edilerek 
olumsuz çevresel etkiler olu madan önce gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmi tir. Bu açıdan matematiksel 
modellemeler, henüz gerçekle memi  bir yatırımın çevresel etkilerinin tahmin edilmesi amacıyla kullanılabilecek güçlü 
bir araçtır (5). Bu sayede alıcı su ortamlarında gerçekle en birçok fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreç ve bu süreçlerle 
ilgili yüzlerce parametre tanımlanabilmektedir. 

Bünyesine eklenen artıkları özümleme ve kendi kendini temizleme kapasitesine sahip akarsulardaki kirlenmenin akarsu 
hidroli i ile de do rudan ili kisi vardır. Kirlenmenin derecesi kirletici maddenin sulandırılarak seyrelmesi ile ilgili 
oldu u için, akarsu debileri akarsudaki kirlili in derecesini belirleyen en önemli özelli i olu turur. Seyrelen organik 
kirletici maddeler, akarsu içinde yol alırken, kendi kendine biyolojik oksidasyon ile zararsız maddeler haline 
dönü ürler. Biyolojik stabilizasyonun hızı, sıcaklık ve zamana ba ımlıdır (2). Akarsuda oksijen atmosferden havalanma 
yoluyla kazanıldı ından, akarsuyun kendi kendini temizleme kapasitesi, akarsuyun debisi, zaman, su sıcaklı ı ve 
havalanma ile ilgilidir. Bu olayın iyi bir ekilde olu abilmesi için, akarsuda yeterli miktarda çözünmü  oksijen 
bulunmalı, yeterli bir ta ınma süresi olmalı, yeterli seyrelme olu malı, biyolojik oksidasyonu önleyici zehirli maddeler 
(cıva vb.) ve suya oksijen transferini engelleyici maddeler (deterjan vb.) bulunmamalıdır.
Bir akarsuda kirlilik nedeniyle ortaya çıkan biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve çözünmü  oksijen eksikli i birçok faktöre 
ba lıdır. ncelenen akarsu kesiminin özelliklerine göre, bu faktörlerin önemi ve öncelik sırası de i ebilir. Bir akarsu için 
kurulacak oksijen bilançosu modellerinde yukarıda belirtilen faktörlerin biyokimyasal oksijen ihtiyacında veya 
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çözünmü  oksijen deri imlerinde olu turacakları de i imlerin herhangi biri ana de i ken olarak seçilebilir. Bu tip 
modellerde yaygın olan yakla ım, Toplam Biyokimyasal Oksijen htiyacı (L) de i imlerinin çözünmü  oksijen 
eksikli ine ba ımlı olarak incelenmesidir (2,14,15). 

YÖNTEM
Bünyesine atık maddeler eklenen bir nehirdeki çözülmü  oksijen konsantrasyonu azalır ( ekil 1). Bunun nedeni, 
oksijenin tüketilme hızının, oksijenin üretilme hızından daha fazla olmasıdır. Dü mesine devam eden oksijen 
konsantrasyonu bir minimum seviyeye ula ır. Bu noktada çözünmü  oksijen açı ı de eri maksimumdur. Buna kritik 
çözünmü  oksijen açı ı denir. Suyun ba langıç noktasından, kritik oksijen açı ının oldu u noktaya ula ması için geçen 
zaman da kritik zaman adını alır. Atık suların ve kirli akarsuların reaerasyonu (havalanarak çözünmü  oksijen 
içeriklerinin yükselmesi), bu suların içindeki organik maddelerin giderilmesi için çok önemlidir. Bu olay sonucu atık su 
veya akarsu içindeki mikro organizmalar yeterli oksijeni bularak organik  maddeleri oksitler ve inorganik maddeler 
haline dönü türürler. Nehirdeki akımın düzgün ve sürekli, nehre eklenen di er bir akarsu veya fabrika artıklarının
debilerinin ÇO ve BO  de erlerinin belli bir zaman içinde sürekli kabul edilebilmesi, nehre eklenen artıkların kısa bir 

mesafede nehir suyu ile tam 
manasıyla karı ması, BO
ve çözülmü  oksijen 
konsantrasyonun suda 
mevcut BO  miktarı ile 
direkt orantılı olarak 
azalması, nehir dibi 
çamurundan üstteki suya 
eklenen BO  miktarının
birim zaman içinde sabit 
olması, çözülmü  oksijen 
konsantrasyonun çözülmü
oksijen açı ı ile direkt 
orantılı olarak artması,
fotosentez yolu ile üretilen 
oksijen miktarının sabit 
olması ve dispersiyonun 
etkisi çok az olaca ından
ihmal edilmesi kabulleri ile 
kirlenmi  suların oksijen 
içerikleri ve bunun zamana 
göre de i imi SAG e risi
ile incelenebilmektedir 
(2,7,8,9,17,19,20).

ekil 1. Akarsularda Çözünmü  Oksijen Konsantrasyonunun De i imi 
   Figure 1. Variation of Dissolved Oxygen Concentration In Rivers 

Çözünmü  oksijen açı ının nehir boyunca profilini veren SAG e risi denklemi en genel hali ile öyle gösterilmektedir 
(1):
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Burada; 
Dt     : ncelenen t anındaki oksijen eksikli ini ( mg/L ), 
k1 : Biyolojik oksidasyon ( reaksiyon ) hız sabitini ( gün -1 )
L0     : Ba langıçtaki toplam biyokimyasal oksijen ihtiyacını ( mg/L ) (karbonlu) 
k2 : Reaerasyon ( yeniden havalanma ) sabitini ( gün -1 ) 
k3 : Nitrifikasyon sabitini ( gün -1 ) 
N0     : Ba langıçtaki toplam biyokimyasal oksijen ihtiyacını ( mg/L ) (azotlu) 
SOD : Sediment oksijen ihtiyacını ( g O2/m

2/gün ) 
H : Nehrin ortalama derinli ini ( m ) 
D0     : Ba langıçtaki çözünmü  oksijen eksikli ini ( mg/L ) 
t        : Zaman ( gün ) 
göstermektedir. Nitrifikasyon ve sediment etkisinin ihmal edilmesi ile SAG e risi;
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eklini almaktadır. Atık suların ve nehrin karı ımının çözünmü  oksijen ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı de erleri ise; 

NA
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mix
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)(                                                                                 (3) 
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QQ

BOQBOQ
BO

).().(
)(                                                                             (4) 

eklinde bulunmaktadır.

BULGULAR
Trabzon kentine içme ve kullanma suyunu sa layacak olan Atasu Barajının sularını ta ıyan, De irmendere Havzasına
Esiro lu Beldesi sınırlarına  39º 41’ 60’’ E – 40º 52’ 57’’ N co rafik koordinatlarından dökülen Kalyan Deresi 

havzasının (havza geni li i 8,25km, 
ana kol uzunlu u 25,5km, havzanın
do al sınırları içerisindeki alanı 210,4 
km2 ) ( ekil 2) 39º 40’ 45’’ E– 40º 
51’ 53’’ N koordinatlarındaki
Temelli, 39º 42’ 07’’ E – 40º 51’ 
10’’N koordinatlarındaki De irmen 
ve 39º 42’ 05’’ E – 40º 51’ 05’’ N 
koordinatlarındaki Çiftdere 
mevkilerinden alınan numunelerle 
yapılan debi (Muline tipi alet), 
çözünmü  oksijen (Winkler metodu), 
sıcaklık (Horiba U-10 tipi alet) ve 
biyokimyasal oksijen ihtiyacı (UV-
VIS Spektrofotometre) ölçümleri 
Tablo 1 ve ekil 3-4’de verilmektedir. 

ekil 2. Kalyan Deresi Havzası (3) 
Figure 2. Kalyan Stream Basin 

Tablo 1. Kalyan Deresi Debi, Sıcaklık, Çözünmü  Oksijen ve BO  Ölçüm De erleri
Table 1. Discharge, Temperature, Dissolved Oxygen and BOD Values For Kalyan Stream 

Aylar Debi (m3/sn) Çözünmü  Oksijen (mg/L) BO  (mg/L) Sıcaklık (oC) 
Nisan 6,76 10,76 1,79 7,57 
Mayıs 5,57 10,37 1,99 8,37 
Haziran 4,82 10,83 2,24 10,53 
Temmuz 2,61 9,02 1,71 16,97 
A ustos 2,03 8,71 1,87 19,47 
Eylül 2,26 9,57 0,86 15,23 
Ekim 2,1 10,77 1,77 11,43 
Kasım 4,23 10,7 1,11 12 
Aralık 4,07 10,71 1,37 8,13 
Ocak 4,09 11,13 1,15 7,1 
Ortalama 3,85 10,25 1,59 11,68 
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ekil 3. Kalyan Deresi Debi ve 
Çözünmü  Oksijen Ölçüm 
De erleri

Figure 3. Discharge and 
Dissolved Oxygen Measuring 
Values For Kalyan 

ekil 4. Kalyan Deresi 
Biyokimyasal Oksijen htiyacı
ve Sıcaklık Ölçüm De erleri
Figure 4. Biochemical Oxygen 
Demand and Temperature 
Measuring Values 
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Kalyan deresi havzasında Alata , Çayırlar, Ergin, Ku çu, O ula aç, Ormaniçi, ahinkaya, Yüzüncüyıl, Barı lı, Temelli, 
Yeniköy ve im irli Köyü olmak üzere 12 adet köy yerle imi bulunmakta ve bu yerle im bölgelerinde 8388 ki i
ya amaktadır (3). Bu yerle imlere ait atık suların miktar 250 L/gün/ki i özgül debi de eri için %85’inin alıcı ortama 
verildi i kabulü ile QA = 0,037 m3/sn (Kalyan Havzası Atıksu Miktarı) eklinde elde edilir. QN = 6,76 m3/sn, BO N = 
1,79 mg/L , ÇON = 10,76 mg/L (Kalyan Deresi Nisan Ortalaması) de erleri, atık suyun çözünmü  oksijen 
konsantrasyonu 1 mg/L, BO  konsantrasyonu 350 mg/L de erleri atık suyun nehrin sıcaklı ına e it oldu u kabulleri ile 
(3,4) denklemlerinde yerine yazılacak olursa karı ımım ÇO ve BO  konsantrasyonu; 

snmsnm

snmsnm
ÇO mix /76,6/037,0

76,10./76,61./037,0
)(

33

33

 = 10,71 mg/L 

snmsnm

LmgsnmLmgsnm
BO mix /76,6/037,0

/79,1./76,6/350./037,0
)(

33

33

 = 3,69 mg/L= Lmix

olarak bulunur. Ba langıçtaki çözünmü  oksijen oksijen eksikli i ise; 

Do = ( Cs )7,57
o
C - (ÇO )mix = 12 – 10,71 = 1,29 mg/L 

olur. Yeniden havalanma katsayısı k2 = 0,3 gün-1 (Durgun Akarsular ve Büyük Göllerde ( 0,23 – 0,35 ) ) ve 
biyooksidasyon hız sabiti 0,28 gün-1 alınarak sag e risi denklemi kullanılırsa;

0*3.00*3,00*28,0
0 *29,1)(*

28,03,0

69,3*28,0
eeeDt   =  1,29 mg / L 

1*3.01*3,01*28,0
1 *29,1)(*

28,03,0

69,3*28,0
eeeDt     =  1,729 mg / L 

2*3.02*3,02*28,0
2 *29,1)(*

28,03,0

69,3*28,0
eeeDt    =  1,865 mg / L 

olarak hesap edilir. Kritik zaman ve bu zamana kar ılık gelen kritik oksijen açı ı ise; 
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tc                                                                              (5) 

denklemi ile; 

28,0.69,3

)28,03,0.(29,1
1.

28,0

3,0
ln.

28,03,0

1
ct  = 2,19 gün 

19,2*3,019,2*3,019,2*28,0
19,2 *29,1)(*

28,03,0

69,3*28,0
eeeDt  = 1,868 mg / L 

3*3.03*3,03*28,0
3 *29,1)(*

28,03,0

69,3*28,0
eeeDt  = 1,823 mg / L 

olarak bulunur. Benzer hesaplamalar Mayıs - Ocak ayları için yapılırsa, bu aylara ait karı ımım ÇO ve BO
konsantrasyonları, kritik zaman ve kritik oksijen açı ı de erleri Tablo 2, çözünmü  oksijen profilinin zamana göre 
de i imi ise Tablo 3 ve ekil 5’de verilmektedir. 

Tablo 2. Kalyan Deresinde ÇO, BO , kritik zaman ve çözünmü  oksijen açı ı de erleri
Table 2. DO, BOD, Critical Time and Dissolved Oxygen Deficit Values In Kalyan Stream 

 Aylar (ÇO)mix Cs  (BO )mix Do tkr  Dtkr  Dc 

Nisan 10,71 12,00 3,69 1,29 2,19 1,868 10,132 
Mayıs 10,31 11,76 4,29 1,45 2,23 2,146 9,614 
Haziran 10,76 11,20 4,89 0,44 3,13 1,901 9,299 
Temmuz 8,91 9,75 6,58 0,84 2,99 2,658 7,092 
A ustos 8,57 9,27 8,10 0,70 3,14 3,138 6,132 
Eylül 9,43 10,10 6,48 0,67 3,08 2,554 7,546 
Ekim 10,60 10,97 7,80 0,37 3,28 2,906 8,064 
Kasım 10,62 10,83 4,14 0,21 3,27 1,547 9,283 
Aralık 10,62 11,83 4,51 1,21 2,48 2,101 9,729 
Ocak 11,04 12,14 4,28 1,10 2,52 1,971 10,169 
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Tablo 3. Kalyan Deresinde Çözünmü  Oksijen Profilinin Zamana Göre De i imi 
Table 3. Variation of Dissolved Oxygen Profile According To Time In Kalyan Stream 

t(gün) Nisan Mayıs Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 

0 1,290 1,450 0,440 0,840 0,700 0,670 0,370 0,210 1,210 1,100 

1 1,729 1,973 1,350 2,001 2,216 1,854 1,908 1,023 1,841 1,712 

2 1,865 2,141 1,775 2,524 2,924 2,400 2,649 1,413 2,078 1,946 

3 1,823 2,099 1,900 2,657 3,136 2,553 2,896 1,543 2,079 1,954 

4 1,684 1,943 1,850 2,564 3,056 2,478 2,851 1,517 1,948 1,834 

5 1,500 1,733 1,705 2,349 2,817 2,278 2,645 1,407 1,752 1,652 

6 1,302 1,505 1,516 2,080 2,506 2,023 2,363 1,256 1,531 1,445 

7 1,109 1,283 1,314 1,798 2,173 1,751 2,055 1,092 1,310 1,237 

8 0,930 1,077 1,118 1,526 1,848 1,489 1,752 0,931 1,104 1,043 

9 0,771 0,893 0,937 1,277 1,550 1,247 1,472 0,782 0,918 0,868 

10 0,634 0,734 0,777 1,057 1,285 1,033 1,222 0,649 0,756 0,715 

11 0,516 0,599 0,638 0,867 1,055 0,848 1,005 0,534 0,618 0,584 

12 0,418 0,485 0,519 0,706 0,860 0,691 0,819 0,435 0,501 0,474 

13 0,337 0,390 0,420 0,571 0,696 0,559 0,664 0,353 0,404 0,382 

14 0,270 0,313 0,338 0,459 0,560 0,450 0,535 0,284 0,324 0,307 

15 0,215 0,250 0,271 0,367 0,449 0,360 0,429 0,228 0,259 0,245 

16 0,171 0,198 0,216 0,293 0,358 0,287 0,342 0,182 0,206 0,195 

17 0,135 0,157 0,172 0,233 0,284 0,228 0,272 0,144 0,163 0,155 

18 0,107 0,124 0,136 0,184 0,225 0,181 0,215 0,114 0,129 0,122 

19 0,084 0,098 0,107 0,145 0,178 0,143 0,170 0,090 0,102 0,096 

20 0,066 0,077 0,085 0,114 0,140 0,112 0,134 0,071 0,080 0,076 

21 0,052 0,060 0,066 0,090 0,110 0,088 0,105 0,056 0,063 0,059 

22 0,041 0,047 0,052 0,070 0,086 0,069 0,083 0,044 0,049 0,047 

23 0,032 0,037 0,041 0,055 0,067 0,054 0,065 0,034 0,038 0,036 

24 0,025 0,029 0,032 0,043 0,053 0,042 0,051 0,027 0,030 0,028 

25 0,019 0,022 0,025 0,034 0,041 0,033 0,039 0,021 0,023 0,022 

26 0,015 0,017 0,019 0,026 0,032 0,026 0,031 0,016 0,018 0,017 

27 0,012 0,013 0,015 0,020 0,025 0,020 0,024 0,013 0,014 0,013 

28 0,009 0,010 0,012 0,016 0,019 0,015 0,019 0,010 0,011 0,010 

29 0,007 0,008 0,009 0,012 0,015 0,012 0,014 0,008 0,008 0,008 

30 0,005 0,006 0,007 0,009 0,012 0,009 0,011 0,006 0,007 0,006 

31 0,004 0,005 0,005 0,007 0,009 0,007 0,009 0,005 0,005 0,005 

32 0,003 0,004 0,004 0,006 0,007 0,006 0,007 0,004 0,004 0,004 

33 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 

34 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,003 0,004 0,002 0,002 0,002 

35 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 

36 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

37 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 

38 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

39 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

40 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 
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ekil 5. Kalyan Deresinde Çözünmü  Oksijen Profilinin Zamana Göre De i imi 
Figure 5. Variation of Dissolved Oxygen Profile According to Time In Kalyan Stream 

SONUÇLAR:
Kalyan deresi havzasındaki evsel atık suların alıcı ortam olarak Kalyan deresine verilmesi durumunda Nisan - Ocak 
aylarına göre hesaplanan kritik çözünmü  oksijen açı ı de erleri sırasıyla 10,13 mg/L, 9,61 mg/L, 9,3 mg/L, 7,09 mg/L, 
6,13 mg/L,  7,55 mg/L, 8,06 mg/L, 9,28 mg/L, 9,73 mg/L ve10,17 mg/L olarak bulunmu tur. Çözünmü  oksijen 
konsantrasyonunun doygunluk de eriyle BO  ili kilerinin ara tırılması sonucunda canlı hayatının devam edebilmesi 
için kritik çözünmü  oksijen açı ı konsantrasyonunun 4 mg/L' den az olmaması gerekmektedir (4,10,11,12,13,16). 
Çözünmü  oksijen konsantrasyonu, sıcaklık ve biyokimyasal oksijen ihtiyacı yönünden 1. sınıf kalite de erine sahip 
Kalyan deresinde bulunan kritik çözünmü  oksijen açı ı de erleri ise bu sınır de erinin üzerindedir ve arıtım
gerekmemektedir. Yine de içme ve kullanma sularında istenilen minimum 8 mg/L’lik çözünmü  oksijen sınırının (18), 
karı ım durumunda Temmuz – A ustos ve Eylül aylarında bu de erin altında kaldı ı görülmektedir. Yine karı ım
sonunda dere, BO  ve ÇO bakımından daha az kaliteli, gözle görülür kirlilik belirtilerinin henüz olu madı ı nehir 
kalitesine sahip olacaktır. Havza alanında artan nüfus ve endüstriyel geli melerle evsel ve endüstriyel atık suların alıcı
ortam olarak dereye verilmeye devam etmesi ise dereyi kirlilik olu umu konusunda dikkatli ve hazırlıklı olunması
gereken, ardından da kirlili in gözle görüldü ü, ciddi önlemlerin alınıp uygulanması gereken bir dere haline 
dönü türecektir.
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ÖZET 
zmit körfezi hem ekonomik hemde ekolojik olarak oldukça önemli bir alandır. Son on yıldır, artan endüstriyel 

faaliyetler ve büyüyen nüfus, deprem öncesi ve sonrasında körfezde önemli de i imlere neden olmu tur. Bu çalı mada, 
zmit körfezindeki mevsimsel fitoplankton de i imi ve bu da ılımın neden sonuç ili kisi incelenmi tir.  Su kalitesindeki 

de i imin ana nedeni sucul ortamda bazı türler tarafından yansıtılan kirliliktir. Birincil üretim körfezde hem mevsimsel 
hemde bölgesel de i imi gösterirki, bu da  nutrientçe zengin alt tabakalar boyunca dü ey karı ım ve yüzeysel sulara 
giri  yapan atıksuların nutrient oranına ba lıdır. Bu yüzden zmit körfezinde fitoplankton türleri çalı ılmı tır.
Örnekleme 27 istasyonda yürütülmü tür ve toplanan örnekler  incelenmi tir.  Diatom’lar ve Dinoflagellat’lar bahar ve 
yaz ayları boyunca fitoplankton popülasyonu üstünde baskındır. Baharda, Coscinodiscus spp., Dithylum brightwellii, 
Rhizosolenia setigera, Chaetoceros spp., Leptocylindrus danicus körfezde baskındır. Yaz aylarında ise  Noctiluca 
miliaris, Peridinium spp., Ceratium spp., Prorocentrum micans gibi bazı Dinoflagellat türleri özellikle körfezin iç 
kısımlarında baskın türlerdir. 
Anahtar Kelimeler :  Phytoplankton, Diatom, Dinoflagellat, Kirlilik, zmit Körfezi. 

EFFECTS OF ANTHROPOGENIC POLLUTION ON SEASONAL PHYTOPLANKTON 
DISTRIBUTION IN IZMIT BAY – BEFORE THE KOCAEL  EARTHQUAKE

ABSTRACT
Izmit bay is very important area both economically and ecologically. The last decades, increasing industrial activities 
and growing population have caused important ecological changes in the bay before and after earthquake. In this study, 
seasonal phytoplankton variation of zmit bay and cause and effect relationship of this distribution has been examined.  
Main reason of the change of the water quality is pollution that can be reflected by some phytoplankton species in the 
aquatic medium. Primary productivity in the bay shows both seasonal and regional variations, this depends on the rate 
of nutrient input to the surface water through wastewaters and from the nutrient rich lower layer through vertical 
mixing.  Therefore, phytoplankton species have been studied in the zmit Bay. Sampling was carried out at 27 stations 
and the collected material has been examined.  Diatoms and Dinoflagellates have dominated the phytoplankton 
population during spring and summer periods, respectively. In spring, diatoms species like Coscinodiscus spp., 
Dithylum brightwellii, Rhizosolenia setigera, Chaetoceros spp., Leptocylindrus danicus have dominated in the bay. In 
summer time, some Dinoflagellates species like, Noctiluca miliaris, Peridinium spp., Ceratium spp., Prorocentrum 
micans have dominated, especially in the internal part of the Bay.  
KeyWords : Phytoplankton, Diatom, Dinoflagellat,  Pollution, zmit Bay. 

G R
zmit körfezi gerek stratejik konumu 

gerekse produktivite özelliklerinden 
dolayı ülkemizin önemli elf
alanlarından biridir. Bu körfez, 
balıkçılık sektöründe  çevresindeki 
yerle im bölgelerinin ba lıca geçim 
kaynaklarından biri olmu tur ( ekil
1). Fakat 70 yıllarda sanayile me artan 
nüfusun baskısıyla zmit körfezinin 
denizel su kalitesinde önemli 
de i imler görülmeye ba lamı tır.
zmit Körfezi özellikle deprem 

öncesinde bölgedeki hızlı nüfus artı ı
ve sanayile meye paralel olarak yo un
kirlenmenin etkisi altında kalmı tır.
Ayrıca, zmit Körfezi su kirlenmesi 
bilimsel çalı maların ve düzgün 
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sistematik verilerin toplanmaya ba ladı ı 1984 yılından itibaren dikkat çekici oranda kirlili e maruz kalmı tır.

Özellikle iç kısımdaki bölgede, su hareketleri di er alanlara oranla oldukça kısıtlıdır (Morkoç ve Tu rul, 1995) ( ekil
2).  Konumu ve biçimi nedeniyle hidrolik yapısı de i kenlik gösteren körfez, insan kökenli (antropojen) kirlili i (evsel 
ve endüstriyel olmak üzere) tolere edemez bir hale gelmi  ve ötrofikle meye do ru hızla ilerlemi tir. Yakla ık olarak 
11.352 km2 lik bir alan kaplayan Marmara Denizi’nin, kıtalar arası iç deniz olan Akdeniz’in bir uzantası oldu u kabul 
edilir. Marmara Denizi’nin uzunlu u zmit ile Gelibolu’nun Çankaya Burnu arasındaki en uzun eksen alındı ında 278 
km’yi bulur. En geni  ekseni ise , Rumeli kıyısındaki Silivri ‘den kar ı sahile kesitine kadar 76 km kadardır (Artüz ve 
Baykut, 1986). Marmara Denizi’nin kuzeydo usunda yer alan zmit körfezi, 50 km lik uzunlu u 2-10 km lik geni li i
ve 310 km lik yüzey alanı ile yarı kapalı birbirine dar açıklıklarla ba lı 3 bölgeye ayrılabilen özel bir ekosistemdir. 
Yapılan ara tırmalarda, zmit körfezinin, Marmara Denizi açık alanlarına oranla yakla ık 1-3 ºC daha sıcak oldu u
belirlenmi tir.Hızla bozulan ekobiyolojik ya am döngüsü ortamdaki ba ta fitoplankton-zooplankton olmak üzere 
balıklar, medüzler vb di er deniz canlıları üzerinde önemli kalitatif-kantitatif de i ikliklere yol açmı tır.

Denizel ekosistemde besin zincirindeki ilk halka olan (primary productivity) fitoplanktonik formların bazı özel türleri 
kirlenme indikatörleri olarak kullanılmaktadır. Kirlenmenin peak yaptı ı yıllarda, zmit körfezinde yüzeyde renk 
de i imleri (red-tide), koku ve denizel su kalitesinde önemli de i ikliler olmu tur. Bu de i imler sadece körfeze 
arıtılmadan giren evsel-endüstriyel atıkların getirdi i kirlilik yüklerinin yanısıra bu atıksuların girdi i su kütlelerinde 
iddetli alg patlamalarına (bloom) neden olmu tur. Denizlerdeki en önemli fitoplanktonik gruplar Diatom

(Bacillariophyceae), Dinoflagellat (Dinophyceae), Silikoflagellat (Chrysophyceae), Coccolithophor
(Prymnesiophyceae) ve ye il algler (Chlorophyceae) dir. Bu grupların içinde hücrelerin karakteristikleri olan hücre 
ekli, hücre boyutları, hücre duvarı, müsilaj tabakalar, kloroplastlar, kamçılar fitoplankton tespitinde önemli yer oynar. 

Ancak bu çalı mada, özellikle yaygın halde görülen ve kirlilik-fitoplanktonik formlar arasındaki ili kiyi ortaya koyması
açısından en önemli gruplardan olan diatom, dinoflagellat ve silikoflagellatlar üzerinde durulacaktır.

ekil 2. Marmara Denizi’ndeki 
yüzey akıntılar

Diatomlar, denizlerin en önemli alg 
gruplarından olup, boyları 10-200 
µm arasında de i mektedir. Ancak 
silis a ırlıklı kabuklarından dolayı
genellikle batma e ilimindedirler.   
Dinoflagellat’lar Diatom’lardan
sonra denizlerde di er önemli 
fitoplankton grubunu olu turur.
Boyları genellikle 5-2000 µm 
arasında de i ir ve zooloji açısından
Protozoa grubunun Mastigophora
sınıfına dahil edildi i görülebilir. 
Diatomlarla kar ıla tırıldıklarında,
diatomların daha hızlı bölünmesi , 
generasyon sürelerinin kısa olu u
aralarındaki en önemli farktır. Bu 
nedenle bloom ba langıçlarında

diatomlar daha avantajlıdır. Ancak diatomlar türbülansların azalması ve besin elementlerinin tükenmesi a amasında
hızla derin sulara çökelme e ilimindedirler. Ancak dinoflagellatların kamçıları sayesinde aktif hareketleri öfotik suda 
kalı larını sa lar. Dinoflagellatların bir çok türünün toksin olu turması ve bu toksinlerin özellikle balık, kabuklu ve 
di er organizmaların  ölümüne sebep olu u istenmeyen özellikleridir (Feyzio lu, 1996).  Ara tırma dönemi boyunca, 
toksik türlere rastlanmasına kar ılık, sayılarının toksik bloom yaratacak seviyelerde olmadı ı gözlenmi tir.

MATERYAL VE METOD 
1994-1995 yılları arasında yapılan çalı malarda, 
körfez ba lıca 3 kısımda de erlendirilmi tir. Dı , orta 
ve iç körfezde bu ortamları temsil edecek yüzey 
istasyonlar tespit edilmi tir ( ekil 3). ubat 1995, 
Mart 1994, A ustos 1994, Mayıs 1995 ve Temmuz 
1995 tarihlerinde 27 istasyonda (referans dahil) 
fitoplankton örneklemesi yapılmı tır. Plankton 
örneklemesinde 60 µm göz açıklı ına sahip Hensen 
tipi Closing Net plankton kepçeleri kullanılmı tır.

ekil 3. zmit Körfezi’nde çalı ma alanı ((Morkoç ve Tu rul, 1995)dan uyarlanmı tır ) 
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Çekilen materyal % 4’lük borax ile tamponlanmı  formaldehit çözeltisinde etiketlendirilerek saklanmı tır.
Fitoplanktonun kantitatif de erlendirmesi için Sedwick-Rafter sayım kamarası ve ı ık mikroskopu kullanılmı tır.
Biokütle direkt sayım yöntemi ile belirlenmi tir (Özel,1992).

BULGULAR
Ara tırma konusu olan zmit Körfezi’nde mevsimlik fitoplankton de i imi 1994 yılı Mart,  A ustos ayları ve 1995 yılı

ubat, Mayıs, Temmuz ayları arasında çalı ılmı tır (Oktem, 1997). Bu aylar körfezde ekobiyolojik ko ullarda de i iklik
yaratan  hidrodinamik ko ullar, sıcaklık gibi parametrelerin de i im gösterdi i aylardır. De i imlerin oldu u bu aylarda 
tespit edilen ve baskın olarak görülen ba lıca önemli türleri  Diatom, Dinoflagellat ve Silikoflagellat olmak üzere 3 
grupta toplamak mümkündür.   

1994 Mart ayında, Diatom’ların çe itlilik ve sayısal olarak körfez boyunca üniform bir da ılım gösterdi i belirlenmi tir.
Özellikle orta körfezden, iç körfeze do ru çe itlilik ve  sayı maksimum de erlere çıkmaktadır. Mart ayında Diatom 
türleri toplam türler içinde %94’lük bir kısmı olu turmakla birlikte geri kalan kısım ise  %4 Dinoflagellat ve %2 
Silikoflagellata’dır.  Aynı döneme ait tespit edilen türlerin birey sayılarına göre de i imi ekil 4’te verilmi tir.

ekil 4. 1994 yılı Mart 
ayı körfez genelinde 
baskın olan  türlerin 
da ılımı

1994 yılı A ustos
ayında,

Dinoflagellat’ların
(%89) sayısal ve tür 
çe itlili i olarak 
körfezde baskın duruma 
geldi i gözlenmi tir.
Dinoflagellat’lar Mart 
ayındaki Diatom’ların
(%7) sayısal
ço unlu una ula makla 
birlikte ( ekil 5), tür 

çe itlili i açısından en 
zengin dönemlerden biridir.

ekil 5. 1994 yılı A ustos ayı
körfez genelinde baskın olan

türlerin da ılımı

ubat 1995 tarihli çalı mada, 
Diatom’lar % 64 , 
Dinoflagellat %34 ve 
Silikoflagellatlar ise % 2 lik 
da ılım göstermi tir. ekil
6’da ortak görülen türlere ait 
birey sayılarının da ılımı
verilmi tir.
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ekil 6. 1995 yılı ubat ayı körfez 
genelinde baskın olan  türlerin da ılımı

Mayıs 1995 yılında körfez genelinde 
yapılan çalı mada ortamda baskın olan 
genus Dinoflagellat (%79)lardır.
Ortamda tür çe itli i önemli bir biçimde 
azalmı tır baskın olan Dinoflagellat’lar;
Ceratium furca, Ceratium fusus, 
Noctiluca miliaris, Prorocentrum 
micans, Peridinium depressum ve
Diatom’lar; Coscinodiscus spp., 
Rhizosolenia setigera sayılabilir ( ekil
7).

ekil 7. 1995 yılı Mayıs ayı körfez genelinde baskın olan türlerin da ılımı

Temmuz 1995 tarihi körfezde 
yapılan çalı manın son 
a amasıdır. Plankton da ılımı
Mayıs dönemine benzerlik 
göstermekle birlikte 
Dinoflagellat genusuna ait 
yüzde artmı  (%90) buna 
kar ın Diatom’da %10’luk 
bir de er bulunmu tur. ekil

8 de baskın  türler ve birey 
sayıları görülmektedir.  

Örneklenen kı  ve yaz 
aylarında baskınlık, farklı
gruplara kayma e iliminde 
olmu tur. Özellikle su 
sıcaklıklarının dü ük oldu u

ubat ve Mart aylarında
Diatom türlerine rastlanırken, yaz 

dönemlerinde Dinoflagellat türleri yüksek 
bir yüzde ile dikkati çekmi tir. Organizmaların
hücre sayılarındaki da ılımları belirli bir düzen içinde olmamasına kar ın, en yüksek de eri alan ilk üç türün hep aynı
oldu u belirlenmi tir. Bu üç tür ve iç, orta ve dı   körfezdeki sayısal da ılımları ekil 9’da verilmi tir.
Dinoflagellat’lardan Peridinium genusuna ait türlerden Peridinium sp. her dönemde rastlanabilen ve sayısal olarak 
yüksek de erde olan bir türdür. Bu türlerin toksik olmadı ı bilinmektedir. En sık rastlanan di er bir türde Noctiluca 
scintillans tır. Noctiluca scintillans,  büyük boyutundan dolayı, a ırı üreme esnasında kıyısal alanlarda tehlikeli bir 
durum olan anoksiyaya sebep olabilir. Son zamanlarda N.scintillans'ın  boyutlarının büyük olu u, fagotrofik beslenme 
rejimine sahip olması, ekosistem içerisinde planktonik biyomass üzerindeki  baskısı, uzun süreli ortamda kalabilmesi ve 
kolaylıkla bloom olu turabilmesi; ekosistem içerisindeki önemini bir kat daha artırmaktadır (Feyzio lu, 2004). zmit 
Körfezi’nde yapılan çalı malar içerisinde, Noctiluca miliaris ‘in Mayıs 1983 döneminde bloomu rapor edilmi tir
(Artüz, 1986). 

Tüm istasyonlarda istasyon farkı gözetmeksizin ve incelenen tüm aylar dikkate alındı ında gözlenen tek ortak genus 
Ceratium olmu tur.  Planktonik formların en etken parçalarından olan  Dinoflagellat’ların önemli gruplarından biri 
Ceratium genusudur. Bu genusa ait Ceratium furca, Ceratium fusus, Ceratium tripos, zaten her mevsim kolaylıkla
rastlanan, ekolojik valansı geni  olan türlerdir (Spector, 1984). Genel da ılımda oldu u gibi, Ceratium türleride 
Temmuz ve A ustos aylarında en yüksek sayıya ula mı tır ( ekil 10). 
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TARTI MA VE SONUÇ 
Marmara Denizi’ne ait ilk  o inografik çalı malara, 1681 yılında rastlamak mümkündür. Ancak detaylı çalı malar 1928 
yılında ba lamı , çevre sorunlarının artı ı ile 1950-1980 yılları arasında yo unla mı tır. Daha sonraki çalı malar farklı
parametrelerin eklenmesi ile artırılmı , planktonik organizmalardan, balık yumurta ve larvalarına kadar ara tırma 
grupları ile desteklenmi tir (Alimo lu, 2002; Oku  ve Yüksek, 1996). 

ekil 8. 1995 yılı Temmuz ayı
körfez genelinde baskın olan 
türlerin da ılımı
zmit Körfezi hakkında

yapılmı  en detaylı
çalı malardan biri Morkoç ve 
Tu rul (1995)’a aittir. Körfezin 
o inografik yapısının tespiti ile 
körfezdeki iki tabakalı su 
kütlesinin ve yıl boyunca 
çözünmü  gazlarla, besleyici 
elementlerin da ılımları
belirlenmi tir. Çalı mamıza
temel te kil eden ara tırma ile 
bu çalı manın verileri arasında
uyum sözkonusudur. 

ekil 9. Körfez genelinde 
baskın olan üç türün aylara 

göre da ılımı

Fitoplanktonik organizmaların
küçük ve generasyon  zamanlarının
kısa olması, ortam artlarında

meydana gelecek ani 
de i imlere çok çabuk tepki 
göstermelerine neden 
olmaktadır. Bölgedeki 
planktonik yapı içerisinde 

daima var olan ve indikatör 
olabilecek türlerin tespit 
edilmesi, bölgeye ait 
ekosistemde meydana gelecek 
de i ikliklerin kısa sürede 
tespitini mümkün kılmaktadır.

Gerçekle tirilen ara tırma ile 
bölgenin fitoplanktonik yapısı ortaya 
konmaya çalı ılmı tır. Ara tırma özellikle depremden sonraki olası de i ikliklerin
tespiti ve nütrientlerle, phytoplanktonik organizmaların durumu için temel te kil edecektir. Zira, besleyici elementlerin 
yo un girdisi ile kar ıla an zmit Körfezi zaten varolan kirlili in üzerine besleyici element yükünü artırmı  olacaktır.
Yapılacak çalı malarla, körfez için belirtilen iki tabakalı yapının kar ıla tırılması ve baskın grupların belirlenmesi , 
devamlılı ın sa lanması gerekmektedir. Çalı mamızda, her dönem ve tüm istasyonlarda rastlanan Ceratium genusuna 
ait türler indikatör tür olarak dü ünülebilir. Ayrıca Noctiluca scintillans ve Peridinium sp. ‘de ekosistemdeki 
de i ikliklerden çabuk etkilenen organizmalardandır.
Fitoplanktonik formlar, ya amaları ve ço almaları için gerekli besin elementlerini ihtiyaç duydukları oranda 
kullandıklarından, bu elementlerin sudaki oranlarının azalmaları da tüketilme oranları ile yakından ilgilidir. Her ne 
kadar Körfez ve Marmara sularında mevcut N:P oranı bilinmiyorsa da , körfez sularına verilen atıksularda N:P oranının
yakla ık 19 oldu u belirtilmektedir. Uysal (1987) yaptı ı ara tırmada, diatomların baskın fitoplankton türü olu undan
azot ve fosfatla birlikte, silikatında sınırlayıcı rol oynadı ını belirtmi tir.
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ekil 10. Körfez genelinde Ceratium türlerinin aylara göre da ılımı

Morkoç ve Tu rul (1995) yaptıkları ara tırmada, körfezde azot ve fosforun eksikli inin oldu u bir su kütlesi 
bulunmadı ını ortaya koymu lardır. Aynı ara tırmada özellikle yaz ayları boyunca yüzey tabakanın besin 
elementlerince fakir oldu u, buna sebep olarak, bu dönemlerde  karasal kaynaklı ta ınımların tüketimden yava  oldu u
belirtilmektedir. ubat ve Mart dönemlerinde, yaz aylarına oranla diatomların daha baskın olu unu besin elementlerinin 
eksikli ine ba lamak mümkündür. Di er kısımlara ve referans istasyonuna oranla, kirlenmenin yo un oldu u körfezin 
iç ve orta kısımlarında baskın planktonik türlerin de i imini, reaktif silikatın üretimi sınırlayıcı rolü ile açıklamak 
mümkündür.  

Halk sa lı ı açısından de erlendirme yapıldı ında, bölgenin toksik etkisye sahip türlerinin bloomları önem 
kazanmaktadır. zmit Körfezi’nde yapılan çalı malar içerisinde, Noctiluca miliaris ‘in Mayıs 1983 döneminde bloomu 
rapor edilmi tir (Artüz, 1986). Toksik özellikli dinoflagellat türlerinin varlı ı 1999 yılında da gözlenmi , basında
oldukça ses getirmi tir. Çalı mamız esnasında, toksin olu turan türler bir tehdit olu turmamasına kar ın bölgedeki 
potansiyeli ortaya koymaktadır. Ayrıca bloom dinami inin ortaya konması amacı ile grazing olayının baskısı da 
organizmalara ait verilerin yorumlanmasına kolaylık sa layacaktır.
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DEN ZDEN MEKAN K OLARAK K RLET C  TOPLAMA TEKN KLER  VE SEÇ M
KR TERLER N N ARA TIRILMASI

YALÇIN ÜNSAN 

.T.Ü. Gemi n aatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ayaza a – 34462, stanbul, Türkiye. 

ÖZET 
Denizlerin petrol ve türevleri ile kirlenmesinin, “çevre” konusu içindeki önemi giderek artan bir problem haline 
gelmektedir. Bu çalı mada da, denizlere herhangi bir nedenle ya  (petrol) dökülmesi durumunda, ya  dökülmesi ile 
mücadele sisteminin önemli bir bile eni olan ya  toplayıcı aygıt ve gemiler incelenip, Türkiye’ye uygun sistemler 
geli tirilip önerilmektedir. Ana amaç; ucuz ve kolay, mahalline çok hızlı bir ekilde ula abilen basit sistemler 
ara tırmaktır. Bu amaçla dünyada kabul görmü  a a ıda belirtilen sistemler ile denizden ya  toplama teknikleri 
ara tırılmı tır; Emme prensipli denizden ya  toplama teknikleri, Adhezyon (yapı ma) prensipli denizden ya  toplama 
teknikleri, Mekanik transport prensipli denizden ya  toplama teknikleri, Suda delik prensipli denizden ya  toplama 
teknikleri,Yukarıda adı geçen sistemler ile çalı an temizleyici (skimmer) ler hakkında geni  bir ara tırma yapılmı  ve 
örnekler sunulmu tur. Bu çalı mada ayrıca TÜ Gemi n aatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde denenen, geçerli ve 
bilinen bir tekni e dayanan, gemiden ba ımsız olarak kendi-yüzebilir ve dalgalı ortamda çalı abilir bir sistem olan, 
döner-diskli sistemin prototipi yapılıp deneyleri gerçekle tirilmi  ve dizayna yönelik parametreler açı a
kavu turulmu tur. Öncelikle disklerin dönü  hızı bir parametre olarak alınmı tır. kincil parametre olarak disklerin suya 
batma derinlikleri alınmı tır. Bunun dı ında disk kalınlıkları da bir parametre olarak alınmı tır. Bu sistem kendi kendine 
sevk kabiliyetinden yoksun olup, hızlı bir tekne tarafından olay mahalline hızlı bir ekilde ula abilir. Öte yandan 
“hızlandırılmı  dinlendirme yoluyla ya (petrol) toplayıcı sistem” olarak adlandırılan yeni bir sistem, gemi ile bütünle ik
olarak çalı acak ekilde, önerilmi tir. Söz konusu sistem, emme + yo unluk farkı prensiplerine göre çalı an
benzerlerinden farklı olarak; hem dinlendirme ve ayrı tırmayı hem de sürekli ya lı su giri ini, yüksek debide aynı anda 
ve aynı yerde yaparak, hızlı bir ayrı tırma sa layabilmektedir. Bu sistemin de bir modeli yapılarak, ya (petrol) toplama 
deneylerine tabi tutulmu  ve hızlı bir ya  toplama kapasitesine sahip oldu u görülmü tür.
Anahtar Sözcükler: Çevre koruma, ya  toplayıcı, dizayn, Gemi.

INVESTIGATION OF MECHANICAL COLLECTION TECHNIQUES OF POLLUTANTS FROM 
SEA AND SELECTION CRITERIA OF SKIMMERS 

ABSTRACT
Pollution of seas from oil and/or its derivatives has become an increasingly important problem in the concept of 
environmental protection. In this study, an important element of fighting process namely skimmers were investigated in 
case of an oil spill. Moreover, suitable skimmers were developed and proposed based on this investigation. The primary 
aim is to come with inexpensive and simple systems that will reach and the site of incident fast and respond quickly.  
For this purpose, widely recognized pollutant collection systems which are listed below have been investigated. Suction 
type oil collection systems Adhesion type oil collection systems Mechanic transport type oil collection systems 
Whirling type oil collection systems. A broad investigation has been carried out about the skimmers that work with the 
above-mentioned principles and examples have been shown.  In this work, a prototype model of a self floating, rotating 
disk type skimmer which is able to operate in rough seas were constructed at ITU Naval Architecture and Ocean 
Engineering Faculty ship model basin and design parameters were determined. First of all, speed of the rotating disks 
was taken as a design parameter.  Immersion depths of the disks were considered as the secondary important design 
parameter. In addition, thickness of disks was also considered. The system is not self-propelled; however it may be 
towed to the incident site by a fast vessel.  Furthermore, a new system called “fast settling type oil collection system 
which will work within a ship has been proposed. Unlike its counterparts which operate with suction-density difference 
principle, this new system is able to carried out settling and separation and influx of oily water at the same time and 
same place at a reasonably high speed. Capacity of this system has been verified by the model tests as well. 
Keywords: Environmental protection, skimmers, mechanical collectors, design of skimmers

G R
nsanların dikkatinin deniz kirlili ine çekilmesinde, büyük tankerlerin yapmı  oldu u kazaların katkıları büyüktür.  

Bunlardan biri 1987 Mart'ında Fransa açıklarında denize 230.000 ton ham petrol sızdıran AMOCO CADIZ tankerinin 
neden oldu u kazadır. Akdeniz yeryüzündeki deniz alanlarının yüzde birini kapsamasına kar ın, dünya yüzeyindeki 
yüzer petrol ve zift tabakalarının yarısını içinde barındırmaktadır. Deniz yüzeyindeki kirlilik di er kirlilik çe itlerine
göre daha az deniz kirlili i olu turmasına kar ılık insanların direkt olarak bu kirlili i görmeleri dikkat çekici bir 
faktördür. Tanker kazalarının deniz kirlenmesine katkısının tüm kirlili e oranı   % 25 kadardır. Petrol tabakalarının
çaresine nasıl bakılaca ı sorunundan halkın haberdar olması 1976'da TORREY CANYON'un bombalanması olayı ile 
olmu tur. Bu ba arısız giri im ile 1981 yılı arasında kazalarda yok olan petrol yükü 200 milyon dolar, temizleme 
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çalı maları 250 milyon dolar, çevre (ekonomik) ve kamu zararları 300 milyon dolar, tazminat davaları 250 milyon dolar 
mertebesindedir[2]. Bu gün bu rakamlar ta ımacılı ın artmasıyla çok daha yüksek mertebelere çıkmı tır.

Denizlerde Olu abilecek Kirlilik Tipleri
Dünya üzerindeki denizler yüzyıllardan beri atık merkezleri olarak kullanılmı tır. Denizlerde meydana getirilen 
kirlilikleri üç ana gruba ayırabiliriz:

1. Deniz Dibi Kirlili i.
2. Deniz Suyu Kirlili i.
3. Deniz Yüzeyi Kirlili i.

Dip kirlenmesi insanlar tarafından atılan katı atıklardan kaynaklanmaktadır. Bunlar; variller içinde atılan sanayi 
artıkları, katı çöpler ,kutu içecekler, pet i eler, metal artıklar, vs. dır. Genelde bu kirlilik deniz suyunu fazla kirletmez 
ancak bu atıkların yok olma süreleri çok uzun oldu u için (plastik türevleri 400 ile 700 yıl) kalıcı bir kirlilik yaratırlar.
Deniz kirlili inin asıl sebeplerinden biri direkt suda çözünerek kirlilik yaratan atıklardır. Bunları biyolojik ve sentetik 
diye ikiye ayırabiliriz. Biyolojik atıklar deniz içindeki bakteriler tarafından kısa sürede yok edilebilir. Ancak bu 
atıkların miktarı fazla olursa denge bozulabilir. Sentetik atıklar deniz tarafından yok edilemez ve en tehlikeli atıklar
(deterjan, a ır metaller içeren atıklar vs.) bunlardır. Bu yazının ana konusu olan deniz yüzeyini kirleten  maddelerin 
ba ında ya  ve petrol türevler gelir. Bunun yanında deniz suyu yo unlu undan daha az yo unluktaki maddelerde (tahta 
parçaları, çöpler, pet i eler vs.) yüzey kirlili ini olu turur.

Denizlerde Petrol Ve Ya  Kirlenmesi
Bundan sonra ya , ham petrol ve petrol türevi maddeler kirletici adıyla anılacaktır. Genelde herhangi bir, nedenden 
dolayı denize dökülen kirleticinin (ya , ham petrol ve petrol türevi) kalınlı ı kısa sürede 1 mm'nin altına dü er ve 
km'lerce büyüklükte bir alana yayılır. Bu kirlenme yüzey akıntısı ve rüzgarla daha büyük alanlara yayılabilir. Kirletici 
önce kalınlı ının etkisiyle daha sonra yüzey gerilimi vasıtasıyla deniz yüzeyinde yayılır. Kirleticinin viskozitesi ile 
sıcaklı ı yayılma üzerinde yayılmayı arttırıcı bir etkisi vardır. Kirletici yüzeye yayıldıktan birkaç saat sonra parçalanıp
akıntı veya rüzgar yönünde çizgiler halinde da ılır. Kirletici bu a amadan sonra kendi akıcılı ı ile de il, dı  etkenler 
nedeniyle yayılır.  Yayılan kirleticinin bir kısmı buharla ır. Buharla ma miktarı kirleticinin uçuculu u, ortam sıcaklı ı,
kirleticinin yayıldı ı alan, kirleticinin kalınlı ı ile do ru orantılıdır.  Ayrıca rüzgar ve dalga buharla mayı arttırır.
Buharla ma kirleticinin viskozitesini arttıraca ından temizleme i lemini zorla tırıcı bir faktördür. Dalga ve çırpıntılar
yüzeydeki kirletici tabakanın  parçalanmasına ve kirletici damlacıkları olu up bunların suya batıp yüzeyin altında ikinci 
bir tabaka olu turmasına neden olur.  Viskoz kirleticiler fazla da ılmadan uzun süre su yüzeyinde kalabilir. Viskozitesi 
dü ük olan kirleticiler çabucak parçalanıp da ılma e ilimindedirler.  Bir çok kirletici, kirleticilik hacmini 3-4 kat 
arttırıcı ekilde suyla karı ırlar. Bu olay sübyele me adıyla anılır.  Sübyele me genellikle viskozdur ve di er etkilerle 
kirleticinin da ılmasını engeller. Kirleticinin içindeki asfalt oranı % 5'den fazla ise kararlı Sübye olu ur. Sübyeler sakin 
havada veya kıyıda tekrar ayrı ırlar. Viskozite sübyele meyi ters oranda etkiler, ancak denizdeki 3 Beaufort 
kuvvetinden daha kuvvetli rüzgarlarda dü ük viskoziteli kirleticiler 2-3 saatte % 60-80 oranında sübyele irler. Yüksek 
viskoziteli kirleticinin % 10 sübyele mesi için yakla ık 10 saat geçmesi gerekir. Sübyenin oranı arttıkça kirleticinin 
yo unlu u deniz suyuna yakla ır ve kirleticinin rengi sırasıyla siyah, kahverengi, turuncu ve sarı olur. Kirleticinin bir 
kısmı zamanla suda çözünür. Çözünme oranı ve miktarı, kirleticinin miktarına, cinsine, suyun ısısına, dalgalara ve 
da ılma yüzeyine ba lıdır.  Çok a ır ve çok hafif kirleticiler suda çözünmez. Oksijenle direkt temas eden kirleticiler 
oksidasyona u rarlar. Hidrokarbon molekülleri ya çözünürler yada birle erek katranları olu tururlar. Güne ı ı ı altında
ince filmler 24 saatte % 1'in altında bir oranda parçalanırlar. Yüksek viskoziteli kirleticiler ve sübyelerinin oksidasyonu 
onları kararlı kılar. Kirleticiye yapı an organik maddeler çökelmeye neden olabilir. Ayrıca ısı de i imleri çökelmeye 
neden olur. 10OC ısı yükselmesi deniz suyu yo unlu unu % 25 de i tirir, kirleticinin yo unlu u ortalama % 0.5 de i ir.
Bu nedenle gündüz yüzen  kirletici gece batabilir. Bu durum yüzey kirlenmesini önleyen bir faktördür ancak daha 
tehlikeli olan dip kirlenmesine neden olur.  

Deniz Yüzeyinden Petrol Ve Petrol Türevlerini Temizleme Sistemleri
Kirleticileri deniz yüzeyinden temizlemek için üç ana yöntem vardır:

 1. Biyolojik yöntemler. 
 2. Sentetik yöntemler. 
 3. Mekanik yöntemler. 

Biyolojik yöntemler bakteriler vasıtası ile kirleticinin parçalanması mantı ına dayanır. Sentetik yöntemlerin ana fikri 
sentetik olarak üretilen temizleyici vasıtasıyla kirleticiyi parçalayarak yok etmek veya kirleticinin tam katı hale gelip 
(plastik gibi) kolay bir ekilde toplanabilmesini sa lamaktır.  Ancak her iki yöntem de geli tirilme a amasında olup çok 
pahalı yöntemlerdir.  

Mekanik toplayıcıların hepsi bir kirletici toplama sistemi ve kirleticiyi depoya aktaran bir pompa sisteminden 
olu maktadır. Mekanik toplayıcıları 5 ana kategoride toplayabiliriz [3].
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Emici Toplayıcılar
Su üzerindeki kirletici emilerek sudan toplanır ( ekil 1). Emilen 
akı kanın içinde % 80'den fazla su vardır. Kirletici tabakasının
inceli i karı ımın içindeki su oranını arttırır. Kirleticiyi ayırmak 

için büyük tanklara ve depolara ihtiyaç vardır. Bu toplayıcıların verimleri hafif çırpıntılı denizlerde çok dü mekte ve 
sakin denizlerde tercih edilmelidir. 

ekil 1. Emici Toplayıcılar.

Adhezyon Sistemli 
Toplayıcılar
Kirletici malzeme sert yüzeylere 
yapı ır, bunun yanında su çok az 
yapı ır. Kirleticinin tutunmasını
arttırmak için oleofilik malzeme 
kullanılır. Bunlar küçük ebatlı
aletler olup saatte 
toplayabildikleri kirletici miktarı

dü üktür. Oleofilik malzemelerin en yaygın kullanılanı Polipropilen'dir. Oleofilik malzemeler çok pahalı olup yüksek 
teknoloji ürünleridir. Bu sistemlerin verimi oldukça yüksek olup 1'e yakındır. Verimden kasıt, denizden toplanan 
karı ımın içindeki kirleticinin oranıdır. Bu kategoride 3 ayrı sistem vardır:

I) Halatlı Sistem : Kirletici bir halata yapı ır ( ekil 2). Halat 2 merdane arasında sıkı tırılarak üstündeki kirletici 
temizlenir. Yüksek viskoziteli kirleticinin halattan temizlenmesi problem olmaktadır. Orta ve dü ük viskoziteli 
kirleticilerin toplanmasında uygundur. 3 kuvvetinde havalara kadar çalı abilir.

II) Diskli Sistem : Bu sistemde bir disk ( ekil 3), üzerinde kirletici olan suyun içinde dönerek kirleticiyi toplar. Disk 
üzerinde sıyırıcı bir levha, yapı an kirleticiyi temizler. Bu temizleyiciler 2 kuvvetine kadar havalarda çalı abilmektedir.  
Yüksek toplama verimi ve hızına sahiptirler. Sübyele mi  kirleticiyi toplama yetene i çok dü üktür.

ekil 2. Halatlı Toplayıcılar.      ekil 3. Diskli Toplayıcılar.

II) Kayı lı Sistem : Bu sistemde iki silindir yardımıyla döndürülen bir kayı ın yüzeyden topladı ı kirleticiyi ba ka bir 
silindirin sıkı tırması yardımıyla kazınması prensibi ile çalı ır. Bu sistemler sübyele mi  kirleticiyi hatta katı atıklar
dahi temizleyebilir. ( ekil 4) 

1. Emici toplayıcılar.
2. Adhezyon (yapı ma) sistemli toplayıcılar.
3. Mekanik ta ıyıcılı toplayıcılar.
4. Suda delik sistemli toplayıcılar.
5. Girdap prensipli toplayıcılar.
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V = sabit Kirletici

Kirletici

Kirletici

Deniz Suyu

Kirletici

Deniz Suyu

ekil 4. Kayı lı Toplayıcılar.

MEKAN K TA IYICILI TOPLAYICILAR 
Bu yöntemde su üzerindeki kirletici, halatlar veya dubalarda tecrit edilir. Daha sonra konsantre kirletici Ar imet vidası,
padıl ( ekil 5), fırça ( ekil 6) gibi mekanik vasıtalar ile bir tanka iletilir. Bu yöntemin verimi kirleticinin kalınlı ının
fazlalı ı ve viskozitesinin yüksekli i ile artar. Her türlü yüzey kirlili ine uygulanabilir. 

ekil 5. Padıl Temizleyici.    ekil 6. Fırçalı Temizleyici. 

SUDA DEL K S STEML  TOPLAYICILAR 
Bu yöntemde suda kirletici ve suyun akabilece i suni bir delik yaratılır ( ekil 7). Her türlü kirletici bu sistemle 
toplanabilir. Su kirleticiden yo unluk farkı yoluyla ayrılır. Bu sistemin verimi dü üktür. Ayrı tırma tankına kirleticiyle 
birlikte çok fazla su girer.Verim ve toplama hızı, kirleticinin kalınlı ına, viskozitesine, kirleticinin toplayıcıya geli
hızına, akıntıya, dalgaya ve rüzgara ba lıdır.

ekil 7. Suda Delik Sistemli Temizleyiciler. 

Hızlandırılmı  Dinlendirme Yoluyla Kirletici Toplama Sistemi
A a ıda anlatılacak sistem TÜ. Gemi n aatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde özgün olarak dü ünülmü tür. Ayrıca
Kaynak [1]’de görülebilece i üzere di er sistemlerin bazıları da test edilmi tir. Gemi ile entegre çalı acak yeni önerilen 
bu sistem temelde "emme + yo unluk farkı" ilkelerinden hareketle geli tirilmi tir.  Buna ek olarak bazı yeni tasarımlar 
getirilerek, kirletici (petrol) ile suyun birbirinden hızlandırılmı  dinlendirme dedi imiz bir yolla ayrı masını sa layan
bir sistem elde edilmi tir. Deney için dizayn edilen ekil 8'de ve Resim 1'de ana tankları görülen sistem toplam dört 
bölümden olu maktadır.

  I. Kirli suyun toplandı ı ve ya ın ayrı tı ı bölme. 
 II. Kirleticinin toplandı ı bölme. 
III. Sancak ve iskelede iki adet balans (trim ayar) tankı.
 IV. Elektrik ve denge elemanları.
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ekil 8. Deney Dubası Boyutları.

Resim 1. Deney Dubası.

Yukarıda verilen sistemde elektrik ve denge elemanları u ekildedir ( ekil 9. - ekil 10.):
a) Deniz suyu tasfiye pompası.
b) Deniz suyu seviye amandırası.
c) Trim sarkacı.
d) Trimi ayarlayan pompa. 
e) 220/12 V güvenlik birimi. 

ekillerde görülen boyutlar geminin üzerine yerle tirilecek sistemin büyük ölçekli bir model deneyini gerçekle tirmeye 
yönelik olarak verilmi tir ve deney amacına yönelik söz konusu sistem gemiden ba ımsız olarak denendi i için 
gemideki sistemin boyutları ve genel görünümü burada verilen sistemden biraz farklı olacaktır.
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ekil 9. Bo altma Sistemi. 

ekil 10. Trim Ayar Sistemi. 

Deney için hazırlanan modelin çalı ma prensibi öyledir; ( ekil 11.) model 48 cm su çekimi ile yüzmektedir. Kirli su 
(5) numaralı noktadan (I) no'lu tanka 1 cm kalınlıkta girer. Bu tank aynı zamanda dinlendirme tankıdır. Bu noktada, 
denemeler yapılırken çalkantılı ve hava kabarcıklı (ya  su karı ımlı) bölgenin uzunlu u ara tırılmı tır. Sonra ayrı an

deniz suyu, tasfiye pompası ile dı arıya atılacaktır. Bu 
pompayı idare eden seviye amandırasıdır. Seviye 
amandırası ( ekil 9.) su yüksekli i (3) noktasına çıkınca

( ekil 11.) pompayı çalı tırır, (2) noktasına indi inde
durdurur. Bu arada kirletici sürekli üstte birikir. Kirletici 
yüksekli i (4) noktasını a arsa, kirletici kendili_inden 
(II) tankına akar. Yani pompa (2) noktasına kadar 
bo alttıktan sonra, su (3) seviyesine çıkıncaya kadar 
kirletici tabakası kalınla ır. Böylece su tabakası (3) 
bo altma sınırına gelinceye kadar, devamlı biriken fazla 
kirletici (II) bölmesine geçer. Burada dikkat edilecek 
husus, seviye amandırası topunun yo unlu unun 1.0-
0.99 kg/dm3 sınırları arasında kalması gerekti idir.
Böylelikle amandıra topu tam su ile kirletici tabakası
sınırında kalacaktır. (III) no'lu tanklardaki su, bozulan 
trimi düzeltir. Bu bölmelerdeki su seviyesini trim sarkacı
yardımıyla trim pompası ayarlar. Sistemin genel çalı ma 
mantı ı akı  diyagramıyla ekil 12.'de verilmi tir.

ekil 11. Temizleme Modelinin Çalı ma Mesafeleri. 
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ekil 12. Deney Düzene inin Çalı ma Sistemi. 

Sistemin Denenmesi Ve De erlendirmeler
Deneyler, sistemin niceliksel olarak sınanmasından ziyade, niteliksel olarak denenmesine yönelik olarak 
gerçekle tirilmi tir[1]. Bu her eyden evvel dar bir alanda kirletici kalınlı ının sabit tutulamaması nedeniyledir. 
Denemeler 1.5 m2 serbest su yüzeyine sahip ku atılmı  bir alana 3 lt 2 numara dizel ya ı (kirletici) dökülerek 
yapılmı tır. Bu, ba langıçta, 2 mm kirletici kalınlı ına tekabül etmektedir. Kirli su, yüzeyden tanka 1 cm kalınlıkta
alınacak ekilde ayarlanmı tır. Bo altma ve trim ayar pompaları önceki paragraflarda verilen devrelere göre otomatik 
çalı maktadır.  Ancak çalı ılan kirletici miktarının çok fazla olmaması nedeniyle toplanan kirletici, (II) numaralı
biriktirme tankına alınmayıp (I) no'lu dinlendirme tankında bırakılmı tır.

Yapılan denemelerde, Resim 2.'den de görülece i gibi, sıfıra yakın ilerleme hızında kirletici-su karı ımı herhangi bir 
türbülansa u ramadan düzgün akım hatlı bir akı  karakteri göstererek sistemin giri  a zına kadar gelmekte ve buradan 
kabarcıklar yaparak içeriye dökülmektedir.  

Resim 2. Kirletici-Su Karı ımının Dinlendirme Tankına Girmeye Ba laması.

tankına alınacaktır. Tekrarlanan deneyler sonucunda; sistemde 5 dakikada biriken kirletici tabaka kalınlı ının 1.9 cm 
ekil 13.'de tankın içinde gözlemlenen durum skeç halinde gösterilmi tir ki, 0.5 m uzunluktaki bir tankın ba langıçtan

boyu % 25'i kadar mesafede, kirletici artık tabaka olu turmaya ba lamakta ve bu da öngörülen çalı ma sürecinin 
i leyece ini göstermektedir. Kirletici (petrol) ile suyun yo unluk farklarını dikkate alarak yo unlu u ayarlanan 
amandıra vasıtasıyla kirletici tabakası belirli kalınlı a ula tıktan sonra kirletici biriktirme  

ekil 13. Deney Düzene ine Kirli Suyun 

Giri i.
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Kirletici Giri i
Kontrol Profili

Yedek su giri i

Pervane ve pompa

Temiz Su

Akım Düzenleme ve Yava latma Perdeleri

Kirli Su

Yapılan de erlendirmeler sonucunda; içeri giren kirli suyu hem yava latmak hem de suyla kirleticinin fazla karı masını
önlemek için giri  a zına ekil 14.'deki gibi perdelerin konulması gerekmektedir. Ayrıca kirli suyun denizden tanka 
giri  kalınlı ının ayarlanması verimi arttıraca ından, giri  a zına içeri do ru uzanan bir ucu mafsallı bir levha 
konulmasının uygun olaca ı dü ünülmü tür ( ekil 15.). Bu mekanizma, gemi dibine yerle tirilmi  basınç probları
vasıtası ile elektronik olarak kontrol edilebilir.Böyle bir mekanizma ayrıca de i ik kirletici kalın laklarında içeriye fazla 
su girmesini önler. Bu sistemde gerçek çalı ma artlarında çok büyük bir su kütlesinin tekrar dı arı atılması
gerekmektedir. Maliyeti dü ürmek için gemiyi hareket ettiren pervanenin dinlendirme tankındaki suyu dı arı basarak 
gemiyi hareket ettirmesi dü ünülebilir. Tankın içindeki bo altılacak su miktarının yetmedi i durumlarda gemi dibinden 
otomatik açılan bilgisayar kontrollü kapaklar dizayn edilebilir. Böylece pervane, zaten yava  hareket etmesi gereken 
gemiyi hem hareket ettirir hem de temizlenmi  suyu dı arı atar ( ekil 16.). 

Yukarıda da belirtildi i gibi, toplanacak kirleticinin % 95'i çok kısa sürede toplanmı tır. Ayrıca yüzeyde bulunan bir 
takım çöplerin de bu sistemle toplanabilece i görülmü tür.

ekil 14. Yava latma ve Düzenleme Perdeleri.  ekil 15. Tanka Giri  Sistemi. 

ekil 16. Bo altma ve Pervane Sistemi. 
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KARABALIK Clarias gariepinus (BOULENGER, 1902) Ç N ÖLDÜRÜCÜ KROM 
KONSANTRASYONLARI

MELTEM DURAL, YALÇIN TEPE, MUSTAFA TÜRKMEN 

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya, HATAY 

ÖZET 
Bu çalı mada,  Antakya bölgesinde halk tarafından yo un olarak tüketilen bir balık türü olan Clarias gariepinus 
(Boulenger, 1902) için öldürücü krom konsantrasyonları ara tırılmı tır.Çalı mada, biyodeney çe itlerinden akut 
toksisite deneyleri yapılmı tır. Deneyler, statik sistemli deney düzene inde yürütülmü tür. Krom çözeltilerinin 
hazırlanmasında Cr+6 kullanılmı tır. Çalı malar sonucunda   Clarias gariepinus için, 96 saatlik LC50 de eri 288 mgl-1

olarak hesaplanmı tır.
Anahtar Kelimeler: Karabalık, Krom, LC50, biodeney, toksisite 

LETHAL CHROMIUM CONCENTRATIONS FOR THE AFRICAN CATFISH Clarias gariepinus
(BOULENGER, 1902) 

ABSTRACT
In this study, the lethal chromium concentrations  for the African catfish Clarias gariepinus (Boulenger, 1902) which is 
intensively consumed species in Antakya region, were investigated. Among the biotreatment methods, acute toxicity 
experiments were performed in the present study. Experiments run under static system test setup.  Test solutions were 
made by using an appropriate amount of  Cr+6. According to the results, 96h-LC50 was determined as 288 mgl-1 of 
Clarias gariepinus.
Keywords: African Catfish, Chromium, LC50, biotreatment, toxicity 

G R
Günümüzde, insano lunun a ırı nüfus artı ı ve yo un endüstriyel geli imi sonucu olu an kirletici maddelerin 
miktarlarında çok büyük artı lar gözlenmi tir. Bu kirletici maddelerin zorunlu olarak dolaylı ve do rudan do aya
verilmesi, do anın dengesinin bozulmasına neden olmu tur. Kirletici maddelerin son durak olarak özellikle sucul 
ortamlara verilmesi ve bu ortamlarda insano lunun ya antısını olumsuz yönde etkileyen fizikokimyasal ve biyolojik 
de i imlere neden olması, dünya üzerinde bu konuya kar ı ilgi ve endi enin her geçen gün hızla artmasına neden 
olmu tur (Sunlu, 1994).

Tüm metaller çevrede do al olarak bulundu undan toprak ve suda de i ik oranlarda bulunmaktadır (Martin ve 
Coughtrey, 1982). Bunlardan bazıları canlıların metabolizması açısından gerekli oldu undan esansiyal olurken di er bir 
kısım metal metabolizma için hiç rol oynamamaktadır (Prosi, 1979; Rainbow ve White, 1989). Do al ortamda 
bulunanların yanısıra , metaller çevreye dı arıdan da girebilmekte ve belli düzeylerin üstüne çıktı ı zaman toksik 
olabilmektedir. Organizmalar normal fizyolojileri için gerekli olan metalin üstünde miktarı biriktirebilmektedir. 
Organizmalardaki a ır metal konsantrasyonunu ölçmek, de i ik ekosistemlerdeki a ır metal kirlili inin derecesini, 
biyolojik birikim açısından indikatör amaçlı kullanmayı sa lar.

Do al sularda krom’un düzeyi oldukça dü üktür ve çözünmü  Cr 1-2 µgl-1 arasında bulunur (Moore ve Ramamoorthy, 
1984). Krom endüstride, ka ıt, karton ve selüloz sanayi, organik kimyasallar ve petrokimya sanayi, alkaliler, klor ve 
inorganik kimyasallar, gübreler, petrol rafinerisinde, demir-çelik dökümhanelerinde, metal sanayi ve motorlu ta ıt, uçak 
kaplamasında, asbest üretiminde, tekstil sanayide, deri tabaklanmasında ve elektrik santrallerinde kullanılır (Dean ve 
ark.,1972). Hatay bölgesinde bulunan Asi nehrinde bulunan ve halk tarafından oldukça fazla tüketilen karabalı ın
nehire evsel atıksuların yanısıra tabakhane atıklarınından etkilebilece i dü ünülerek bu çalı ma planlanmı tır.

Karabalık (Clarias gariepinus) Claridae familyasına mensup olup, ülkemizde karayayın veya sekiz bıyık olarak 
bilinmektedir (Çelikkale, 1994). Do ada 59 kg canlı a ırlı a ve 1.4 metreye kadar büyüyebilmektedir. Bu balık türü 
ülkemizin Antalya’dan Antakya’ya kadar olan sahil ku a ı akarsuları ve tatlı su kaynaklarında do al olarak 
bulunmaktadır (Tekelio lu, 1980). Bu tür akarsu ve nehirlerde göç etme özelli i sebebiyle potomodromdur. pH 6,5-8,0 
ve 8,0-35 0C arasında bulanık sularda ya ayabilirler. (Teugels, 1986). Karabalıklar, sudaki ve havadaki oksijenden 
yararlanma özelli ine sahiptir. Karabalı ın çevre isteklerinin az olu u, dü ük oksijen ve yo un stoklama oranlarında da 
geli ebilmesi, farklı besinleri de erlendirme kabiliyetinde olması, bu türün üretimini avantajlı kılan özelliklerdir.

Karabalık (Clarias gariepinus) omnivor beslenme özelli i gösterir ve ana besin kaynakları, böcek, plankton, yengeç, 
karides ve di er omurgasızlar olu turur. Bunun yanısıra ölmü  olan ku , sürüngen, küçük memeliler, di er balıklar ve 
yumurtaları, meyva ve bitki tohumlarını yiyebilmektedir.   Karabalı ın da içinde bulundu u Claridae familyasının
Afrika’da bilinen di er türleri; Clarias angullaris, C. senegalensis ve C. mossambicus’tur.
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Clarias gariepinus’un sistemati i ve 
ekli ( ekil 1.) a a ıda verilmi tir.

Classis  : Actinopterygii 
Ord        : Siluriformes 
Familya  : Clariidae 
Genus    : Clarias 
Tür       : Clarias gariepinus
(Boulenger, 1902)

ekil1. Clarias gariepinus
(Orjinal,2005)
Figure1. Clarias gariepinus
(Original, 2005)

MATERYAL VE METOD 
 Balıklar, Antakya’da bulunan 
balıkçılar yardımıyla toplanmı tır.
Denemeler, Mustafa Kemal 
üniversitesi Su ürünleri 

Fakültesi’nin akvaryum ünitesinde yürütülmü  ve akut biyodeney çe itlerinden statik sistemli deney düzene i
kurulmu tur (APHA, 1998).  Çalı malar, 40x80x40 cm ebadındaki akvaryumlarda yapılmı tır. Balıkların laboratuvar 
ko ullarına uyumu için, denemeye ba lamadan önce 2 hafta akvaryumlarda tutulmu , bu akvaryumlar sık sık
sifonlanmı  ve oksijen sıcaklık incelenmi tir. Deneme ba layana kadar balıklar pelet yem ile beslenmi tir. Deneyler, üç 
tekrarlı olarak, birer tanesi kontrol grubu olmak üzere 5 de i ik krom konsantrasyonunun uygulandı ı 6’ ar
akvaryumdan, 18 adet akvaryumda ve sıcaklı ın kontrol altında tutuldu u ortamda yapılmı tır. Deney boyunca balıklara

yemleme yapılmamı tır.  Deney sırasında
kullanılan suyun sıcaklık, çözünmü
oksijen ve pH de erleri Tablo 1 de 
verilmi tir.
Akvaryumlara ortalama a ırlı ı
44,13±9,38 g, ortalama boyu 17,55±1,4 

cm ( X ±S x ) olan 10’ar adet balık
konulmu tur. Krom kayna ı olarak 
Merck marka Cr+6 kullanılmı  ve 

akvaryumlara 25, 50, 100, 200, 300 mgl-1 olacak ekilde Cr+6 uygulaması yapılmı tır. Biyodeneyde, öldürücü etki 
yapan 96 saatlik LC de erleri saptanmı tır. Bulgular, SPSS programında Probit Analiz Yöntemiyle de erlendirilmi tir
(Özdamar,2002).  

BULGULAR VE TARTI MA
Deneyler sırasında pH 7,36-7,89, çözünmü  oksijen 5,53-5,92 mgl-1  ve sıcaklık 18,59-19,790C arasında ölçülmü  olup, 
ilk 24 saat içinde hiçbir akvaryumda ölüm gözlenmemi tir. lk 24 saatte ölüm görülmemesinin sebebi olarak Clarias 
gariepinus’un biyolojik olarak gösterdi i toleransın çok geni  olmasından ve bunun yanısıra solunum sisteminin di er
balıklara göre de i ik olmasından kaynaklanabilece i dü ünülmü tür. Çünkü bu balıklar sudaki oksijeni 
kullanabilmenin yanısıra havadaki oksijeni de kullanabilmektedirler. Bu sebeple balı ın ilk olarak etkilenece i nokta 
olan solungaçlar Cr+6 ile daha geç tanı mı  olacaktır. Nguyen ve Janssen (2002) tarafından yapılan çalı mada Cr’un 
karabalık embriyo ve larvaları üzerine etkileri üzerine yaptıkları çalı mada embriyoların  >36mg/l ya ama oranlarının
dü tü ünü larvaların geli iminin ise >11 mg/l  konsantrasyonlarda önemli düzeyde dü tü ünü belirtmi lerdir.

Krom’un toksisitesi kimyasal olarak çe idine de ba lı oldu u bildirilmi tir. Krom iyonlarının Cr+2 , Cr+3, Cr+5, Cr+6

olmak üzere 4 a aması vardır. Bu formlar içinde do ada Cr+3 ve Cr+6daha çok bulunmaktadır ve önemlidir. Çünkü di er
türleri stabil olmamakla birlikte çabuk okside olarak dönü üm göstermektedir. Bunlardan heksavalent form olan Cr+6

akuatik organizmaların biyolojik membranlarına girebilmekte ve daha toksik etki göstermektedir. Bunun sebebi Cr+6

oksidasyon kapasitesinin daha yüksek olması ve  solungaç yüzeyinden pasif diffüzyon ile girdikten sonra di er doku ve 
organlarda yüksek seviyeye çıkmakta solungaç yüzeyinde görülen  kadar toksik etkiye sahip olabilmektedir. (Buhler 
et.al. 1977). Krom birçok organizma tarafından kolaylıkla biriktirilebildi i için ki bazı zamanlar ortamda bulunandan 
4000 kat daha fazla biriktiren sucul algleri dü ünüldü ünde özellikle tehlikeli bir metal oldu bildirilmektedir (Duffus, 
1980).

Heksavalent krom’un trivalent forma göre daha tehlikeli olması ile ilgili fikirler yo unluktadır.Fakat yapılan bir 
çalı mada, balıkların bazen Cr+3’e kar ı daha fazla hassasiyet gösterdi i bildirilmektedir. Alabalıklarda yapılan 96 
saatlik LC50 çalı masında Cr+3, Cr+6’ya göre 4 kat daha dü ük konsantrasyonlarda etkili oldu u ve üreme döngülerinin 
Cr+3’e kar ı daha hassas oldu u  tespit edilmi tir.  Fakat sonuçta yapılan bir çok çalı maya bakılınca Cr+6’nın balıklar ve 

Tablo 1. Deneyde kullanılan suyun özellikleri. 
Table 1. Water quality parameters of the test water 

Su Kalite 
Parametreleri

24 saat 48 saat 72 saat 96 saat

Sıcaklık (0C) 19,79±0,22 18,59±0,25 19,48±0,29 19,20±0,23 
Çözünmü

Oksijen (mgl-1)
5,53±0,18 5,92±0,10 5,71±0,14 5,55±0,11 

pH 7,36±0,14 7,53±0,15 7,89±0,12 7,98±0,12 
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di er sucul canlılar için daha zararlı oldu u görülmektedir. Bunun yanısıra tatlısu balıklarının deniz balıklarına göre 
kroma toleranslarının daha yüksek oldu u tespit edilmi tir  (Irwin,1997). Pickering tarafından 1980’de yapılan bir 
çalı mada Pimephales promelas üzerine Cr+6’ın kronik toksisitesini ara tırmı  ve maksimum kabul edilebilir krom 
konsantrasyonunun sert sular için 1.0 ve 3.95 mg Cr/L oldu unu belirtmi tir. Yapılan çalı malar sonucunda   Clarias 
gariepinus için, 96 saatlik LC50 de eri 288 mgl-1, LC90 için 387 mgl-1, LC95 için 415 mgl-1,  olarak belirlenmi tir (Tablo 
2, ekil 2). 

ekil 2. Clarias gariepinus için 96 saatlik LC50

de erleri
Figure 2. 96h-LC50 value for Clarias 
gariepinus 

Akuatik toksikoloji, gerek su ekosistemleri 
gerekse bu ekosistemleri kullanan ba ta insan 
olmak üzere tüm canlı grupları için giderek 
artan bir önem kazanmaktadır. Bu sahadaki 
ara tırmalar artık bir zorunluluk halini almı tır.
Bu bilim dalında çe itli testlere ba vurulmakla 
birlikte, hiçbir test yakla ımı yalnız ba ına
ihtiyaçları kar ılayamamakta tüm sorulara 
cevap verememektedir (Henry, 2003). Su 
kalitesi yönetiminde toksisite testlerinin 
uygulanması ve yorumu daha sık ba vurulan
kimyasal testlere göre daha zor olsada gerçekte 
her ikiside birbirini bütünler durumdadır.

Toksisite testleri genelde, teknik olarak geçerli , etkili kirletici kontrol programlarının dayandırıldı ı ses getiren bir 
temele sahiptir. Elde edilen sonuçlardan hesaplanan Akut/kronik oranı Akut kronik oranı (ACR) veya  maksimum 
kabuledilebilir toksikant konsantarsyonu (MATC) de erleri su ekosistemlerinin korunmasında ekosisteme bo altılacak
atık maddelerin sınırlandırılmasında kullanılır (Çetinkaya,2005).  
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ÖZET 
Matematiksel modellerin amacı, noktasal ve yayılı kaynaklardan alıcı ortamlara ta ınan kirleticilerin bu ortamlarda 
olu turdukları kirletici konsantrasyonlarının konuma ve zamana göre de i imlerinin hesaplanmasını sa lamaktır.
QUAL2E, ücretsiz temin edilip nispeten eski ki isel bilgisayarlarda rahatlıkla kullanılabilen bir modeldir. Bu çalı mada, 
QUAL2E’nin günümüzde kullanılan daha yüksek kapasiteli ki isel bilgisayarlarda ve  en modern i letim sistemlerinden 
biri olan Windows XP’de kullanılabilirli i ara tırılmı tır. Modelin uygulama alanı olarak Fırtına Deresi seçilmi  ve 
derenin mevcut su kalitesi durumu model yardımıyla de erlendirilmi tir. Modelleme çalı ması sırasında QUAL2E 
programının genel kullanımda ve Windows XP i letim sistemi özelinde neden oldu u sorunlar belirlenmi  ve bu 
sorunlara çözümler bulunarak ayrıntıları sunulmu tur.
Anahtar kelimeler: Fırtına Deresi, QUAL2E, Su Kalitesi Modelleme 

ABSTRACT
The aim of mathematical modelling is to calculate the spatial and temporal variations of pollutants, which are 
transported from point and diffuse sources to receiving media. QUAL2E is a model, which can be obtained free of 
charge and run on relatively old personnel computes easily. In this study, usability of QUAL2E on new and high 
capacity personnel computes running Windows XP, the most widely used modern operating system, has been 
investigated. Fırtına Creek was selected as the study are for model application and the existing water quality state was 
evaluated using the model. During the modelling study problems caused QUAL2E program, which are related to 
general use and problems in focus on Windows XP operating system were found and solutions to these problems were 
presented in detail. 
Keywords: Fırtına Creek, QUAL2E, Water Quality Modelling 

G R
Yaygın olarak kullanılan matematiksel modellerin amacı, noktasal ve yayılı kaynaklardan alıcı ortamlara verilen 
kirleticilerin bu ortamlarda olu turdukları kirletici konsantrasyonlarının konuma ve zamana göre de i imlerinin 
hesaplanmasını sa lamaktır. Karı ım ve ta ınım modellerinde kullanılan temel ba ıntı, Fick yasasından elde edilen ve 
reaksiyon terimleri ile geni letilmi  olan adveksiyon-dispersiyon denklemidir. Ta ınımın akıntı bile eninin
hesaplanabilmesi için, akarsudaki akıntı hızlarının ölçülmesi ya da hesaplanması gerekmektedir. Akarsularda bu 
hızların hesaplanabilmesi için, Manning ve Chezy formülleri gibi ampirik formüller ya da kinematik dalga denklemi 
veya dinamik dalga denklemi gibi tek boyutlu süreklilik ve momentum korunumuna dayanan hidrodinamik denklemler 
kullanılmaktadır. Tüm bu denklemler, alıcı ortamlardaki karı ım, ta ınım ve reaksiyonlarını basitle tirilmi  biçimde 
ifade etmektedir. Denklemlerin her durum için analitik çözümlerinin yapılması mümkün veya pratik olmayabilmektedir. 
Bu nedenle çözümlerinin bilgisayarlar ortamında sonlu fark veya sonlu eleman gibi sayısal çözüm yöntemleri 
kullanılarak yapılması gerekebilmektedir. ncelenen alıcı su ortamının özelliklerine göre bu temel ba ıntılardan
hareketle çok daha basit ya da karma ık modellerin kurulması ve kullanılması da gerekebilmektedir. 

QUAL2E, akarsu su kalitesi modellemesinde kullanılan ve kullanımı nispeten kolay olan bir su kalitesi modelidir. 
USEPA tarafından geli tirilen QUAL2E modelinde sıcaklık, çözünmü  oksijen ve BO  gibi birçok farklı parametre ile 
akarsuyu irdelemek ve senaryo kurmak, bu verilerle o nehir hakkında yorum yapmak mümkündür. Ancak programda, 
günümüz bilgisayarlarında sıklıkla kullanılan 32 bitlik i letim sistemlerinde çe itli problemler çıkmaktadır. Temel 
neden yazılımın hidrolik ve su kalitesi hesaplarını yapan kısmının 16 bitlik bir i letim sistemi olan MS-DOS ile 
geli tirilmi  olması ve DOS’a ba lı bellek kısıtlamalarını a abilmek için özel bir DOS bellek geni leticisi kullanmasıdır.
Bu bellek geni leticisi, günümüzde çok yaygın olarak kullanılan 32 bitlik Windows XP i letim sisteminde programın
çalı masını engellemektedir. Bu sorunu gidermek amacıyla, QUAL2E’nin FORTRAN 77 standardı ile hazırlanmı
kaynak kodu temin edilmi  ve program yeniden derlenmi tir. Model çıktılarının daha kolay i lenebilmesi için, kaynak 
koda günümüz elektronik tablolama programlarının çok kolay okuyabilece i bir biçimde çıktılar üreten eklemeler 
yapılmı tır. Yapılan bu yeniliklerin, problemin ortadan kaldırılmasındaki etken rolünü belirlemek ve model yazılımının
güvenilirli ini etkimediklerinden emin olmak amacıyla, debisi yüksek nehirlerden biri seçilmi  ve modellenmi tir.
Yapılmı  çalı malarda kar ıla ılan zorluklara kar ın, örnek çalı ma sonucunda, yapılan bu de i ikli in program 
kullanımına büyük katkı sa ladı ı, problemleri azalttı ı ve çıktılara ait analizlerin kolaylıkla yapılmasını sa ladı ı tespit 
edilmi tir.
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QUAL2E/QUAL2E-UNCAS MODELLER N N GENEL ÖZELL KLER

ekil 1 QUAL2E model a ı (Brown ve Barnwell, 1987) 

QUAL2E ve QUAL2E-UNCAS, Amerika Birle ik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (USEPA) tarafından geli tirilmi ,
tek boyutlu kararlı hal akarsu modelleridir. Modelin USEPA tarafından da ıtımı durdurulmu tur. Eski bir sürümü 
Center for Exposure Analysis and Modelling (CEAM) birimi tarafından ücretsiz olarak da ıtılmaktadır.

QUAL2E ve QUAL2-UNCAS çok iyi bilinen genel amaçlı akarsu su kalitesi modelleridir (Chapra, 1997; Lung, 2001). 
Bu modeller dünyada (Larmie ve di ., 1989; Drolc ve Koncan, 1996; Melching ve Yoon, 1996; Chaudhury ve di .,
1998; Drolc ve Koncan, 1999) ve Türkiye’de (Gonenc ve di ., 1989; Burak, 1991; Ertürk ve di ., 2001; Kefli, 1994; 
Küçükballı, 2003, Ertürk ve di ., 2003, Ertürk ve di ., 2004a; Ertürk ve di ., 2004b, Sivri ve di ., 2004) birçok 
akarsuya uygulanmı  ve güvenilirlikleri kanıtlanmı tır.

QUAL2E, hem kararlı hal hem de su kalitesindeki gün boyunca olan de i ikliklerin yarı dinamik simülasyonlarını
yapabilmektedir. QUAL2E-UNCAS, belirsizlik analizi yapmak için tasarlanmı tır.

QUAL2E’nin, MODQUAL ve QUAL2K gibi, de i ik kurumlar tarafından geli tirilmi  farklı uyarlamaları vardır.
MODQUAL, Delft Hidrolik Enstitüsü tarafından geli tirilmi  ve Tuna Nehri’nin modellenmesinde kullanılmı tır.
QUAL2K olarak adlandırılan ve birbirlerinden tamamen ba ımsız olarak geli tirilmi  iki ayrı model vardır. Bu 
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modellerden birisi Park ve Lee (2002) tarafından geli tirilip Nakdong Nehri’ne (Kore) uygulanmı tır. Di eri ise Chapra 
ve Peiletier (2003) tarafından USEPA deste i ile geli tirilmi tir.

Model akarsuyu bölümler ve hesap elemanlarına ayırmaktadır ( ekil 1). Bölümler, hidrolik özellikleri ve su kalitesi 
kinetikleri sabit akarsu kısımları olarak dü ünülmü tür. Hesap elemanları ise tam karı ımlı reaktörlerdir. 

Model, Denklem 1’de verilen tek boyutlu adveksiyon dispersiyon denklemini çözerek su kalitesi hesaplarını
yapmaktadır.

1 1 x c C
x L

x x x

A V SC C
A D

t A x x A x A x
Su kalitesi kineti i         (Denklem 1) 

Su kalitesi de i kenlerinin birbirleri ile ili kileri, ekil 2’de gösterilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi, Brown ve Barnwell 
(1987), Chapra (1997) ve Lung (2001)’de verilmektedir. 

ekil 2 QUAL2E modelinde su kalitesi de i kenleri ve su kalitesi de i kenlerinin birbirleriyle ili kileri (Brown ve 
Barnwell, 1987) 

Veri Giri i
Grafik kullanıcı ara yüzü sayesinde programa veri giri i çok kolayla tırılmı tır. Ancak grafik kullanıcı arayüzü nispeten 
eski yazılım teknoloji ve standartlarına göre geli tirildi i için kullanımı günümüzdeki grafik kullanıcı arayüzlerinden 
biraz daha zordur. Akarsuyun geometrik yapısını ve su kalitesini tanımlayan verilerin tümü, grafik kullanıcı arabirimi 
ile girilebilmektedir. 

QUAL2E Kaynak Kodu 
Programın kaynak kodu, Center for Exposure Analysis and Modelling birimi tarafından ücretsiz olarak da ıtılmaktadır.
Kaynak kod, FORTAN 77 standardına uyularak yazılmı  oldu undan sorunsuzca derlenebilmektedir. 

Di er Yazılımlarla leti im
QUAL2E’nin di er yazılımlarla ileti imi, yalnızca kendi girdi ve çıktı dosyaları aracılı ıyla olabilmektedir. 

Hidrolojik Hesaplar 
QUAL2E; ya ı -akı  hesapları gibi hidrolojik hesapları yapamamaktadır. Ya ı -akı  hesapları, QUAL2E dı ında
yapılmalı ve sonuçlar modele girdi dosyası içinde verilmelidir. 
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Hidrolik/Hidrodinamik Hesaplar 
QUAL2E, karalı (permanan) ve üniform akım ko ulları için hidrolik hesap yapabilmektedir. Hidrolik yapıların modele 
a ına dâhil edilmesi mümkün de ildir. Verilen debiye ve akarsu özelliklerine göre derinlik ve hız hesaplanmaktadır.
Hidrolik hesap için iki seçenek vardır. Kullanıcı yamuk akarsu enkesiti için hesap yapmayı tercih ederse, model enkesit 
ile ilgili geometrik verileri istemekte ve Manning formülü ile hesap yapmaktadır. Di er seçenek ise, Denklem 2 ve 
Denklem 3’te verilen debi katsayılarına göre hesap yapmaktır.

D = aQb                 (Denklem 2) 

V = cQd                 (Denklem 3) 

Bu denklemlerde 

Q: Debi 
D: Derinlik 
V: Hız
a: Derinlik çarpanı
b: Derinlik üstel katsayısı
c: Hız çarpanı
d: Hız üstel katsayısı

anlamındadır. Bu hesap yönteminde, akım rasat istasyonlarında olu turulan anahtar e rilerinin kullanılması
mümkündür. 

Su Kalitesi Hesapları
QUAL2E; sıcaklık, çözünmü  oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, organik azot, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat 
azotu, fosfat fosforu (çözünmü  fosfor adıyla), organik fosfor (partiküler fosfor adıyla), klorofil-a, kullanıcı tarafından
tanımlanan üç tane korunan de i ken ve bir tane korunmayan de i kenin akarsu boyunca de i imlerini 
hesaplayabilmektedir. Bu de i kenlerle ilgili biyokimyasal süreçler, di er su kalitesi modellerine göre daha 
basitle tirilmi  olarak ele alınmı tır. Örne in denitrifikasyon ve azot sabitleme süreçleri hesaba katılmamı tır.

2. MODEL N FIRTINA DERES ’NE UYGULANMASI 
Fırtına Deresi’nin Genel Özellikleri 
Do u Karadeniz'de yer alan akarsularımızdan birisi olan Fırtına Deresi, Kaçkar Da ları’nın Karadeniz'e bakan 
yamaçlarındaki suyollarının birle mesi ile olu maktadır. Rize Arde en'in yakla ık 2 km. batısından Karadeniz'e dökülen 
Fırtına Deresi, tüm kollarıyla birlikte 57 km. uzunlu undadır. Kollardan en büyükleri Durak, Hem in, Hala, Polovit, 
Elevit ve Tunca dereleridir ( ekil 3). Derenin mansap kısmı hariç tamamı Çamlıhem in lçesi sınırları içersindedir.

Ilıman Karadeniz ikliminin özelliklerinin tamamının gözlemlendi i Fırtına Deresi Havzası’nda, yıllık ortalama ya ı
miktarı 2000 mm’nin üzerindedir ve yüksek kesimleri sürekli sis altındadır. En çok ya ı  baharda dü mektedir. Kı
aylarında kar ya ı ı sebebiyle derenin debisinde dü me gözlenmektedir. Bu do rultuda en dü ük debi Ocak, en yüksek 
debi Mayıs ve Haziran aylarında görülmektedir. 

Fırtına Deresinde kıyıdan yakla ık 750 m yüksekli e kadar olan saha geni  yapraklı kıyı ormanları ile kaplıdır. Yakla ık
olarak 800-1400 m yükseklikler arasındaki ku ak karı ık orman ku a ıdır. 1600 m'den sonra i ne yapraklı türlere 
rastlanır. 2000-2200m’den sonra ormanlık alan sona erer. Ayrıca 750 metre yüksekli e kadar bölgede çay ve fındık
yeti tirilmektedir. Bölgenin en önemli geçim kayna ı olan çay dereye güneyden bakıldı ında do u tarafında yeti tirilir.
Derenin batı tarafı kayalık ve üst kısmı orman arazisidir (Yenigün ve di ., 2005). Fırtına Deresi Havzası’nda çok 
önemli yerle imler olamamakla birlikte, gözlemlenen kirlilik yükü yörenin özelliklerine ba lı olarak tarımsal 
kaynakladır.
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ekil 3. Fırtına Dersi Havzası’nın uydu görüntüleri (Google, 2005) 

QUAL2E Modelinin Uygulanması
Bu çalı mada, Fırtına Deresi’nin tüm kollarının birle ti i nokta ile derenin denize döküldü ü nokta arasında tanımlanan 
ana kolu QUAL2E kullanılarak modellenmi tir. ekil 4’te verilmekte olan model a ı, üç akarsu bölümünden 
olu maktadır.

Modellin çalı tırılması için model a ından ba ka birçok girdi verisi gerekmektedir. Bu veriler 

Co rafik konum verileri ve iklim özellikleri 
Su kalitesi kineti i ile ilgili model katsayıları
Akarsu geometrisi ve hidroli i (enkesit, Manning katsayısı, vb.) 
Akarsuyu karakterize eden ba langıç ve sınır ko ulları (ölçülmü  veya hesaplanmı )
Noktasal ve yayılı yüklerin özellikleri (debi ve kirletici konsantrasyonları)

Model girdi verilerinin hazırlanması, birçok ara adım ve hesap yapılmasını gerektiren uzun bir süreçtir. Bu çalı ma 
sırasında yalnızca model girdilerinin olu turulması 100 adam saat süreye ihtiyaç duyulmu tur. Model girdilerinin 
hazırlanması süreci, Yenigün ve di . (2005)’te ayrıntılarıyla verilmi tir.

321



ekil 4. Fırtına Deresi Model A ı (Yenigün ve di . (2005)’ten uyarlanmı tır)

Tüm model girdileri hazırlandıktan sonra modelin çalı tırılması için gerekli ara i lemler yapılmı tır. Model programı,
günümüzde en yaygın kullanılmakta olan 32 bit’lik Microsoft Windows XP© i letim sisteminde sorunlara yol 
açmaktadır. Programın yalnızca 16 bitlik MS-DOS© i letim sistemiyle uyumlu uzatılmı  bellek yönetimi, Windows XP 
i letim sisteminde çalı tırılamamasına yol açmaktadır. Ayrıca programın grafik son i lemcisi, bu çalı manın amaçları
göz önünde bulunduruldu unda kullanım zorluklarına yol açmakta ve model çıktıları da, herhangi ba ka bir elektronik 
tablolama veya grafik raporlama yazılım paketi tarafından kolaylıkla okumamaktadır. Bu nedenlerle, ANSI FORTRAN 
77 standardı ile tam uyumlu olan QUAL2E Sürüm 3.23 kaynak kodu model çıktılarının di er paket programlar 
tarafından daha kolay okunmalarını sa layacak ekilde de i tirilerek Windows i letim sistemi altında yeniden 
derlenerek bu sorunlar çözülmü tür.

QUAL2E kararlı hal kabulüne göre hesap yapmaktadır. Bu nedenle Fırtına Deresi gibi dinamik bir ortamdaki zamana 
ba lı de i imleri, tek simülasyon ile açıklaması mümkün görülmemektedir. Bu ara tırmada, her ay için ayrı bir 
simülasyon yapılarak bu sorunun çözülmesine çalı ılmı tır.

Fırtına Deresi Havzası’nda yo un olarak yapılan çay tarımı için ilk gübreleme Mart ayında gerçekle mektedir. Ya ı ın
da etkisiyle yüzeysel akı ın artması noktasal kaynaklardan gelen debi ve yüklerin artmasına neden olmaktadır. Bu 
durum özellikle Nisan ayında büyük önem kazanmaktadır. Nisan ayı için model tarafından hesaplanan su kalitesi 
de i keni (çözünmü  oksijen, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, organik azot, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu) 
konsantrasyonları ekil 5 ve ekil 6’da verilmektedir. 

Simülasyon sonuçlarına göre, Fırtına Deresi’ne ula an mevcut evsel ve tarımsal yükler su kalitesinin henüz önemli 
ölçüde bozulmasına yol açmamı tır ve derenin balıkçılılık veya rekreasyon amaçlı kullanımı için gerekli su kalitesi 
ölçütleri sa lanmaktadır. Ancak bu ölçütlerin fosfor bile ikleri veya algler gibi di er su kalitesi de i kenleri açısından
da kontrol edilmesi gerekmektedir. 

Standart (herhangi bir özelli i olmayan) model kutusu

Noktasal kaynak 

Yayılı kaynaklar 

Açıklamalar 

Model kutularından her birisi, 500 m uzunlu undadır.

Model kutularının geni likleri ölçeksizdir. 
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TEMP DO BOD
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ekil 5 Nisan ayı için Sıcaklık (TEMP), Biyokimyasal Oksijen htiyacı (BOD) ve Çözünmü  Oksijen (DO) 
Simülasyonu Sonuçları (Yenigün ve di ., 2005) 

ORGN NH3N NO2N NO3N SUM-N
                                (mg.l-1)          (mg.l-1)          (mg.l-1)          (mg.l-1)          (mg.l-1)
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ekil 6 Nisan ayı için Organik Azot (ORGN), Amonyak Azotu (NH3N), Nitrit Azotu (NO2N), Nitrat Azotu (NO2N) ve 
Toplam Azot (SUMN)Simülasyonu Sonuçları
(Yenigün ve di ., 2005) 

SONUÇLAR VE TARTI MA
QUAL2E Türkiye ve dünyada oldukça iyi bilinmektedir. Ayrıca yeniden derlenebilen açık kaynak kodu sayesinde 
de i ik ihtiyaçlara göre de i tirilebilmektedir. Ancak programın hidrolik yapıların etkilerini modelleyememesi, tam 
anlamıyla dinamik modelleme yapamaması ve bazı süreçleri içermemesi uygulama alanını kısıtlamaktadır. Ayrıca
USEPA tarafından desteklenmedi i unutulmamalıdır. Bunun dı ında, Windows i letim sisteminin yeni sürümlerinde, 
modelin çalı tırılması sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenlerle, bazı akarsu su kalitesi modelleme çalı malarında her 
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adımında uygulanan ana su kalitesi modeli olarak kullanılmak yerine; kaba ön hesaplar yapan veya daha karma ık su 
kalitesi modelleri için ba langıç ko ulları olu turan bir yardımcı araç olarak kullanılması daha uygun görülmektedir. 

Bu çalı mada Fırtına Deresi’nin QUAL2E ile hesaplar yapılarak mevcut durumu de erlendirilmi tir. Modelleme 
çalı masına sisteme giren yüklerin de i mesi, akarsu üzerine veya içine de i ik tesis/hidrolik yapıların kurulması gibi 
olası senaryoları içeren simülasyonlarla devam edilmesi gerekmektedir. Bu senaryolar ile ilgili simülasyonların bir 
kısmına QUAL2E ile devam edilebilmek mümkün olmakla birlikte, örne in akarsu üzerine kurulacak bir hidroelektrik 
santralin i letme ko ullarına göre ekosistem ve su kalitesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlı simülasyonlar 
ancak daha karma ık ve dinamik modellerin kullanılmasıyla mümkündür. 
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ÖZET 
Yeraltı sularında ve yüzeysel sularda yüksek konsantrasyonlarda demir ve mangan bulunması ve bunun da içme, 
kullanım ve endüstriyel açıdan çok büyük önem ta ıması demir ve mangan giderim yöntemlerinin daha verimli duruma 
gelmesini gerektirmektedir.Fe(II) ve Mn(II)’nin oksijen ile oksidasyonunun çok uzun yıllardan beri uygulanıyor 
olmasına ra men organik ve inorganik maddelerin oksidasyona etkileri son yıllarda yapılan sınırlı sayıdaki çalı malarla 
incelenmi tir.Yapılan literatür çalı masında , organik ve inorganik maddelerin oksidasyona etkilerinin yeterince 
ara tırılmamı  oldu u ve bu konudaki deneysel verilerin yetersiz  kaldı ı görülmü tür. Yapılan  bu çalı mada içme suyu 
kaynaklarında özellikle yaz aylarında artı  gösteren demir ve mangan konsantrasyonlarının istenilen limitlere 
dü ürülmesinde oksijen ile oksidasyon prosesi kullanılmı tır. Bu amaçla bu çalı mada Mn(II)’nin oksijen ile 
oksidasyonuna organik ve inorganik maddelerin etkisi incelenmi tir. norganik madde olarak Zn, Ni, Mg, Ca 
kullanılmı tır. Organik madde olarak gallik asit ve tartarik asit kullanılmı tır. Elde edilen sonuçlar de erlendirilmi tir.
Anahtar kelimeler: Mn(II), oksidasyon, inorganik maddeler, organik maddeler. 

MANGAN (II)’N N OKS JENLE OKS DASYONUNA NORGAN K VE ORGAN K MADDELER N
ETK S

ABSTRACT
Manganese is one of the most common contaminants found in both surface and ground water, but predominantly in the 
latter. Generally, trace amounts of metals such as manganese and iron are present in natural water in concentrations 
exceeding 10 mg/L (Chapman, 1992). Manganese in natural waters can exist in truly dissolved, coloidal and suspended 
forms, e.g. Mn(II), Mn(IV). Soluble manganese (Mn(II)) is typically found in all water supplies, with higher 
concentrations usually present in water obtained from groundwater sources or reservoir hypolimnions (Knocke, 1987). 
The quantity of manganese has great importance for drinking waters and process waters. Manganese causes undesirable 
taste and aesthetic problems in drinking waters. In public supplies, it causes difficulties such as staining of clothes, 
“black” residues on plumbing fixtures and incrustation of mains. In industrial supplies, it causes severe economic losses 
through discoloration of products, specks in finished paper, textile, food and beverage products, and reduction of 
pipeline carrying capacities. Manganese is not known to cause any health problems, and the above conditions are 
limited to existence of manganese content by 0.05 mg/L in drinking waters, and by 0.1 mg/L or less in industrial waters. 
Methods avaliable for manganese removal from water supplies can normally be classified as high pH, oxidation or 
combination of the two. Manganese removal methods generally require the use of strong oxidizing agents such as 
oxygen, potassium permanganate, chlorine, hypochlorite, chlorine dioxide or ozone (Knocke, 1987). The oxidation of 
manganese by air alone is usually a slow process unless the pH is raised above neutrality. However, the oxidation rates 
are much higher at elevated pHs than they are at pH values less than 8.0. aeration as the sole means of manganese (II) 
oxidation is not commonly practiced because the process is kinetically slow and pH dependent. The oxidation rate is 
considered acceptable at pH above 9.5.  The purpose of this study was to investigate the effects of organic matters 
(tartaric acid and gallic acid) and inorganic matters (Ni, Zn, Ca, Mg) on Mn(II) oxidation by atmospheric oxygen. This 
study is carried out in three stages. In the first stage, Mn(II) oxidation by atmosphric oxygen was studied at the 
concentration of 10 mg/L  Mn(II), keeping pH at 9.5. ın the second stage, the effects of the organic materials existing in 
the natural waters on the oxidation of Mn(II) were examinated. In the third stage, the effects of the inorganic materials 
existing in the natural waters on the oxidation of Mn(II) were examinated. 
Keywords: Mn (II), oxidation, inorganic materials, organic materials. 

G R
Yerkabu unda  bol  bulunan  elementlerden  olan demir ve mangan  su  kaynaklarında istenmeyen maddelerdendir. 
Yeraltı suları ve ötrofik göllerin hipolimnion tabakaları gibi oksijenin yetersiz oldu u sulu ortamlarda mangan iki 
de erliklidir. Çözünmü  oksijen miktarı çok az veya sıfır olan demir ve manganlı tabakalardan geçen yeraltı suları,
yüksek konsantrasyonlarda Fe(II) ve Mn(II)  içermektedirler. Di er taraftan ötrofik göllerin anaerobik hale geçmi
hipolimnion tabakalarında Fe(III)’ün indirgenmesi sonucu Fe(II) konsantrasyonu, Mn(IV)’ün indirgenmesi sonucu da 
Mn(II) konsantrasyonu yükselmektedir. Bu tür sular atmosfer ile dolayısıyla oksijen ile temasa geçtikleri  zaman sudaki 
Mn(II) Mn(IV)’e ,Fe(II) Fe(III) halinde yükseltgenerek kahverengi siyah renkte MnO2 eklinde çökelmektedir. Bu tip 
su kaynaklarının evsel ve endüstriyel amaçlı kullanımları için demir ve manganın giderilmesi gerekmektedir. Birçok 
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konvansiyonel arıtma tesisinde demir ve mangan gideriminde önemli problemlerle kar ıla ıldı ı görülmektedir. Suda  
demir ve mangan giderimi içme ve kullanma açısından çok büyük öneme sahiptir. Çe itli endüstrilerde renk, görünü  ve 
tat açısından problemler ortaya çıkmaktadır. çme suyunda demir ve manganın standartlarda belirtilen 
konsantrasyonların üzerinde bulunması halinde su kötü bir görünü  ve tada sahip olmaktadır. lave olarak yüksek 
konsantrasyonlardaki Fe(II) sebebiyle su da ıtım ebekelerinde birikmeler olmakta ve mikroorganizma sayısında artma 
meydana gelmektedir. Bütün bunlar boruların kesitlerini daralttı ı gibi yüksek debiler esnasında da zaman zaman 
yerlerinden koparak ikayetlere sebep olmaktadır. Ayrıca birkaç mg\L’den daha yüksek demir ve mangan 
konsantrasyonlarında su metalik bir tat kazanmaktadır.

EPA’ nın içme suyu standartlarında demir ve mangan ikincil kirletici sınıfındadır. kincil standartlara sahip olan 
maddeler suda istenmeyen tat,koku,korozyon,köpük yada lekelere yol açan ancak sa lık üzerine direk etkisi olmayan 
maddelerdir. Dünya Sa lık Te kilatı Avrupa Standartları’na  göre demir için müsaade edilen de er 0,1 mg\L’dir. 
ABD’de Maksimum Kirlilik Seviyesi (SMCL) mangan için 0,05mg\L olarak belirlenmi tir.Türk Standartlarına(TSE
266’ya ) göre manganın kabul edilebilir ve maksimum seviyeleri 0,05 ve 0,5 mg\L, demirin kabul edilebilir ve 
maksimum seviyeleri ise 0,2 ve 1,0 mg\L’dir. De i ik otoritelerce belirlenen içme suyu standartlarındaki demir ve 
mangan de erleri Tablo 1’de verilmi tir.

Demir ve manganın giderilmesi için eskiden beri kullanılan temel proses,  çözünebilen demir ve mangan bile iklerinin
çe itli yöntemlerle oksitlenerek çözünemeyen demir ve mangan bile iklerine dönü türülmesi ve oksidasyon ürünlerinin 
çöktürülerek ve\veya filtre edilerek uzakla tırılmasıdır. Özellikle olu an çökeltilerin niteli i ve karakterlerinin nasıl
etkilendi i hakkındaki bilgiler yetersizdir (Gıammanco ve di ., 1996).

Tablo   1. Demir ve Mangan çin çme Suyu Standartları (mg/L) 
Table 1. Standarts of drinking water for Fe and Mn (mg/L) 

TS-266 W.H.O. E.P.A.

Avrupa
Ekonomik 
Toplulu u

Kanada
Standardı

C.A.

 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 2* 

Fe 0.2 1.0 0.1 1.0 0.3 - 0.05 0.2 0.3 - 

Mn 0.05 0.5 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 

1*    Müsade edilen de er
 2*    Maksimum de er

Demir ve manganın kimyasal oksidasyonunda oksijen, klor, klordioksit, ozon, klorla birlikte bakır, potasyum 
permanganat, kireç soda yöntemi ve yumu atma aralı ından daha dü ük pH de erleride kireç ba arı ile 
kullanılmaktadır. emir ve manganın kimyasal oksidasyonunda  oksidant olarak  kullanılan kimyasal maddelerin 
oksidasyon için gerekli miktarları Tablo 2’ de verilmi tir (Cleasby, 1975). 

Tablo 2. Demir ve mangan oksidasyonunda oksidant ihtiyaçları
Table 2: Oxidant requirements in the Ferrous iron and Manganase 

Demir ve Manganın uzakla tırılmasında
havalandırma, nadiren tek ba ına kullanılır.
Ço unlukla havalandırmayı bir oksidasyon 
kademesi takip eder. Demir ve Manganın hava 
ile oksidasyonu  pH de eri 8.0’den büyük 
oldu unda hızlıdır. Demir ve mangan’nın
oksijenle oksidasyonunda 1.8 mg/l CaCO3 
alkalinitesinde, stokiometrik olarak 0.29 mg/l 
O2’ ye ihtiyaç vardır.

Oksidasyon reaksiyonu a a ıdaki gibi ifade 
edilmektedir: 

         Mn2+   +   O2                     MnO2(k)                                      (1) 
         Mn2+   +   MnO2(k)              Mn2+ . MnO2(k)                           (2) 
         Mn2+ . MnO2(k)    + ½ O2            2 MnO2(k)                           (3)     

Yukarıdaki yarı reaksiyonlardan 1 denklemi yava , 2 denklemi hızlı ve 3 denklemi çok yava  ilerlemektedir. 
Havalandırma ile karbondioksit ve hidrojen sülfür serbest kalmakta, bunun sonucu olarak pH yükselmektedir. Ayrıca
suya oksijen sa lanmakta olup, havalandırmadan sonra gelen arıtma birimlerinin de yükü hafifletilmektedir. 

Kimyasal 
madde

1mg Fe2+’i okside 
etmek için gerekli doz 

(mg)

1 mg Mn2+’ı okside 
etmek için gerekli doz 

(mg)

O2 0.14 0.29 
Cl2 0.62 1.30 

Ca(OCl)2 0.64 1.30 
NaOCl 0.67 1.36 
ClO2 1.21 2.45 

KMnO4 0.91 1.91 
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Havalandırma sert sularda yumu ak sulara göre daha etkilidir. Çünkü yumu ak sulardaki karbondioksit miktarı
ço unlukla dü ük de erdedir. Su içerisindeki organik maddelerin çok miktarda olması, mangan oksidasyonunda 
sınırlayıcı olabilmektedir (Coughlın and Matsui,1976). Fe(II) ve Mn(II)’nin hava ile oksidasyonuna özellikle 
organiklerin ve inorganiklerin etkisi konusunda literatürde az sayıda çalı ma bulunmaktadır. Yapılan bu  çalı mada 
Mn(II)’ nin oksidasyonuna inorganik ve organik maddelerin etkisi incelenmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Kesikli reaktör eklinde kurulan sistemde, öncelikle deiyonize su kullanılarak, Mn(II)’nin Mn(IV)’e atmosferik 
oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir.Bu çalı mada atmosferik oksijenle Mn(II) gideriminde organiklerin ve 
inorganiklerin etkisi  deneysel olarak  belirlenmi tir.

Mn(II)’nin havalandırma ile oksidasyonu, pH ve sıcaklı ın sabit tutuldu u 2lt hacminde beher eklindeki reaksiyon 
kabında incelenmi tir. Reaksiyon çözeltisinin sıcaklı ı 25oC’de sabit tutulmu tur. Sisteme Armfield marka 
havalandırma düzene inin difüzörleri ile belirli oranda hava verilmi tir. Gene aynı düzene in karı tırıcısından
faydalanarak çözelti kuvvetli bir ekilde karı tırılmı tır. Jenway marka bir pH metre ile çözeltinin pH kontrolü ± 0.01 
pH birimi hassasiyetle yapılmı tır. Sisteme verilen oksijen Armfield marka havalandırma düzene ine ait oksijenmetre 
ile ölçülmü tür. Sistemin sıcaklı ının sabit tutulması ise Clifton marka bir su banyosu ile sa lanmı tır.

pH asit ve baz kullanılarak ayarlanmı tır. pH de erindeki salınımlar, ±0.5,....,1.0 pH birimi içinde tutulmaya 
çalı ılmı tır. Deneyin ba langıcında Mn(II) çözeltisi ilave edildi inde, Mn(II) çözeltisinin asiditesi sebebiyle, reaksiyon 
ortamının pH de erinde ani dü meler meydana gelmi se de asit ve bazla ayarlanmı tır. Bunu 30-60  sn. içinde düzeltip, 
ortamda arzu edilen pH de eri sa lanmı tır.

ekil 1. Kesikli reaktör 
Figure 1. Batch Reactor 

Mn (II) çözeltisi elde etmek için Merck AAA standart solüsyonu kullanılmı tır. 100 mL’ lik tüpün üstü 1 L destile su ile 
tamamlanarak 1000 mg/L Mn(II) konsantrasyonu elde edilmi tir.  Çözelti 2 x 10-2 eq/L  alkalinite elde edecek ekilde
distile suya Na2CO3 ilave edilerek hazırlanmı tır. Na2CO3 ile alkalinitesi ayarlanmı  olan 1L demineralize suya Mn(II) 
çözeltisi ,ilave edilirken  di er yandan asit ve baz ilavesi ile pH ayarı sa lanmı tır. Karı tırıcı ile hızla karı tırılan
sistemden belirlenen zamanlarda numuneler alınmı tır. Mn(II) konsantrasyonlarının belirlenmesi için analizler, Standart 
Metodların 3500 – Mn B Atomic Absorption Spectrometric Method yöntemine göre yapılmı tır. Bunun için Merck 
kalite 1000 mg/L’ lik Mn AAS stok solisyonundan 10 mg/L’ lik standartlar hazırlanmı tır. Bu standartlar UN CAM 929 
marka AAS’ de okunarak denemeler yapılmı tır.  Kesikli reaktörde gerçekle tirilen bu  deneylerde Mn(II)’ nin 
oksidasyonu pH 9.5, sıcaklık 25°C’ de, alkalinite 2x10-2 eq/L’ de Mn(II) = 10 mg/L de erinde çalı ılmı tır. Mn(II)  
çözeltilerinin atmosferik oksijenle oksidasyonu sırasında 10 dak. süre aralıkları ile alınan numuneler H2SO4 ile 
asitlendirilmi  0,45 m GFC filtreden süzülmü  ve konsantrasyonları atomik absorbsiyon spektrometre cihazında
okunmu tur.

10 mg/L Mn(II) ba langıç konsantrasyonunda, Zn(II) ve Ni(II) çözeltisinin farklı konsantrasyonları (0.5 , 1 , 1.5 mg/L), 
Mg(II) ve Ca(II) çözeltisinin farklı konsantrasyonları (0.5, 1, 1.5, 5, 10, 15 mg/L),  organik maddelerin (Gallik asit, 
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Tartarik asit) farklı konsantrasyonları (0.5, 1, 1.5 mg/L) ayrı ayrı atmosferik oksijen ile okside edilmi tir. Elde edilen 
sonuçlar sadece Mn(II)’nin 10 mg/L ‘lik oksijenle oksidasyonu ile kar ıla tırılmı tır.

Tüm analizler standart metodlara göre yapılmı tır (APHA, AWWA-WPCF ,1998, Standart Methods). 

BULGULAR
Bu bölümde temas havalandırmalı sistemlerde ve Mn(II) giderilmesi incelenmi tir. Çalı ma 3 a amada 
gerçekle tirilmi tir:
1.Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonu Deneyleri,  
2. norganik maddelerin (Ni, Zn,Mg,Ca)  Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna etkisi,  
3. Organik maddelerin  (Gallik asit ve Tartarik asit) Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna etkisi 

Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonu Deneyleri 
Çalı manın bu a amasında kesikli reaktörde gerçekle tirilen deiyonize suda Mn(II)’ nin   10 mg/l konsantrasyonunda 
atmosferik oksijenle oksidasyonu ara tırılmı tır. Çalı mada  pH = 9,5’ da, Sıc=25oC’ de ve Alkalinite = 2 x 10-2 eq / l’ 
de sabit tutulmu tur. Mn(II)’ nin 10 mg/l ba langıç konsantrasyonunda yapılan deneylere ait ve grafikler ekil 2’de 
verilmi tir.
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ekil 2. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg/L , pH : 9,5 sıcaklık : 25oC ,alkalinite : 2 x 10-2 eq/L oksijenle 
oksidasyon 
Figure 2. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, oxidation with 
oxygen.  Reaksiyonun tamamlanma süresi yakla ık olarak 80 dakika olarak belirlenmi tir.

norganik maddelerin  (Ni, Zn,Mg,Ca) Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi 
Nikel’in Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi: Çalı manın bu a amasında Mn(II)’nin 10 mg/L 
konsantrasyonunda hazırlanan numuneye farklı konsantrasyonlarda Ni(II) ilavesiyle Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle 
oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C sıcaklık, 2 x 10-2 eq/L alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir.
Elde edilen sonuçlar  ve ekil  3’de verilmi tir.

Ni(II) varlı ının Mn(II)’nin atmosferik oksijenle oksidasyonuna etkisinin ara tırıldı ı bu çalı mada, Mn(II) 
konsantrasyonu 10 mg/L sabit tutulmu  ve 0.5, 1.0, 1.5 mg/L Ni(II) konsantrasyonlarının ilavesiyle Mn(II)’ nin 
atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Ni(II) ilave edilmeksizin yapılan 10 mg/L Mn(II)’nin 
oksidasyonu ile Ni(II)’nin farklı konsantrasyonlarının  ilave edilerek 10 mg/L Mn(II)’nin sabit tutuldu u oksidasyonlar   
kar ıla tırıldı ında, Ni(II) varlı ının Mn(II) oksidasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadı ını söylemek 
mümkündür. 

Çinko(Zn)’nun Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi: 10 mg/L  Mn(II) içeren sularda farklı Zn(II) 
konsantrasyonlarının varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C 
sıcaklık, 2 x 10-2 eq /L alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar ekil 4’de verilmi tir.
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ekil 3: Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg/L,  pH : 9,5, sıcaklık : 25oC, alkalinite: 2 x 10-2 eq /L oksijenle 
oksidasyonuna Nikel’in etkisi 
Figure 3. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, Ni effect on 
oxidation with oxygen. 

Ba langıç Mn(II) konsantrasyonunun 10 mg/L oldu u bu çalı mada  0.5, 1.0 ve 1.5 mg/L konsantrasyonlarında Zn(II) 
ilaveleri yapılmı tır. Yapılan çalı malarda, oksidayonun ilerleyen sürelerinde, ilave edilen Zn(II) miktarının oksidasyon 
hızının çok az da olsa artırmı  oldu u görülmektedir.  
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ekil 4. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg/L  pH : 9,5 sıcaklık : 25oC alkalinite: 2 x 10-2 eq/L oksijenle 
oksidasyonuna Çinko’nun etkisi 
Figure 4. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, Zn effect on 
oxidation with oxygen. 

Magnezyum’un Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi: 10 mg/L  Mn(II) içeren sularda farklı Mg(II) 
konsantrasyonlarının varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C 
sıcaklık, 2x10-2 eq/L alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar ekil 5’de verilmi tir.
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ekil 5. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg/L  pH : 9,5 sıcaklık : 25oC alkalinite: 2 x 10-2 eq/L oksijenle 
oksidasyonuna magnezyum’un etkisi 
Figure 5. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L,  Mg effect on 
oxidation with oxygen. 

Ba langıç Mn(II) konsantrasyonunun 10 mg / l oldu u bu çalı mada  0.5, 1.0, 1.5, 5, 10, ve 15 mg/L 
konsantrasyonlarında Mg(II) ilaveleri yapılmı tır. Bu konsantrasyonda Mg(II) ilavesi olmaksızın gerçekle tirilen
oksidasyonla, farklı konsantrasyonlardaki Mg(II) ilavesinin yapıldı ı hallerdeki oksidasyonlar arasında kar ıla tırma 
yapıldı ında fark olmadı ı görülmü tür. Sonuç olarak Mg(II)’ nin bu konsantrasyonları Mn(II)’nin oksidasyonunu 
etkilemedi ini söylemek mümkündür.  

Kalsiyum’un Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi: 10 mg/L  Mn(II) içeren sularda farklı Ca(II) 
konsantrasyonlarının varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C 
sıcaklık, 2 x 10-2 eq/L alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar ekil 6’da verilmi tir.
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ekil 6. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg/L  pH : 9,5 sıcaklık : 25oC alkalinite: 2 x 10-2 eq / l oksijenle 
oksidasyonuna kalsiyum’un etkisi 
Figure 6. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, Ca effect on 
oxidation with oxygen. 
Ba langıç Mn(II) konsantrasyonunun 10 mg / l oldu u bu çalı mada  0.5, 1.0, 1.5, 5, 10 ve 15 mg / l 
konsantrasyonlarında Ca(II) ilaveleri yapılmı tır. Yapılan çalı malarda, oksidayonun ilerleyen sürelerinde, ilave edilen 
Ca(II) miktarının oksidasyon hızının artırmı  oldu u görülmektedir.  

Organik maddelerin  ( Gallik asit, Tartarik asit ) Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi 
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Gallik Asit’in Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi: 10 mg / l  Mn(II) içeren sularda farklı gallik asit  
konsantrasyonlarının varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C 
sıcaklık,    2 x 10-2 eq / l alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar ekil 7’de verilmi tir.
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ekil 7. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg / l  pH : 9,5 sıcaklık : 25oC alkalinite: 2 x 10-2 eq / l oksijenle 
oksidasyonuna gallik asit’in etkisi 
Figure 7. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, gallic acid effect 
on oxidation with oxygen. 

Ba langıç Mn(II) konsantrasyonunun 10 mg/L oldu u bu çalı mada 0.0, 0.5, 1.0 ve 1.5 mg/L lkonsantrasyonlarında
gallik asit ilaveleri yapılmı tır. Yapılan çalı malarda, oksidayonu ba langıçta hızlandırmakla beraber daha sonra 
Mn(II)’yi uzun süre oksidasyona u ratmadan tutabilmi tir. Yani  oksidasyon hızı yava lamı tır.

Tartarik Asit’in Mn(II)’nin Oksijenle Oksidasyonuna Etkisi:  10 mg /L  Mn(II) içeren sularda farklı tartarik asit  
konsantrasyonlarının varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonu gerçekle tirilmi tir. Çalı ma artları 250C 
sıcaklık, 2 x 10-2 eq /L alkalinite ve pH 9,5 olarak belirlenmi tir. Elde edilen sonuçlar ekil 8’de verilmi tir.

Ba langıç Mn(II) konsantrasyonunun 10 mg/L oldu u bu çalı mada 0.5, 1.0 ve 1.5 mg/L konsantrasyonlarında tartarik 
asit ilaveleri yapılmı tır. Yapılan çalı malarda, oksidayonun ilerleyen sürelerinde, ilave edilen tartarik asit miktarının
oksidasyon hızını azaltaca ı beklenirken  bu etkinin pratik olarak dikkate de er olmadı ı ekilden görülmektedir. Sonuç 
olarak tartarik asit’in Mn(II) oksidasyonunda yava latıcı bir etkisi yoktur.  
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ekil 8. Mn(II)’nin ba langıç konsantrasyonu 10 mg / l  pH : 9,5 sıcaklık : 25oC alkalinite: 2x10-2 eq / l oksijenle 
oksidasyonuna tartarik asit’in etkisi 
Figure 8. Initial concentration of Mn(II):10 mg/L, pH:9,5, temperature:250C, alkalinity:2x10-2 eq/L, tartaric acid effect 
on oxidation with oxygen. 
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TARTI MA VE SONUÇ 
Sudaki bazı organik ve inorganiklerin Mn(II) nin atmosferik oksijen ile oksidasyonuna etkisinin deneysel olarak 
incelendi i bu deneysel çalı ma sonunda a a ıdaki bulgulara ula ılarak de erlendirmeler yapılmı tır: Ortamda Ni(II) 
varlı ında Mn(II)’ nin atmosferik oksijenle oksidasyonunda, Ni(II)’nin oksidasyon hızı üzerinde bir etkisi olmadı ı
görülmü tür.  Ortamda Zn(II) varlı ında Mn(II) oksidasyonunda Zn(II)’nin Mn(II) oksidasyon hızını, oksidasyon süresi 
ilerledikçe azalarak devam eden bir etki ile  az da olsa artırmı  oldu u gözlemlenmi tir.

Çe itli konsantrasyonlardaki Ca(II) ilavesinin Mn(II)’nin atmosferik oksijenle oksidasyonunda, Ca(II)’un Mn(II)’nin 
oksidasyon hızını arttırdı ını söylemek mümkündür.  Çe itli konsantrasyonlardaki Mg(II) ilavesinin Mn(II)’nin 
atmosferik oksijenle oksidasyonunda, oksidasyon hızını etkilemedi i söylenebilir.

Gallik asit ile yapılan çalı malarda, gallik asitin oksidayonu ba langıçta hızlandırmakla beraber daha sonra Mn(II)’yi 
uzun süre oksidasyona u ratmadan tutabilmi tir. Yani  oksidasyon hızı yava lamı tır.
Tartarik asit ile. yapılan çalı malarda, tartarik asit’in Mn(II) oksidasyonunda yava latıcı bir etkisi yoktur.  
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ÖZET 
ç Anadolu Bölgesi’nde, Yozgat ili sınırları içerisinde bulunan Gelingüllü Barajı, Kızılırmak’ın bir kolu olan Delice 

Irmak üzerinde kurulmu tur.  Baraj 1993 yılı Kasım ayında su tutmaya ba lamı  olup,  yörede balıkçılı ı geli tirmek 
amacıyla 1994 yılından itibaren baraj gölüne DS  tarafından aynalı ve pullu sazan a ılanmı , izleyen yıllarda sazan 
sto u sürekli takviye edilmi tir. Baraj gölüne sonradan sokulan sazandan ba ka, yörede avcılı ı yapılan Capoeta tinca, 
Capoeta capoeta, Leuciscus cephalus, Barbus tauricus, Chodrostoma regium gibi ekonomik öneme sahip do al balık
türleri de bulunmaktadır. Baraj gölü ontogenisi ile balık geli imi arasındaki ili kiyi belirlenmek üzere, gölde bulunan bu 
balık türlerinin büyüme ve üreme özellikleri uzun süreli bir çalı ma ile izlenmi tir. Suyun fizikokimyasal özelliklerinin 
balık ya amı üzerindeki olası etkilerinin saptanması amacıyla, bu çalı malar süresince suyun bazı fiziksel ve kimyasal 
özellikleri (sıcaklık, pH, çözünmü  oksien, elektriksel iletkenlik, EC, berraklık, Ca, Mg, CO3, HCO3, SO4, Cl, NO2, 
NO3, NH3, PO4) de incelenmi tir. Elde edilen bulgular, çalı ma süresince elde edilen su kaitesi de erlerini balık
ya amı ve balıkçılık açısından uygun oldu unu göstermektedir. Ayrıca,  ortamın akarsu özelli ini yitirerek giderek göl 
özelli i kazanmaya ba ladı ı saptanmı tır
Anahtar Sözcükler: Gelingüllü Baraj Gölü, Su kalitesi 

EVALUTION OF WATER QUALITY OF GEL NGÜLLÜ DAM LAKE AND IMPACTS ON FISH 
LIFE

ABSTRACT
Gelingüllü Dam Lake is situated to southeast of Yozgat, in Central Anatolia Region  (35o03'20" E, 39o36'30" N) and 
the dam was constructed on Deliceırmak Stream which is a tributary of Kızılırmak River. The impoundment period 
began after November 1993, riverine ecosystem change into lentic character during the study period. Dam Lake was 
stocked yearly by fingerlings of  mirror carp and wild carp after 1994. Beside the introduced carps, some native fish 
specieshaving economical importance, such as Leuciscus cephalus, Capoeta tinca, Capoeta capoeta, Leuciscus cephalus, 
Chodrostoma regium were present in  the lake. In order to evaluate the relationship between fish growth and reservoir 
ontogeny, we carried out a long term monitoring study on growth and reproduction properties of these fish species. To 
determine the impacts of  the effects of physico-chemical properties of water on fish biology, some physicial and 
chemical water variables including water temperature, dissolved oxygen, pH, EC, transparency, Ca, Mg, CO3, HCO3, 
SO4, Cl, NO2, NO3, NH3, PO4 was also monitored. According  to our  results, water quality of Gelingüllü Dam Lake 
is suitable for fish health and fisheries in this study period. On the other hand, the riverine characteristic of environment 
is gradually change into lotic environmental  conditions  througout the study.
Keywords: Gelingüllü Dam Lake, Water Quality 

G R
Günümüzde bir endüstri kolu olarak kabul edilen balıkçılı ın, en verimli ve sürdürülebilir ekilde yapılabilmesi için 
bilinçli avlanma ve etkin balıklandırma  çalı malarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, balık populasyonlarının birbirleri ve 
çevre ile olan etkile imleri de erlendirilmelidir. Bu amaçla yapılacak çalı malarda suyun fiziksel ve kimyasal 
özellikleri gibi canlı ya amını do rudan etkileyen abiyotik faktörlerin de dikkate alınması gereklidir.

Temel kurulu  amacı tarımsal su deste i sa lamak olan ve 1993 yılında su tutmaya ba layan Gelingüllü Baraj Gölü, 
yörede balıkçılı ı te vik etmek üzere  aynalı ve pullu sazan ile balıklandırılmı  olup, günümüzde balıkçılık yöre halkı
için önemli bir beslenme ve gelir kayna ıdır. Baraj gölüne sonradan sokulan aynalı sazandan ba ka, yörede avcılı ı
yapılan Capoeta tinca, Capoeta capoeta, Leuciscus cephalus, Barbus tauricus, Chodrostoma regium gibi ekonomik 
öneme sahip do al balık türleri de bulunmaktadır. Bu çalı ma kapsamında, farklı beslenme ve habitat özelliklerine sahip 
bu balık türleri üzerine su kalitesinin etkileri ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Gelingüllü Baraj Gölü, ç Anadolu Bölgesi’nde Yozgat ili merkezinin yakla ık 40 km güneyinde (39o36’30’’N,
35o03’20’’E) yer almaktadır. Baraj, Kızılırmak’ın bir kolu olan Delice Irmak üzerine kurulmu tur. Deniz seviyesinden 
yüksekli i 1050 m olan bir bölgede yer alan  baraj gölünü besleyen en önemli su kaynakları Kanak Çayı ve E riöz
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deresidir ( ekil 1).  Baraj 1993 yılı Kasım ayında su tutmaya ba lamı , Ocak 1994’te su kotu 987 m iken bir yıl gibi 
kısa bir sürede 1000 m’nin üstüne çıkmı  ve akarsu özelli ini yitirerek göl özelli i kazanmaya ba lamı tır. Baraj gölü 
ontogenisi ile balık geli imi arasındaki ili kinin izlenmesi amacıyla, 1995 yılından itibaren gölde bulunan ve en fazla 
balıkçılı ı yapılan balık türlerin biyolojisi ele alınmaktadır. Bu kapsamda, suyun fiziko-kimyasal özelliklerinin balık
ya amı üzerindeki olası etkilerinin saptanması amacıyla  gölünün kurulu  fazını temsil eden Ekim 1995-Aralık 1996 
döneminde aylık, gölün daha kararlı bir duruma ula tı ı ubat-Ekim 1999 döneminde ise olanakların kısıtlı olması
nedeniyle mevsimlik periyotlarla su örneklemesi yapılmı tır.

ekil 1. Çalı ma alanının haritası
Figure 1. Map of study area 

Gelingüllü Baraj Gölü iki ayrı koldan 
olu an, Y eklinde morfolojiye sahip bir 
göldür ( ekil 1). Bu nedenle su örnekleri, 
baraj gölünün durumunu en iyi 
yansıtaca ı dü ünülen iki kolun birle me 
noktasından, su kolonunun yüzey, 5 m ve 
10 m’lik kısımlarından  alınmı tır.

Suyun sıcaklık, çözünmü  oksijen (ÇO), 
elektriksel iletkenlik (EC 25oC), 
tuzluluk, pH, berraklık (Secchi diski 
görünürlü ü) gibi parametreleri arazi 
çalı ması esnasında ölçülmü tür. Su 
sıcaklı ı, tuzluluk, elektriksel iletkenli in
belirlenmesinde YSI marka 33 model ± 
10 µS/cm hassasiyetli SCT metre 
kullanılmı tır. Çözünmü  oksijen içeri i
YSI marka 51B model 0,02 mg/l 
duyarlılıktaki arazi tipi oksijenmetre ile 
ölçülmü tür. Suyun pH ölçümü Orion 
marka 230A model pH metre ile 

yapılmı tır. Suyun berraklı ı Secchi diski kullanılarak gözlenmi tir.

Suyun alkalinitesi çok hassas bir parametre oldu undan, alkalinite ölçümü arazi çalı ması sırasında yapılmı tır.
Alkalinite, H2SO4 ve metil oranj-fenolftalein indikatörleri ile titrimetrik  olarak belirlenmi tir. Di er analizler için 
laboratuvara getirilen su örnekleri Sartorius marka vakum pompası ile 45 µ’luk GFC filtre ka ıtlarının kullanıldı ı
milipor düzene inde süzülmü  ve çe itli asit koruyucular eklenmi tir(Golterman, 1971).  Örneklerin kimyasal 
analizinde Klorür (Gümü  nitrat ile),  Kalsiyum ve  Magnezyum (EDTA ile) için titrasyon yöntemi kullanılmı ; Sülfat 
(Baryum klorür ile), Ortofosfat (Amonyum molibdat yöntemi ile), Nitrit (Alfa-naftil yöntemi ile), Nitrat (Brusin-sülfat 
yöntemi ile) ve Amonyak (Nessler yöntemi ile) ise spektrofotometrik olarak tayin edimi tir (Anonim, 1981). 

SONUÇLAR VE TARTI MA
Su kalitesi, suyun faydalı bir ekilde kullanılmasını etkileyen bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörleri içine alan 
bir ifadedir. Suyun kalitesini de i tiren çe itli faktörlerin bilinmesi, kullanım amacına uygunlu unun
de erlendirilebilmesi açısından büyük önem ta ımaktadır (Akyurt, 1993). Do ada hiçbir canlı içinde ya adı ı ortamdan 
izole dü ünülemez. Canlının beslenme, büyüme, üreme gibi ya amsal i levleri, kendisini çevreleyen ortamın fiziksel ve 
kimyasal özellikleri ile yakından ili kilidir. Bu nedenle, balıkçılık biyolojisi çalımalarında suyun fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinin bilinmesi, canlının ya amsal özelliklerinin bilinmesi açısından gereklidir. Bu bilgiler ı ı ında, 1995’ten 
itibaren baraj gölü ontogenisi ile balık geli imi arasındaki ili kinin izlenmekte oldu u Gelingüllü Baraj Gölü’nde çe itli
su kalitesi parametreleri ölçülerek, elde edilen verilerin balık ya amı açısından uygunlu u tartı ılmı tır.

Sıcaklık, suyun viskozitesini ve yo unlu unu de i tirmesi, su ortamında meydana gelen biyokimyasal tepkimelerin 
hızını ve gazların çözürülü ünü etkilemesi bakımından sucul ya am için çok önemli bir parametredir. Ba ta balıklar
olak üzere suda ya ayan canlıların metabolizmalarının sıcaklık ile de i im göserdi i bilinmektedir. Örne in sazan, 
geni  bir sıcaklık aralı ında rahatlıkla ya amını sürdürebildi i halde, ancak belirli sıcaklıklardan sonra beslenmeye (8-
10 oC) ve üremeye (15 oC) ba lamaktadır (Nikolsky, 1963). Sert bir karasal iklimin etkisi altındaki bir bölgede bulunan 
Gelingüllü Baraj Gölü’nde su  sıcaklı ı kı  aylarında en dü ük, yaz aylarında ise en yüksek seviyesine ula maktadır.
Çalı manın birinci döneminde saptanan en dü ük su sıcaklı ı  Aralık 1996’da su yüzeyinde 2oC; en yüksek de er ise 
Temmuz 1996’da yine yüzey suyunda 21,5 oC ölçülmü tür. Çalı manın ikinci döneminde ise bu de erler,  sırasıyla, 

ubat 1999’da yüzeyde 4,5 oC  ve Temmuz 1999’da yüzeyde 23,3 oC’dir (Tablo 1). Sazanlar için optimal beslenme 
sıcaklı ının 23 oC oldu u dikkate alındı ında (Alpbaz,1984), sert karasal iklimin etkisi altındaki Gelingülü Baraj 
Gölü’nde bu sıcaklı a Temmuz ayında rastlandı ı görülmektedir. 
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Sucul canlılar için ya amsal önemi olan bir ba ka parametre, suyun çözünmü  oksijen içeri idir. Bremond et Vuichard 
(1973) sazangillerin ya amını sürdürebilmesi için gereken en dü ük çözünmü  oksijen miktarının 5.0 mg/l olması
gerekti ini belirtmi tir. Çalı ma alanında saptanan en dü ük çözünmü  oksijen de erleri  8,4 mg/l (Kasım 1996, yüzey) 
ve 8,9 mg/l (Mayıs 1999, yüzey)’dir. En yüksek çözünmü  oksijen de erleri ise Mart ve Nisan 1996’da 11,8 iken, ubat
1999’da 11,2 mg/l olarak ölçülmü tür (Tablo 1). Bu veriler çalı ma döneminde baraj  gölünün çözünmü  oksijen 
içeri inin balık ya amı için uygun de erlerde oldu unu göstermektedir. 

Tablo 1. Gelingüllü Baraj Gölü’nde bazı fiziko-kimyasal parametrelerin zamana ve derinli e ba lı olarak de i imi. 
Table 1. Temporal  change of some physico-chemical parameters in Gelingüllü Dam Lake 

Aylar  Sıcaklık (oC) Çözünmü
Oksijen (mg/l) 

pH EC 25 oC 
(µS/cm)

Secchi Diski 
Görünürlü ü

(cm)
 Yüzey 13,5 9,0 8,43 429 196 
Ekim 1995 5 m 13,0 9,5 8,26 461  
 10 m 13, - 8,37 461  
 Yüzey 5,4 9,9 7,54 540  
Kasım 1995 5 m 5,2 10,2 7,12 547  
 10 m 5,4 10,0 7,01 543  
 Yüzey 2,0 9,7 7,47 553 185 
Aralık 1995 5 m 2,0 10,6 7,03 553  
 10 m 2,2 10,3 6,71 549  
 Yüzey 5,5 11,2 8,33 526 192 
Mart 1996 5 m 4,5 11,8 8,64 542  
 10 m 4,5 - 8,47 542  
 Yüzey 10,0 11,8 8,48 505 135 
Nisan 1996 5 m 9,5 11,8 8,54 519  
 10 m 8,5 - 8,64 526  
 Yüzey 19,0 10,3 8,92 486 111 
Mayıs 1996 5 m 13,0 - 8,58 493  
 10 m 9,0 - 8,54 533  
 Yüzey 19,0 9,8 8,92 486 409 
Haziran 1996 5 m 18,0 9,8 - 491  
 10 m 19,0 - - 491  
 Yüzey 24,0 11,2 8,32 408 132 
Temmuz 1996 5 m 21,5 12,0 8,29 429  
 10 m 17,0 - 8,1 472  
 Yüzey 9,5 8,4 8,33 490 442 
Kasım 1996 5 m 9,0 8,5 8,33 490  
 10 m 9,0 - 8,31 490  
Aralık 1996 Yüzey 7,0 11,8 9,39 503  
 Yüzey 4,5 10,3 7,71 460 99 

ubat 1999 5 m 5,0 11,2 7,57 461  
 10 m 5,0 10,5 7,87 461  
 Yüzey 19,5 8,9 8,46 525 193 
Mayıs 1999 5 m 17,5 - 8,47 537  
 10 m 14,0 - 8,32 557  
 Yüzey 23,0 9,8 8,42 468 167 
Tammuz 1999 5 m 22,0 9,8 8,40 467  
 10 m 20,0 - 7,76 498  
Ekim 1999 Yüzey 15,0 10,8 9,03 457 160 
 5 m 14,5 10,2 9,09 469  
 10 m 14,5 - 8,94 475  

Suyun asitlik özelli inin bir göstergesi olan pH, canlı ya amını etkileyen önemli faktörlerdendir. Birçok balık türü, pH 
de eri 6,5 ile 8,5 arasında olan sularda iyi birgeli im gösterir (Arrignon, 1976; Dauba, 1981) pH’ı 10,8’den yüksek ve 
5,0’dan dü ük sular, sazangiller (özellikle sazan) için öldürücü etki yaratmaktadır (Svobodá et al, 1993).    Gelingüllü 
Baraj Gölü’nde çalı manın ilk döneminde pH de eri 6,71 (Aralık 1995, 10 m) ile 9,39 (Aralık 1996) arasında
de i mektedir. kinci dönemde ise bu de erin 7,57 ( ubat 1999, 5m) ile 9,09 (Ekim 1999, 5 m) arasında de i ti i
saptanmı tır. Su tutma dönemindeki baraj gölünde su kalitesi de erlerinin pH açısından dalgalanmalar gösterdi i, henüz 
kararlı bir evreye gelmedi i görülmektedir. Bununla birlikte, ölçülen de erler balık geli imi için uygundur.  
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Elektriksel iletkenlik, sudaki toplam çözünmü  madde miktarının bir göstergesidir. Suda çözünmü  tuzlar, 
organizmalarda osmotik basıncın de i mesine sebep olur. Birçok sucul tür, osmotik basınç de i imine kar ı
dayanıksızdır. EC’nin 3000 µS/cm’ye ula ması halinde sudaki ekolojik denge bozulur. Balıkçılık açısından uygun olan 
suların elektriksek iletkenlik de erleri, genellikle 150-170 µS/cm arasında de i ir (Bremond et Vuichard, 1973). 
Çalı ma alanında farklı dönem ve derinliklerde ölçülen EC de erleri, 25oC için standardize edilmi  ve elde edilen 
bulgular Tablo 1’de verilmi tir. En yüksek EC de erleri 553  µS/cm (Aralık 1996 yüzey ve 5m) ve 557 µS/cm (Mayıs
1999, 10m)’dir. En dü ük de erler ise 408 µS/cm (Temmuz 1996, yüzey) ve 460 µS/cm ( ubat 1999, yüzey) olarak 
ölçülmü tür. Ölçülen EC de erleri balık ya amı için uygun aralıkta yer almaktadır. Çalı manın ikinci döneminde ortam 
akarsudan göl ortamına do ru kaymakta olup, gölde EC açısından tabakala ma ba lamı tır (Tablo 1).

Suyun berraklı ı suda bulunan askıda katı madde miktarına, mevsime, gün uzunlu una çevre yükseltisine ve su 
derinli ine ba lı olarak de i en bir parametredir. Gelingüllü Baraj Gölü’nde Secchi diski görünürlü ünün çalı manın
ilk döneminde 111 cm  (Kasım 1996) ile 442 cm (Mayıs 1996); ikinci dönemde ise 99 cm ( ubat 1999) ile 193 cm 
(Mayıs 1999) arasında de i ti i saptanmı tır (Tablo 1). Bu de erler, iki çalı ma arasında geçen sürede suyun 
berraklı ının bir miktar azaldı ını göstermektedir. Suda bulunan askıdaki aktı madde miktarına etki eden faktörler 
fitoplankton yo unlu u ve göle ula an sel sularıdır. Suda bulunan askıda katı madde miktarının a ırı artması, balıklarda
solungaç gibi hassas dokuların zarar görmesine, yavru ve yumurta ölümlerine yol açmaktadır (Alabaster and Lloyd, 
1980). Ortamda ya ayan ergin ve yavru balıklarda bu tür hasarlara rastlanmamı  olup, su berraklı ının balık ya amı
açısından uygun oldu u saptanmı tır.

Suyun do al anyonlarından olan olan sülfatın do al kaynakları arasında ya mur suları ve jips gibi sülfatlı kayaçlar 
bulunmaktadır. Sucul ortamlarda çe itli endüstri atıkları, tarımsal faaliyetler ve evsel atıkların neden oldu u sülfat artı ı
kirlili in bir göstergesidir. Sülfat içeri inin 250 mg/l’den fazla olması ciddi derecede kirlenmeye i aret etmektedir 
(Nisbet et Verneaux, 1970). Çalı manın her iki döneminde de en yüksek sülfat de erlerine sonbahar ve kı  aylarında
rastlanmı tır. Elde edilen en yüksek sülfat konsantrasyonları  46,5 mg/l (Aralık 1996, yüzey) ve 46 (Ekim 1999, 10 
m)’dir. Her iki çalı ma dönemindede benzer ekilde Mayıs ve Temmuz aylarında sülfat konsatrasyonu belirgin bir 
dü ü  göstermekte olup, elde edilen de erler 20 mg/l (Mayıs 1996, 10 m) ve 29,4 mg/l (Temmuz 1999, 10 m)’dir. 
Saptanan sülfat konsantrasyonları balık ya amı açısından uygun de er aralı ında olup, çalı manın ikinci döneminde 
gölün daha stabil oldu u Temmuz ayında sülfat konsantrasyonunun yüzeyden derine do ru tabakala ma gösterdi i
belirlenmi tir.

Tüm do al suların önemli bir kimyasal bile eni olan klorür iyonunun konsantrasyonu genellikle dü üktür. Tuzlu su 
giri i veya kirlenmenin olmadı ı sularda klorür içeri i 10-20 mg/l arasında de i ir.  Çalı manın birinci döneminde en 
dü ük klorür de erine Temmuz 1996’da rastlanmı  olup, bu dönemde örneklenen göl suyunun tüm derinlikleri için 
klorür konsantrasyonu 14,88 mg/l olarak saptanmı tır. kinci dönemdeki klorür minimumu da birinci dönemdekine 
yakın de erde olup14,2 mg/l (Mayıs 1999, 5m)’dir. En yüksek klorür konsantrasyonları her iki çalı ma döneminde de 
birbirine oldukça yakın de erler olup,   21,26 mg/l (Mart 1996, 10 m) ve 21,30 mg/l ( ubat 1999, 10m) olarak 
saptanmı tır ( ekil 2A1-A2). Elde edilen klorür de erleri balık ya amı ve geli imi için elveri lidir.

Kalsiyum iyonu do al sularda en bol miktarda bulunan bile enlerden biridir. Kalsiyum algler ve yüksek bitkiler için 
önemli bir nutrient  durumundadır. Do al suların kalsiyum içeri i 150 mg/l’ye kadar ula abilirken; suyun kalsiyum 
içeri i 25 mg/l civarında iken produktivite maksimuma ula ır, 12 mg/l’nin altında ise produktivitenin iki kat azalaca ı
belirtilmektedir (Nisbet et Verneux, 1970; Bremond et Vuichard, 1973). Gelingüllü Baraj Gölü’nde örnekleme 
süresince elde edilen en dü ük kalsiyum konsatrasyonu de erleri ilk dönem için 24,1 mg/l (Nisan 1996, yüzey), ikinci 
dönem için, 28,1 mg/l (Ekim 1999, yüzey) olarak bulunmu tur. En yüksek de erler ise her iki çalı ma dönemi için de 
70,1 mg/l olup,   Kasım 1996 tüm derinliklerde,  Mayıs 1999’da ise yüzey suyunda bu de ere rastlanmı tır ( ekil 2B1-
B2). Ölçülen kalsiyum miktarları, balık ya amı açısından uygun de erlerdedir.
Kalsiyum iyonu ile birlikte suyun sertli ini olu turan magnezyum iyonu da suyun produktivitesi üzerinde etkilidir. 
Balıkçılık açısından uygun sularda magnezyum miktarı 14 mg/l’den daha azdır (Kuru, 1980). Göl suyunda magnezyum 
konsantrasyonunun, birinci çalı ma döneminde 18,2 mg/l (Kasım 1996, yüzey) ile 43,8 mg/l (Nisan 1996, yüzey) 
arasında de i mektedir. kinci çalı ma döneminde ise bu de erler 20,1 mg/l (Mayıs 1999, 10m) ile 52,3 mg/l (Temmuz 
1999, yüzey) arasında ölçülmü tür ( ekil 2C1-C2). Çalı manın ikinci döneminde magnezyum iyonu açısından hızlı bir 
de i im görülmekle birlikte, bu de i im balık ya amını olumsuz etkileyecek boyutta de ildir.

Alkalinite suyun proton alma kapasitesinin bir göstergesidir. Do al sularda karbonat, bikarbonat ve hidroksit alkalinitesi 
olmak üzere üç çe it alkaliniteden söz edimektedir (Anonim, 1981). Suya alkali özellik kazandıran bu iyonlar pH’ı
düzenleyerek tampon görevi yapar; böylece, krilenmi  sulardaki ani asitle meye kar ı canlıların korunmasında rol 
oynar. Nisbet et Verneaux (1970), 100-250 mg/l bikarbonat içeren orta alkalinitedeki suların çok produktif  oldu unu
belirtmektedir. Gelingüllü Baraj Gölü’nde bikarbonat miktarının ilk çalı ma periyodunda 130,5 mg/l (Ekim 1995, 10 m) 
A1 A2 
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ekil 2. Gelingüllü Baraj Gölü’nde;  A1-A2.  Klorür (Cl-), B1-B2. Kalsiyum (Ca2+), C1-C2. Magnezyum (Mg2+), D1-
D2. Bikarbonat (HCO-3)’ın zamana ba lı de i mi 
Figure 2. Temporal changes in A1-A2. Chloride (Cl-), B1-B2.Calcium (Ca2+), C1-C2. Magnesium (Mg2+), D1-D2. 
Bicarbonate (HCO-3) for Gelingüllü Dam Lake  

ile 278 mg/l (Haziran 1996, yüzey) arasında, ikinci çalı ma döneminde ise 128.1 mg/l (Ekim 1999, 10 m) ile  244 mg/l 
( ubat 1999, 5m) arasında de i kenlik göstermektedir. Bikarbonat de erleri, sonbahar ve bahar aylarında dü ü
gösterirken, kı  ve yaz aylarında yükselmektedir ( ekil 2D1-D2).

Göl suyunun karbonat iyonu içeri i ilk çalı ma döneminde 0,6 mg/l (Haziran 1996, tüm derinlikler) ile 21 mg/l (Nisan 
ve Mayıs 1996, yüzey) arasında de i mektedir. Bu dönemde, Mart 1996’da yüzey ve 10m, Kasım 1996’da ise 5m ve 
10m derinlikten alınan su örneklerinde karbonata rastlanmamı tır. Çalı manın ikinci döneminde de ubat 1999’da 
hiçbir derinlikte,  Ekim 1999’da 5m ve 10m’de Temmuz 1999’da ise 10m’de karbonat bulunmamaktadır. Bu dönemde 
saptanan karbonat de erleri en dü ük 18 mg/l (Ekim 199, yüzey) ve en yüksek  80 mg/l (Temmuz 1999, 5m) ( ekil
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3A1-A2). Göl suyunun karbonat ve bikarbonat içeri inde çok hızlı de i imler görülmekle birlikte, elde edilen de erler
balık geli imi açısından uygun aralıktadır.

Do al sularda en yaygın olarak bulunan azotlu bile ikler nitrit, nitrat ve amonyaktır. Bu azotlu maddelerin kayna ı
ya mur suyu ile ta ınan atmosferik azot, toprak yapısında bulunan nitrat tuzları olabildi i gibi, tarımsal etkinlikler 
sırasında topraktan yıkanan, evsel ve endüstriyel atıklardan suya karı an bile ikler de olabilir. Ayrıca azot ba layan al 
ve bitkilerinn tarafından amosferik azotun ba lanması da söz konusudur.

Yüzey sularında nitrat miktarı dü ük olup, genellikle 1 mg/l’den azdır, bazen 5 mg/l’ye çıkabilmektedir (Anonim, 
1981). Nitratlar, alg ve ye il bitkilerin geli imini te vik etmesi, dolayısıyla sazangiller gibi balıklara besin ve üreme 
ortamı olu turması bakımından önemlidir.Nitratın toksisitesi dü ük olmakla birlikte, sudaki konsantrasyon miktarının
80 mg/L’nin üzerine çıkması halinde sazanlar için toksik etki yaratmaktadır (Svobodá, et al., 1993) Ancak sudaki nitrat 
azotu 46 mg/l’yi a tı ında balıklarda methemoglobinemi ortaya çıkmaktadır. Yapılan analizler sonucu, Gelingüllü Baraj 
Gölü’nde iki farklı çalı ma dönemi için en yüksek nitrat konsantrasyonları  9,01 mg/l (Mayıs 1996, 5m) ve 10,1 mg/l 
(Mayıs 1999 10m, Temmuz 1999 yüzey) olarak saptanmı tır.  Bu de erler, do al sular için belirlenen de erlerden daha 
yüksektir. Nitratın en dü ük de erleri ise ilk dönemde 2,22 mg/l (Ekim 1995, 5m), ikinci dönemde 4,4 mg/l (Ekim 
1999, yüzey) olarak ölçülmü tür ( ekil 3B1-B2).  

Ölü bitki ve hayvan dokularının parçalanması sırasında, mikrobiyolojik faaliyetler sonucu suya amonyakoksit karı ması
da mümkündür. Yüzey sularında mikrobiyolojik faaliyetler sonucu amonyak bulunmakla birlikte, sudaki amonyak 
bazen  kirlili in göstergesi de olabilir. Nisbet et Verneaux (1970)’ye göre amonyak azotu 1 mg/l’den yüksek olan sular 
ciddi boyutta kirli olarak de erlendirilmektedir. Çalı ma alanında saptanan en dü ük amonyak konsantrasyonu 0,002 
mg/l (Nisan 1996, yüzey ve 10 m) ve  0,13 mg/l ( ubat 1999, 5m) olup, Ekim 1995 ve Mayıs 1996’da alınan su 
örneklerinde  amonya a rastlanmamı tır. Göl suyunda bulunan en yüksek  amınyak konsantrasyonları ise birinci 
çalı ma dönemi için 0,640 mg/l (Kasım 1996 5m), ikinci çalı ma dönemi için 3,65 mg/l (Temmuz 1999 yüzey)’dir. Bu 
de erler, çalı manın ikinci döneminde gölde ciddi bir kirlenme oldu u izlenimini vermektedir ( ekil 3C1-C2).  
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ekil 3. Gelingüllü Baraj Gölü’nde;  A1-A2.  Karbonat (CO-3), B1-B2. Nitrat (NO3), C1-C2. Amonyak (NH3), D1-D2. 
Ortofosfat (PO4)’ın zamana ba lı de i mi 
Figure 3. Temporal changes in A1-A2. Carbonate (CO-3)  B1-B2.Nitrate (NO3), C1-C2. Ammonia (NH3), D1-D2. 
Ortophospate (PO4) for Gelingüllü Dam Lake  

Nitrit azot döngüsünün ara ürünüdür. Nitritler de nitratlar gibi plankton geli imine katkıda bulunur. Bununla birlikte, 
Nisbet et Vernaeux (1970), sudaki nitrit miktarının 1 mg/l’yi geçmesi halinde kirlenmenin ba lamı  oldu unu ileri 
sürmektedir. Gelingüllü Baraj Gölü nitrit de erleri incelendi inde, birinci çalı ma döneminde sadece Haziran 1996’da  
alınan su örneklerinde nitrite rastlanmı  olup, elde edilen de erler 0,118mg/l (yüzey), 0,082 mg/l (5m) ve 0,164 mg/l 
(10m)’dir. kinci örnekleme periyodunda ise, ubat 1999’da alınan örnekler dı ında tüm örneklerde nitrit iyonu 
bulunmaktadır. Bu dönemde elde edilen de erler ise 0,03 mg/l (Mayıs 1999, yüzey) ile 0,66 mg/l (Temmuz 1999, 10m) 
arasında de i mektedir. Gelingüllü Baraj Gölü’nde saptanan nitrit de erleri, kirlilik boyununa ula mamaktadır.

Gelingüllü Baraj Gölü’nde azotlu bile iklerin miktarının zaman zaman kirlilik sınırını a tı ı görülmektedir. Baraj gölü 
kurulurken zemin temizli inin yapılmamı  olması nedeniyle hayvan barınakları, gübrelik, mezarlık alanı gibi organik 
madde bakımından zengin alanlar su altında kalmı tır. Bu bölgelerde bulunan azotlu maddelerin zamanla ayrı arak göl 
suyuna karı masıyla, göldeki azotlu bile iklein miktarının ciddi boyutlara varması söz konusu olabilir. Ayrıca baraj 
gölünün çevresindeki tarım alanlarında azotlu gübrelerin yo un olarak kullanıldı ı nohut, mercimek ve ekerpancarı
tarımı yapılmakta olup, azotlu bile iklerin buradan yıkanarak göl suyuna karı ması da mümkündür. Nitekim gölün 
kıyısında yer alan Esenli Kasabası’nın çe me sularında da nitrat miktarları methomoglobinemiye neden olabilecek 
sınırlardadır.

Suyun produktivitesi üzerinde etkiye sahip bile iklerden bir di eri fosfattır. Fosfat, organik maddelerin bozunamsı,
tarımda kullanılan gübrelerin yıkanarak suya ta ınması, evsel ve endüstriyel atıksuların su ortamına de arjı veya sızıntı
ile suya karı maktadır. Nisbet et Verneaux (1970), fosfat içeri inin 0,15-0,30 mg/l olan sularda produktivitenin yüksek 
oldu unu, ancak bu de erin 0,30 mg/l’yi a ması halinde suyun kirlenmi  sayılaca ını belirtmektedir. Fosfat içeri inin
0,50 mg/l’yi a ması halinde ise a ırı kirlenme ve ötrofikasyon söz konusudur. Gelingüllü Baraj Gölü’nden Kasım 1995, 
Nisan, Mayıs ve Temmuz 1996’da her üç derinlikten de alınan su örneklerinde ortofosfata rastlanmamı tır. Aynı
çalı ma döneminde, Ekim ve Aralık 1995’te 5 ve 10 m örneklerinde ve Kasım 1996’da  10m örne inde ortofosfat 
bulunmamaktadır. Bu dönemde elde edilen de erler 0,0047 mg/l (Mart 1996 5m ve 10m, Haziran 1996 10m) ile 0,11 
mg/l (Haziran 1996 10m) arasında de i mektedir. Çalı manın ikinci döneminde Mayıs 1999 dı ında  tüm dönemlerde 
alınan örneklerde ortofosfat tespit edilmi tir. Elde edilen de erler 0,014 mg/l (Temmuz 1999, 5m) ile 0,21 mg/l ( ubat
1999, yüzey ve 5m) arasında de i mektedir. Bu de erler, Gelingüllü Baraj Gölü’nde fosfat miktarının kirlilik sınırına
ula madı ı görülmektedir ( ekil 3D-D2).
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ekil 4. Farklı mevsimlerde yarı-logaritmik Schöller Diyagramına göre Gelingüllü Baraj Gölü’nde su kalitesinin I. ve 
II. Dönemdeki farklılı ı
Figure 4. Scholler’s semi-logarithmic diagram for Gelingüllü Dam Lake showing the water quality difference between 
1st and 2nd period of impoundment 

Gölün dolum a amasından önceyapılması gereken dip temizli inin ihmal edilmi  olması nedeniyle gölün tabanında
kerpiç evlerin, gübreliklerin, hayvan barınaklarının ve mezarların bulunması, sudaki azotlu ve fosfatlı maddelerin 
yüksek de erlerde olmasına yol açmaktadır. Schöller yarı-logaritmik diyagramından ( ekil 4) ve genel olarak tüm su 
kalitesi parametrelerinin de i iminden, gölün su kalitesinin zaman içerisinde farklıla tı ı, ancak her iki dönemde elde 
edilen de erlerin balık ya amı açısından uygun aralıkta oldu u anla ılmaktadır.
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KARBAR L’ N TATLISU KEFAL  (Leuciscus cephalus) ÜZER NE AKUT TOKS K
ETK S
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*KTÜ Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100, Rize 
Tel: 0464 223 33 85  Fax: 0464 223 41 18,  e-mail: verep@ktu.edu.tr

ÖZET 
Bu çalı mada, sucul ekosistemlerde potansiyel bir kirletici olan ve Do u Karadeniz bölgesinde fındık tarımında yaygın
olarak kullanılan bir karbamat böcek öldürücü olan Karbaril’in akut toksisitesi incelenmi tir.  Bio-sınama deneyi için 
seçilen tür Tatlısu kefallleridir (Leuciscus cephalus). Tatlısu kefali için 96 saatlik LC50 de eri belirlenmi tir. Statik akut 
toksisite testi üç kez tekrarlandı ve toplam 120 birey kullanılmı tır. Ayrıca her bir karbaril konsantrasyonunda balıkların
davranı larındaki de i im bireysel olarak belirlenmi tir.  Karbaril’in toksisite testinden elde edilen veriler EPA Finney 
Probit Analiz Metoduna gore düzenlenmi  bir bilgisayar programıyla de erlendirilmi tir. Tatlısukefali için Karbaril’in 
96 saatlik LC50 de eri 8.66 mg/L düzeyinde hesaplanmı tır.
Anahtar Kelimeler: Karbaril, akut toksisite, Leuciscus cephalus, LC50

ACUTE TOXIC EFFECT OF CARBARYL ON EUROPEAN CHUB  
(Leuciscus cephalus)

ABSTRACT
Carbaryl, a carbamate insecticide contaminating aquatic ecosystems as a potential toxic pollutant, was investigated in 
the present study for acute toxicity. European chub fish (Leuciscus cephalus (L.)) were selected for the bioassay 
experiments. The 96-h LC50 was determined for the European chub. The static acute toxicity tests were repeated two 
times and a total of 140 European chub were used. In addition, behavioral changes at each carbaryl concentration were 
determined for the individuals. Data obtained from the carbaryl acute toxicity tests were evaluated using the Probit 
Analysis Statistical Method based on Finney’s Probit Analysis using a computer program. The 96-h LC50 value for the 
European chub was estimated as 8.66 mg/L. 
Key words: Carbaryl, acute toxicity, Leuciscus cephalus, LC50

G R
Günümüzde tarımsal faaliyetlerin ba lıca hedefi en azından nüfus artı ıyla dengeli olarak besin üretimini ço altmaktır.
Bu amacı gerçekle tirmek için de en önemli araç, tarım zararlılarına kar ı pestisit denilen kimyasal maddelerin 
kullanılmasıdır. Tarımsal mücadelede daha çok ve daha kaliteli ürün almak için kullanılan birçok pestisit bilinçsiz veya 
do ru kullanılmadı ı taktirde yeraltı suları, akarsular ve denizlere ula arak buralarda kirlili e sebep olmaktadırlar. Bu 
kirliliklerden dolayı denizde ve tatlısularda ya ayan balıklar, memeliler, algler, kabuklu su canlıları ve planktonik su 
canlıların  ya am alanları kısıtlanmakta yada bu sebepten dolayı ölmektedirler.

Pestisit istenmeyen böcek, kemirgen, mantar, alg, bakteri veya yabani ot gibi zararlıların kontrolü amacıyla kullanılan
çok çe itli kimyasal bile ene sahip organik ve inorganik bile iklerdir. Pestisitler de aranan en önemli özellik zararlı olan 
hayvan ve bitkilere kar ı toksik fakat zararlı olmayan böceklere, hayvan ve insanlara kar ı da antitoksik olmasıdır.

Su ortamında çözünmeyen klorlu pestisitler organizmaların ya lı dokularında birikirler ve bu birikim beslenme ile su 
ortamındaki tek hücreli canlılardan ba layarak balık ve insanlara kadar ula ır. nsanın hem bitkisel hem de hayvansal 
gıdalarla besleniyor olması ve besin zincirinin en son halkasını olu turuyor olmasından dolayı bu tür bile ikler insanda 
büyük bir yo unluk kazanır.

Karbamat pestisidler böceklere, mantarlara ve yabani otlara kar ı yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada ortalama 20-
35 bin ton karbamat kullanıldı ı tahmin edilmektedir. Karbamatlar çevrede çok uzun süreler kalamamakla beraber bio-
akümülasyona da u ramazlar (URL 1). Karbamatlar en yeni insektisitlerdir. Karbomik asitin organik ester veya 
tuzlarıdırlar. Karbamatlar çok yönlü pestisitlerdir. Bazıları insektisit, bazıları fungisit, bazıları mollisit olarak kullanılır.
Bunlarda dayanıklılık bakımından organofosfatlara benzerler. Organizmalarda birikme özelli i yoktur. Fakat canlı
vücudundaki etkileri de yine organofosfatlar gibi sinir sistemine olup oldukça toksik etki etmektedir.  

Bu çalı mada kullanılan karbaril pestisidi de bir karbamat olup 1-naphthyl N-methylcarbamate kimyasal formülüne 
sahiptir. Karbaril ticari olarak sevin, chipco sevimol vbg isimler altında üretilmektedir.  Toprak partikülleri tarafından
adsorbe edilebilen, toprakta aktif durumda kalabilen ve bitki kökleriyle alınabilen karbarilin toprakta degradasyonu 2 
aydan kısadır. Kimyasal ve toprak mikroorganizmalarıyla parçalanan karbaril 1-napthol’a dönü ür. Sudaki çözünürlü ü
dü ük olan karbaril’in yer altı sularına ula ma potansiyeli de zayıftır. Yüzey sularında bulunabilen karbaril, su 
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ortamında kimyasal olarak, güne ı ı ıyla ve mikroorganizmalarla bozunabilmektedir. Karbaril balıklar için genelde 
orta düzey toksik (balık; LC50 <1-10 ppm, dafnia; LC50=6.4 ppb)  olmakla beraber sucul omurgasızlar için yüksek 
toksisiteye sahiptir (URL 2).  
Türkiye, Dünya fındık tüketiminin yakla ık % 75 ‘ini kar ılamakta olup Dünya fındık ihracatının da yakla ık % 85‘ini 
tek ba ına gerçekle tirmektedir. Türk ekonomisinde oldukça önemli bir yeri olan fındık ba ta Giresun, Ordu, Trabzon 
ve Rize olmak üzere Karadeniz’e kıyısı olan hemen her ilde yeti tirilmektedir. Do u Karadeniz bölgesinde yaygın bir 
ekilde üretilen fındık ürünün tarımında carbaryl insektisid olarak kullanılmaktadır. Fındık kurdu (Balaninus (Curculio 

) nucum L.) ve fındık kahverengi ko nili (Parthenobcanium corni  Bouche) gibi fındık zararlılarıyla mücadelede 
Carbaryl %85 WP dekara 150 gr ve Carbaryl %5  dekara 3 kg olmak üzere  kullanılmaktadır (URL 3).  

Bu çalı mada Carbaryl WP % 85’in Tatlısu kefali üzerine akut toksisitesini gösteren LC50 de erinin belirlenmesi ve 
tatlısu kefallerinin bu pestisidlere kar ı davranı  de i imlerinin belirlenmesi amaçlanmı tır.

MATERYAL VE METOD
Tatlısu kefalinin Karadeniz bölgesinde fındık tarımında yo un olarak kullanılan Karbaril (Carbaryl WP %85) adlı
pestiside göre letal konsantrasyonu olan 96-h’lik  LC50 de erinin belirlendi i bu akut toksisite çalı masında 120 adet 
(Leuciscus cephalus) tatlısu kefali kullanılmı tır. Balıklar elektro ok cihazıyla yidere (Rize) deresinde tutularak 
havalandırılmı  polietilen kaplarla laboratuar ortamına getirilmi tir. Kullanılan balıkların ortalama a ırlı ı  21.4 gr, 
ortalama total boyu 12.49  cm olarak hesaplanmı tır. Balıkların boyları arasında en fazla % 10 fark olmasına özen 
gösterilmi tir (Anonim, 1991).  

Tatlısu kefali (Leuciscus cephalus L.,1758) Avrupa, Anadolu, Kafkaslar, Karadeniz ve Azak denizi havzalarında geni
ölçüde da ılmı tır (Berg, 1949, Slastenenko, 1956, Geldiay ve Balık, 1988). Tatlısu kefali (L. cephalus) Türkiye’de 
oldukça geni  bir  yayılım göstermekle beraber, akarsu ortamlarına nazaran göl, gölet gibi durgun su ortamlarında daha 
iyi geli ebilen ve populasyonu I-VII ya ları arasında da ılan bir tatlısu balık türüdür ( a ı ve Balık, 2003).

Di er taraftan test ortamı olarak 25 L’lik cam akvaryumlar kullanılmı  olup 8 farklı akvaryum test için kullanılmı tır.
Bir tanesi 0 konsantrasyon olarak ahit olmak üzere di erleri farklı konsantrasyonlarda karbaril içermi tir.

Bu çalı mada 25 litrelik hacme sahip akvaryumlar kullanılmı  olup bu akvaryumlara 20 L dinlendirilmi , aktif karbon 
filtreyle kloru alınmı  musluk suyu koyulmu tur. Bu akvaryumlara yerle tirilen tatlısu kefallerinin 15 gün süreyle 
ortama uyumları sa lanmı tır. 15 5 C sıcaklık ko ullarında bekletilen balık bireylerine adaptasyonu süresince günde 
bir kez yemleme yapılmı  ve sonra deneyin 48 saat öncesinden yemleme kesilmi tir.  Biodeney ba langıcına kadar 
geçen süreçin son be  günü içersinde % 5’ten fazla balık ölümü olmamasına dikkat edilmi tir (Anonim, 1991).  

Biodeney sürecinde kullanılan dinlendirilmi  musluk sularının sıcaklı ı 20 1 C’ye termostatlı termometreyle 
ayarlanmı  ve çözünmü  oksijenin 5 0.5 mg/L düzeyinde olması sa lanmı tır. Test akvaryumlarına 20 L su koyularak 
her akvaryuma 5 balık olacak ekilde stoklama yapılmı  ve havalandırma sa lanmı tır. ahit yada kontrol akvaryumu 
olan sıfır konsantrasyonlu akvaryumda ölümün hiç olmaması veya % 10’dan dü ük olmasına ve di er balıkların
davranı larının normal ve sa lıklı görünmelerine dikkat edilmi tir. Di er test akvaryumlarına 0.25, 1.25, 2.5, 12.5, 25, 
125, 250 mg/L konsantrasyonlarında karbaril olacak ekilde dozlama yapılmı  ve 96 saatlik bir süreç boyunca deney 
takip edilmi tir. Deney öncesi uygun dozların belirlenmesi amacıyla bir ön deney de yapılmı tır. Biosınama deneyi üç 
kez tekrarlanarak sonuçlar Finney Probit statistiksel Analiz yöntemine göre hazırlanmı  bir bilgisayar programıyla
de erlendirilmi tir (US EPA, 1999). Deney sonucunda LC50 de eri hesaplanmı  ve balık davranı ları kontrol 
akvaryumu balıklarıyla kar ıla tırılarak Karbarilin balık davranı ına etkileri ve farklı dozlar arasındaki davranı
farklılıkları ortaya koyulmu tur.

BULGULAR
Karbaril (Carbaryl %85  WP)’in Leuciscus cephalus üzerindeki akut toksisite deneyi sonucu tespit edilen 96 saatlik 
süreç boyunca 12h’lik fasılalarla ölü balık sayıları Tablo 1’de verilmektedir.  Deney ba langıcında 6 ve 7 nolu 
akvaryumlardaki balıklarda 1 saat içersinde anormal titreme ve yüzeye çıkma gibi  hareketler olmu  ve bu sürenin 
sonunda tüm balıkların öldü ü görülmü tür. Ölen balıklarla ilgili yapılan otopside iç organlarda anormal bir durum 
görülmezken gözlerde ipliksi kanamaların oldu u anla ılmı tır. lk bir saatlik süre zarfında di er akvaryumlardaki 
balıkların davranı ları normal görülürken 5 ve 2 nolu akvaryumlarda birer balı ın gözlerinde yine ipliksi kanamaların
oldu u fark edilmi tir.
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Tablo 1.Tatlı Su Kefali (Leuciscus cephalus)’nin Karbaril’e göre biosınama testi evreleri boyunca mortalite. 
                                            Ölü Balık SayısıAkvaryum No ve 

Doz (mg/lt) 12h 24h 36h 48h 60h 72h 84h 96h 
 Toplam Ölü 
Balık Sayısı / 
Canlı Balık
Sayısı

Akvaryum 0 
0 mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0/5
Akvaryum 1 
0.25 mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0/5
Akvaryum 2 
1.25 mg/L 0 1 0 0 0 0 0 0 ¼
Akvaryum 3 
2.50 mg/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0/5
Akvaryum 4 
12.50 mg/L 0 0 0 0 0 0 0 2 2/3
Akvaryum 5 
25.00 mg/L 0 3 2 0 0 0 0 0 5/0
Akvaryum 6 
125 mg/L 5 0 0 0 0 0 0 0 5/0
Akvaryum 7 
250.00 mg/L 5 0 0 0 0 0 0 0 5/0

Deneyin ba lamasından 12 saat sonra 5 ve 4 nolu akvaryumlarda balıklar yüzeye yakın yüzmeye ba lamı lardır, 5 nolu 
akvaryumdaki balıkların pektoral ve anal yüzgeçlerinin etrafında kızarıklıklar olu mu tur. 2 nolu akvaryumda 1 ölü 
balık tespit edilmi  ve di er balıklar normal yüzme hareketlerini devam ettirmi lerdir. 24 saat sonra 5 nolu akvaryumda 
3 balı ın öldü ü, di er balıkların pektoral yüzgeçlerinde kızarma ve yüzeyde yüzme hareketleri görülmü tür. 1, 2, 3 
nolu akvaryumlar da zaman zaman ani hareketler görülmesine ra men   normal yüzme hareketleri tespit edilmi tir.  Bu 
süre zarfında kontrol akvaryumu olan 0 nolu akvaryumda balıkların sa lıklı göründü ü, anormal bir hareket olmadı ı
belirlenmi tir.

Deney ba lamasından 36 saat sonra 5 nolu akvaryumda 2 balık ölmü  ve  bu balıkların pektoral ve anal yüzgeçlerinde 
kanama olu mu tur. 4 nolu akvaryumda bütün balıklar su yüzeyinde yüzmeye devam etmi lerdir. 1,2,3 nolu 
akvaryumlardaki balıklarda yüzme hareketleri normal fakat zaman zaman ani hareketler görülmü tür. 0 nolu kontrol 
akvaryumunda her ey normal görünüyorken, bu süreç 48. saatin sonuna kadar aynen devam etmi tir.

Deneyin ba lamasından 60 saat sonra 4 nolu akvaryumda balıklar yüzeye yakın yüzmeye devam etmi lerdir. 1,2,3 nolu 
akvaryumdaki balıklarda yüzme hareketi normal bazen ani hareketler olmu tur. 0 nolu kontrol akvaryumunda yüzme 
normal, 72 saat sonra 4 nolu akvaryumdaki bütün balıklar yüzeyde yüzmeye devam ederken 1 balıkta yüzme bozuklu u
ba lamı tır. 86 saat sonra 4 nolu akvaryumda 2 balıkta yüzme bozuklu u olu masına ra men ölüm olmamı tır. 96 saat 
sonunda ise 4 nolu akvaryumda ters yüzme gibi yüzme bozuklukları gösteren 2 balık ölmü tür. Di er akvaryumlardaki 
balıklardaki hareketlerin normal oldu u ve herhangi bir mortalitenin olmadı ı görülmü tür.  96 saatlik deney sonundaki 
mortaliteler ekil 1’de, canlı balıklar ise ekil 2’de 24 h’lik  evrelerle görülmektedir.  

ekil 1. 96 h’lik deney sürecinde ölü balık sayısındaki de i imler 

Deney süresince ilk 24 h sonunda 14 balık ve 2. evrede (48 h) 
2 balık ölürken 3. evrede (72 h) hiç balık ölmemi tir. 4. 
evrede (96 h) 2 balık ve nihayet  toplam olarak 18 balık deney 
sonunda ölmü tür ( ekil 1).  Toplam 40 balıkla ba lanan
deneyde birinci evrenin sonunda (24 h) canlı balık sayısı 26 
iken ikinci evrenin sonunda 25’e dü mü , 3.evrenin sonunda 
bir de i iklik olmazken deneyin son evresi toplam canlı balık
sayısı 23 olacak ekilde tamamlanmı tır ( ekil 2).

Balık biodeneme testinde % ölüm ve % ya am de erleri
kar ılıklı olarak ekil 3’de görülmektedir.  Balık biodeneyi 
sonuçlarına göre ilk evre sonunda % 65 ya am söz 
konusuyken % 35 ölüm vardır. kinci evre sonunda ya am 

% 62.5’e dü erken mortalite % 37.5’a çıkmı tır. 3.evre sonunda herhangi bir de i im olmamı tır. Ancak 4. evre 
sonunda (96 h)  ya am yine dü erek % 57.5, ölüm yüzdesi ise % 42.5’e yükselmi tir. Bu durum mortalitenin zamanla 
artması sebebiyle suda bulunan Karbaril’in etkisinin zamana ba lı olarak azalmadı ını, deney süresince etkisini 
sürdürdü ünü göstermektedir ( ekil 3). 
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ekil 2. 96 h’lik deney sürecinde canlı balık
sayısındaki de i imler 

ekil 3. Balık biosınama deneyinde % ölüm 
(baklava) ve % ya am de erleri

Çalı mada elde edilen mortalite de erleri Finney 
Probit statistiksel Analiz yöntemine göre 
de erlendirildi inde 96 h’lik LC50 de erinin 8.656 
mg/L oldu u hesaplanmı tır. Ayrıca % 95 güven 
sınırları 3.481-20.491 mg/L arasındadır (Tablo 2). 

Tablo 2.  Hesaplanan  LC50  ve di er letal konsantrasyon de erleri.

TARTI MA VE SONUÇLAR
Tatlı su kefalinin Karbaril’e kar ı letal konsantrasyonunun belirlendi i bu çalı mada yapılan deney sonuçları esas 
alınarak LC50 de eri hesaplanmı tır. Çalı ma sonucunda LC50 de eri 8.66 mg/L olarak hesaplanmı tır.  Letal 
konsantrasyon tahmini de erleri hesaplama yöntemine göre yukarda tabloda sonuçlar sunulmu tur. Bu sonuçlara göre 
carbaryl’in 96 saatlik LC50 de eri tatlısu kefali için yani balıkların yarısını öldüren konsantrasyon 8.66 mg/L dir. 
Balıkların hepsini öldürebilecek minimum konsantrasyon  80 mg/L iken hiçbir balı ın ölmeyece i konsantrasyon ise 
0.926 mg/L nin altındadır. Halbuki bu de erlerden LC50 de eri Atlantik salmonu için 0.25 mg/L, Gökku a ı alabalı ı
için 1.3 mg/L, (Ameiurus melas) karabo a ba lı balık için 20 mg/L iken omurgasızlara daha toksiktir. Mesela Daphnia 
için bu de er (Daphnia magna) 6 µg/L ve karideslerde ise 5.6 µg/L’ye kadar dü mektedir (URL 2). Böylece Tatlısu
kefali su ortamındaki carbaryl pestisidine kar ı omurgasız, kabuklular ve salmon türlerinden daha toleranslı   olmakla 
beraber Ameiurus melas’ a göre daha hassas oldu u ortaya çıkmaktadır.

Noktalar Konsantrasyonlar 
%95 güven sınırları

    Alt               Üst 

LC/EC  1.00   
LC/EC  5.00 
LC/EC 10.00   
LC/EC 15.00   
LC/EC 50.00 
LC/EC 85.00  
LC/EC 90.00  
LC/EC 95.00 
LC/EC 99.00      

0.926
1.782
2.527
3.198
8.656

23.426
29.649
42.032
80.886

0.016
0.090
0.220
0.397
3.481

11.575
14.099
18.449
29.322

2.616
4.141
5.394
6.539

20.491
169.144
304.027
741.982
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SIR VE MENZELET BARAJ GÖLLER NDEK  BAZI BALIK TÜRLER NDE
KADM YUM (CD) VE BAKIR (CU)  DÜZEYLER N N BEL RLENMES

ÖZLEM ERDO RUL*, AYFER ATE , CEM L KARA 

*KSÜ Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisli i Bölümü, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmara

OZET 
Kahramanmara  ili sınırları içerisinde bulunan Sır ve Menzelet Baraj Gölleri’nden alınan Cyprinus carpio (Sazan),  
Leuciscus cephalus (Tatlı su kefali) ve Acanthobrama marmid (Çipura)  örneklerine ait toplam 72 adet balık örne inin
kas, karaci er ve solungaç dokularında Cd ve Cu düzeyleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresinde tayin edilmi tir.
Ortalama metal düzeyleri ppm olarak hesaplanmı tır.Menzelet Baraj Gölü’nden alınan Cyprinus carpio (Sazan)’nun 
kas, karaci er ve solungaç dokularında ortalama Cd düzeyi sırasıyla 0,27 ppm, 0,91 ppm, 1,49 ppm olarak, ortalama Cu 
düzeyleri sırasıyla 0,94 ppm, 1,2 ppm, 1,05 ppm olarak bulunmu tur. Yine Menzelet Baraj Gölü’nden alınan Leuciscus 
cephalus (Tatlı su kefali)’un kas dokusunda ortalama Cd düzeyi 0,32 ppm olarak bulunmu tur. Karaci er ve solungaç 
dokularında ise Cd tespit edilememi tir. Kas, karaci er ve solungaç dokusunda ortalama Cu düzeyi ise sırasıyla 3,17 
ppm, 1,19 ppm, 0,96 ppm olarak ölçülmü tür.Sır Baraj Gölü’nden alınan Acanthobrama marmid (Çipura)’in kas ve 
solungaç dokularında ortalama Cd düzeyi sırasıyla 1,28 ppm, 2,64 ppm ortalama Cu düzeyi sırasıyla 0,72 ppm, 0,08 
ppm olarak bulunmu tur. Sır Baraj Gölü’nden alınan Cyprinus carpio (Sazan)’nun kas dokusundaki Cd ve Cu düzeyleri 
sırasıyla 0,87 ve 0,02 ppm dir.Cd bakımından Sır Baraj Gölü’nün, Cu bakımından ise Menzelet Baraj Gölü’nün daha 
kirli oldu u ancak bu kirlili in insan sa lı ını tehdit edecek düzeyde olmadı ı belirlenmi tir.Çalı mada incelenen 
örneklerde Cd ve Cu miktarları dü ük olmasına ra men denizlerin, göllerin, akarsuların, topra ın, havanın, tüketime 
sunulan besinlerin vb. rutin aralıklarla kontrol edilmesi gerekti i, bir kirlilik varsa belirlenerek buna neden olan ki i ve 
kurulu lara gereken cezai uygulamaların yapılması ve kirlili i önleyecek sistemlerin kurulması gerekti i
vurgulanmı tır.
Anahtar Sözcükler: Balık, Kadmiyum, Bakır, Tatlı Su. 

DETERMINATION OF CADMIUM (CD) AND COPPER (CU) LEVELS IN VARIOUS FISH 
SPECIES COLLECTED FROM SIR AND MENZELET DAM LAKES 

ABSTRACT
The cadmium and copper levels were determined in the total of 72 fish samples which belongs to five fish species 
collected from Sır and Menzelet Dam Lakes in Kahramanmara  Province. Metal concentrations were determined by 
Atomic Absorption Spectrophotometric (ASS) technique. The mean levels of the metals were calculated as ppm.The 
mean levels of cadmium in muscle, liver and gill tissues of Cyprinus carpio from the Menzelet Dam Lake were found as 
0.27 ppm, 0.91 ppm, 1.49 ppm, respectively, and as for the copper, the mean levels of that in muscle, liver and gill 
tissues of Cyprinus carpio from the Menzelet Dam Lake were found as 0.94 ppm, 1.2 ppm, 1.05 ppm respectively. The 
mean levels of cadmium in the muscle tissues of Leuciscus cephalus from the Menzelet Dam Lake was found 0.32 ppm. 
On the other hand the cadmium wasn’t found in tissues of liver and gill. The mean levels of copper in the muscle, liver 
and gill tissues were found as 3.17 ppm, 1.19 ppm, 0.96 ppm, respectively. The mean levels of the cadmium in muscle 
and gill tissues of Acanthobrama marmid from the Sır Dam Lake were found as 1.28 ppm, 2.64 ppm, respectively. The 
mean levels of the copper in muscle and gill tissues of Acanthobrama marmid from the Sır Dam Lake were found as 
0.72 and 0.08 ppm, respectively. The levels of the cadmium and copper in muscle tissues of Cyprinus carpio from the 
Sır Dam Lake were found 0.87 ppm and 0.02 ppm, respectively. The Sır Dam Lake is more polluted than the Menzelet 
Dam Lake from the point of cadmium but less polluted than the Menzelet Dam Lake From the point of copper.In this 
study it was emphasised that the amounts of cadmium and copper in the samples were low, however, seas, lakes, rivers, 
soil, air and consumed foods etc. has to be controlled routinely and if there is a pollution it must be defined the persons 
or the establishments who caused it and they must be punished and the systems to prevent the pollution must be 
established.
Keywords: Fish, Cadmium, Copper, Fresh Water. 

G R
Ça ımızda do al dengeyi, insan ve hayvan sa lı ını tehdit eden en önemli tehlikelerin ba ında çevre sorunlarının
geldi i ve sorunların her geçen gün gittikçe büyüyen boyutlarda kar ımıza çıktı ı görülmektedir. Günümüzde 
sürdürülen hızlı endüstrile me atılımları, a ırı kentle me ve yo un tarımsal sava  uygulamaları oldukça karma ık çevre 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu tür etkinliklerle çevreye yayılan binlerce kimyasal madde atı ının neden 
oldu u çevre kirlenmeleri artık dünyada evrensel sorun olarak kabul edilmektedir ( anlı ve ark., 1990). 

Geli en endüstrilerin ve daha modern bir ya am sa lama amacıyla sürdürülen çabaların istenilmeyen bir sonucu olarak 
ortaya çıkan besin kirlenmeleri, günümüzde de artan bir tehlike halinde önemini korumakta ve toplum sa lı ını tehdit 
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eden en önemli unsurlardan biri olarak kar ımıza çıkmaktadır (Tunçoku ve ark., 1997). Do al dengeyi bozan kirletici 
unsurlar u ekilde gruplandırılabilirler: Organik maddeler, endüstriyel atıklar, petrol türevleri, yapay tarımsal gübreler, 
deterjanlar, radyoaktivite, pestisidler, inorganik tuzlar, yapay organik kimyasal maddeler ve atık ısı. A ır metaller bu 
sınıflandırmaya göre, endüstriyel atıklar ve bazı pestisidler içerisinde yer almaktadır (Kaya ve ark., 1998; 
Detlefsen,1988).

Çevre kirleticileri her türlü çevre ko ullarında, bulundukları ortamda kalıcı nitelikte olu ları, ekosistemlerde  meydana 
getirdikleri etkiler nedeniyle çevre ve insan sa lı ını tehdit etmektedirler. Çevre ve besin kirlenmesine neden olan 
binlerce kimyasal madde arasında metal kalıntılarının önemli bir payı vardır. Do al olarak havada, toprakta ve sularda  
bulunan metallerle özellikle son yarım yüzyılda dünyanın önemli ölçüde kirlendi i yapılan çalı malarla kanıtlanmı tır
(Sonal, 1994). 

Metaller ve di er inorganik atıklardan olu an kirleticiler çok çe itli kaynaklardan ortaya çıkabilmeleri, yaygın bir 
kirlenme nedeni olu turmaları, daima biyolojik sistemlere yönelik etki göstermeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek 
geli mi  canlılarda artan yo unluklarda birikebilmeleri nedeniyle di er kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir öneme 
sahiptirler (Erdo rul ve ark., 2004; Erdo rul ve ark., 2005, Erdo rul ve Ate , baskıda). Kirleticilerin bir bölümünü 
olu turan a ır metaller, metal bile ikleri ve çe itli mineraller; göller, nehirler, körfez ve okyanuslar ile bunların
sedimentlerinde geni  bir ekilde yayılmı tır (Bryan ve Uysal, 1978). Bu minerallerin söz konusu olan bu yerlerde 
bulunmasının iki temel kayna ı vardır. Bunlardan birincisi do al olarak o yapının bir parçası olmaları, ikincisi ise insan 
faaliyetleri sonucunda yo un olarak üretilip çe itli ekillerde buralara ta ınmalarıdır (Chow ve ark., 1976). Kirlenmi
sularda, ortamda önceden bulunan de erli türler azalırken, bunun yerine kirlenmi  ortamlarda ya ayabilen daha az 
hassas ve daha az de erli türlerin sayısı artmaktadır. Bunun sonucunda da ortamda biyoçe itlilik azalır ve baskın
türlerdeki bireylerin sayısı ço alarak do al zenginlik yok olur (Karpuzcu, 1995). Suyun sıcaklık derecesi, pH, 
çözünmü  oksijen, ı ık ve tuzluluk gibi faktörler a ır metallerin birikimine etki mekanizmalarını de i tirmektedir.  

Organizmalar beslenme ve ya am özellikleri gere i aynı metali farklı ekillerde biriktirebilmektedirler (Mikac ve Picer, 
1995). Su ekosistemine ula an ve çe itli formlarda bulunan metaller su canlıları tarafından; ortam suyunda bulunan 
çözünmü  yada organik moleküllere ba lı iyonların su ile birlikte alınması eklinde, içinde a ır metal birikmi  besin 
maddeleri ile, yüzeylerinde a ır metalleri absorbe etmi  sestonlar ve toksik metal iyonları ile organizmaların üretti i
bazı maddeler arasında ortaya çıkan çekim sonucu absorbsiyon eklinde bünyeye alınmaktadır (Merlini, 1988). 

Kahramanmara  ili bir milyonu a kın nüfusu ile hızla geli en bir sanayi bölgesidir. plik dokuma-örme ve boyama 
fabrikaları, tu la, eker, ya  ve ka ıt fabrikaları gibi sanayi kurulu larının atıkları ile kanalizasyon atıkları Ceyhan 
Nehri ve Aksu Çayı üzerindeki Sır Barajı’na dökülmektedir. Bu nedenle Sır Barajı büyük oranda kirleticilerle 
kontamine olmu tur. Menzelet Barajı’nın Sır Barajı’ndan daha temiz oldu u dü ünülmektedir. Bu çalı mada Sır ve 
Menzelet barajlarından alınan balık örneklerinin kas, karaci er ve solungaç dokularında bakır ve kadmiyum a ır
metallerinin varlı ına bakılmı tır. Sır ve Menzelet barajları Kahramanmara  ili ve köyleri için ticari ve ekonomik açıdan
büyük önem ta ımaktadır. Çünkü tarım arazilerinin sulaması ile amatör balıkçılık bu sulardan yapılmaktadır.

Bu çalı ma ile bölgedeki söz konusu kirlili in tespit edilmesi ve yapılması gerekenler hakkında önerilerin verilmesi 
amaçlanmı tır.

MATERYAL VE METOT 
Materyal
Çalı ılan balık türlerinden Achanthobrama marmid (Çipura) ve Cyprinus carpio (Sazan), Kahramanmara  ili sınırları
içerisinde bulunan Sır Barajı’nda avcılık yapan balıkçılardan, Leuciscus cephalus (Tatlı su kefali) ise Menzelet 
Barajı’nda avcılık yapan balıkçılardan temin edilmi tir. Cyprinus carpio (Sazan) ise her iki barajdan da bol miktarda 
çıkabilen bir tür oldu u için iki barajı da temsilen balıkçılardan temin edilmi tir.  Örnekler 2002-2003 tarihleri arasında
toplanmı  ve KSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Laboratuvarına getirilmi tir.

Balık örneklerinin boy ve a ırlıkları saptanmı tır. Boy ölçüsü olarak standart boy kullanılmı tır. Balıkların gonadları
binoküler mikroskop altında incelenerek cinsiyetleri belirlenmi tir. A ırlıkları ise PRECISA XB 220 A model hassas 
terazi ile tespit edilmi tir. Balıkların ya ını tespit etmek için pullar kurumadan alınarak zarf içine yerle tirilmi tir. Pullar 
zarftan alınarak %3’lük NaOH çözeltisi bulunan küçük petri kutularına konulduktan sonra pul üzerindeki mukus, 
pigment ve yabancı maddeleri  temizlemek için 24 saat bekletilmi tir. Daha sonra pullar saf su ile yıkanmı  ve sularını
almak için %96’lık etil alkolde 15-20 dakika bekletildikten sonra ya  tayini için uygun pullardan 5-10 tanesi iki lam 
arasına konularak kenarları bantlanmı tır. Hazırlanan pullardan binoküler mikroskopta ya  tayinleri yapılmı tır. Ya
tayinlerinde 3 ve 3+ ya ındakiler III ya  grubuna, 4 ve 4+ ya ındakileri de IV ya  grubuna dahil edilmi tir.

Metot
Plastik torbalar içine konulan örnekler derin dondurucuda (-18 C) analiz edilinceye kadar saklanmı tır. Analiz öncesi 
örnekler derin dondurucudan çıkarılmı , kuru bir kap içerisinde çözünmeleri için bekletilmi tir. Pens, bistüri ve makas 
yardımı analizi yapılacak örneklerin her birinin homojen hele getirilip karaci er ve solungaç dokuları ile kas 
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dokusundan 5’er g tartılıp porselen krozeler içinde 100 C’ de 2 saat kurutulduktan  sonra 500 C’de kül fırınında beyaz 
kül elde edilinceye kadar (24 saat) yakılmı tır. Krozeler desikatöre alınarak so utulduktan sonra üzerine 4 ml nitrik asit 
ile 8 ml perklorik asit  konulup külün çözünmesi sa lanmı tır. Kül-asit karı ımı bir gün süreyle cam tüpler içersinde 
bekletildikten sonra külsüz filtre ka ıdından (Whatman No: 42) iki kez süzülerek  analize hazır hale getirilmi tir
(Anonim, 1982). 

Cu ve Cd miktarları atomik absorbsiyon spektrofotometresinde (Perkin Elmer 3110) absorbanslarının ölçülmesi ile 
tespit edilmi tir. Sonuçlar ya  a ırlık üzerinden ppm olarak verilmi tir. Bakır analizi, örnek içindeki bakırın asetilen 
gazı ile yakılması ve bu sırada meydana gelen absorbsiyon de i iminin bilgisayar aracılı ıyla saptanması ve 
kalibrasyon e risi ile miktar tayini yapılması esasına dayanmaktadır. Bakırın ölçümleri için PE 3110 marka Atomik 
Absorbsiyon Spektrofotometre’si kullanılmı tır. Kalibrasyon için 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 6, 8 ve 10 ppm’lik standart 
çözeltiler hazırlanmı  ve alete kalibrasyon e risi çizdirilmi tir. Daha sonra örneklerdeki Cu miktarları 324,8 nm dalga 
boyunda bakır lambası  ve 0,7 nm SBW silit kullanılarak okunmu tur. Sonuçlar ya  a ırlıkta ölçülen ppm olarak 
çevrilmi tir. Standart solüsyonlar hazırlanırken 1000 ppm’lik hazır Cu solüsyonundan önce 100 ml’lik balon jojeye 10 
ml alınıp hacmi 100 ml’ye tamamlanmı , ardından olu an bu yeni solüsyondan 25 ml alınıp hacmi 250 ml’ye 
tamamlanarak 10 ppm’lik yeni bir solüsyon elde edilmi tir. 0.2, 0.4, 0.8, 1, 2, 4, 6 ve 8 ppm’lik di er 8 standart 
solüsyon  ise 10 ppm’lik solüsyondan sırasıyla 0.5, 1, 2, 2.5, 5, 10, 15, 20 ml alınıp hacimleri 10’ar ml’ye tamamlanarak 
elde edilmi tir. Her bir standart solüsyondan iki er tüp hazırlanmı tır.

Kadmiyum analizi, örnek içindeki kadmiyumun asetilen gazı ile yakılması ve bu sırada meydana gelen absorbsiyon 
de i iminin bilgisayar aracılı ıyla saptanması ve kalibrasyon e risi ile miktar tayini yapılması esasına dayanmaktadır.
Kadmiyum ölçümleri için PE 3110 marka Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre’si kullanılmı tır. Kalibrasyon için 
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6, 8 ve 10’luk standart çözeltiler hazırlanmı  ve alete kalibrasyon e risi çizdirilmi tir. Daha sonra 
örneklerdeki Cd miktarları 228,8 nm dalga boyunda kadmiyum lambası ve 0,7 nm SBW silit kullanılarak okunmu tur.
Sonuçlar ya  a ırlıkta ölçülen ppm olarak çevrilmi tir. Standart solüsyonlar hazırlanırken 1000 ppm’lik hazır Cd 
solüsyonundan önce 100 ml’lik balon jojeye 10 ml alınıp hacmi 100 ml’ye tamamlanmı , ardından olu an bu yeni 
solüsyondan 25 ml alınmı  ve hacmi 250 ml’ye tamamlanarak 10 ppm’lik yeni bir solüsyon elde edilmi tir. 0.25, 0.5, 1, 
2, 4, 6 ve 8 ppm’lik di er 7 standart solüsyon  ise 10 ppm’lik solüsyondan sırasıyla 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 15, 20 ml 
alınıp hacimleri 10’ar ml’ye tamamlanarak elde edilmi tir. Her bir standart solüsyondan iki er tüp hazırlanmı tır.

Elde edilen sonuçlar SPSS statistik Paket Programı kullanılarak de erlendirilmi tir. Varyans analizi Tukey Testi ve iki 
seviyeli iç içe sınıflanmı  deneme planı uygulanarak yapılmı tır. Gerekli yerlerde aritmetik ortalamalar alınmı tır (Efe 
ve ark, 2000). 

BULGULAR VE TARTI MA
Kahramanmara  ili sınırları içerisinde bulunan, Kahramanmara  ili ve köyleri için ticari ve ekonomik açıdan büyük 
önem ta ıyan Sır ve Menzelet baraj göllerinden alınan farklı ekolojik ihtiyaçları olan 3 balık türünün (Achanthobrama 
marmid, Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus) a ırlık, boy ve ya  özellikleri Tablo 1’de verilmi tir.

Tablo 1 de görüldü ü gibi Sır Baraj Gölü’nden temin edilen ya ları 1 ila 4 arasında de i en ve ya  ortalamaları 2,3 olan 
toplam 24 adet A.marmid balıklarının minimum, maksimum ve ortalama a ırlıkları sırasıyla 23,5-101,3-41,7 g, 
minimum, maksimum ve ortalama boyları ise sırasıyla 10,5-17,3-12,9 cm’dir. Menzelet barajından temin edilen, ya ları
1 ila 6 arasında de i ip ya  ortalamaları 2,8 olan toplam 11 adet C. carpio örneklerinin minimum, maksimum ve 
ortalama a ırlıkları sırasıyla 90-678-300,9 g olup minimum, maksimum ve ortalama boyları ise sırasıyla 15,3-28,6-21,1 
cm’dir. Sır Barajı’ndan temin edilen 30 adet C. carpio örne inin ya ları 4 ila 8 arasında de i mekte olup ortalaması
6,2’dır.  Minimum, maksimum ve ortalama a ırlıkları sırasıyla 70-1938-1104,6 g, minimum, maksimum ve ortalama 
boyları ise sırasıyla 24,6-41,7-36,1 cm’dir. L. cephalus balıkları ise Menzelet Baraj Gölü’nden temin edilmi  olup 
toplam 7 adettir. Minimum, maksimum ve ortalama ya ları sırasıyla 1-3-2,1, minimum, maksimum ve ortalama 
a ırlıkları sırasıyla 97,5-326-195,5 g’dır. Boyları ise 17,5 cm ile 26,1 cm arasında de i mekte olup ortalama 21,3 
cm’dir.  

Balık örneklerinin kas, karaci er ve solungaç dokularında belirlenen Cu ve Cd miktarlarının minimum, maximum ve 
ortalama de erleri ise Tablo 2 ve Tablo 3’te verilmi tir.
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Tablo 1. Çalı mada Kullanılan Balık Türleri ve Fiziksel Özellikleri 

 A ırlık (g) Boy (cm) Ya

Balık Türü Örnekleri
n Alındı ı
Baraj 
Gölü

min mak Ort. min mak Ort. min mak Ort.

A. marmid 
n: 24 

Sır 23,5 101,3 41,7 10,5 17,3 12,9 1 4 2,3 

C. carpio 
n: 11 

Menzelet 90 678 300,9 15,3 28,6 21,1 1 6 2,8 

C.  carpio 
n: 30 

Sır 70 1938 1104,6 24,6 41,7 36,1 4 8 6,2 

L.
cephalus 
n: 7 

Menzelet 97,5 326 195,5 17,5 26,1 21,3 1 3 2,1 

min: minimum mak: maksimum     ort: ortalama n: örnek sayısı

Tablo 2’de görüldü ü gibi Menzelet Baraj Gölü’nden toplana Cyprinus carpio (n:11) örneklerinin kas, karaci er ve 
solungaç dokularındaki Cd konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri sırasıyla öyledir: 0-0,6-
0,27 ppm, 0-1,66-0,91 ppm, 1,1-1,66-1,49 ppm. Cyprinus carpio örneklerinin kas, karaci er ve solungaç dokularındaki
Cu konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri ise sırasıyla öyledir: 0,53-3,34-0,94 ppm, 0-3,56-
1,2 ppm, 0,55-2,94-1,05 ppm. Leuciscus cephalus (n:7) örneklerinin kas dokularındaki Cd konsantrasyonlarının
minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri sırasıyla öyledir: 0,15-0,53-0,32 ppm. Cu konsantrasyonlarının kas, 
karaci er ve solungaç dokularında minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri ise sırasıyla öyledir: 0,31-11,97-3,17 
ppm, 0,68-1,92-1,19 ppm, 0,34-1,71-0,96 ppm. 

Tablo 3’te ise Sır Baraj Gölü’nden temin edilen Achanthobrama marmid (n:24) örneklerinin kas ve solungaç 
dokularındaki Cd konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri sırasıyla öyledir: 0,42-2,68-1,28 
ppm, 2,52-2,84-2,64 ppm. Achandhobrama marmid örneklerinin kas ve solungaç dokularındaki Cu 
konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri sırasıyla öyledir: 0-6,30-0,72 ppm, 0,03-0,23-0,08 
ppm. Cyprinus carpio (n:30) örneklerinin kas dokularındaki Cd konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama 
düzeyleri sırasıyla: 0-1,14-0,87 ppm, Cu konsantrasyonlarının minimum, maksimum ve ortalama düzeyleri ise sırasıyla:
0-0,87-0,02 ppm’dir. 

Tablo 2. Menzelet Baraj Gölündeki Cyprinus 
carpio ve Leuciscus cephalus Örneklerinin Kas, 
Karaci er ve Solungaç Dokularında Belirlenen 
Cd ve Cu Miktarları.
min: Minimum        mak: Maksimum       Ort: 
Ortalama        n: Örnek sayısı     0: Tespit 
edilemedi 
Çalı mada 3 balık türünden toplam 72 adet 
örne in kas, karaci er ve solungaç dokularında
Cd ve Cu konsantrasyonları ara tırılmı tır.
Çalı ılan Achanthobrama marmid, Cyprinus 
carpio, Leuciscus cephalus Cyprinidae 
familyasına aittir.  Bu üç tür omnivor olup böcek 
larvalarını, kabukluları, annelidleri, yum akçaları
ve bitkileri yiyerek beslenirler. Cyprinus carpio 
larvaları ise 2-3 gün süre ile yedek besin 
torbalarından faydalanırlar ve daha sonra 
planktonla, özellikle zooplanktonlarla 
beslenmeye ba larlar. Yedek besin torbası 8-10 
gün süre sonunda tamamen absorbe edilince su 
tabanındaki böcek ve solucanlarla beslenirler. 
Erginleri omnivordur (Kuru, 1999).   

   Cyprinus carpio 
(Sazan) n: 11 

Leuciscus cephalus 
(Tatlı su kefali) n: 7 

min 0,00 0,15 
mak 0,60 0,53 

Cd 
(ppm) 

Ort. 0,27 0,32 
min 0,53 0,31 
mak 3,34 11,97 

Kas
Cu 
(ppm) 

Ort. 0,94 3,17 
min 0,00 0,00 
mak 1,66 0,00 

Cd 
(ppm) 

Ort. 0,91 0,00 
min 0,00 0,68 
mak 3,56 1,92 

Karaci er
Cu 
(ppm) 

Ort. 1,20 1,19 
min 1,10 0,00 
mak 1,66 0,00 

Cd 

(ppm) Ort. 1,49 0,00 
min 0,55 0,34 
mak 2,94 1,71 

Solungaç
Cu 
(ppm) 

Ort. 1,05 0,96 
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Tablo 3. Sır Baraj Gölündeki Acanthobrama marmid ve 
Cyprinus carpio Örneklerinin Kas ve Solungaç Dokularında
Belirlenen Cd ve Cu Miktarları.

min: Minimum mak: Maksimum Ort: Ortalama n: Örnek 
sayısı  0: Tespit edilemedi   - : Çalı ılmadı

Sır Baraj Gölü’nde en fazla kadmiyum metalini A. marmid 
biriktirirken di er türlerin hemen hemen aynı miktarda 
kadmiyum metali biriktirdi i bulunmu tur (P<0,01). Bakır
içeri i bakımından türler arasında istatistiksel bir fark tespit 
edilememi tir (P>0,05). 

Menzelet Baraj Gölü’nde kadmiyum ve bakır miktarı
incelendi inde tür faktörünün önemsiz oldu u tespit edilmi tir
(P>0,05).

Balıklardaki a ır metal konsantrasyonlarının bilinmesi  do a kirlili inin bilinmesi yönünden önemlidir. Karaci er ve 
solungaç  kasa oranla daha fazla a ır metal biriktir. Bu dokular insan tarafından tüketilmemektedir. Ancak kasa, bu 
dokulardan akümülasyon olmaktadır. Literatürde, taze sularda bulunan balıkların içerdi i a ır metal 
konsantrasyonlarının, suyun karekterine, sudaki metal oranına, örnekleme alanının kirlili ine, balıkların ekolojik 
ihtiyaçlarına, metabolizmalarına, beslenme  ekillerine ba lı oldu unu gösteren çalı maların yanında suyun tuzlulu u,
ısısı, sertli i gibi faktörlerinde önemli oldu u vurgulanmı tır (Cusimano ve ark., 1986; Heath, 1987). Insan beslenme 
zincirinin son halkası oldugundan a ır metal kirliligine maruz kalması sa lık yönünden önemlidir (Langston, 1990).  

Sekhar ve ark., (2003) Hindistan da bulunan Kolleru gölündeki balık örneklerinde yaptıkları çalı malarında en dü ük
Cd ve Cu konsantrasyonlarının kasta, en yükseklerinin ise karaci er ve solungaçta çıktı ını rapor etmi tir. Solungaç,  
karaci er  ve kasta ortalama de erler (µg/g kuru a ırlık) Cd için 0.41-0.26, 0.19,  Cu  için 96-70-38 olarak tespit 
etmi lerdir. Canlı ve ark., (1998) Cd, Pb, Cu, Cr ve Ni metallerini Seyhan nehir sisteminden 5 istasyondan yakaladıkları
Cyprinus carpio, Barbus capito ve Chondrostoma regium balık örneklerinin solungaç,  karaci er  ve kaslarında
çalımı lardır. Solungaç ve karaci erde  kasa oranla daha fazla metal konsantrasyonu tespit etmi lerdir. Buldukları
oranlar µg/g kuru a ırlık olarak solungaç,  karaci er  ve kasta Cd için 1.26-6.10, 0.96-4.72 ve 0.51-1.67, Pb  için 9.41-
44.75, 5.22-37.15 ve 2.94-13.73, Cu için 5.43-58.63, 5.91-201.1 ve 3.27-7.35, Cr için 1.72-6.10, 0.23-5.35 ve 0.36-1.71, 
Ni için 6.83-28.03, 3.42-27.05 ve 1.62-13.35 tir. Bazı dokulardaki bazı metal konsantrasyonlarını kabul edilebilir sınırın
üzerinde bulmu lardır. Sonuçlar örnekleme yapılan balıkların biyolojik ihtiyaçlarına ba lı olamadan metalleri besin, su 
veya çökeltiden aldıklarını göstermektedir.  

Cu fizyolojik mekanizma için gerekli bir elementtir (Eisler, 1988). Ancak belli bir sınır a ıldı ında hayvanlar ve 
insanlar için tehlikeli olmaktadır. Bu nedenle balıktaki oranını bilmemiz gerekir (Amundsen ve ark., 1997).  

Sır ve Menzelet baraj göllerinin civarında belli bir kentle me bulunmamaktadır. Özellikle Menzelet barajı Cu 
kontaminasyonunun yüksek oldu u bir bölge olarak gözlenmi tir. Sır barajı ise Cd kontaminasyonunun yüksek oldu u
bir bölge olarak gözlenmi tir. Bu durum insanların Sır barajı civarında Menzelet barajından daha fazla bulundu unu
göstermektetir. 

Sır ve Menzelet baraj göllerinden temin edilen Acanthobrama marmid, Cyprinus carpio,  Leuciscus cephalus, 
balıklarının kas, karaci er ve solungaç dokularında Cd ve Cu miktarına bakılarak söz konusu bölgedeki kirlili in tespit 
edilmesi ve e er kirlilik varsa yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunulması amaçlanan bu çalı mada Cd ve Cu  
konsantrasyonlarının türden türe ve örneklerin ya adı ı yerlere göre farklıla tı ı belirlenmi tir. Cd metali bakımından
Sır Baraj Gölü’nün, Cu metali bakımından ise Menzelet Baraj Gölü’nün daha kirli oldu u tespit edilmi tir. Ancak Cd ve 
Cu metalleri bakımından kirlili in söz konusu barajlarda ya ayan canlıların hayatını ve bunları besin maddesi olarak 
tüketen insanların hayatını olumsuz yönde etkileyecek düzeyde olmadı ı anla ılmı tır. Bu durumda günümüz için bir 
tehlike söz konusu olmasa da gelecekte bir tehlike olu maması için imdiden gerekli tedbirler alınmalıdır. Çevreyi 
koruma amacıyla kurulan derneklerin sayıları ve etkinlikleri yasal düzenlemelerle arttırılmalıdır. Sa lıklı bir ya am, 
fiziksel ve mental yönden iyi geli mi  bir nesil ve yüksek üretim gücü gibi insan hayatını ilgilendiren bir çok olayda 
yeterli ve dengeli beslenmenin önemi gün geçtikçe daha iyi anla ılmaktadır. Bu nedenle sa lıklı beslenme kurallarının
sadece beslenme bilimi ile ilgilenen ki ilere de il, toplumun tüm bireylerine ö retilmesi gerekmektedir. Ki i ba ına
balık tüketiminin dü ük (9,791 kg/yıl) oldu u ülkemizde temizleme ve hazırlama zorlu undan kaynaklanan balık
tüketimindeki yetersizlik, i lenmi  balık ürünleri sanayiindeki geli me ile yeterli seviyeye  getirilebilir. 

   
Acanthobrama 
marmid
(Çupira) n: 24 

Cyprinus 
carpio
(Sazan)
n: 30 

min 0,42 0,00 
mak 2,68 1,14 

Cd 
(ppm) 

Ort. 1,28 2,87 
min 0,00 0,00 
mak 6,30 0,87 

Kas
Cu 
(ppm) 

Ort. 0,72 0,02 
min 2,52 - 
mak 2,84 - 

Cd 
(ppm) 

Ort. 2,64 - 
min 0,03 - 
mak 0,23 - 

Solungaç
Cu 
(ppm) 

Ort. 0,08 - 
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Geli en teknoloji ile birlikte büyük tehdit altında olan çevreyi koruyabilmek ve özellikle yeni nesli bu konuda 
bilgilendirmek için örgün e itimin her kademesinde çevre bilincini yerle tirmek amacıyla ilgili dersler konulmalıdır.

Çalı mada incelenen örneklerde Cd ve Cu miktarlarının dü ük olmasına ra men denizler, göller, akarsular, toprak, 
hava, tüketime sunulan besinler, vb. rutin aralıklarla kontrol edilmeli, bir kirlilik varsa belirlenerek buna neden ki i ve 
kurulu lara gereken cezai uygulamalar yapılmalı ve kirlili i önleyecek sistemler kurulmalıdır. Ayrıca Cd ve Cu 
seviyesinin dü ük çıkması sevindirici bir sonuçtur.
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KAFES BALIKÇILI ININ DEN Z EKOS STEM NE ETK LER

MUHAMMET BORAN, MUZAFFER FEYZ O LU, ERSAN BA AR

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Deniz Bilimleri Fakültesi 
61530 Çamburnu Trabzon 

ÖZET  

Kafeslerde deniz balıkları yeti tiricili i Türkiye genelinde ve özellikle Ege Denizi sahillerinde yo un ekilde
artmaktadır. Bu durum deniz çevresini ve bu çevreyi di er amaçlar için kullanan kesimleri de olumsuz ekilde
etkilemektedir.  Kafeslerde entansif balık yeti tiricili i korunaklı deniz alanlarındaki sularda, çözünebilir ve dip 
kesimlerde ise partiküller atıkların  birikmesine neden olmaktadır. Entansif i letmelerin bulundu u bölgelerde balık
atıkları ve yemlerinden kaynaklanan  nütrient artı ı bu bölgelerde genellikle ötrofikasyon olu umuna neden olmaktadır.
Balıkları hastalıklardan korumak için kullanılan kimyasallar, antibiyotikler, antiparazitler  çözünmü  ve partiküller 
olarak çevreye da ılırlar. Yeti tiricilikte kullanılan  bu kimyasal maddeler çevre ve insan sa lı ını olumsuz olarak 
etkilemektedir. Ayrıca kafeslerden kaçan balıklar, parazit da ılımına, yem bulmada rekabetin artmasına ve hibridle me 
nedeniyle genetik kirlenmeye neden olarak do al balık populasyonlarını olumsuz etkilerler. 
Anahtar Kelimeler: Kafes balıkçılı ı, yeti tiricilik, deniz ekosistemi, kirlilik 

IMPACT OF CAGE AQUACULTURE ON MARINE ECOSYSTEM 

ABSTRACT
Aquaculture is the fastest growing sector in Turkey especially  in Egean coastal areas. The development of intensive sea 
cage impacts the marine environment and other users of the marine environment. Fish farms discharge soluble wastes 
into the water column and particulate wastes which tend to settle to the seabed. Soluble wastes often lead to poor water 
quality and occasionally eutrophication due to excess nutrient input (Beveridge, 1996). In the water column soluble 
nutrients can alter the species composition and density of phytoplankton, increasing the risk of toxic algal blooms 
(MacDougall and Black, 1999). Particulate wastes tend to settle to the sediments and be distributed in the direction of 
the main current flow. The accumulation of organic matter on the seabed, especially in areas of poor current flow, can 
produces major changes in the sediment chemistry (Pearson and Stanley, 1979). Changes in sediment composition 
decrease dissolved oxygen or sulphur reduction due to increase in microbial production and changes in benthic biota 
(Davies et al., 1996; Gowen and Bradbury, 1987; Karakassis et al., 1988). 

Intensive fish farms use chemicals to control diseases and parasites.  The toxic chemicals  used on fish farms 
jeopardizes not only the marine environment but also the safety of workers and consumers. Some chemicals used on 
fish farms include carcinogens, mutagens and myriad of marine pollutants. Escaped and infected farmed fishes spread 
diseases to wild fish (Staniford, 2002). 

Farmed fish escapes and hatchery-reared fish are having such an impact that wild fish stocks are precipitating into an 
extinction vortex. As well as spreading parasites and genetic pollution via interbreeding and hybridisation, escapees 
have the capacity to spread infectious diseases to wild fish populations (McDowell, 2002). 
Keywords: Cage aquaculture, mariculture, marine ecosytem, pollution 

G R
Balık yeti tiricili i gıda sektörü içerisinde hızla geli en alanlardan biridir. 1988 yılında dünya su ürünleri üretiminin % 
8’lik kısmı yeti tiricilikten sa lanırken, 2002 yılında bu miktar % 30’lara ula mı tır (FEAP, 2002). Gelecekte bu 
miktarın daha da artaca ı açıkça görülmektedir. Balık yeti tiricili inin artırılması bu alanda talebin kar ılanmasında
do al stoklar üzerindeki baskının azaltılmasını sa lamaktadır. Yeni bir endüstri dalı olarak görülen  ve sürekli geli en
balık yeti tiricili i di er endüstriyel alanlarda oldu u gibi bazı çevre problemlerini de beraberinde getirmi tir. Özellikle 
teknolojik geli melere paralel olarak  ekstansif yeti tiricilikten, entansif yeti tiricili e geçi  içsular ve denizlerde bazı
ekolojik problemlerin do masına neden olmu tur. Böylece balık yeti tiricili i su ortamlarının kirlenmesinde önemli yeri 
olan kaynaklardan biri haline gelmi tir.
Açık deniz kafes balıkçılı ı, dünyada özellikle geli mi  ülkelerde hızla yaygınla maktadır. Ancak yatırım ve i letme 
maliyetlerinin dü ük olması nedeniyle günümüzde kafes balıkçılı ı daha çok koy ve körfezlerde yapılmaktadır. Bu 
durum kafes balıkçılı ından  kaynaklanan kirletici etkinin denizel ortamda daha da artmasına neden olmaktadır.
Kafeslerin, daha iyi korunması ve denizli havalarda yemlemenin yapılabilmesi amacıyla  genelde kapalı olan koy ve 
körfez gibi  alanlarda yerle tirilmeleri, su hareketlerinin az oldu u bu bölgelerde seyrelme az olaca ından, kirlenmenin 
etkisini oldukça artırmaktadır. Son yıllarda kafes balıkçılı ının artı ıyla birlikte kıyı ekosistemlerinde bazı problemler 
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olu urken, özellikle turistik bölgelerde denizin rekreasyon amaçlı kullanımında da önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle ba langıçta sorun olarak görülmeyen kafeslerde balık yeti tiricili inden kaynaklanan kirlenmenin 
günümüzde dikkate alınması, bu faaliyetlerin sürdürülebilir ve çevreye duyarlı olacak ekilde yürütülmesinin gereklili i
açıkça görülmektedir. 
Açık deniz kafes balıkçılı ı lojistik ve teknik zorlukları bakımından önemli sorunlar olu tururken, deniz çevresinin 
korunması açısından son derece önemlidir. Hatta açık denizlerdeki kafeslerden çevreye bula an atıklar, ortama 
akıntılarla seyrelen ve da ılan nütrient katkısı yaparak  denize çevresini pozitif olarak etkilemektedir (Staniford, 2002). 

2. KAFES BALIKÇILI INDAN KAYNAKLANAN EKOLOJ K SORUNLAR 
2.1. Katı ve Çözünebilir Atıklar
Denizel ortama yerle tirilmi  kafeslerde olu an atıklar direkt olarak denize bırakılmaktadır. Bunlar balıklar tarafından
tüketilmeyen yemler ile balıkların dı kılarından olu urlar ve bir kısmı pelajik ortamda hemen çözünürken bir kısmı da 
bentik bölgeye ula arak orada bakteriler tarafından parçalanırlar. Bu atıklar kafes ünitelerinin yo un olarak bulundu u
bölgelerde nütrient kayna ının büyük bir kısmını olu tururlar (Staniford, 2002). Birçok ülkede insanların faaliyetleri 
sonucu deniz ortamına bırakılan azot ve fosforun önemli kısmı balık yeti tiricili i endüstrisinden kaynaklanmaktadır.
skoçya’daki salmon çiftliklerinden denize bırakılan atık miktarının, 9 milyon insandan kaynaklanan atı a e de er

oldu u bildirilmi tir. Norveç Kirlilik Kontrol Ajansı salmon çiftliklerinin Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde en fazla 
kirlenmeye neden olan kaynaklar oldu unu belirtmi tir (ENDS, 2000).

Kafeslerden kaynaklanan atıklarda oldukça fazla  bulunan azot, denizlerde fosfata nazaran daha fazla sınırlayıcı etkiye 
sahiptir (Bugdale, 1967). Denizlerde ya ayan birincil üreticiler olan algler, ortamda besleyici elementlerin bol olması
durumunda a ırı ekilde artarlar. Planktonik alglerin bazılarının toksik olması ve alglerin geceleri a ırı miktarda oksijen 
tüketmesi deniz ekosistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca gündüzleri a ırı oksijen üretimi de hipoksiaya 
neden olmaktadır. Kafes ünitelerinden denize bırakılan nütrientler toksik algleri daha da tehlikeli duruma getirmektedir. 
Akdeniz’de toksik alg bloomlarının önemli bir kısmının deniz kafesleri atıklarından kaynaklandı ı bildirilmi tir
(Gowen ve Ezzi, 1992; Beveridge, 1996; Berry, 1999; MacDougall ve Black, 1999; Davies, 2000). Bu durum 
kafeslerden kaynaklanan kirlili in dolaylı etkisi olarak da de erlendirilebilir.

Silvert (1996), yaptı ı çalı malarda balık yeti tiricili i yapılan bazı bölgelerde suların biyolojik oksijen ihtiyacı
de erinin % 64’nü kafes ünitelerinden gelen organik maddelerin olu turdu unu belirlemi tir. Buna göre kafes 
ünitelerinin  yo un olarak yerle tirildikleri bölgelerde suyun oksijen bilançosunu bozdukları açıkça görülmektedir. 

Kafeslerden atılan organik maddeler bentik ortama da etki etmektedir. Birkaç yıl bu atıkların bırakılması zeminin 
tamamen kaplanmasına, bentik canlıların ya am alanlarının bozulmasına ve çözünmü  oksijen miktarının azalmasına
neden olmaktadır. Bu durum kafes atıklarının denizel ortamda direkt etkilerinden biri olarak de erlendirilebilir (Davies 
et al., 1996; Gowen and Bradbury, 1987; Karakassis et al., 1988). 

2.2. Kafeslerden Kaçan Balıklar
Kuzey Avrupa’nın bazı ülkelerinde yapılan ara tırmalarda, kafeslerde yeti tirilen salmonların do aya kaçmaları sonucu  
do al salmonların geli imini engelledikleri  ortaya konulmu tur. Bu ara tırmalarda, kafeslerden do al ortama geçen 
kültür balıklarının do al balıkları ya am evrelerinin de i ik a amalarında olumsuz etkiledi i, yem bulmada rekabeti 
artırdı ı, hibridle me sonucu do al balıkların genetik yapısının de i ti i belirlenmi tir (Edwards ve Griffths, 1996). 
Beveridge (1996), yaptı ı çalı malarda kafeslerde yeti tirilen salmonların do al ortama kaçmaları durumunda, bu 
balıkların parazit yayılmasını artırdı ını ve hibridle me nedeniyle genetik kirlenmeye sebep oldu unu saptamı tır.
Ayrıca kaçan balıkların do al balık stoklarında enfeksiyon hastalıklarının yayılmasını artırdı ı aynı ara tırıcı tarafından
tespit edilmi tir.

2.3. Hastalıklar ve Parazitler 
Balık yeti tiricili inde en büyük problemlerden biri de enfeksiyon hastalıklarıdır. Kafes ünitelerinde hastalıkların
kolayca yayılmasının ba lıca nedenlerinden biri balıkların yo un olarak stoklanmasıdır. Bu durum kafes içerisinde 
hastalıkların çok çabuk yayılmasına neden olur.  Frunkolosis gibi hastalıklar salmon üretim endüstrisinde önemli 
kayıplara neden olmaktadır. Yeni bazı hastalıklar da kafes ünitelerinde her zaman görülmektedir. Kafes ünitelerinde 
geli en bu hastalıklar çe itli yollarla do al populasyonu olu turan balıklara bula maktadır. Bundan dolayı hem kafes 
ünitelerinde hem de do al ortamda ya ayan balıkların hastalıklara kar ı korunması amacıyla yo un çalı malar 
yapılmaktadır. Bu çalı malardan önemli bir kısmı balıkların hastalıklara kar ı dirençlerini artırma yönünde yapılan
ara tırmaları kapsamaktadır (Ackefors ve Rosen, 1979; Davies ve ark., 1996).

Akdeniz’deki  kafes sistemlerinde yeti tirilen çipura ve levrek balıklarında da enfeksiyon hastalıklarının yaygın oldu u
ve bu durumun do al stokları  olumsuz etkiledi i bildirilmi tir (Agius ve Tanti, 1997).

2.4. Kullanılan Kimyasallar 
Kafes balıkçılı ında hastalıkların kontrolü amacıyla ve parazitlere kar ı birçok kimyasal madde kullanılmaktadır
(Alderman, 1999; McDowell, 2002). GESAMP, balık yeti tiricili inde kullanılan kimyasal maddelerin çevre ve halk 
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sa lı ını olumsuz etkiledi ini bildirmektedir (GESAMP, 1997). Kafes ünitelerinde hastalıklara kar ı kullanılan
kimyasal maddeler hem denizel ortama hem de çalı anlara zarar vermektedir. Salmon kafeslerinde kullanılan bazı
kimyasal maddelerin kanserojenik ve mutajenik etkisi oldu u bildirilmektedir (Staniford, 2002). skoçya’da yapılan bir 
ara tırmada kafeslerde deniz bitine kar ı kullanılan kimyasalların zooplanktonların geli imini durdurdu u, do al
salmonlarda yumurtlamayı engelledi i belirlenmi tir (Edwards, 2002). 

DDT, dieldrin, clordane ve PCBs gibi bazı kimyasal maddeler yemlerden dolayı balıklarda akümüle olmaktadır.  Ayrıca
anti-fouling boyalardan kaynaklanan TBT ile bakır ve çinkonun da salmon kafeslerinin yerle tirildi i alanlarda bol 
miktarda bulundu u bildirilmektedir (Davies ve ark., 1996). Kafeslerde bazı hastalıklara kar ı kullanılan kimyasal 
maddeler hem kafes içersinde ve hem de do al çevrede bulunan balıkların vücudunda birikerek halk sa lı ını tehdit 
etmektedir. Ancak bu tür kirlenmenin boyutlarını tamamıyla ortaya koymak için ayrıntılı çalı malar yapılması
gerekmektedir. Çünkü kafeslerdeki balıkları hastalıklara kar ı korumak amacıyla çok farklı özellikleri olan kimyasal 
maddeler uygulanmakta ve bu uygulamaların bazıları illegal olarak yapılmaktadır.

2.5. Kullanılan Yemler
Kafes balıkçılı ının di er bir çevresel etkisi ise balıkların beslenmesinde kullanılan yemlerin do adan elde 
edilmesinden kaynaklanmaktadır. Entansif kafes yeti tiricili inin azalan ve gittikçe kirlenen kaynaklara ba ımlı olması
bunun yapılabilirli ini güçle tirmektedir. Kafes balı ı yeti tiricili inin balık unu ve ya ı ihtiyacının kar ılanması, do al
balıkçılık sektörünü olumsuz olarak etkilemektedir (Tacon, 1994). Bir ton salmon üretimi için üç tonun üzerinde do al
balı a ihtiyaç duyulmaktadır. Bu miktar di er bazı kafes balıkları için be  tona kadar çıkabilmektedir. Dünya toplam 
balık unu üretiminin       % 35’i balık ya ı üretiminin % 70’i salmon üretiminde kullanılmaktadır (Tacon ve Forster, 
2001). Norveç’te trol avcıları tarafından avlanan balı ın  % 80’i  balık yeti tiricili i için üretilen yemlerde 
kullanılmaktadır (Pike ve Barlow, 1999). Bu durum do al stoklar üzerinde önemli bir yük olu turmaktadır. Ayrıca balık
üretiminde kullanılan yemlerin bazılarının pestisitlerle  kontamine olması kafeslerin bulundu u deniz çevresinde bazı
sorunlar yaratmakta ve halk sa lı ını tehdit etmektedir. 

SONUÇ
Kafes balıkçılı ının hızlı geli imi, hem deniz çevresini hem de tüketici güvenli ini olumsuz etkilemektedir. Kafeslerden 
gelen atıklar, hastalıklara kar ı kullanılan kimyasal maddeler ve kafes ünitelerinin daha çok kapalı koy ve körfezlere 
yerle tirilmesi denizel ortamda önemli çevre problemlerine neden olmaktadır. Ayrıca kafeslerden kaçan balıklar do al
türlerin geli imine engellerken yine kafes balıklarına yem sa lanmasında bazı do al balıkların kullanılması denizel 
ekosistemin bozulmasına sebebiyet vermektedir.  
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SERAM K ENDÜSTR S  ATIKSULARININ K MYASAL ARITILAB L RL

ÜLKÜ AH N, EM NE ELMASLAR, NE E TÜFEKÇ , CUMA BAYAT 

Chemical treatability results for ceramic industry sample 1 
.Ü. Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisli i Bölümü, 34320, Avcılar, STANBUL

ulkualver@istanbul.edu.tr

ÖZET 
Bu çalı mada, bir seramik endüstrisinin atık suları incelenmi  ve laboratuar ölçe inde uygun kimyasal arıtma prosesi 
belirlenmi tir.  Aynı endüstriden iki ay ara ile alınan farklı iki atık su numunesinde deneyler yapılmı tır. Farklı
koagülantlarla ve farklı koagülant dozlarıyla jar test deneyleri yapılmı tır. Jar test çıkı ı su numunelerine Granüler Aktif 
Karbon (GAK) ilave edilmi  ve arıtma verimi belirlenmi tir. Yüksek giri  KOI’si gözlenen atık su numunelerinde %83-
94 oranında, dü ük giri  KOI’si gözlenen atık su numunelerinde ise % 15- 20 oranında KOI giderimi belirlenmi  ve her 
iki atık su için % 98 civarında AKM giderimi tespit edilmi tir. GAK ilavesi ile Jar test çıkı  suyunda % 50-75 oranında
KOI giderimi belirlenmi tir. Her iki atık su için Jar test çıkı ı AKM 15-42 mg/L arasında, GAK çıkı ı KOI 30-40 mg/L 
arasında de erler almı tır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal arıtma, GAK, seramik sanayi, atık su. 

ABSTRACT
In this study, wastewater characteristics of a ceramic industry were examined and a suitable chemical treatment process 
for a laboratory scale reactor was determined.  Some experiments were performed for two different wastewater samples 
which were taken from the same industry.  Jar test was performed for several coagulant types and several coagulant 
doses.  Granular Active Carbon (GAC) was added into the effluent samples of Jar tests and treatability efficiency was 
determined.  COD removal rates of 83-94% were determined in the wastewater samples with high influent COD and 
15-20% in the wastewater samples with low influent COD.  Similarly, SS removal rate of about 98% was determined in 
the both wastewater samples.  COD removal rates of 50-75% were determined in the jar tests in which GAC were added 
into the Jar test effluent.  SS concentrations of 15-42 mg/L were determined in the Jar tests effluents of the both of 
wastewaters samples.  COD concentrations of 30-40 mg/L were determined in the GAC effluents of the both of 
wastewaters samples 
KeyWords: Chemical treatment, GAC, ceramic industry, wastewater. 

G R
Seramik endüstrisinde hammadde olarak klorit, illit, montmorillonit, kaolinit, gibi de i ik kil grupları ve bu kil 
gruplarına ilaveten mermer, vollastonit, dolomit, talk, boksit, zirkonyum, silikat gibi hammaddeler kullanılmaktadır. Bu 
minerallerin i lenmesi sırasında minerallere karı an bazı organik maddeler i letme suyuna geçerek BOI/KOI kirlili i
olu turmaktadır. Ayrıca minerallerin çok küçük parçacıklı kesimleri suya geçerek TKM (Toplam Katı Madde) ve AKM 
(Askıda Katı Madde) de erlerini arttırmaktadır. Bu suların KOI de erleri yakla ık 150-500 mg/L aralı ında de i mekte 
ve yüksek AKM içermektedirler. Ülkemiz Su Kirlili i Kontrol Yönetmeli inde (SKKY, 2004) alıcı ortam de arj kriteri 
KOI için 80 mg/L, AKM için ise 100 mg/L’dir. Seramik endüstrisi atıksuları için seçilecek arıtma prosesi %45 ile %85 
arasında KOI giderimi sa lamalıdır.

Seramik Endüstrisi atık sularında kimyasal arıtma i lemleri uygulanır ve AKM giderimi sa lanır. Bu kimyasal arıtma 
prosesi sırasında bir miktar organik madde giderimi de sa lanır. Dinçer ve Kargı (2000) seramik endüstrisi atık
sularının kimyasal arıtma çıkı ı suyunda Biyolojik arıtılabilirliklerini çalı mı lardır. Baz alınan seramik endüstrisi atık
suyunun KOI de erleri 750-8000 mg/L arasında de i mektedir. Ancak dü ük KOI de erleri için biyolojik arıtma 
sistemini kurmak ve i letmek oldukça zor ve maliyetli prosesler olacaktır (Demirci ve ark., 1998; Mihail, 1972). Bu 
nedenle Kimyasal arıtma ile giderilemeyen organik kısmın daha basit ve uygulanabilirli i kolay tekniklerle azaltılması
çalı ılmalıdır. Bu amaçla bu çalı mada dü ük KOI yüküne sahip seramik endüstrisi atık sularında kimyasal arıtma 
optimizasyonu yapılmı  ve ilave teknikler ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı mada Nisan 2004 ve Haziran 2004 tarihlerinde bir seramik endüstrisinden alınan farklı iki atıksu örne inin
kimyasal arıtılabilirli i çalı ılmı tır. Seramik fabrikasında bir kimyasal arıtma sistemi mevcut bulunmaktadır ve 
Al(SO4) aktif koagülant olarak kullanılmaktadır. Bu mevcut sistemin ematik akı  diyagramı ekil 1’de verilmi tir.
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ekil 1: Seramik Endüstrisi Atıksu Kimyasal Arıtma Akı  Diyagramı.
Figure 1. The scheme of chemical treatment system for ceramic industry  

Kimyasal Arıtılabilirlik denemelerinde her iki atıksu için çalı ma ayrı ayrı yapılmı tır. Çalı mada yapılan bütün Jar test 
deneyleri, koagülant ilavesinin ardından 5 dakika 100 devir/dk’da hızlı karı tırma, 30 dakika 20 devir/dk’da yava
karı tırma ve 45 dakika çöktürme i lemleri uygulanarak yürütülmü tür. Koagülant ilavesinin ardından pH ayarlanması
için kireç ilavesi yapılmı tır. Ham atıksu örneklerinde ve yapılan her bir deneysel çalı ma sonrasında Standart Metodlar 
Open Reflux yöntemine göre KOI, gravimetrik yöntemine göre AKM ve Jenway 3040 model iyon analizör ile pH 
ölçülmü tür.

BULGULAR
Nisan ve Haziran 2004 aylarında alınan iki farklı numunede ham atıksu karakterleri belirlenmi  ve sonuçlar Tablo1’de 
verilmi tir. Tablo 1’de görüldü ü gibi iki numunede AKM, UAKM ve pH parametrelerinde fazla de i im 
gözlenmezken KOI parametresi önemli bir de i im göstermektedir.  

Tablo 1: Seramik endüstrisi atıksu özellikleri. 
Table 1. Characterictics of ceramic industry waste water 

 Top. KOI 
(mg/L) 

AKM (mg/L) UAKM (mg/L) pH 

Nisan 2004 (1.numune) 160 1160 109 8,00 
Haziran 2004 (2.numune) 400 1250 115 8,13 

Çalı manın ilk a amasında 1. numune atıksuyuna 400 mg/L Al2(SO4)3 ilavesi ile jar testi deneyi yapılmı tır. pH 
ayarlanmadan ve Ca(OH)2 ile pH 6.00’a ayarlanarak yapılan denemelerde jar test çötürme sonrası alınan numunelerde 
KOI ve AKM deneyleri yapılmı tır. pH ayarlaması yapılmadı ı taktirde koagülant ilavesi ile pH’ın 4,5’e ve KOI’nin 
135 mg/L’ye dü tü ü gözlenmi tir. Koagülant ilavesi ardından pH 6,00’a ayarlandı ında ise KOI ancak 132 mg/L 
de erine dü ürülebilmi tir. Aynı deneme Fe(SO4) ile yapıldı ında pH’ın 7,15’e KOI’nin ise 130 mg/L’ye 
dü ürülebildi i gözlenmi tir. Bu deneylerde takip edilen AKM de erlerinin ise % 98 oranında giderildi i tespit 
edilmi tir. %15 ile %18 arasında KOI giderimi elde edilen bu denemelerde Seramik Endüstrisi Atıksuları SKKY alıcı
ortam KOI limit de eri yakalanamamı tır.

1. numune için çalı manın ikinci a amasında
ham atıksu örne i ön çöktürme ve 6 saat 
havalandırma i lemlerinden geçirilmi tir.
Ham atıksuya uygulanan ön çöktürme i lemi 
sonucu zamanla çökelme miktarı de i imi 

ekil 2’de verilmi tir. Ön çöktürme ve 
Havalandırma sonrası yapılan denemeler 
sonucu KOI gideriminin yine %15’lerde 
kaldı ı AKM gideriminin ise %98 civarında
oldu u gözlenmi tir. 1. numune için bütün bu 
denemeler ardında Alum ile yapılan çöktürme 
sonrası üst fazdan alınan numuneye granüler 
aktif karbon ilavesi ile KOI giderimi 
yapılmı tır. 1100 m2/g yüzey alanı ve %6 nem 
ve %7 kül içeri ine sahip ZM 85/W Ticari  

ekil 2:  Seramik Endüstrisi Atıksuyu Toplam Katı Madde Çökme 
miktarları.
Figure 2. Settled TSS amounts for ceramic industry effluent   
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Granüler Aktif Karbon (GAK) 50 ml numuneye 0,5 gr ve 1gr olacak ekilde ilave edilmi  ve Galen Camp marka 
shaker’de oda sıcaklı ında yarım saat 160 devir/dk’da çalkalanmı tır. Bu deneme sonrası GAK  ilavesi ile KOI’de 
%80’e varan bir giderim verimi elde edildi i belirlenmi tir. Bütün bu yapılan denemelerin sonuçları Tablo 2’de ayrıntılı
olarak verilmi tir.

Tablo 2: Seramik Endüstrisi 1. Numune Kimyasal Arıtılabilirlik Deneme Sonuçları
Table 2. Chemical treatability results for ceramic industry sample 1 

Arıtılabilirlik Türü Kimyasal 
dozu (mg/L) 

Deney
pH’ı

KOI  (mg/L) AKM (mg/L) 

1) Jar Testi   giri  çıkı  verim giri  çıkı  verim 
Ham suda jar testi         
a) Al2(SO4)3 400 4,5 160±5 135 ±5 %15,6 1160 22 %98,1 
b) Fe(SO4) 400 7,15 160±5 130 ±5 %18,7 1160 31 %97,3 
c) Al2(SO4)3 400 6,0* 160±5 132 ±5 %17,5 1160 20 %98,3 
Ön Çöktürme 
sonrası jar testi 

        

d) Al2(SO4)3 400 6,0* 160±5 135 ±5 %15,6 1160 15 %98,7 
6 saat ham su 
havalandırma 
sonrası jar testi 

        

e) Al2(SO4)3 400 6,0 160 ±5 140 ±5 %12,5 - - - 
2) Alum ile jar testi 
(1-c) sonrası GAK 
kullanımı

        

a) GAK  0,5 gr/50 ml 6,0 132 ±5 35 ±5 %75 - - - 
b) GAK  1 gr/50 ml 6,0 132 ±5 27 ±5 %80 - - - 

*: Ca(OH)2 ile pH ayarlandı

Seramik Endistrisinden alınan ikinci atıksu örne i KOI’si 400 mg/L’dir. Bu atıksu ile yapılan jar test deneylerinde KOI 
ve AKM’de  % 90’a varan giderimlere ula ılmı tır. Farklı arıtılabilirlik özellikleri gösteren bu iki atıksu örne indeki
organik madde içeri inin böyle bir neticeye sebep oldu u dü ünülmektedir.  

Tablo 3: Seramik Endüstrisi 2. Numune Kimyasal Arıtılabilirlik Deneme Sonuçları
Table 4. Chemical treatability results for ceramic industry sample 2 

Arıtılabilirlik Türü Kimyasal dozu 
(mg/L) 

Deney
pH’ı

KOI (mg/L) AKM (mg/L) 

1) Jar Testi   giri  çıkı  verim giri  çıkı  verim 
Ham suda jar testi         
a) Al2(SO4)3 25 7,18 400 ±5 125 ±5 %69 1250 50 %96 
b) Al2(SO4)3 50 6,88 400 ±5 105 ±5 %74 1250 30 %97,6 
c) Al2(SO4)3 100 6,50 400 ±5 70 ±5 %83 1250 25 %98 
d) Al2(SO4)3 200 5,69 400 ±5 39 ±5 %90 1250 22 %98 
2) Alum ile jar testi (1-
c) sonrası GAK 
kullanımı

        

a) GAK 0,025 gr/50 ml 6,0 70 ±5 34 ±5 %51,4 - - - 
b) GAK 0,05 gr/50 ml 6,0 70 ±5 31 ±5 %55,7 - - - 
c) GAK 0,1 gr/50 ml 6,0 70 ±5 28 ±5 %60 - - - 
d) GAK 0,15 gr/50 ml 6,0 70 ±5 27 ±5 %61 - - - 

SONUÇLAR
Bir Seramik Endüstrisinden farklı zamanlarda alınan iki numunede ayrı ayrı kimyasal arıtılabilirlik denemeleri 
yapılmı tır. Farklı kimyasal dozajları ve farklı i lemler uygulanarak optimum miktarlar belirlenmeye çalı ılmı tır. lk
atıksu örne inde koagülant ilavesinin ancak %15’lik KOI giderimi sa ladı ı, buna kar ın ikinci atıksu örne inde 200 
mg/L’lik bir Alum koagülantı ilavesi ile KOI giderim veriminin % 90’a çıktı ı belirlenmi tir. Birinci atıksu örne inde
havalandırma ve ön çöktürme i lemlerinin ilave bir KOI giderimi sa lamadıkları tespit edilmi tir. Her iki numunede de 
AKM giderimleri incelendi inde %98 mertebesinde bir verim gözlenmektedir. Jar testi ardından GAK ilave edildi inde,
birinci atıksuda KOI’nin % 75-80 oranında giderildi i, ikinci atıksuda ise %51-61 oranında giderildi i gözlenmi tir.
Farklı arıtılabilirlik özellikleri gösteren bu iki atıksu örne indeki organik madde içeri inin (BOI/KOI oranı) böyle bir 
neticeye sebep oldu u dü ünülmektedir. GAK ilavesi ile bu organik madde içeri inin adsorplandı ı ve KOI gideriminin 
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arttı ı söylenebilir. BOI/KOI oranının belirlenmesi ile yapılacak yeni çalı maların bu sonucu destekleyece i
dü ünülmektedir.  
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ÇUKUROVA BÖLGESINDEK  TUZLA LAGÜNÜNDE (ADANA/TÜRK YE) A IR
METAL ARA TIRMASI

MELTEM DURAL1,  M.Z.LUGAL GÖKSU2

1 : Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Antakya, HATAY 
2: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balcalı, ADANA 

ÖZET 
Bu çalı mada, Akdeniz Bölgesinde bulunan ve yo un kirlenme tehdidi altındaki önemli sulak alanlardan, Tuzla 
lagününde seston, bentoz ve sediment örneklerinde a ır metallerden Pb, Cu, Zn, Cd, Fe’nin birikim miktarları ve 
bunların mevsimsel de i imi belirlenmi tir. Örneklerdeki a ır metal konsantrasyonları ya  parçalama yöntemi 
uygulandıktan  sonra FLAAS ve GFAAS kullanılarak ölçülmü tür. Çalı mada belirlenen bulgular de erlendirildi inde
genel olarak en çok  Zn ve Cd’un sestonda; Fe ve Pb’un sedimentte; Cu’ın ise bentozda birikti i görülmü tür.
Anahtar Kelimeler: Tuzla Lagünü, Metal, sediment, seston bentoz 

INVESTIGATION OF HEAVY METAL IN TUZLA  LAGOON (ADANA/TURKEY) FROM 
ÇUKUROVA REGION 

Abstract: In this investigation, some heavy metal concentrations (Fe, Zn, Cd, Cu, Pb) in seston, sediment and benthos 
samples were collected from Tuzla Lagoon in Mediterranean region, which have been affected by pollution, have been 
determined seasonally. The concentrations of heavy metals in samples were determined by using FLAAS and GFAAS 
after wet digestion method. The results in this study showed that, high accumulation levels of Zn and Cd were detected 
in seston while Fe and Pb were detected in high levels in sediment and Cu accumulation levels were the highest for 
benthos samples. 
Keywords: Tuzla Lagoon, Metal, sediment, seston, benthos 

G R
nsan ve hayvanlar için hayati önemi olan metaller, endüstri ve uygarlı ın temelini olu turmaktadır. Ta  devrinde bakırı

i lemeyi ö renen insan giderek de i ik metallerle u ra maya ba lamı tır. Böylece bir taraftan kendisi bu metallerin 
etkisinde kalmı , di er taraftan da çevresini kirletmeye ba lamı tır. Geli mi  ve geli mekte olan ülkelerde bazı
metallerin üretiminin ve gereksiniminin sürekli artı  göstermesi, bunların çevreye yayılma ve bula ma olasılı ını
artırmaktadır. Bir metal gerek cevher halindeyken, gerekse i lenirken do aya karı abilmektedir. Ayrıca, tarımda yüksek 
üretim için gübre kullanımının artması yukarıdaki olasılı ı arttırmaktadır.  Japonya’da Itai-Itai ve Minamata 
hastalıklarının ke fiyle, ilgi oda ı haline gelen a ır metaller ile ilgili çalı malar, son 30 ile 40 yılda artı  göstermi tir.
Endüstriyel kaynakların yanısıra evsel ve tarımsal kaynaklardan  kaynaklanabilen metaller, sucul ortamlarda önemli 
düzeylerde zararlı sonuçlar do urmaktadırlar (Theede,1980).

A ır metaller, çok çe itli kaynaklardan ortaya çıkabilmeleri, yaygın kirlenme nedeni olu turmaları, çevre ko ullarına
dayanıklı olmaları, daima biyolojik sistemlere yönelik etki göstermeleri ve kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda
artan yo unluklarda birikebilmeleri nedenleriyle di er kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir önem ta ırlar. Birçok a ır
metal, sanayide kullanılmakta ve atık olarak do aya karı abilmektedir 

Metallerin bazıları (örne in demir, mangan, çinko, bakır, kobalt, molibden vs.) organizmaların ya amları için gereklidir. 
Canlı bünyesinde ya amsal fonksiyonları olan bu metallerin konsantrasyonlarındaki en küçük bir de i iklik, dokularda 
tahribata ve dolayısıyla organ ve dokunun görevini yapmasını engelleyerek ikinci bir de i ime neden olmaktadır
(Merlini, 1980; Engel ve ark, 1981). 

Çe itli ekillerde sucul ekosisteme ula an ve de i ik ekillerde bulunabilen metaller organizmalar tarafından ortamda 
bulunan çözünmü  ve organik moleküllere ba lı iyonların su ile beraber alınmasıyla, içinde a ır metal biriktirmi  besin 
maddeleri yoluyla, yüzeylerine a ır metalleri adsorbe etmi  sestonlarla ve absorbsiyon yoluyla alınabilmektedirler 
(Merlini, 1980). Sedimentte bulunan a ır metaller su ortamında direkt olarak tehlike yaratmadı ı halde, uzun süre 
sedimente ba lı olarak bulunurlar. Ba lı olarak bulunan bu metallerin düzeyleri belli bir sınırı geçmesi su ortamının
ko ullarının bozulmasına ve ortamda çözünerek besin zincirine geçi  yapmasına sebep olur ve bu organizmaların
insanlar tarafından tüketilmesi sonucu tehlike yaratabilirler (Özkan,1978).  

Tuzla Lagünü, havza alanı yakla ık 5000 ha ve yüzey alanı 800 ha olan,  denizle tek bir ba lantısı bulunan bir sulak 
alandır. Lagünün kuzeybatı kısmına Seyhan Nehri ile ba lantılı olan bir DS  sulama kanalı dökülmektedir. Bu kanalın
suları yüksek derecede kirlidir. Kirlilik yükü dolayısıyla ancak ya ı lı mevsimlerde, ya ı lar kirlilik yükünü hafifletti i
dönemde bu giri ten su akı ı sa lanmaktadır. 1980’lerin ba ına kadar, yerel olarak tuz üretimi amacıyla kullanılan bir 
tuz bataklı ı iken, a zı sürekli açık tutulmaya ba landı ında, deniz ile su de i imi  sayesinde lagün alanının gün 
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geçtikçe ıslah oldu u bildirilmektedir. En önemli tatlı su kayna ı olan Tuzla ırmak kanalı endüstriyel atıklarla, Tarsus 
ve Adana kaynaklı kanalizasyon sularıyla büyük ölçüde kirlenmi  olan Seyhan nehri ile beslenmektedir. Lagünde  
genellikle Mugilidae familyasına dahil çe itli türler ayrıca levrek (Dicentrarchus labrax), çipura (Sparus aurata) ve 
yılan balı ı (Anguilla anguilla) ba ta olmak üzere çe itli balık türleri bulunmaktadır. Ayrıca, lagünde  yavru balık
avcılı ı da yapılmaktadır. Kısa bir kanal, lagünün denizle ba lantısını sa lar. Denize açılan bo azda bir balık dalyanı
bulunur. 1995 yılında 30 ton balık yakalandı ı bildirilmektedir. Tuzla Lagünü’nün tümü, 1995 yılında kurulan 5769 
hektar yüzölçümlü bir Yaban Hayatı Koruma Sahası’nın içinde yer almaktadır (Anonim, 2000). Tuzla Lagünü, Seyhan 
Nehri a zının do usunda yer alır ve Çukurova’daki lagünlerin en batıda olanıdır. Su seviyesi özellikle kı  ya ı larından
sonra yükselir ve göldeki tuzluluk azalır. Denizden alçak ve dar bir kumul eridiyle  ayrılır (Anonim,1997).  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Ara tırma, Çukurova Deltasında bulunan Tuzla Lagününde seston, bentoz ve sedimentteki bazı a ır metallerin (Cd, Pb, 
Zn, Cu, Fe) birikim düzeylerini belirleyebilmek amacıyla yapılmı tır.

Çalı ma, 2000 Aralık- 2001 Kasım döneminde mevsimsel olarak yürütülmü tür. Ara tırma, arazide ölçüm ve örnek 
alma, laboratuvarda ölçüm ve analiz ile sonuçların de erlendirilmesi eklinde  gerçekle tirilmi tir. A ır metal okumaları
sırasında atomik absorbsiyon spektrofotometresi için Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü 
laboratuvarından ve grafit fırınlı atomik absorbsiyon spektrofotometresi için Orta Do u Teknik Üniversitesi Deniz 
Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü laboratuvarından faydalanılmı tır.

Ara tırma Tuzla Lagününde 4adet istasyonda yürütülmü tür.Tuzla Lagünü’nde, I.istasyon tatlısu giri inin oldu u P1-
D1 kanalına yakın bir bölgede; II. istasyon lagünün T1 kanalı ile kuzulukları arasında orta kesimde; III.istasyon lagünün 
T2 ve T1 kanalı arasında orta kısımlarda;  IV. istasyon  lagünün drenaj kanalı giri i ile tatlısu giri inin oldu u T2 
kanalının karı tı ı bölgede seçilmi tir ( ekil 1). 

ekil 1. Tuzla Lagünü ve Örnekleme stasyonları

Seston olarak, plankton ve triptondan olu acak ekilde bir örnekleme 
yapılmı tır. Bentoz örnekleri, istasyonlarda sediment örneklerinin 
alındı ı bölgeden toplanmı  olup, ço unlukla Chironomus sp. , 
Gammarus sp. ve polychaeta’lardan olu tu u gözlenmi tir. Sediment 
örnekleri için, istasyonlarda dipte 0-10 cm’lik tabakadan örnekleme 
yapılmı , örnekler 63µm’lik plastik elekler yardımıyla elenmi  ve 
63µm’den küçük olan kısım kullanılmı tır.
Polietilen kavanozlarda buzlu a konularak laboratuvara  getirilen ve 
analize kadar derin dondurucuda –18 0C’de korunan örneklerden 
sediment, daha sonra 63µm’lik plastik elekten geçirilmi  ve 63µm’den 
küçük olan sediment örneklerinden 5-10 g kadarı cam petri kaplarına
konulmu  ve etüvde 102 0C’de 12 saat bekletilerek kurutulmu tur.
Kuruyan örnek etüvden çıkartıldıktan sonra 1 gr tartılmı tır. Isıya
dayanıklı cam erlenlere konulan sediment örneklerinin üzerine   
HCl:HNO3 (3:1) (Aqua-regia) eklenmi  ve hotplate üzerinde a ız
kısımlarına saat camı konularak beyaz duman çıkana kadar 120 0C’de 
buharla tırılmı tır. Berrakla an örnekler so utularak mavi bant süzme 
ka ıdından filtre edildikten sonra 50 ml’ye bidistile su ile tamamlanmı
ve ölçüme hazır hale getirilmi tir. stasyonlarda alınan  sediment 
örnekleri, bentoz örneklerini toplamak amacı ile farklı göz açıklıklarına

sahip eleklerden geçirilerek yıkanmı  ve eleklerde kalan organizmalar pens yardımıyla toplanarak bentoz örnekleri 
temin edilmi tir. Her istasyonun örnekleri karı tırılarak etüvde 102 0C’de 12 saat kurutulmaya bırakılmı tır. Kuruyan 
örnek etüvden çıkartıldıktan sonra yakla ık 1 gr tartılarak plastik falcon tüplere konulmu tur. Falcon tüplere konulan  
örneklerinin üzerine 10 ml HNO3 konularak a ızları kapatılmı tır. Örnekler renklenme i lemi bitene kadar su 
banyosunda 600C’de tutulmu tur. Organik parçalanması biten örnekler filtre ka ıdı ile süzülerek bidistile su ile 50 
ml’ye tamamlanmı tır. Seston örnekleri, 45 m’lik yüzeysel plankton kepçesi ile sabit hız ve  20 dakikalık çekimler 
yapılarak istasyonlardan toplanmı tır. Analiz yapılaca ı zaman, etüvde kurutularak sabit tartıma getirilmi  olan 
0.45µ’luk filtre ka ıdından, 500 ml seston örne i su trombu yardımı ile süzüldükten sonra, etüvde 102 0C’de 12 saat 
kurutulmaya bırakılmı tır. Kuruyan örnek etüvden çıkartıldıktan sonra tartılıp  üzerine 10 ml HNO3 konulmu tur.
Örnekler 24 saat asitte bekletilmi tir. Beklemi  olan örnekler su banyosunda  600C’de tutulmu tur. Üzerinde beyaz 
duman olu ana kadar su banyosunda tutulan örnekler berrakla tıktan sonra so utularak filtre edilmi tir. Filtre edilmi
örnekler 50 ml’ye tamamlanarak ölçüme hazır hale getirilmi lerdir (UNEP, 1984). 
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BULGULAR VE TARTI MA
Tuzla Lagününde belirlenen fiziko-kimyasal parametrelere ait mevsimsel ölçüm ortalamaları Çizelge 1’de verilmi tir.
Bazı istisnalara kar ın, genellikle sıcaklı ın artmasıyla iz metallerin alımı artmaktadır (Ünsal, 1978). Su sıcaklı ı
arttıkça balıkların metabolizması hızlanaca ından, so uk ortamlara göre a ır metali alma hızlarının daha fazla oldu u;
metal alımının ve metalin zehir etkisinin yaz aylarında arttı ı, kı  aylarında ise azaldı ı bildirilmektedir (Seymour, 
1973; Eisler, 1977). Mevsimsel de i im göz önünde bulunduruldu unda, genelde metal birikim miktarları yaz ve kı
aylarında yüksek de erlerde bulunmu tur. Buna göre de erlendirildi inde, yapılan çalı mada sıcaklık ekstrem bir 
durum göstermemi tir. Anılan bildiri ler kapsamında, kı ın daha dü ük metal birikim miktarları saptanması
beklenirken, ölçülen bu yüksek de erlerin nedeninin lagünlere kanallar vasıtasıyla sanayi atıklarının giri i ve bölgenin 4 
mevsim tarım yapılabilecek iklime sahip olması gibi faktörler olabilece i dü ünülmektedir. 

Çizelge 1. Tuzla Lagününe ait fiziko-kimyasal ölçüm ortalamaları

X ± S x : Aritmetik ortalama± Standart hata,  S:sıcaklık,
Ç.O:çözünmü  oksijen, T:tuzluluk, E. :elektriksel iletkenlik

Seston için yapılmı  olan varyans analizinde, Zn, Fe, Cd ve 
Cu ortalamaları bakımından mevsimler arasındaki fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (p<0,05). Çizelge 
2’deki Duncan test sonuçlarına göre, Tuzla Lagününden 
alınan seston örneklerinde, Pb ortalamaları bakımından
mevsimler arasında istatistiki bir farklılık bulunmazken, Zn 
için kı ın, Fe için sonbaharda, Cd ve Cu için kı ın, di er
mevsimlere göre daha yüksek belirlenmi tir (p<0,05). Di er
taraftan, mevsimlere göre saptanan en yüksek ortalamalar, 
Zn için 4671,30±1999,67 gg-1,  Cu için 21,69±8,64 gg-1,

Cd için 32,95±30,55 gg-1 olarak kı ın;  Fe için 7498,1±7349,7 
gg-1 olarak sonbaharda, Pb için 34,04±34,04 gg-1 olarak yazın bulunmu tur.
ekil 2 ve çizelge 3’e göre, Tuzla Lagünü’nde  sestonda yıllık ortalama olarak en yüksek  miktarda 3621.3±827,49 gg-

1 ile Fe ölçülmü  olup, a ır metallerin Fe>Zn>Pb>Cu>Cd  eklinde sıralandı ı belirlenmi tir.

Çizelge 2. Tuzla Lagününde sestonda saptanan mevsimsel ortalamaların ( gg-1 kuru a ırlık)  %95’lik güven aralıkları
ile  a ır metal miktarları için Duncan test sonuçları

Mevsimsel Ortalamaların %95’lik  Güven Aralıkları
Metal

Kı lkbahar Yaz Sonbahar 

Zn 4671,30±1999,67 a 122,90±79,42 c 2344,80±1461,6 b 1160,60±995,48 bc

Fe 3291,60±1928,74 a 1177,20±1177,2 a 2518,5±1324,61 a 7498,10±7349,7 b

Cd 32,95±30,55 a 1,15±0,65 b 5,75±5,75 b 4,39±4,39 b

Cu 21,69±8,64 a 6,79±4,49 c 16,29±8,75 ab 14,00±3,58 b

Pb 28,72±28,72 23,92±23,92 34,04±34,04 20,26±20,26 
a,b ve c harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05), her satır için farklı harflerle 
i aretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

Mevsimler 

Parametre Lagün Kı

± S x

lkbahar

X ± S x

Yaz

X ± S x

Sonbahar

X ± S x

Yıllık
Ortalama 

S (oC)   Tuzla 13,77±0,49 25,27±0,50 27,70±0,61 18,00±0,09 21,15±1,44 
Ç.O (mgl-1) Tuzla 7,62±0,07 8,32±0,22 6,06±0,30 6,44±0,23 7,11±0,25 

pH Tuzla 8,25±0,02 7,32±0,13 6,80±0,24 6,65±0,02 7,25±0,17 
T (%0) Tuzla 52,70±0,94 55,50±1,25 60,20±4,02 56,70±0,47 56,31±1,19 

E.  ( Mhos 10) Tuzla 76,40±1,10 78,20±0,88 76,50±1,96 74,40±3,37 76,41±0,99 
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Çizelge 3. Tuzla Lagününde sestonda saptanan yıllık ortalamaların

%95’lik güven limitleri S x : Aritmetik ortalama± Standart hata X ±

ekil 2. Tuzla Lagününde sestonda a ır metal birikim  
ortalamalarına ait %95’lik güven limitleri  

Sediment için yapılamı  olan varyans analizinde, a ır metal ortalamaları bakımından mevsimler arasında fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmamı tır (p>0,05). Çizelge 4.’de mevsimlere göre saptanan en yüksek de erler, Zn için  
35,71± 34,30 gg-1, Fe için 22845,75±8959,36 gg-1, Cd için 1,25±0,45 gg-1, Cu için  13,43±11,85 gg-1 olarak yazın;
Pb için 35,90±35,90 gg-1 olarak kı ın bulunmu tur.

ekil 3 ve çizelge 5’e göre Tuzla Lagününde sedimentte yıllık ortalama olarak en yüksek miktarda 20172,06±1612,51
gg-1 ile Fe ölçülmü  olup, a ır metallerin Fe>Zn>Pb>Cu>Cd eklinde sıralandı ı belirlenmi tir.

Çizelge 4. Tuzla Lagününde sedimentte saptanan mevsimsel ortalamaların ( gg-1 kuru a ırlık)  %95’lik güven 
aralıkları ile  a ır metal miktarları için Duncan test sonuçları

Mevsimsel Ortalamaların %95’lik  Güven Aralıkları
Metal

Kı lkbahar Yaz Sonbahar 

Zn 34,46±27,87 24,71±20,56 35,71±34,30 31,76±26,94

Fe 21732,80±10987,82 20176,30±13361,03 22845,75±8959,36 15933,5±7386,78

Cd 1,02±0,47 1,20±0,43 1,25±0,45 1,17±0,36

Cu 11,67±11,66 9,48±4,55 13,43±11,85 13,26±10,08

Pb 35,90±35,90 27,11±15,01 32,16±15,13 22,15±15,05
a,b ve c harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05), her satır için farklı harflerle 
i aretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

ekil 3. Tuzla Lagününde sedimentte a ır metal birikim ortalamalarına ait %95’lik güven limitleri  

Çizelge 5. Tuzla Lagününde sedimentte saptanan yıllık ortalamaların  %95’lik güven limitleri  

X ± S x : Aritmetik ortalama± Standart hata 

Bentoz için yapılamı  olan varyans analizinde, Zn, Cd ve 
Fe  miktarları bakımından mevsimler arasında fark 
istatistiksel olarak önemli bulunmu tur (p< 0,05). Çizelge 
6’da, Duncan test sonuçlarına göre, Tuzla Lagünü’nden 
alınan bentoz örneklerinde, Cu ve Pb birikim ortalamaları
bakımından mevsimler arasında istatistiki bir farklılık
bulunmazken, Zn ve Fe için yazın, Cd için ilkbahar, yaz, 

sonbaharda, kı  mevsimine göre daha yüksek oldu u saptanmı tır (p<0,05). Di er taraftan, mevsimlere göre saptanan 
en yüksek de erler, Zn için 137,50±100,92 gg-1, Fe için  1153,02±119,76 gg-1, Cd için 17,08±17,08 gg-1, Cu için 
32,10±32,10 gg-1, Pb için 24,52±24,52 gg-1  olarak yazın bulunmu tur.

ekil 4 ve çizelge 7’ye göre Tuzla Lagünü’nde  bentozda yıllık ortalama olarak en yüksek miktarda 818,25±71,31 gg-1

ile Fe bulunmu  olup,  a ır metallerin Fe>Zn>Cu>Pb>Cd eklinde sıralandı ı belirlenmi tir.

%95’lik Güven 
Limitleri 

Metaller

Yıllık  ortalama 

X ± S x Alt Üst 
Zn 2074,91±475,61 1061,15 3088,67 
Fe 3621,33±827,49 1857,56 5385,10 
Cd 11,06±3,98 2,58 19,54 
Cu 14,69±1,67 11,11 18,27 
Pb 26,73±4,79 16,52 36,94 

%95’lik Güven 
Limitleri 

Metaller

Yıllık  ortalama 

X ± S x Alt Üst 

Zn 31,66±4,06 22,99 40,32 
Fe 20172,06±1612,51 16735,08 23609,04 
Cd 1,15±0,06 1,02 1,29 
Cu 11,96±1,47 8,81 15,11 
Pb 29,33±3,82 21,18 37,48 
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Çizelge 6. Tuzla Lagününde bentozda saptanan mevsimsel ortalamaların ( gg-1  kuru a ırlık)  %95’lik güven aralıkları
ile  a ır metal miktarları için Duncan test sonuçları

Mevsimsel Ortalamaların %95’lik  Güven Aralıkları
Metal

Kı lkbahar Yaz Sonbahar 

Zn 18,48±14,82 a 55,49±19,61 a 137,50±100,92 b 25,70±25,70 a

Fe 892,85±100,09 a 439,57±144,44 b 1153,02±119,76 c 787,58±317,09 a

Cd 1,48±1,48 a 9,17±9,17 b 17,08±17,08 b 6,68±1,69 b

Cu 11,65±5,41 28,55±25,16 32,10±32,10 21,82±21,82 
Pb 9,27±3,99 16,93±1,33 24,52±24,52 10,46±10,23 

a,b ve c harfleriyle sembolize edilen ortalamalar istatistiksel olarak farklı olup, (p<0,05), her satır için farklı harflerle 
i aretlenen ortalamalar arasında fark vardır (p<0,05).

ekil 4. Tuzla Lagününde bentozda saptanan a ır metal birikim 
ortalamalarına ait %95’lik güven limitleri  

Çizelge 7. Tuzla Lagününde bentozda saptanan yıllık
ortalamaların  %95’lik güven limitleri 

%95’lik Güven Limitleri 
Alt Üst 

Zn 59,29±14,39 28,61 89,97 
Fe 818,25±71,31 666,25 970,26 
Cd 8,61±2,61 3,02 14,18 
Cu 23,53±5,07 12,71 34,35 
Pb 15,30±3,09 8,70 21,89 

X ± S x : Aritmetik ortalama± Standart hata 

Tuzla lagünündeki  ölçüm sonuçları ba ka ortamlar ile kar ıla tırıldı ında, tüm de erlerin di er ortamlara göre oldukça 
farklı ve yüksek oldu u;  genelde birikimlerin daha çok kı ın veya ya ı lı olan bahar aylarında oldu u gözlenmektedir 
(çizelge 2, çizelge 8). 

Çizelge 8. Sestona ait a ır metal de erlerinin daha önce yapılan çalı malarla kar ıla tırılması

Bölge Fe Zn Cd Cu Pb Referans 
Karadeniz
(plankton)

- - - 77,7 21,5 
Anonim 
1993

Meksika lag.  8,8-99,8 - - - - 
Osuna ve ark, 
2000

Kuveyt  
(plankton)

- 13,25-61,55 - 3,79-56,58 4,75-47,1 Bu-Olayan veark,2001 

ile
(alg)

122,3-1066,0 0,09-24,1 0,35-2,00 1,95-24,1 0,5-23,5 Topcuoglu ve ark,2001 

Tuzla Lag.  3621,33 2074,91 11,06 14,69 26,73 Bu çalı mada 

Bu durum, ya ı ların daha fazla oldu u dönemler suda asılı halde bulunan parçacıkların artması ve dolayısı ile bu 
parçacıklara a ır metal iyonlarının yapı ma olasılı ının daha fazla olması olarak açıklanabilir. Nitekim Edwards ve ark 
(2001), Avustralya’da yapmı  oldukları mevsimsel çalı mada sestondaki a ır metal düzeylerinin mevsime göre 
de i ti ini ve kı  de erlerinin daha yüksek oldu unu bildirmektedir.  

Tuzla Lagününde sediment örneklerinin içerdi i çe itli a ır metallerin birikim düzeyleri, daha önceki yıllarda
ara tırılan, farklı biyotoplarda bulunan sediment çalı malarındaki benzer sonuçlarda oldu u gibi, lokaliteye, mevsimlere 
göre de i imler gösterdi i saptanmı tır. Di er çalı malar ile kar ıla tırdı ımızda ölçülen Fe de erlerinin daha yüksek 
oldu u, fakat Zn, Cd, Cu ve Pb de erlerinde durumun böyle olmadı ı görülmü tür (Çizelge 9). 
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Çizelge 9. Sedimente ait a ır metal de erlerininin daha önce yapılan çalı malarla kar ıla tırılması

Bölge Fe Zn Cd Cu Pb Referans 
Oklahoma’da lagun( gg-

1) 959,1 545,1 7,3 1722,0 192,6
Kapustka ve ark.,1976

Fal Korfezi 
(<63 m)( gg-1) 25807-68058 201-3729

-
146-2640 64-219

Williams ve ark, 1998 

Homa Dalyanı
-

51,0-135,0 1,5-4,5 17,0-26,5 32,0-80,0
Yaramaz ve ark,1992 

Karine Dalyanı
-

33,5-63,0 2,0-2,5 14,0-20,0 15,0-40,0
Yaramaz ve ark,1992 

Güllük Lagünü 2742,1-3039,9 9,69-10,39 0,85-1,7 25,4-26,38 13,5-21,05
Sunlu ve ark, 1996 

Mou. Bou. Sel. 
Lagunu( gg-1)

-
87,0-170 0,6-1,5 25,5-40 13,5-30,9

Cheggour ve ark,2001 

Sidi Moussa 
Lagunu( gg-1)

-
73,0-185 3,0-4,7 29,5-41,8 25,2-40,0

Cheggour ve ark,2001 

Venice lagunu( gg-1) -
8295 70

-
929

Bellucci ve ark, 2002 

Tuzla Lagünü 20172,06 31,66 1,15 11,96 29,33 Bu çalı mada 

Bentoz örneklerindeki a ır metal miktarlarının daha çok yaz mevsiminde yüksek bulunmasının yanı sıra, mevsimlere 
ba lı düzenli de i imler göstermedi i gözlenmi  (çizelge 6) ve farklı alanlarda bulunan bentoz çalı malarındaki benzer 
sonuçlarda oldu u gibi, lokaliteye, mevsimlere ve türlere göre de i imler gösterdi i saptanmı tır. Tuzla lagününde  
bentozda daha önceki yıllarda yapılmı  bir çalı maya rastlanmadı ı için bu de erleri kar ıla tırmak mümkün 
olmamı tır. Ancak, ba ka ortamlarda yapılmı  olan bazı çalı malar ile kıyaslama yoluna gidilmi tir (Çizelge 10). 

Çizelge 10. Bentoza ait a ır metal de erlerinin daha önce yapılan çalı malarla kar ıla tırılması

Bölge Fe Zn Cd Cu Pb Referans 
Barent Denizi 
(A. marina)  

- 47±12 0,34±0,27 6,8±1,8 0,8±0,3   Zauke ve ark.2003 

Baltık Denizi 
(M.edulis) - 31,8-367,5 0,84-6,06 8,3-67,6 7,0-45,8 

Perkowska,Protasowicki
1996

Hornsund Fiyortu  - 61,02 1,44 17,24 7,92 Protasowicki ve Morsy,1993 

Rotjespynten 
(gammarid)  

- 64,82 1,571 26,12 12,26 Protasowicki ve Morsy,1993 

Tuzla Lag. 
818,25 59,29 8,61 23,53 15,30

Bu 
çalı mada 

Çukurova Bölgesi açısından  öneme sahip olan Tuzla lagününün çevresindeki yerle im alanlarının, deniz trafi inin ve 
tarım alanlarının artması lagüne her geçen gün kontrolsüz olarak gelen atık miktarını arttırabilece i ve kirlili e sebep 
olabilece i dü ünülmü tür.
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LEVANT N BASEN  (DO U AKDEN Z) KITA SAHANLI I SULARINDA
B YOK MYASAL PARAMETRELER N (BES N ELEMENT , PART KÜL MADDE VE 

CHL-A) DE M

SÜLEYMAN TU RUL, NESL HAN DO AN-SA LAMT MUR, D LEK ED GER, DORUK YILMAZ 

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, PK:28 33731 Erdemli-MERS N

ÖZET 
Karasal kaynaklardan deniz ortamına ta ınan çözünmü  inorganik besin tuzları (nitrat, fosfat ve silikat), fitoplankterler 
tarafından kullanılarak organik maddeye dönü türüldükleri için, yüzey sularında deri imleri genellikle çok dü üktür.
Çevresel ko ullara ve besin elementleri girdisine ba lı olarak, denizlerde organik madde üretim hızı, biyokütle 
yo unlu u ve kimyasal kompozisyonu zaman-mekan ölçekli de i imler gösterir. Do u Akdeniz Levantin baseni, 
dünyanın besin elementlerince en fakir bölgelerinin ba ında gelmektedir. Basenin yüzey sularında reaktif fosfat deri imi 
genellikle 10-20 nanomolar (nM) düzeyde oldu undan, besin zincirinin ilk halkasını olu turan fitoplanktonun üretimini 
do rudan etkilemektedir; ayrıca çok hassas analitik yöntemlerle ölçülebilmektedir. Bu nedenle Do u Akdeniz’de fosfor 
çevrimi en az ara tırılan konulardandır. Bu çalı mada, Levantin baseni kıta sahanlı ı sularının temel hidrografik-fiziksel 
(seki disk derinli i, tuzluluk, sıcaklık, yo unluk) ve biyokimyasal (besin elementi, partikül madde ve chl-a)
parametrelerinin aylık de i imlerini incelemek amacıyla, Erdemli açıklarındaki üç istasyondan (istasyon 1: 34o27’E
36o57’N, toplam derinlik 20 m; istasyon 2: 34o36’E 36o43’N, toplam derinlik 100 m, istasyon 3: 34o38’E 36o50’N,
toplam derinlik 200 m), Enstitü’ye ait ERDEML  ara tırma teknesiyle 2003 yılında örneklemeler yapılmı tır. Fiziksel 
parametreler sahada, biyokimyasal parametreler ise alınan örneklerde laboratuvarda ölçülmü tür. Biyokimyasal 
parametrelere dair bulgular, ortam fiziksel özelliklerine ba lı olarak irdelenmi tir. Dü ük debili Lamas Nehri’nin sürekli 
etkisi altında kalan kıyıya en yakın konumdaki istasyonda besin elementi de erleri genel olarak, kıyı ile açık arasındaki
Lamas Nehri’nin do rudan etki alanı dı ında kalan orta istasyon verilerinin yakla ık 2 katına, kıta sahanlı ı ucundaki 
açık istasyon verilerinin ise 4-10 katına kadar ula ır. Lamas Nehri, özellikle ubat-Mayıs ayları arasında belirgin 
düzeyde besin elementi ta ımaktadır. Üç istasyondaki biyokimyasal parametrelerin -kıyıdan açı a do ru sırasıyla- 
çözünmü  inorganik fosfat için 0.018-0.162, 0.015-0.066, 0.011-0.068 µM, nitrat+nitrit için 0.06-6.26, 0.05-0.88, 0.05-
3.61 µM, reaktif silikat için 0.91-9.14, 0.70-3.38, 0.66-5.79 µM, partikül organik karbon için 3.30-30.77, 1.39-24.41, 
1.41-18.07 µM, partikül organik azot için 0.43-3.82, 0.16-1.85, 0.23-1.15 µM, partikül organik fosfor için 0.010-0.103, 
0.005-0.054, 0.002-0.037 µM, Chl-a için 0.097-0.840, 0.044-0.455, 0.004-1.242 µg/L aralı ında de i ti i gözlenmi tir.
Açık istasyona do ru -özellikle fosfor konsantrasyonunun yüzey suyunda a ırı dü mesine paralel olarak- organik 
maddedeki C/N/P düzeyleri, Redfield oranından (106/16/1) sapmaktadır. N/P molar oranları -kıyı istasyondan açık
istasyona do ru sırasıyla- (NO3+NO2)/PO4 için 1.5-29.8, 1.8-28.7, 1.7-92.0, PON/POP için 20.2-83.6, 11.7-65.1, 16.1-
225.0 seviyelerinde bulunmu tur. Belirlenen yüksek N/P oranları (>19), Levantin baseni ekosisteminde birincil 
üretimde fosforun sınırlayıcılı ını ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Levantin Baseni, Fosfor, Nitrat, Silikat, Partikül madde, Chl-a.

LEVANT N BASEN  (DO U AKDEN Z) KITA SAHANLI I SULARINDA
B YOK MYASAL PARAMETRELER N (BES N ELEMENT , PART KÜL MADDE VE 

CHL-A) DE M

ABSTRACT
Concentrations of nutrients (nitrate, phosphate and silicate) discharged from land-based sources to the coastal waters are 
genereally low due to utilization by auto-trophic organisms. Depending on environmental factors and nutrient input 
rates, production rate, biomass and elemental compositon of particulate organic matter in the marine environment 
display spatial and temporal variations. The  Levantin Basin of the Eastern Mediterranean is a typical example of 
oligotrophic seas over the world due to limited nutrient input. Since the concentration of dissolved reactive phosphate 
exists at 10-20 nanomolar (nM) levels in the Levantine surface waters, phytoplankton production is principally 
controlled by phosphate, which can be determined only by sensitive analytical methods. Therefore, there have been 
limited studies on the phosphorus cycle in the Eastern Mediterranean until recently. In this work, monthly cruises were 
carried out by R/V Erdemli for a 1-yr period in 2003 at three stations (Nearshore station: 34o27’E 36o57’N, total depth 
20 m; Middle station: 34o36’E 36o43’N, total depth 100 m, Shelfbreak station: 34o38’E 36o50’N, total depth 200 m) 
selected on the continental shelf of Erdemli, the eastern Mediterranean (Turkey) in order to assess spatial and temporal 
variations of hydrographic  (Secchi Disc Depth, salinity, temperature and density) and biochemical (nutrients, 
particulate matter and chl-a) parameters of the coastal waters influenced by riverine inputs.  At the nearshore station, 
influenced directly by the small Lamas River having greater water discharges and nutrient loads between February and 
May, the nutrient concentrations were 2 and 4-10 times higher than in the surface waters of the other two stations. The 
nutrient concentrations measured in the three stations were in the ranges of 0.018-0.162, 0.015-0.066, 0.011-0.068 µM 
for reactive phosphate, 0.06-6.26, 0.05-0.88, 0.05-3.61 µM for nitrate, 0.91-9.14, 0.70-3.38, 0.66-5.79 µM for reactive 
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silicate, 3.30-30.77, 1.39-24.41, 1.41-18.07 µM for particulate organic carbon, 0.43-3.82, 0.16-1.85, 0.23-1.15 µM for 
particulate organic nitrogen, 0.010-0.103, 0.005-0.054, 0.002-0.037 µM for particulate organic phosphorus and 0.097-
0.840, 0.044-0.455, 0.004-1.242 µg/L for Chl-a from the nearshore to the shelfbreak stations, respectively. C/N/P ratios 
of particulate organic matter displayed spatial variations, exhibiting less consistency with the Redfield ratio of 106/16/1. 
Dissolved (nitrate/phosphate) and particulate N/P (PON/POP) ratios were in the range of 1.5-29.8, 1.8-28.7, 1.7-92.0, 
and 20.2-83.6, 11.7-65.1, 16.1-225.0 from the nearshore to shelfbreak stations, respectively. The higher N/P ratios of 
POM (>19) indicate that phosphorus is a potential limiting nutrient for the Levantin Basin ecosystem. 
Keywords: Levantine Basin, Phosphorus, nitrate, silicate, Particulate matter, Chl-a

G R
Birincil üretimin sürdü ü ve farklı kaynaklardan besin elementi ta ınımlarının oldu u denizlerin yüzey sularında
bulunan nitrit, nitrat ve fosfat iyonları, genellikle ancak nanoMolar (nM) düzeyindedir ve çok hassas yöntemlerle 
ölçülebilir (Yılmaz ve Tu rul, 1998; Polat ve Tu rul, 1995; Karl ve Tien, 1992; Thomson-Bulldis ve Karl, 1998). 
Bunların do ru ölçümü, biyo-assay deneylerinin do ru yapılması ve ekosistem modellerinin do ru i letilmeleri 
açısından kritik öneme sahiptir. Yüzey sularında sürekli tüketilen inorganik azot ve fosfat bile ikleri ortamda 
ço unlukla çözünmü  organik; kısmen de partikül organik azot ve fosfor bile ikleri eklinde bulunurlar (Krom et al., 
1999). Deniz ortamındaki organik madde bollu u, yüzey sularındaki biyokütle üretimi ve birikimi ile yakından
ili kilidir ve yüzey sularının ı ık geçirgenli ini azaltan bir faktördür (Kirk, 1983).

Kuzeydo u Akdeniz'in de i ken hidro-kimyasal özellikleri ve besin elementleri girdisi yükünün zaman-mekan ölçekli 
de i imleri, kıyı ve açık sulardaki fitoplankton çe itlili i, bollu u ile su kolonundaki POM da ılımını etkilemektedir. 
Kuzeydo u Akdeniz'in açık sularında yıl boyunca farklı fitoplankton gruplarının dominant oldu u; aynı zamanda küçük 
fitoplankton (<3µm) gruplarının yaygın oldu u bilinmektedir (Li et al., 1993; Azov, 1986). Klorofil da ılımının genel 
görüntüsü ve oligotrofik suların genel karakteristi i olan derin klorofil maksimumun özellikleri, çe itli ara tırıcılar
tarafından incelenmi tir (Ediger ve Yılmaz, 1996; Yacobi et al., 1996).  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Levantin Baseni (Erdemli bölgesi) kıta sahanlı ındaki üç istasyonda (kıyı, orta ve açık) ( ekil 1), ODTÜ Deniz 
Bilimleri Enstitüsü'ne ait R/V Erdemli ara tırma teknesi ile 2003 yılında, bir yıllık zaman serisi -belirlenen standart 
derinliklerden örnekleme yapılarak- çalı ılmı tır.
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ekil 2. Levantin Baseni (Do u Akdeniz) kıta sahanlı ındaki örnekleme bölgesi haritası (istasyonlar  i aretiyle
gösterilmi tir).

Besin elementlerinden nitrat (nitrat+nitrit olarak) ve silikat, üç kanallı Technicon AA II model oto-analizörü ile 
ölçülmü tür (Hassasiyeti; nitrat için 0.05 µM ve silikat için 0.1 µM). Çok sayıda örne in devamlı analizine (saatte 30-
40 örnek) olanak veren bu otomatik sistemde kullanılan ölçüm yöntemleri, cihazı üreten Technicon firmasınca
geli tirilmi  ve uluslararası standart ölçüm metodları olarak da yıllardır tüm dünyada uygulanmaktadır. norganik fosfat 
ise -özellikle oligotrofik sular için geli tirilen- ön zenginle tirmeli analiz yöntemi (MAGIC) (Karl ve Tien, 1992; 
Thomson-Bulldis ve Karl, 1998) kullanılarak, Spectronic Unicam UVD 1002E Helios Delta Model spektrofotometrede 
ölçülmü tür. Hassasiyeti 1.0 nM seviyesine yükselten yöntem, bu bölgede ilk kez uygulanmı  olup, çok saf kimyasal 
kullanmayı gerektirmektedir. Deniz suyunda bulunan çökelme hızı dü ük partikül organik maddenin (POM) temel 
bile enleri olan partikül organik karbon (POC) ve partikül organik azot (PON) analizleri (Karl et al., 1990), Carlo Erba 
1108 Model CHN analizörde yapılmı tır. Partikül organik fosfor (POP), spektrofotometrik yöntemle ölçümü yapılan
partikül inorganik fosfor (P P) de eri (Keefe et al., 2004; Grasshoff et al., 1983), toplam partikül fosfordan (PP) 
çıkarılıp elde edilmi tir. Toplam klorofil-a ölçümünde, klasik fluorometrik ölçüm tekni i uygulanır (Holm-Hansen, 
1965).
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BULGULAR, SONUÇ VE TARTI MA
Kıyı stasyon
Kıyı istasyonun toplam derinli i 20m olup, yıl boyunca dü ük debili (2.2x108 m3/y) Lamas Nehri’nin etkisi altındadır.
Bu istasyona ait hidrografik parametrelerin (tuzluluk, sıcaklık, yo unluk) 2003 yılında su kolonundaki derinlikle 
de i imi ekil 2’de verilmi tir. Ölçüm yapılan aylarda kıyı istasyonda deniz suyu yüzey sıcaklı ının 15-30oC aralı ında
de i mesi ve bölgenin oldukça sı  olması nedeniyle, rüzgar etkili su karı ımlarının 20 metrelik su kolonunda sıcaklık
tabakala masına olanak vermedi i gözlenmi tir. Yüzey tuzluluk de erleri yıl boyunca o/oo37.0-39.3 arasında olup, yaz 
aylarında 2-5 m derinlikte o/oo38.9-39.3 seviyelerindedir. Mart-Mayıs döneminde nehir girdisinin öncelikle yüzeydeki 
ilk 10 metrelik tabakanın hidrografik özelliklerini çok etkiledi i, 2-10 m arasındaki ince tabakadaki keskin tuzluluk 
de i imi etkisinin 10 metreden itibaren azaldı ı görülmektedir. Kı  aylarında yüzey sularının yeterince so uması ile 
dü ey karı ımların daha yo unla tı ı, bunun sonucu olarak su tabakasının homojen bir yapıda oldu u belirlenmi tir
( ekil 2). Tuzluluk ve su sıcaklı ına ba ımlı olan su yo unlu u (sigma-t birimi olarak), yüzeyde yıl boyunca 25.1-28.8 
arasında de i mektedir. Yüzeyin hemen altında 2-6 m derinlikten sonra, su kolonunun homojen bir yo unlukta ve 
sürekli karı ım halinde oldu u dikkat çekmektedir. Tuzlulu un fazla de i medi i kıyı istasyonda su sıcaklı ı dü tükçe
yo unluk artmaktadır; yani sı  sulardaki yo unluk de i imi su sıcaklı ına çok ba ımlıdır.
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ekil 3. Kıyı istasyonda ölçülen hidrografik parametrelerin 2003 yılı derinlik profilleri
Kıyıya en yakın olan bu istasyonun su kolonunda inorganik fosfat, nitrat, reaktif silikat, POC, PON ve POP deri imleri 
sırasıyla 0.018-0.162; 0.06-6.26; 0.91-9.14; 3.30-30.77; 0.43-3.82; 0.010-0.103 µM aralı ında ölçülmü tür (Tablo 1).

Tablo 1. Kıyı istasyonda ölçülen biyo-kimyasal parametrelerin konsantrasyonları ve oranlar 
Tarih Derinlik 

(m) 
PON
(µM) 

POC
(µM) 

POP
(µM) 

C/P N/P C/N PO4

(µM) 
NO3

(µM
)

Si
(µM) 

N/P* Chl-a 
(µg/L)

29/1/03 0 0.63 4.03 0.016 258.8 40.7 6.4 0.028 0.22 1.25 7.79 0.373

  10 0.70 4.56 0.027 169.0 25.8 6.5 0.027 0.25 1.36 9.14 0.236

27/2/03 0 1.52 29.73 0.065 460.3 23.5 19.6 0.101 2.10 0.91 20.82 0.513

  10 1.16 8.13 0.056 144.7 20.7 7.0 0.097 1.77 1.01 18.2 0.254

28/3/03 0 3.82 23.22 0.078 299.4 49.3 6.1 0.162 4.82 7.40 29.83 0.330

  10 2.27 14.76 0.082 180.4 27.7 6.5 0.142 1.40 8.48 9.83 0.366

22/4/03 0 1.49 12.53 0.058 215.4 25.7 8.4 0.071 6.26 9.14 87.59 0.840

21/5/03 0 1.91 24.25 0.023 1060.0 83.6 12.7 0.058 0.07 4.41 1.20 0.284

  10 1.86 30.77 0.048 635.8 38.4 16.5 0.055 0.12 4.22 2.17 -

5/6/03 0 2.55 20.91 0.069 303.4 37.1 8.2 0.061 0.44 1.44 7.17 0.263

  10 1.23 12.45 0.025 489.7 48.4 10.1 0.059 0.09 1.76 1.53 0.680
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15/7/03 0 1.70 13.43 0.060 222.3 28.1 7.9 0.050 0.13 1.55 2.59 0.133

  10 1.21 8.83 0.057 156.2 21.3 7.3 0.056 0.32 2.12 5.71 0.097

31/7/03 0 1.21 8.13 0.060 136.0 20.2 6.7 0.039 1.10 2.70 28.42 0.151

  10 2.25 18.03 0.103 175.5 21.9 8.0 0.044 0.09 1.09 2.04 0.148

22/9/03 0 1.41 11.49 0.043 267.8 33.0 8.1 0.043 0.08 1.76 1.85 0.128 
  10 0.43 3.30 0.010 319.1 41.9 7.6 0.036 0.06 1.50 1.67 0.124 
11/12/0
3

0
1.22 5.76 0.032 182.4 38.6 4.7 0.018 0.40 1.76 22.23 0.214 

  10 0.93 3.85 0.025 153.5 36.9 4.2 0.024 0.35 1.77 14.52 0.183 

* ile gösterilen N/P oranının hesabında, NO3/PO4 kullanılmı tır.

Yüzey sularında en yüksek besin elementleri deri imleri Mart-Nisan aylarında gözlenmi tir. Aynı aylarda yüzey 
sularında ölçülen dü ük tuzluluk ve yüksek silikat de erleri (9.14 µM), dü ük debili Lamas nehri'nin kıyı istasyondaki 
etkisini açıkça göstermektedir. Lamas nehrinin besin elementleri içeri i, N/P ve Si/N oranları dikkate alındı ında, kıyı
istasyonun hangi dönemlerde tatlı su girdisinden daha fazla etkilendi ini anlamak mümkün olmaktadır. Özellikle Sahra 
tozunun bölgede etkin oldu u ya murlu dönemlerde, Lamas nehri fosfat deri iminde dikkate de er artı lar olmaktadır.
Bunun kayna ı da Sahra'dan ta ınan küçük tanecikli tozların yapısındaki fosfat iyonlarının tatlı suda kısmen 
çözünmesidir. Fosfat iyonlarınca fakir (0.030-1.16 µM) nehir suyunda N/P oranı çok yüksektir ve yıl boyunca 71-3099, 
Si/N oranı ise 0.67-1.38 aralı ında de i mektedir. Ancak, ya murlu dönemlerde sudaki ani fosfat artı ından dolayı N/P 
oranı belirgin dü ü ler göstermektedir. POC, PON ve POP konsantrasyonları en yüksek de erlere, ubat-Mayıs ayları
döneminde ula mı lardır (Tablo 1). Bu partikül madde artı ları, yüzey suyuna nehirden ta ınan besin tuzlarının
tüketimine ba lı, plankton üretiminin artması sonucudur. Bu aylarda C/N oranı (19.6 ve 12.7-16.5) da yüksektir. Di er
aylardaki oranlar 4.2-19.6 arasında de i mekte olup, genellikle deniz ortamında fitoplankton kaynaklı partikül 
maddenin C/N oranına (6-8) yakındır. Kıyı sularda ölçülen PON/POP oranı, nehir etkisinin belirgin oldu u dönemlerde, 
besin elementi sınırlaması olmadan ço alan planktonların, Redfield oranı (Redfield et al., 1963) olarak bilinen N/P=16 
oranına yakındır. Mayıs ayında kıyı sularda POC konsantrasyonunda artı  olurken, aynı matriksteki partikül maddenin 
PON, POP ve chl-a de erlerinde belirgin artı  görülmemesi, karasal kaynaklı girdinin varlı ını öne çıkarmaktadır.
Denizlerde besin zincirinin ilk halkasını olu turan fitoplankterlerin biyokütle göstergesi olan chl-a, 0.097-0.840 µg/L 
aralı ında yıllık de i im göstermi tir (Tablo 1). lkbahar plankton artı ı ile 0.5 µg/L seviyesinde olan Chl-a deri imi, 
yılın en dü ük de erlerine (0.13-0.15 µg/L) Haziran-Aralık 2003 arasında ula mı tır.

Orta stasyon
Lamas Nehri'nin do rudan etki alanı dı ında, kıyıdan yakla ık 12 km uzaklıkta olan orta istasyonun toplam derinli i
yakla ık 110 m’dir. Su kolonunda tuzluluk ‰37.8-39.6, sıcaklık ise 16-30oC aralı ında de i mektedir ( ekil 3). Yüzey 
sularında ubat-Haziran 2003 ayları arasında tuzluluk de erlerinin -kıyı istasyonundaki gibi- dü mesi, Mersin 
Körfezi'ni besleyen Seyhan, Berdan ve Deliçay nehir sularının genel ve rüzgar etkili yüzey akıntıları yoluyla bu bölgeye 
kadar ula tı ını göstermektedir. Kuzeydo u Akdeniz kıta sahanlı ı suları açık deniz ile yo un etkile im içindedir 
(Ozsoy ve ark., 1981; Malanotte-Rizzoli ve Hecht, 1988); kıyısal akıntılarla do u Akdeniz suları Mersin Körfezi kıta
sahanlı ını doldurmakta ve sürekli yenilenmektedir. Tuzluluk ve sıcaklık parametrelerinin belirledi i su yo unlu u
(sigma-t) 24.8-28.9 arasındadır ( ekil 3). Aralık-Mart döneminde su kolonu tamamen homojen bir yapıdadır.
lkbahardan ba layarak yüzey sularında olu an sıcaklık tabakala ması, yaz aylarında yakla ık 30 m’lerde ba lamaktadır.

Bu istasyonda aylık sıklıkta ölçülen inorganik fosfat, nitrat, reaktif silikat, POC, PON, POP sırasıyla 0.015-0.066, 0.05-
0.88, 0.70-3.38, 1.39-24.41, 0.16-1.85, 0.005-0.054 µM aralı ında de i im göstermi tir (Tablo 2). Besin elementleri 
konsantrasyonları, yüzey sularında sıcaklık tabakala masının sürdü ü ve karasal girdinin en aza indi i yaz aylarında en 
dü ük; nehir ve ya mur suları kaynaklı girdinin etkin oldu u ubat-Mayıs 2003 döneminde ise en yüksek düzeydedir.  
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Tablo 2. Orta istasyonda ölçülen biyo-kimyasal parametrelerin konsantrasyonları ve oranlar 
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ekil 3. Orta istasyonda ölçülen hidrografik parametrelerin 2003 yılı derinlik profilleri 

Tarih Derinlik 
(m) 

PON
(µM) 

POC
(µM) 

POP
(µM) 

C/P N/P C/N PO4

(µM) 
NO3

(µM)
Si
(µM) 

N/P* Chl-a 
(µg/L)

29/1/03 0 0.34 1.99 0.007 303.7 51.6 5.9 0.022 0.27 1.50 12.27 0.171
  20 0.46 2.75 0.013 204.0 33.8 6.0 0.022 0.24 1.50 10.90 0.128
 40 0.44 2.50 0.016 155.2 27.4 5.7 0.020 0.26 1.53 13.15 0.175
 60 0.41 2.50 0.012 209.0 34.1 6.1 0.022 0.36 1.47 16.70 0.096
 80 0.27 1.65 0.013 123.8 20.1 6.2 0.024 0.19 1.38 18.91 0.161
 100 0.72 4.40 0.031 140.5 23.0 6.1 0.030 0.45 1.51 6.42 0.202
27/2/03 0 0.69 4.16 0.012 351.9 57.9 6.1 0.023 0.63 0.84 27.19 0.044
  20 0.79 4.87 0.012 391.8 63.4 6.2 0.020 0.23 0.87 11.47 0.101
 40 1.05 6.52 0.016 403.4 65.1 6.2 0.023 0.38 0.79 16.40 0.080
 60 0.85 5.29 0.018 293.3 47.3 6.2 0.022 0.45 1.02 20.20 0.139
 80 0.42 2.33 0.010 224.4 40.5 5.5 0.025 0.66 1.67 25.98 0.319
 100 0.50 3.05 0.016 186.5 30.4 6.1 0.036 0.60 1.85 16.61 0.268
28/3/03 0 0.95 6.62 0.024 278.4 40.1 6.9 0.032 0.58 1.33 18.04 0.057
  20 0.72 4.83 0.022 223.7 33.5 6.7 0.037 0.10 0.97 2.73 0.134
 40 0.65 4.81 0.019 258.6 34.8 7.4 0.019 0.11 0.85 5.73 0.093
 60 0.54 3.59 0.021 175.0 26.2 6.7 0.016 0.10 1.68 6.22 0.332
 80 0.43 3.01 0.015 204.4 28.9 7.1 0.025 0.08 2.82 3.14 0.201
 100 0.33 2.11 0.015 142.2 22.6 6.3 0.030 0.23 3.38 7.69 0.181
22/4/03 0 1.67 12.46 0.054 229.9 30.7 7.5 0.041 0.78 1.73 18.87 0.165
21/5/03 0 1.85 24.41 0.044 552.0 41.8 13.2 0.040 0.08 2.10 1.98 0.057
  20 0.65 6.64 0.014 467.0 45.8 10.2 0.019 0.10 0.85 5.37 0.134
 40 0.79 6.19 0.014 433.8 55.3 7.8 0.018 0.06 1.50 3.39 0.093
 60 0.65 5.39 0.016 331.8 39.8 8.3 0.024 0.08 2.75 3.34 0.332
 80 0.33 2.56 0.011 223.0 28.8 7.7 0.029 0.51 2.06 17.39 0.201
 100 0.62 5.23 0.022 242.5 28.7 8.4 0.031 0.88 2.02 28.69 0.181
5/6/03 0 1.11 10.34 0.035 293.2 31.6 9.3 0.028 0.08 0.92 2.87 0.253
  20 0.98 8.94 0.020 438.4 48.3 9.1 0.020 0.08 0.89 4.04 0.240
 40 0.77 7.09 0.014 504.6 54.9 9.2 0.021 0.09 1.01 4.25 0.186
 60 0.68 5.13 0.018 279.2 36.9 7.6 0.025 0.08 1.02 3.18 0.250
 80 0.46 3.66 0.021 174.8 22.0 8.0 0.027 0.07 1.13 2.55 0.348
 100 0.39 2.93 0.008 373.8 49.4 7.6 0.025 0.10 2.54 4.04 0.359
15/7/03 0 0.38 4.07 0.021 192.7 17.9 10.8 0.028 0.09 0.84 3.27 0.266
  20 0.42 3.10 0.036 86.2 11.7 7.3 0.028 0.11 1.21 3.94 0.253
 40 0.59 4.31 0.029 149.9 20.5 7.3 0.029 0.11 1.03 3.76 0.199
 60 0.32 2.48 0.019 131.2 17.0 7.7 0.021 0.11 1.05 5.29 0.283
 80 0.29 2.85 0.005 530.4 53.6 9.9 0.019 0.13 1.21 6.68 0.361
 100 0.49 3.81 0.010 387.0 49.9 7.8 0.028 0.14 1.71 4.93 0.372
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31/7/03 0 0.43 4.28 0.015 281.8 28.2 10.0 0.026 0.06 0.70 2.29 0.060
  20 0.54 4.02 0.026 156.5 21.2 7.4 0.030 0.07 0.83 2.32 0.124
 40 0.56 3.83 0.030 126.1 18.4 6.8 0.046 0.09 1.23 1.94 0.322
 60 0.45 3.73 0.021 178.0 21.4 8.3 0.025 0.06 0.84 2.37 0.083
 80 0.23 1.40 0.012 119.7 19.9 6.0 0.028 0.07 0.77 2.54 0.257
 100 0.67 5.17 0.034 153.0 19.8 7.7 0.066 0.40 1.59 6.07 0.152
22/9/03 0 0.28 2.90 0.010 291.4 28.5 10.2 0.033 0.07 1.43 2.13 0.211
  20 0.35 3.83 0.013 298.6 27.3 10.9 0.035 0.10 1.48 2.85 0.411
 40 0.32 3.95 0.011 354.2 29.0 12.2 0.028 0.05 1.45 1.82 0.316
 60 0.31 3.52 0.012 287.9 25.3 11.4 0.025 0.05 1.71 1.98 0.424
 80 0.16 1.57 0.010 160.3 16.4 9.8 0.027 0.08 1.45 2.93 0.222
 100 0.35 3.23 0.011 281.8 30.5 9.2 0.037 0.09 1.65 2.44 0.455
11/12/0 0 0.74 4.06 0.018 225.0 41.0 5.5 0.015 0.34 1.70 22.20 0.106
  20 0.70 3.85 0.020 191.7 34.7 5.5 0.018 0.33 1.68 17.90 0.123
 40 0.75 3.95 0.018 219.6 41.5 5.3 0.015 0.32 1.69 21.53 0.180
 60 0.62 3.68 0.021 172.8 29.1 5.9 0.016 0.36 1.69 22.21 0.147
 80 0.59 3.19 0.023 137.4 25.6 5.4 0.048 0.52 2.21 10.81 0.144
 100 0.86 4.21 0.035 120.5 24.6 4.9 0.059 0.67 2.38 11.34 0.148

* ile gösterilen N/P oranının hesabında, NO3/PO4 kullanılmı tır.

Lamas nehri suları kıyıdan ve kaynaktan uzakla tıkça hem a ırı seyrelmekte, hem de nehirden ta ınan besin tuzları
deniz ortamında fotosentez yoluyla hemen tüketilmektedir. Bu nedenle, deniz suyunda N/P oranı kıyıdan açı a do ru
belirgin bir azalma göstermi tir. POC, PON ve POP deri imleri su kolonunda yüzeyden tabana do ru azalır. Yüzey 
suları altında kalan -klorofil deri imi kısmen yüksek- öfotik (ı ıklı) tabakadaki partikül madde bollu u, sudaki 
fitoplankton ve heterotrofik aktiviteden kaynaklanmaktadır. C/N oranları, Redfield oranı olarak bilinen fitoplankton 
ortalama kompozisyonuna (C/N/P=106/16/1;C/N=6.7) genellikle yakındır ve 4.9-13.2 aralı ındadır. Orta istasyondan 
örneklenen PON/POP oranları 11.7-65.1 arasında olup, kıyıdaki oranlardan yüksektir. Fosfat deri iminin -kıyı sularda 
oldu u gibi- nitrata kıyasla az de i ken olmasından dolayı inorganik N/P, PON/POP oranlarından oldukça dü üktür.
Nitratın yükseldi i dönemlerde kıyı ve açık sularda fitoplankton ço almasında fosfat iyonları bollu unun, potansiyel 
sınırlayıcı faktör oldu u dü ünülmektedir. Yıl boyunca ölçülen chl-a 0.044-0.455 µg/L deri im aralı ında olup (Tablo 
2), do u Akdeniz'in tipik oligotrofik özelli ini yansıtmaktadır.

Açık stasyon
Kıta sahanlı ının ucunda seçilen açık istasyonun toplam derinli i yakla ık 200 m’dir. Yüzey suyu sıcaklı ının dü ük
oldu u kı  dönemi boyunca su kolonu yakla ık 180 m’lere kadar tamamen karı mı  durumdadır; tuzluluk (‰39.1-39.3), 
sıcaklık (16-18oC) ve yo unluk (28.4-28.6) de erleri derinlikle de i meyen homojen bir da ılım göstermi tir ( ekil 4).

Tabanda bulunan su kütlesi ise daha so uk (<17oC) ve az tuzludur (‰39.0). Mayıs-Eylül ayları arasında yüzeyde 
karı ım tabakası ve bunun altında termoklin (ani sıcaklık azalması olan tabaka) gözlenmi tir. Mayıs-Haziran aylarında
yüzeye yakın ve ince olan termoklin tabakası, yaz boyunca gece-gündüz karı ımlarıyla 60 metrelere kadar inmi tir.
Eylül ayından ba layarak yüzey sularının so umasına ba lı olarak, termoklin tabakası zayıflayarak geni lemi  ve Kasım
ayında daha derine inmi tir. Nehir etkisi azaldı ı için tuzluluk de i imi ‰38.7-39.5 gibi dar bir aralıkta kalmı tır. Su 
yo unlu u (sigma-t) ise su kolonunda yıl boyunca 25.4-28.9 aralı ındadır. Kıyı istasyonda oldu u gibi yüzey suyu 
yo unlu u, yaz aylarında sıcaklık artı ından dolayı dü üktür ( ekil 4). 
Do u Akdeniz'in oligotrofik açık su sistemiyle do rudan etkile im halinde olan -ancak nehir etkisinin dı ında kalan- bu 
istasyonun su kolonunda çözünmü  inorganik besin elementi (inorganik fosfat, nitrat ve reaktif silikat) 
konsantrasyonları, kıyıya yakın olan di er 2 istasyon de erlerine kıyasla daha dü üktür; sırası ile 0.011-0.068, 0.05-3.61 
ve 0.66-5.79 µM aralı ında de i mektedir (Tablo 3). Tüm su kolonunda en yüksek N/P oranları, nitrat deri imi daha 
yüksek ölçülen alt tabaka (175-200m) sularındadır ve 16.1-42.6 aralı ındadır. Bunun temel nedeni, nitrat iyonlarınca
göreceli olarak daha zengin olan Do u Akdeniz ara tabaka sularının (Yılmaz ve Tu rul, 1998) genel akıntı sistemi ve 
döngülerle kıta sahanlı ına
ula masıdır. I ı ın ula madı ı alt tabaka (100-200 m) sularında partikül madde deri iminde gözlenebilir bir dü ü
sözkonusudur (Tablo 3). Mayıs ayında yüzeyde görülen POM artı ı yüzey-altı derinliklerde gözlenememekte, bu da 
artı ın nehir sularının etkisi ile oldu unu i aret etmektedir. Çünkü benzer artı lar kıyı ve orta istasyonun yüzey sularında
da vardır. Akarsu debisinin arttı ı aylarda, nehir girdisi -etkisini zayıflayarak da olsa- kıta sahanlı ı sınırına kadar 
ula maktadır.
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ekil 4. Açık istasyonda ölçülen hidrografik parametrelerin 2003 yılı derinlik profilleri 

ubat-Haziran döneminde orta ve açık istasyon yüzey sularında tuzlulu un dü ük ölçülmesinden, Mersin Körfezi'ne 
bo alan Seyhan, Berdan gibi yüksek debili nehirlerin kıyısal akıntılarla körfezin batı kıta sahanlı ını etkiledi i
anla ılmaktadır. Bu istasyon su kolonunda POC, PON ve POP konsantrasyon de erleri sırasıyla 1.41-18.07, 0.23-1.15, 
0.002-0.037 µM seviyelerindedir. C/N oranları yüzeyde 5-15, ı ıklı tabakada 4-13 ve ı ık almayan derin (150-200m) 
sularda 3-10 aralı ında de i mektedir (Tablo 3). Bu C/N oranı de i kenli i, sestonun hakim yapısının yıl boyunca canlı
fitoplankton-zooplankton, baskı altındaki fito-zooplankton ve ölü madde arasında geçi  yapmasından
kaynaklanmaktadır. A ustos ve Haziran aylarında klorofil artı ı olmadan -yüzey suları hariç- tüm su kolonunda yüksek 
C/N oranlı partikül madde artı ı olmasından, sudaki partikül organik madde yapısındaki organik azot bile iklerinin daha 
kolay parçalanarak suya karı ması sonucu C/N oranının yükselmi  oldu u tahmin edilmektedir. Hesaplanan C/N 
oranları, di er aylarda genellikle fitoplankton kompozisyonuna (C/N=7.9) yakındır ve 2.6-16 aralı ında de i mektedir. 
Kıyı ve orta istasyonda oldu u gibi, açık istasyondan örneklenen PON/POP oranları oldukça de i kendir ve 16.1-225.0 
aralı ındadır. Di er bir deyi le, açık sudaki partikül madde sentezi, bollu u ve kompozisyonu bu ortama ula an
çözünmü  inorganik fosfat yükü ve fosforun üst tabakadaki döngüsünü belirlemektedir. Yıl boyu klorofil-a deri imleri 
0.004-1.242 µg/L gibi dü ük deri im aralı ında ölçülmü tür. Genellikle derin klorofil maksimum denilen ve Akdeniz’e 
özgü olan yapı, bu istasyonda 40-130 m aralı ında gözlenmi tir. Bu bulgu söz konusu derinlikte -dü ük hızda olsa da- 
fotosentezin sürdü ünü ve klorofilce zengin canlı fitoplankton hücresinin bulundu unu göstermektedir. 
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Tablo 3. Açık istasyonda ölçülen biyo-kimyasal parametrelerin konsantrasyonları ve oranlar 
Tarih Derinlik 

(m) 
PON
(µM) 

POC
(µM) 

POP
(µM) 

C/P N/P C/N PO4

(µM) 
NO3

(µM) 
Si
(µM) 

N/P* Chl-a 
(µg/L)

29/1/03 0 0.37 2.67 0.011 235.7 33.0 7.1 0.022 0.32 1.22 14.54 1.242
  20 0.44 3.14 0.019 166.9 23.3 7.2 0.021 0.28 1.31 13.55 0.686
 40 0.31 2.04 0.009 226.4 33.9 6.7 0.020 0.44 1.20 21.76 0.381
 60 0.29 2.23 0.012 187.4 24.5 7.7 0.028 0.25 1.20 8.99 0.651
 80 0.32 2.35 0.012 190.8 26.3 7.2 0.025 0.45 1.15 17.90 0.342
 100 0.41 2.34 0.010 235.1 41.4 5.7 0.026 0.51 1.31 19.26 0.386
 125 0.31 2.25 0.009 258.2 35.0 7.4 0.023 0.60 1.38 25.70 0.359
 150 0.26 1.75 0.011 153.5 22.5 6.8 0.023 0.38 1.37 16.59 0.087
 175 0.23 1.51 0.013 114.0 17.5 6.5 0.022 0.59 1.14 26.27 0.186
 200 0.49 4.45 0.017 256.9 28.3 9.1 0.035 0.63 1.19 18.02 0.083
27/2/03 0 0.37 2.37 0.012 200.3 31.4 6.4 0.025 0.54 1.77 21.26 0.530
  20 0.40 2.53 0.012 211.6 33.3 6.4 0.023 0.17 1.78 7.34 0.510
 40 0.43 2.83 0.016 180.2 27.4 6.6 0.020 0.42 1.85 20.50 0.410
 60 0.36 2.36 0.010 236.2 36.0 6.6 0.022 0.17 1.86 7.63 0.590
 80 0.45 2.84 0.009 326.8 51.4 6.4 0.025 0.27 1.83 11.02 0.523
 100 0.33 1.97 0.009 220.8 37.1 6.0 0.023 0.62 1.90 27.28 0.476
 125 0.44 3.07 0.011 273.2 39.0 7.0 0.028 2.01 0.82 71.58 0.530
 150 0.41 2.63 0.013 207.9 32.2 6.5 0.024 0.13 0.87 5.40 0.470
 175 0.35 2.04 0.008 250.2 42.6 5.9 0.029 0.58 1.83 20.02 1.190
 200 0.62 5.15 0.017 295.0 35.5 8.3 0.039 3.61 1.65 92.00 0.051
28/3/03 0 0.29 2.07 0.013 163.4 22.9 7.1 0.014 0.32 1.69 22.40 0.097
  20 0.35 2.25 0.016 144.2 22.1 6.5 0.014 0.31 2.17 21.70 0.122
 40 0.39 2.86 0.014 201.0 27.6 7.3 0.017 0.27 2.21 16.35 0.325
 60 0.39 2.91 0.013 216.2 29.1 7.4 0.015 0.30 2.25 19.76 0.285
 80 0.27 1.75 0.012 151.6 23.7 6.4 0.017 0.30 1.39 18.16 0.266
 100 0.31 1.98 0.011 188.1 29.3 6.4 0.018 0.32 2.92 17.48 0.173
 125 0.32 2.12 0.017 126.9 19.3 6.6 0.021 0.36 3.75 17.16 0.106
 150 0.38 2.81 0.014 195.5 26.5 7.4 0.025 0.46 3.27 18.73 0.075
 175 0.38 2.52 0.017 152.3 23.1 6.6 0.026 0.49 2.77 7.21 0.067
 200 0.42 3.64 0.020 177.6 20.4 8.7 0.040 0.84 1.77 21.14 0.053
21/5/03 0 1.15 18.07 0.022 829.0 52.7 15.7 0.036 0.10 2.12 2.74 0.087
  20 0.59 5.48 0.009 583.8 62.9 9.3 0.019 0.07 1.48 3.76 0.080
 40 0.33 2.24 0.005 419.6 61.8 6.8 0.017 0.10 0.96 5.94 0.029
 60 0.34 2.46 0.007 373.9 52.3 7.2 0.020 0.07 0.96 3.43 0.014
 80 0.51 3.82 0.011 350.0 46.5 7.5 0.026 0.11 1.38 4.20 0.018
 100 0.26 1.75 0.006 276.6 40.9 6.8 0.028 0.60 1.17 21.78 0.020
 125 0.34 3.55 0.008 426.4 41.4 10.3 0.027 0.70 1.24 25.83 0.004
 150 0.55 3.44 0.013 260.7 41.5 6.3 0.033 0.72 1.28 21.59 0.009
 175 0.48 3.72 0.030 125.2 16.1 7.8 0.047 1.09 1.47 15.99 0.006
 200 0.28 1.70 0.008 212.3 34.7 6.1 0.068 2.28 5.79 48.78 0.004
5/6/03 0 0.59 6.70 0.004 1638.0 143.1 11.4 0.021 0.08 1.03 3.86 0.058
  20 0.51 5.55 0.002 2448.3 225.4 10.9 0.018 0.06 1.26 3.33 0.025
 40 0.46 4.35 0.005 866.1 92.4 9.4 0.015 0.05 1.16 3.26 0.043
 60 0.50 6.57 0.007 956.8 72.7 13.2 0.014 0.13 1.32 9.58 0.105
 80 0.35 2.96 0.006 509.9 59.7 8.5 0.014 0.07 0.99 4.84 0.237
 100 0.30 2.67 0.007 387.7 43.6 8.9 0.017 0.09 1.45 5.39 0.293
 125 0.72 6.87 0.014 506.5 53.1 9.5 0.033 0.68 2.06 20.75 0.223
 150 0.36 2.83 0.005 537.3 68.3 7.9 0.038 1.03 2.55 27.34 0.016
 175 0.32 2.88 0.008 379.7 41.9 9.1 0.035 0.80 1.64 22.57 0.218
 200 0.53 5.02 0.025 204.9 21.7 9.4 0.039 1.03 1.89 26.10 0.223

* ile gösterilen N/P oranının hesabında, NO3/PO4 kullanılmı tır.
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Tablo 3. Devam ediyor 

Tarih Derinlik 
(m) 

PON
(µM) 

POC
(µM) 

POP
(µM) 

C/P N/P C/N PO4

(µM) 
NO3

(µM) 
Si
(µM) 

N/P* Chl-a 
(µg/L)

15/7/03 0 0.55 3.63 0.022 161.9 24.7 6.6 0.026 0.09 0.84 3.50 0.047
  20 0.50 2.96 0.016 180.7 30.3 6.0 0.019 0.09 0.89 4.62 0.030
 40 0.59 4.10 0.029 139.2 20.1 6.9 0.014 0.12 1.19 8.51 0.033
 60 0.56 4.08 0.025 164.2 22.4 7.3 0.014 0.09 1.14 6.59 0.030
 80 0.47 3.57 0.010 358.0 46.8 7.6 0.012 0.10 0.94 8.42 0.036
 100 0.36 2.41 0.010 252.5 37.6 6.7 0.012 0.11 1.30 8.93 0.041
 125 0.40 3.08 0.012 263.2 34.4 7.7 0.015 0.10 0.92 6.87 0.070
 150 0.44 3.03 0.019 163.7 23.9 6.8 0.020 0.54 1.28 27.12 0.051
 175 0.34 2.65 0.013 203.5 26.4 7.7 0.018 0.79 1.82 44.69 0.022
 200 0.75 5.77 0.033 175.0 22.7 7.7 0.036 1.19 2.81 32.67 0.024
31/7/03 0 0.43 3.41 0.012 278.2 34.8 8.0 0.017 0.07 0.67 4.16 0.016
  20 0.31 2.42 0.009 255.6 32.5 7.9 0.016 0.08 0.66 4.88 0.037
 40 0.52 4.37 0.019 234.3 27.7 8.4 0.019 0.06 0.70 3.22 0.048
 60 0.62 4.73 0.018 263.9 34.5 7.6 0.019 0.12 0.70 6.45 0.067
 80 0.24 2.92 0.013 232.3 19.2 12.1 0.023 0.19 0.68 8.23 0.135
 100 0.29 3.26 0.014 225.3 20.3 11.1 0.022 0.27 1.30 12.17 0.312
 125 0.38 5.41 0.024 226.1 16.1 14.1 0.036 0.45 1.45 12.65 0.188
 150 0.35 2.87 0.018 160.6 19.5 8.2 0.029 0.36 1.02 12.46 0.119
 175 0.40 2.24 0.025 91.5 16.3 5.6 0.040 0.46 1.20 11.36 0.047
 200 1.00 10.18 0.037 273.5 26.8 10.2 0.032 0.17 1.07 5.24 0.031
22/9/03 0 0.33 2.76 0.012 240.0 28.6 8.4 0.032 0.07 1.47 2.19 0.023
  20 0.25 2.44 0.015 162.2 16.8 9.6 0.041 0.07 1.54 1.70 0.050
 40 0.39 2.61 0.020 131.5 19.5 6.8 0.031 0.07 1.52 2.25 0.059
 60 0.42 4.44 0.016 280.2 26.6 10.5 0.024 0.08 1.23 3.34 0.096
 80 0.43 3.53 0.014 260.7 31.5 8.3 0.024 0.06 1.33 2.46 0.116
 100 0.28 1.82 0.016 116.4 18.0 6.5 0.027 0.07 1.35 2.58 0.246
 150 0.40 2.50 0.021 116.8 18.7 6.3 0.040 0.53 1.51 13.09 0.119
 175 0.32 2.32 0.018 127.0 17.3 7.4 0.038 0.17 1.43 4.44 0.034
 200 0.38 2.45 0.019 125.5 19.7 6.4 0.044 1.53 2.02 34.72 0.019
11/12/03 0 0.59 2.80 0.017 164.1 34.4 4.8 0.018 0.37 1.67 20.31 0.212
  20 0.58 2.89 0.021 137.5 27.5 5.0 0.014 0.34 1.65 23.58 0.231
 40 0.52 2.22 0.017 129.7 30.5 4.3 0.017 0.36 1.66 21.62 0.209
 60 0.65 4.57 0.019 245.8 35.1 7.0 0.015 0.39 1.65 25.47 0.247
 80 0.43 2.63 0.012 214.3 34.7 6.2 0.016 0.34 1.64 21.58 0.230
 100 0.39 1.71 0.012 141.0 31.8 4.4 0.021 1.03 1.72 48.27 0.144
 125 0.33 3.23 0.011 290.0 29.7 9.8 0.025 0.81 1.79 32.23 0.184
 150 0.55 1.41 0.009 149.0 58.4 2.6 0.029 0.81 1.79 28.22 0.147
 175 0.49 2.15 0.014 151.1 34.2 4.4 0.030 1.01 1.91 34.12 0.193
  200 0.86 4.45 0.024 188.6 36.4 5.2 0.048 1.59 2.51 32.89 0.225

* ile gösterilen N/P oranının hesabında, NO3/PO4 kullanılmı tır.
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ÖZET 
Bu çalı mada, Trabzon kentine içme ve kullanma suyunu sa layacak olan Atasu Barajının sularını ta ıyan Kalyan 
Akarsuyunun su kalitesi incelenmi tir. 3 ayrı noktadan yakla ık bir yıl boyunca ayda bir örnek alarak bu akarsuyun su 
kalitesi belirlenmi  ve bundan yararlanılarak henüz gerçekle memi  bir yatırımın çevresel etkilerinin tahmin edilmesi 
bakımından çok önemli bir araç olan matematiksel modelleme olu turulmu tur. Çalı ma süresince su kalitesi 
parametrelerinden Biyokimyasal Oksijen htiyacı (BO ), Kimyasal Oksijen htiyacı (KO ), Çözünmü  Oksijen, 
letkenlik, Debi, Sıcaklık, pH, NO3

--N, NO2
--N, Org-N, NH4

+-N, o-PO4
-3, Fe, Zn, Al, Cu, Pb, Cr, Deterjan (Yüzey Aktif 

Madde), Bulanıklık, Toplam Sertlik ve Toplam Pestisit tayinleri yapılmı tır.  Analiz sonuçları; Su Kirlili i Kontrol 
Yönetmeli i, çme Suyu Standartları (TS 266) ve Dünya Sa lık Örgütü tarafından önerilen standartlarla kar ıla tırılarak
içme suyu olarak kullanılan akarsuyun kalitesi belirlenmi tir. Sonuç olarak ara tırma süresince bazı aylarda ölçülen 
toplam sertlik, bulanıklık, orto-fosfat, deterjan, toplam krom de erleri standart de erlerin üstünde çıkmı , di er
parametreler ise normal kalite de erleri seviyesinde bulunmu tur. Yapılan bu çalı malar ı ı ında incelenen 
parametrelerin akarsu boyunca nasıl da ılım gösterdikleri tespit edilmi tir. Ayrıca u anda Kalyan Havzasında kurulu 
olmayan ancak gelecekte kurulması muhtemel bazı tesis ve yerle im bölgelerinin Kalyan Akarsuyu üzerine nasıl bir etki 
yapaca ını daha imdiden belirleyip, ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek için QUAL 2E 
matematiksel modelleme sistemi ile Kalyan Akarsuyu modellenmi  ve gerçek veriler ile tahmini veriler arasında
korelasyon oldu u tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Matematiksel Modelleme, Su Kirlili i, Atasu Barajı, Kalyan Havzası, Kimyasal Parametreler, 
Metaller

ABSTRACT
In this study, by taking water samples once a month for the whole year from 3 different locations in Kalyan River, 
which carries the water of Atasu Dam, which will provide the drinking and usage water for the city of Trabzon, the 
water quality of this river was determined. By using this, a mathematical modelling, which is a very important vehicle 
for the prediction of the environmental effects of a yet unestablished investment, was constructed. The parameters 
studied  in the samples were Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved 
Oxygen (DO), Electrical Conductivity (EC), Flow, Temperature (T), pH, Nitrate Nitrogen (NO3

--N), Nitrite Nitrogen 
(NO2

--N), Organic Nitrogen (Org-N), Ammonium Nitrogen (NH4
+-N), Orthophosphate (o-PO4

-3), Iron (Fe), Zinc (Zn), 
Aluminium (Al), Cupper (Cu), Lead (Pb), Chrome (Cr), Anionic Active Surfactant, Turbidity  (NTU), Total Hardness 
(TH) and Total  Pesticide.  The ranges found for  Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand 
(COD), Dissolved Oxygen (DO), Electrical Conductivity (EC), Flow, Temperature (T), pH, Nitrate Nitrogen (NO3

--N),
Nitrite Nitrogen (NO2

--N), Organic Nitrogen (Org-N), Ammonium Nitrogen (NH4
+-N), Orthophosphate (o-PO4

-3), Iron 
(Fe), Zinc (Zn), Aluminium (Al), Cupper (Cu), Lead (Pb), Chrome (Cr), Anionic Active Surfactant, Turbidity (NTU), 
Total Hardness (TH) and Total  Pesticide were 0.40–2.15 mg/L, 1.1–10.6  mg/L, 8.64–11.08 mg/L, 80–255 µS/cm, 
0.87–9.20 m3/s, 7.2–20.2  °C, 7.55–8.30 , 1.01–1.86 mg/L, 0.0020 – 0.0140 mg/L, 0.09– 0.36 mg/L,  0.013–0.098 
mg/L, 0.080– 0.529 mg/L, 0.103–0.910 mg/L, 4.2–14.3 µg/L, 0.017–0.039 mg/L, 3.67–6.87 µg/L , 0.19–1.15 µg/L, 
0.017 – 0.140 mg/L, 0.328 – 0.530 mg/L, 1.5 – 8.2 N TU, 49.32 – 155.00 mg CaCO3 /L, 0.67 – 1.10 µg/L respectively.  
By comparing the analysis results with The Water Pollution Control Directory (SKKY), Turkish Drinking Water 
Standard (TS 266) and standard recommended by  World Health Organization (WHO), the quality of  the river used for 
drinking was evaluated. Consequently, the total hardness, turbidity (NTU), orthophosphate, detergent and chrome 
values measured throughout the research, were high, the other parameters were found within the normal quality values. 
In the light of these works, how these investigated parameters were distributed along the river, was proved. Also, for 
determining how the establishment of some settlement and institution, Which yet do not exist  but will probably be built  
in future, will effect the Kalyan river and for preventing the probable unfortunate circumstances, Kalyan river was 
modelled  by using QUAL 2E mathematical modelling system and correlation was observed between the real values 
and predicted values. 
Keywords : Mathematical  Modelling, Water Pollution, Atasu Dam, Kalyan Basin, Chemical parameters, Metals    

G R
Günümüzde sanayile me ve kentle me sürecine ba lı olarak, su kullanım ve tüketim oranları yükselmekte, 
sürdürülebilir temiz su kaynaklarına olan ihtiyaç her gün biraz daha artmaktadır. Öte yandan düzensiz ve hatalı
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kullanımlar sonucu tıpkı durgun sular gibi, akarsular da fiziksel, kimyasal ve biyolojik bakımdan a ırı derecede 
kirletilmektedir. Do al çevre, ekosistemler ve ekolojik türler üzerindeki baskılar giderek a ırla makta, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarının (özellikle akarsuların) kendi kendini temizleme ve yenileme yetenekleri geri dönülmez 
biçimde köreltilmektedir. Bu durumun en önemli sebebi, Ülkemizin su havzalarının plansız kullanımı ve bu havzalar 
üzerinde do ru, kalıcı bir politika izlenmeyi idir. Su Kirlili i Kontrol Yönetmeli i’nin ve ilgili di er mevzuatların
getirdi i düzenlemeler su kaynaklarında gözlenen kirlenmenin ve kalite de i iminin önüne geçememi tir. Bu ba lamda, 
ülkemizin önemli su kaynaklarının ve su havzalarının elden çıkma noktasına gelmesi, ülkemiz için do al kaynakların
sürdürülemez yönetimi ve sonuç olarak sürdürülemez kalkınmayı, yani bizden sonraki ku akların bir damla temiz suya 
muhtaç olacakları bir gelece i i aret etmektedir. Ortaya çıkan bu tablo son zamanlarda insanları, su kaynaklarına giren 
zararlı maddeler ve bunların olu turdukları etkiler konusunda çalı malar yapmaya zorlamı tır.

Akarsulardaki biyolojik ya am ve ekolojik bütünlük, günümüzde özellikle insan etkinliklerinin ve insanlarla etkile imin 
yakın tehdidi altındadır. Bu tehditler arasında; habitat bozulması ve parçalanması, su rekabeti, kirlilik, ticari istismar ve 
iklim de i imi yer almaktadır. Öte yandan, a aç kesimi, madencilik, otlakçılık, tarım, endüstrile me-kentle me; kara ve 
su habitatlarını ve bunların ekosistemlere katkı yapma kapasitelerini azaltacak biçimde de i tirmektedir. Bu tür 
etkinlikler, erozyona, tortulanmaya, su kenarı bitkilerinin yok olmasına, su akı ında ve sıcaklı ında de i melere yol 
açmakta, bu da sonuçta üreme biyolojisi ve su organizmalarının ya amları üzerinde derin bir etki yaratmaktadır.
Kirlenmenin ileri a amalarında su ortamında ya ayan bir çok sucul bitki ve mini canlı türü yok olmakta bu tür sulardan 
yararlanma imkanı giderek ortadan kalmaktadır.

Akarsulardaki habitat bozulması yalnızca fiziksel de i imlerden ibaret de ildir. Endüstri ve kent atıkları kimyasal 
kirlenmeye de yol açmaktadır. Çiftliklerden ve evlerden sızan zararlı maddeler ve zehirler sulara karı makta ve insan 
sa lı ını tehdit etmektedir. Kirlilik kaynakları, ayrıca sucul ya am için gerekli olan çözünmü  oksijeni tüketen ve 
istenmedik bitki ve alg türlerinin üremesini te vik eden a ırı besleyici ve organik  maddeler ile insanlara ve su ya amına
zararlı hastalık etkenleri (patojen mikroorganizmalar) de ta ımaktadır (Karakılçık, Y., Erkul, H.., 2002).

Nüfus artı ı ve kentle me beraberinde katı ve sıvı atık sorununu getirmi tir. Endüstrile me ve tarımsal üretim 
teknolojileri bu sorunu daha da a ırla tırmı tır. Özellikle sıvı atıklarını bir kent merkezinden ya da sanayi kurulu undan
uzakla tırmanın en kolay ve ekonomik yolu olarak akarsular ve di er su ortamları seçilmektedir. Oysa bu kolay ve ucuz 
yol su ortamlarına büyük zarar vermektedir. Özellikle endüstriden kaynaklanan sıvı atıklar ve ya larla, arsenik, civa, 
krom,  kur un, demir, magnezyum ve kadmiyum gibi metaller su canlılarında birikerek insanlara geçmekte ve çe itli
hastalıklara yol açmaktadır. Akarsulara bırakılan katı ve askıdaki maddeler ise, güne ten gelen enerjiyi engelleyerek 
karbondioksit ve oksijen dengesini bozmakta ve suyun kalitesini de i tirerek içme ve kullanma özelli ini bozmaktadır
(Karakılçık, Y., Erkul, H.., 2002). 

Kullanılabilir su kaynaklarının giderek azalması, yatırımların su kalitesi üzerindeki etkilerinin önceden tahmin edilerek 
olumsuz çevresel etkiler olu madan önce gerekli tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmi tir. Bu ba lamda 
matematiksel modelleme,   henüz gerçekle memi  bir yatırımın çevresel etkilerinin tahmin edilmesi amacıyla
kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Bu sayede alıcı su ortamlarında gerçekle en  birçok  fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
süreç ve bu süreçlerle  ilgili yüzlerce parametre  tanımlanabilmektedir (Özçoban, ., 1998).

Bu çalı mada, on üç ayrı parametre için kütle korunumu uygulanarak olu turulmu  bir model olan  EPA’nın  QUAL 2E 
hazır paket programı kullanılmı tır (Linfield C. Brown and Thomas O. Barnwell, 1987). Trabzon Kalyan deresinden 
alınan örneklerin analiz sonuçları mevcut modele uygulanarak model parametrelerinin de erleri hesaplanmı  olup, 
gerçek ve tahmini de erler arasında korelasyonun  oldu u gözlenmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma amacına uygun olarak 2004 Nisan - 2004 Aralık tarihleri arasında, Trabzon De irmendere deresine dökülen 
Kalyan Deresi üzerinde üç istasyon belirlenerek gerçekle tirilmi tir. Bunlar: 39º 40’ 45’’ E – 40º 51’ 53’’ N 
koordinatlarındaki Kalyan Deresi –Temelli, 39º 42’ 07’’ E – 40º 51’ 10’’ N koordinatlarındaki Ku tülderesi De irmen 
ve  39º 42’ 05’’ E – 40º 51’ 05’’ N koordinatlarındaki Kalyan Deresi – Çiftdere olarak belirlenmi tir. stasyonların
konumları ekil 1’de verilmi tir.

Nisan 2004 - Aralık 2004 tarihleri arasında Trabzon ili Maçka ilçesi sınırları içinde bulunan De irmendere deresinin 
yan kolu olan Kalyan ve Kalyan’ın yan kolu olan Ku tül deresi üzerinde bulunan toplam 3 istasyondan ayda bir alınan
örneklerde; sıcaklık, debi, bulanıklık, elektriksel iletkenlik, pH, toplam sertlik, org-N, NO3

--N, NO2
--N, NH4

+-N, ÇO, 
BO  5, KO , o-PO4

-3,  deterjan, Al, Fe(+2, +3), Cr(+6,+3), Cu, Pb, Zn ve toplam pestisit ölçümleri yapılmı tır (Arnold 
E. ve ark.,1992). Sıcaklık, pH, iletkenlik ve çözünmü  oksijen de erleri yerinde ölçülmü  geri kalan parametreler ise 
laboratuar ortamında ölçülmü tür. Elde edilen veriler Su Kirlili i Kontrol Yönetmeli i’ne göre sınıflandırılmı tır
(T.C.Resmi Gazete, 1988). Bu yönetmeli e göre;  Sınıf 1. Yüksek Kaliteli Su,  Sınıf 2. Az Kirlenmi  Su, Sınıf 3. 
Kirlenmi  Su ve Sınıf 4. Çok Kirlenmi  Su olarak belirlenmi tir.
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Sıcaklık, pH, iletkenlik de erleri Horiba U-10 marka aletle, debi ölçümü muline tipi bir aletle, bulanıklık ölçümü 
türbidimetre ile, çözünmü  oksijen de erleri ise Winkler metoduna  göre ölçülmü tür. NO2

--N, NO3
--N, NH4

+-N, org-N, 
o-PO4

-3, BO  5, COD, sertlik, yüzey aktif madde, Al, Fe(+2, +3) ve Cr(+6,+3) paremetreleri CADAS 200 marka uv-vıs
spektrofotometre cihazında Pb, Zn ve Cu ise Elektrotermal Atomik Absorbsiyon Spekrofotometre’sinde ölçülmü tür.
Pestisit ölçümleri, sıvı – sıvı ekstraksiyonun arkasından   5973-6890 N marka bir GC-MS kullanılmak suretiyle 
gerçekle tirilmi tir.

Elde edilen veriler Qual 2E matematiksel modelleme programı ile modellenmi tir. QUAL2E, nehir üzerindeki atık su 
de arj noktalarının belirlenmesinde, hem de arj edilen suyun hem de nehrin kendi orijinal suyunun fiziksel ve kimyasal 
parametrelerinin modellenmesinde ve di er bilinen kirlilik sorunlarının de erlendirilmesinde ABD’ de en sık kullanılan
model programdır (Fink, J.J., 1989). 

Qual 2E matematiksel modelleme programının uygulanması a amasında göze çarpan problemler üç a amada ele 
alınmı tır. lk a ama nehir sisteminde çalı ma yerinin belirlenmesini, ikinci a ama gerekli dataları, kullanılacak hidrolik 
data ve di er parametreleri son a ama ise modellin hassasiyetinin sa lanmasını içerir (Chapra, S.C. 1997). 

Nehir modelleri yapılırken akarsu, de arj yerlerine ba lı olarak çe itli segmentlere ayrılmaktadır. De i ik segmentlere 
ayrılan nehir için kinetik ve hidrolik datalar belirlendikten sonra referans alınan noktaya ba lı olarak kurulan model 
nehire uygulanarak sonuca gidilmi tir. Nehir, çe itli segmentlere ayrılan nehir parçalarının birle tirilmesi ile karakterize 
edilmi tir ( ekil 2). Böylece hesaplanacak dataların belirlenmesinde gerekli kolaylık sa lanmı tır. Son segmentte  
hesaplanan parametreler  di er segmentlerin birbiriyle   etkile imi sonucu belirlenmi tir (Sivri, N. ve ark., 2004).

Nehir modellemesi programı yapıldıktan sonra; su kalite modeli uygulanarak  kirlilik durumunun belirlenmesi, kirlilik 
kaynaklarının  nehirler üzerindeki  etkisinin belirlenmesi, nehirlere  de arj  olunan  atıkların asimilasyonunun 
belirlenmesi, kirletici kaynak tarafından nehre de arj edilen atık suların  belirli kiriterlere indirgendikten sonra  alıcı
ortamlara de arjının sa lanması gibi unsurlar gerçekle tirilebilir.

BULGULAR
Bu çalı mada, Trabzon ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını kar ılaması için kurulmakta olan Atasu barajını
besleyecek Kalyan akarsuyunun üzerinde belirlenen üç istasyondan alınan su örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri 
geçekle tirildi. Çalı mada elde edilen ölçüm de erleri ve modelleme sonuçları grafikler ve tablolar eklinde
sunulmu tur. Kalyan Deresinden alınan bazı ölçüm de erleri De irmendere’den alınan numunelerle kar ıla tırılmı  ve 
Tablo 1’de sunulmu tur. Ayrıca Kalyan Deresinden Nisan 2004 – Aralık 2004 tarihleri arasında alınan numunelerin 
analiz sonuçları Tablo 2’de verilmi tir. Tüm parametreler laboratuarda 3 kez çalı ılmı  olup, sonuçlar bu 3 tayinin 
ortalaması eklinde verilmi tir. Ayrıca tüm tayinlerdeki ba ıl standart sapma, % 5’in altında tespit edilmi tir.

Tablo 1. De irmendere ve Kalyan Deresi’nden Nisan–2004 de alınan Ham Su Örneklerinin 
Kar ıla tırılması
Table 1. Comparison of water samples taken from De irmendere and Kalyan River at April–2004 

Su Kalite Parametreleri Birim  Kalyan Deresi Ham Su De irmendere Ham Su 

Bulanıklık NTU 4,95 3,90 
Elektriksel letkenlik µS/cm 210,0 300,6 
PH  7,75 7,82 
Toplam Sertlik mg/LCaCO3 131,6 144,0 
Amonyum Azotu (NH4

+ -N) mg/L 0,024 0,065 
Nitrit Azotu (NO2

- –N) mg/L 0,0050 0,0067 
Nitrat Azotu (NO3

-–N) mg/L 1,4 1,6 
Orto Fosfat (o-PO4

-3) mg/L 0,086 0,032 
Deterjan mg/L 0,335 0,452 
Fe mg/L 0,117 0,064 
Cr(Toplam) µg/L 33,11 4,96 
Cu µg/L 6 2 
Pb µg/L 1,12 0,67 
Zn µg/L 12 6

SONUÇLAR
Nisan 2004 – Aralık 2004 tarihleri arasında Kalyan Havzasındaki Ku tulderesi De irmen, Kalyan Deresi Çiftdere ve 
Kalyan Deresi Temelli mevkilerinden ayda bir olarak alınan numunelerden elde edilen sonuçlar Su Kirlili i Kontrol 
Yönetmeli i’ne göre sınıflandırılmı tır. Buna göre; 
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ekil 2: Nehrin çe itli  segmentlere ayrılarak  karakterize edilmesi  
Figure 2: Caracterization of the river by separating various segments                                                                  

ekil 1: Kalyan Vadisi :  ve su örneklerinin
alındı ı istasyonlar: 

Figure 1: Kalyan Valley : and  sampling                 
locations

Bazı aylarda ölçülen toplam sertlik, bulanıklık, orto-fosfat, deterjan, toplam krom de erleri standart de erlerin üstünde 
çıkmı , di er parametreler ise normal kalite de erleri seviyesinde bulunmu tur. Elde edilen verileri ayrıntılı olarak 
inceleyecek olursak; Bulanıklık bulgularına göre; Ku tulderesi De irmen mevkisinden alınan numunelerin bahar 
aylarında ve yaz ba langıcında III. sınıf kalite de erlerine; yaz ayları süresince ve kı  aylarında ise I. sınıf kalite 
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de erlerine sahip oldukları görülmü tür.  Orto fosfat (o – PO4-3) bulgularına göre; bahar ve yaz aylarında genelde  
III.sınıf ve IV. sınıf kalite de erine, sonbahar ve kı  aylarında  II. sınıf kalite de erine sahip oldukları tespit edilmi tir.
Su sertli i bulgularına göre; genelde çalı ma süresince numunelerin yumu ak ve orta sert su sınıfına girdikleri tespit 
edilmi tir.

 TARTI MA
Elde edilen bulgulara bakıldı ında, mevsimlere göre bazı parametrelerin konsantrasyonlarında dü ü ler, bazılarında ise 
yükseli ler ortaya çıkmaktadır. Bu mevcut durumun ortaya çıkmasındaki unsurları sıraladı ımızda; öncelikle Kalyan 
havzasında yaz aylarında ortaya çıkan nüfus artı ı ve beraberinde getirdi i evsel atık problemleri, yine  yaz aylarında
havzada yürütülen tarımsal faaliyetler, havzaya direk ba lantısı olan aktif maden ocakları ve bütün bu faaliyetlerden 
dolayı kirlenmi  olan topra ın, sonbahar ve kı  aylarındaki ya murlarla bir nevi dereye do ru potansiyel de arj kayna ı
haline gelmesi oldu unu görürüz. De irmendere ve Kalyan Deresi’nden Nisan-2004 de alınan ham su örneklerinin  
kar ıla tırdı ımızda (Tablo 1) Kalyan Deresi’nin Bulanıklık, orto fosfat (o-PO4

-3), Fe, Cr, Cu, Pb ve Zn parametrelerinin 
De irmendere’den daha yüksek oldu u; pH, elektriksel iletkenlik, toplam sertlik, nitrit azotu (NO2

- -N), nitrat azotu 
(NO3

- -N), amonyum Azotu (NH4
+-N) ve deterjan parametrelerinin ise De irmendere’de daha yüksek oldu u

gözlenmi tir (Dayı, A.,1996). 

De irmendere ve kollarının Maçka ilçe merkezi dahil birçok yerle im merkezinden ve De irmendere Havzasındaki
birçok tarım alanından geçti inden belirtilen parametrelerin Kalyan Deresi’nden daha yüksek çıkması do aldır. Kalyan 
Deresi’nin bu parametreler açısından De irmendere’ye nazaran daha iyi oldu u ifade edilebilir. Bununla birlikte Kalyan 
Deresi’nin Fe, Cr, Cu, Pb ve Zn gibi bazı a ır metal de erlerinin De irmendere’den daha yüksek olmasının en büyük 
nedeni olarak; Kalyan Deresi havzasında  Trabzon’un 45 km güneyinde  Maçka ilçesine ba lı  Gümü ki mevkisindeki  
maden ocakları i letmecili i gösterilebilir(Yalçınalp, B., 1997).

Kalyan Deresi’nin QUAL 2E matematiksel modelleme sistemi ile modellenmesiyle olu an grafiklerde verilen 
de i imler, model segmentlerine herhangi bir müdahale olmadan, derenin fizikokimyasal de erlerinin uzun yıllar
ortalamaları dikkate alınarak belirlenmi tir. Yapılması dü ünülen tesis veya projelerin deredeki olası de i imlerine 
örnek olarak, Kalyan vadisi üzerinde u anda kurulu olmayan bir yerle im merkezinin ve bir antiye sahasının
kuruldu unu varsayarak model çalı tırılmı  ve normalde bu tesisler yokken ölçülen ve ekil 4’de gösterilen sıcaklık–
DO grafi inin nasıl de i ti i ( ekil 5), BO  5 – sıcaklık etkile imi ( ekil 3) ve NO3--N, NO2--N, NH4+-N, ORG-N 
parametrelerinin nehir boyunca mevcut olan tesis ve yerle im merkezlerinden nasıl etkilendi i incelenmi tir ( ekil 6). 
Böylece deredeki çözünmü  oksijen miktarındaki de i imler gözlenebilmi tir. Bu sayede dere içerisinde olu an
farklılıklar tanımlanabilmekte, olası etkiler gözlenebilmekte ve bu ekilde gerekli müdahaleler yapılabilmektedir 
(Snape, J.B. ve ark., 1995). 

Nehir boyu (km) 

ekil 3: Nehir boyunca sıcaklık ile BO  de erlerinin de i imi 
Figure 3: Change of temperature–BOD values along the river 
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                                                           Nehir boyu (km) 
ekil 4: Nehir boyunca sıcaklık - ÇO de erlerinin de i imi 

Figure 4: Change of temperature–DO values along the river 

                                                           Nehir boyu (km) 
ekil 5: Nehrin kirlenme ile de i en sıcaklık–ÇO de erleri

Figure 5: Change in temperature–DO values of the river with contaminations 

Deterjan bulgularına göre; çalı ma süresince su numunelerinin hepsinin III. sınıf  kalite de erine sahip oldukları
görülmü tür. Toplam krom bulgularına göre; bahar ve yaz aylarında III. sınıf kalite de erlerine, kı  aylarında ise I.sınıf
kalite de erine sahip oldukları  tespit edilmi tir.

Halen Trabzon kenti içme ve kullanma suyu olarak kullanılan De irmendere suyunda bazı parametrelerin (pH, 
elektriksel iletkenlik, toplam sertlik, nitrit azotu (NO2- -N), nitrat azotu (NO3- -N), amonyum Azotu (NH4+ - N), 
deterjan) Kalyan Akarsuyuna nazaran daha yüksek de erlere ula masına ra men bazı a ır metaller (Fe, Cr, Cu, Pb, Zn) 
açısından ise Kalyan Akarsuyunun De irmendere’ye nazaran daha yüksek de erlere sahip oldu u görülmektedir 
(Akçay, M., 2003). Bunun için, gelecekte içme ve kullanma suyu olarak kullanılacak olan Kalyan akarsuyu 
havzasındaki yerle me, tarım ve maden i letmecili i gibi faaliyetler tekrar gözden geçirilmelidir. 
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                                                    Nehir boyu (km) 
ekil 6: Nehir boyunca NO3--N , NH4+-N ve ORG-N de erlerinin de i imi 

Figure 6: Changing of NO3--N , NH4+-N and ORG-N values along the river 

Pestisit bulgularına göre; çalı ma süresince Ku tulderesi De irmen, Kalyan Deresi Çiftdere ve Kalyan Deresi Temelli 
mevkilerinden alınan  su numunelerinin hepsinin I. sınıf  kalite de erine sahip oldukları görülmü tür.

Kalyan akarsuyunun QUAL 2E ile modellenmesi sonucunda, bölgede u anda kurulu olan ve gelecekte kurulması
muhtemel olan bazı tesis ve yerle im bölgelerinden suyun; sıcaklık, NO3- - N ve NH4+- N gibi parametrelerinin 
etkilenmeyece i yani ba langıçta kötü olan seviyelerinin suyun do al arıtımı sürecince tekrar I. sınıf su kalite 
de erlerine inece i görülmü tür. Fakat suyun; BO , ÇO ve Org-N gibi sudaki canlı ya amı için son derece önemli olan 
parametrelerinin bu tesis ve yerle im bölgelerinden etkilenece i görülmü tür. Gelecekte, Kalyan Havzasında ayet ek 
tesis ve yerle im bölgeleri kurulacak olursa suyun; BO  ve ÇO parametreleri III. sınıf kalite de erlerine, Org-N 
parametresi ise II.sınıf kalite de erlerine sahip olaca ı tespit edilmi tir.
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ENDOSULFANIN JUVEN L GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)
ÜZER NE AKUT TOKS K ETK LER N N BEL RLENMES

EROL ÇAPKINA, LHAN ALTINOKA

aSürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 

ÖZET 
Do u Karadeniz Bölgesinde yaygın olarak kullanılan klorlu hidrokarbon insektisit endosulfanın, faklı su kalitelerinde 
gökku a ı alabalı ına (10.6±1.7 g; 10.0±0.4 cm; Ortalama±SD) olan akut toksik etkileri ara tırılmı tır. Çalı mada, 
endosulfanın farklı konsantrasyonlarına 96 saat süre maruz bırakılan balıklar, etki süresine ba lı olarak, davranı larında
önemli de i meler tespit edilmi tir. Balık ölümleri 4 saat içinde ba lamakta  (LC50-24: 19.78 g L-1) ve 96 saat 
sonundaki balıkların %50’ni öldüren konsantrasyon önemli derecede azalmı tır (LC50-96: 1.75 g L-1). Farklı alkali 
ortamlarda yapılan toksik testlerde (20-121 mg L-1, CaCO3 olarak), alkalinite deki artı ın endosulfanın alabalıklar
üzerine olan toksik etkisini önemli derecede azalmaktadır (p< 0.001). Test suyunun sertli indeki de i menin ise, 
endosulfan toksinli ini etkilememektedir. Test suyunun sıcaklı ı de i tirilerek yapılan toksik testlerde ise, su 
sıcaklı ının artı ına paralel olarak endosulfanın toksik etkisi artmaktadır.  Su kalite parametreleri aynı tutularak, farklı
balık büyüklüklerinde (5.2±1 g, 10.6±1.7g ve 20.4±3.1 g) yapılan toksik testlerde, balık büyüklü ündeki artı ın
endosulfan toksinli ini önemli derecede azalmaktadır. Histolojik olarak da endosulfan balıklarda çe itli patolojik 
de i imlere neden oldu u saptanmı tır. Akut toksik testlerden sonra, akı  sistemli tanklara bırakılan balıkların ölümleri 
devam etmi  ve 4 gün içinde balıkların tamamı ölmü tür.
Anahtar Kelimeler: Pestisit, su kalitesi, toksisiti 

ENDOSULFANIN JUVEN L GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)
ÜZER NE AKUT TOKS K ETK LER N N BEL RLENMES

ABSTRACT
The acute toxicity of endosulfan chlorinated hydrocarbon compound insecticide widely used in  the Black Sea Area  in 
juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, 10.6±1.7 g; 10.0±0.4 cm) was evaluated in different water quality.  
When fish were exposed to different concentrations of endosulfan, fish exhibited important changes at the behaviors. 
After exposure to endosulfan, the first fish died 4 h and the concentrations of endosulfan that killed 50% of the rainbow 
trout within 24-h (24-h LC50), and 96-h LC50 were 19.78, and 1.75 g/L, respectively. Increasing alkalinity from 20 
mg/L as CaCO3 to 42 or higher concentrations tested in this study (121 mg/L as CaCO3) significantly increased survival 
of fish. Total hardness did not affect survival of fish exposed to endosulfan. Survival of fish was significantly increased 
with increasing fish size and decreased with decreased fish size at the same temperature.  Histologically, It was 
determined that endosulfan cause pathology changes in the lesions of fish. None of the fish that survived the 96-h 
toxicity test and were then transferred to other flow through tanks for observations survived.  All the deaths occurred 
within 4d after transferring 96-h toxicity test survivors to flow through tanks. 
Keywords: Pesticide, water quality, toxicity

G R
Günümüzde her alanda oldu u gibi, tarım alanında da kullanılan ilaçlarda birçok geli meler olmu tur. Özellikle eski 
organik yapıdaki ilaçların yerini çok etkili yeni kimyasal maddeler (pestisitler) almı tır. Bu yeni ilaçların
geli tirilmesinde ve tarım alanlarında kullanılmalarında dünya nüfusunun hızla artı ı, artan gıda ihtiyacı, ülkelerin ticari 
ve ekonomik yatırımları gibi nedenler büyük rol oynamaktadır.

Türkiye pestisit kullanımında dünyada ilk yüz ülke arasında 62’ci sırada yer almaktadır. Türkiye’de yılda ortalama 
35.000 ton pestisit kullanılmaktadır. Günümüzde 2000’e yakın tarım ilacı formülasyonu içinde 386 adet pestisit etkili 
maddesinden yakla ık 300 tanesi fiili olarak zirai mücadele ilaçlarında kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan pestisit 
miktarı, %100 aktif madde olarak 12-13 bin ton civarındadır. Hektar ba ına tüketilen pestisit miktarı ise %100 aktif 
madde olarak yakla ık 500 gramdır (DPT, 2001).

Karadeniz bölgesi ve özelliklede Trabzon li kıyı eridinde yapılan tarımsal faaliyetlerde pestisit kullanımı oldukça 
yaygındır. Özellikle endosülfan aktif maddesi içeren pestisitler fındık, tütün, mısır ve birçok sebze türünün üretiminde 
en çok kullanılanlar arasında yer almaktadır (Anonim, 2004). 
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Endosülfan çok halkalı klorlanmı  hidrokarbonlar grubuna ait geni  spektrumlu organoklor pestisitler grubundandır.
Endosülfan organoklor insektisit ve akarisit olarak kullanılmaktadır. Bu grup pestisitlerin, uygulama sonrası
parçalanmaları yava  ve yüksek toksik özelliklerinden dolayı, endosülfanın da içinde oldu u birçok organoklor pestisit 
bazı ülkeler tarafından kullanımı yasaklanmı  yada sınırlandırılmı tır (ATSDR, 1995; Muilerman,1999). Ayrıca, Dünya 
Sa lık Örgütü (WHO) endosülfanı, orta derecede toksik maddeler sınıfına alırken, Amerikan Çevre Koruma Ajansı
(EPA),  yüksek derecede toksik maddeler sınıfı içine almı tır (PANAP, 1996; WHO, 1996).

Bu çalı mada,  daha önce pestisitler ile ilgili yapılmı  ara tırmalardan farklı olarak,   bölgemiz tarımında en fazla 
kullanılan endosülfanın farklı ortam ko ullarında gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) üzerine toksik etkileri 
ara tırılmı tır. Ayrıca toksikolojik testlerin yapıldı ı pestisitlerin balık dokularında (böbrek, dalak, karaci er, beyin ve 
solungaç) olu turdu u de i imler histolojik yöntemler kullanılarak tespit edilmi tir.

MATERYAL VE YÖNTEM 
2.1. Deney Hayvanları
Gökku a ı alabalık yavruları (10.61±1.69 g; 10.0±0.4 cm; × ± SD) KTU, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nden 
temin edildi ve deneylere ba lamadan önce laboratuvar ko ullarına alı maları için en az 15 gün önceden 2 adet kapalı
biyolojik filitreli sistemler (200 L)’de tutuldu. Alı tırma süresince, herbir sistemin %20 oranında suyu günlük 
de itirildi. Alı tırma peryodu süresince ve methiocarb’ın test peryodu süresince, balıklar 12 saat karanlık ve 12 saat 
aydınlıktan olu an fotoperyotta tutuldu. Alı tırma esnasında, balıklar bir günde vicut a ırlı ının %5 oranında ticari 
alabalık pelet yemiyle yemlendi.  

2.2. Su Kalitesi  
Methiocarb’ın ilavesinden sonra, herbir deneye ait su karkteristikleri (sıcaklık, pH, toplam sertlik, alkalinite, 
iyonla mamı  amonyak, nitrit ve çözülmü  oksijen) günlük ölçüldü. Toplam amonyak indophenol ve nitrit azo 
metoduyla ölçüldü. Toplam sertlik ve toplam alkalinite titrasyon metoduyla ölçüldü. Çözülmü  oksijen konsantrasyonu 
Winkler metoduyla ölçüldü (Boyd & Tucker 1992).  Su sıcaklı ı ve pH bir cam eletrot kullanılarak tespit edildi 
(Thermo Orion, Beverly, Massachusetts, USA). 

2.3. Akut Endosülfan Toksik Deneyi 
Deney öncesi, balıklar incelendi ve dı  parazitlerin azaltıldı ı belirlendi. Adaptasyon i leminden sonra, adaptasyon 
tanklarının her birindeki balıklar, 25L statik su içeren 21 adet cam akvaryumlara (her bir akvaryumda 10 adet balık)
aktarıldı. Nominal endosülfan (Bayer Crop Science AG, Frankfurt-Germany) konsantrasyonları 0 (kontrol), 1.3, 2.6, 
5.3, 7.9, 10.5, 13.2, 15.8, 18.4 ve 21.1, 23.7, 26.3, 29.0 µg L-1ve her bir konsantrasyon dört paralel oldu u sistemler 
dizayn edildi. Endosülfan 500 mL distile su içinde çözüldü ve sonra akvaryumlara ilave edildi. Kontrol tanklarına 500 
mL destile su ilave edildi. Her gün deney solusyonunun %56’sı yenilendi (AFS-FHS, 2003). 96 h’ lik akut toksik deney 
süresince, deney suyu havalandırıldı ve karakteristikleri: çözülmü  oksijen 8.17 ± 0.33 mg L-1, sıcaklık 12.1 ± 0.6 °C, 
pH 7.84  0.28, toplam sertlik 33.3 ± 2.1 mg L-1 (CaCO3 olarak), alkalinite 16.5 ± 0.8 mg L-1 (CaCO3 olarak),
iyonla mamı  amonyak 8 ± 5 ng L-1 ve nitrit 3.6 ± 2.1 g L-1 olarak ölçülmü tür. Endosülfana maruz bırakıldıktan
sonra, balık ölümleri 0, 6, 8, 12, 18, 24, 48, 72 ve 96 saat aralıklarla kaydedildi.

2.4. Farklı Alkalinitelerdeki Akut Endosulfan Toksititesi 
Suyun alkaliniteleri 19.8 ± 12, 41.9 ± 2.2, 61.6 ± 3.1, 83.0 ± 2.9, 103 ± 4.1, 121 ± 4.5  (CaCO3 olarak)  (X  SD) olacak 
ekilde NaHCO3 ilave edildikten sonra her bir akvaryuma 10 adet balık transfer edildi. Her bir konsantrasyonun dört 

paraleli olacak ekilde dizaynı yapıldı. Methiocarb 500 mL destile suda çözüldü ve sonra final ( 25L’deki) 
konsantrasyonu 19.78 µg L-1 olacak ekilde akvaryumlara ilave edildi. Bölüm 2.3’de, endosülfanın 24 h sonraki LC50

konsantrasyonu probit method kullanılarak 19.78 µg L-1 olarak hesaplandı. Kontrol tanklarına 500 mL destile su ilave 
edildi. 24 h’lik akut toksik deney süresince,  su havalandırıldı ve karakteristikleri: çözülmü  oksijen 7.92 ± 0.26 mg L-1,
sıcaklık 13.1 ± 0.1°C, pH 7.8 ± 0.2, toplam sertlik 32.3 ± 0.8 mg L-1  (CaCO3 olarak), iyonla mamı  amonyak 17 ± 2 ng 
L-1 ve nitrit 9.7 ± 3.6 g L-1 olarak bulunmu tur. Balık ölümleri, endosülfana maruz kaldıktan sonra 0, 6, 8, 12, 18 ve 24 
saat aralıklarla kaydedildi. 

2.5. Farklı Sertliklerde Akut Endosülfanın Toksititesi 
Deney bölüm 2.4 içinde açıklandı ı gibi yapıldı. Sadece suların alkaliniteleri aynı tutulurken sertlikleri de i tirildi.
Toplam sertlik; 35.7 ± 0.6, 54.6 ± 0.7, 71.4 ± 1.2, 91.1 ± 1.2, 112 ± 1.2, 126 ± 2.3 mg L-1 (X  SD) mg L-1 (CaCO3

olarak) olacak ekilde CaSO4 and MgSO4 (1:1) ilave edildikten sonra her bir akvaryuma 10 adet balık transfer edildi. 
Her bir konsantrasyon dört paralel olacak ekilde dizayn edildi. Final konsantrasyonları 19.78 µg L-1  olacak ekilde her 
akvaryuma endosülfan ilave edildi. Kontrol tanklarına distile su ilave edildi. 24 h’lik akut toksik test süresince, su 
karakteristikleri: çözülmü  oksijen 8.30 ± 0.28 mg L-1, sıcaklık 13.1 ± 0.14°C, pH 7.6 ± 0.16, alkalinite 16.5 ± 0.6 mg L-

1 ( CaCO3 olarak), iyonla mamı  amonyak 9 ± 4 ng L-1 ve nitrit 0.73 ± 0.41 g L-1 olarak ölçüldü. 
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2.6. Farklı Sıcaklıklarda Akut Endosülfan Toksititesi 
Toksik deney bölüm 2.3.’de açıklandı ı gibi yapıldı. ki farklı su sıcaklı ı (16 ± 0.1 ve 13.1 ± 0.1 C) test edildi. Her bir 
sıcaklık için dört paralelden olu an akvaryumlar dizayn edildi ve her bir akvaryuma 10 adet balık aktarıldı.
Akvaryumların final endosülfan konsantrasyonları 19.78 µg L-1 olacak ekilde toksik madde ilavesi yapıldı. 24 h’lik 
akut toksik deney süresince, su karakteristikleri: çözünmü  oksijen 6.6 ± 0.5 mg L-1, pH 7.9 ± 0.5, alkalinite 16.3 ± 1.0 
mg L-1

, sertlik 31.6 ± 1.1mg L-1 (CaCO3 olarak), iyonla mamı  amonyak 1.7 ± 1.7 ng L-1 ve nitrit  1.1 ± 0.6 g L-1’dir.

2.7. Farklı Balık Büyüklüklerinde Akut Endosülfan Toksititesi  
Üç farklı büyüklükte balıklar (küçük balık: 5.2 ± 1 g, orta büyüklükteki balık: 10.61 ± 1.69 g ve büyük balık: 20.4 ± 3.1 
g) test edildi. Her bir sıcaklık için dört paralelden olu an akvaryumlar dizayn edildi ve akvaryumlara 10 adet balık
aktarıldı. Final methiocarb konsantrasyonu 19.78 µg L-1 olacak ekilde, akvaryumlara toksik madde konuldu. Akut 
toksik test süresince ölçülen su karakteristikleri bölüm 2.6’daki de erlerle aynıdır.

2.8. Histopatholoji  
Methiocarb’a maruz kalmı  balıklarda histopatolojik de erlendirme yapmak için ayrı bir deney yapılmı tır. 30  adet 
balık  96 h farklı konsantrasyonlardaki  endosülfana (23.7 ve 2.6 µg L-1  ) maruz bırakılmı tır. Ölmek üzere olan 
(operkulumları hareketsiz, uyu uk ve dengesini kaybetmi ) balıklar akvaryumdan uzakla tırıldı. Balıkların  ikinci 
solungaç kavisleri, karci er,dalak, böbrek ve ba ları alındı ve %10’luk neuro buffer formalin(NBF)içinde saklandı.
Endosülfana maruz bırakılmadan önce, 10 adet gökku a ı alabalı ı kontrol olarak 10% NBF içinde fixlendi. Farklı
organlar parafin içine gömüldü, 5- m doku bölümleri mikroskop slaytı içine yerle tirildi ve hematoxylin ve eosin 
(H&E) ile boyandı (Luna, 1968).

2.9. statistiksel Analiz 
Gökku a ı alabalıklarının %50’sini öldürdü ü tahmin edilen endosülfan konsantrasyonları 24 h, (24-h LC50), 48 h, 72 
h, ve 96 h’lik sürelerde probit analis yöntemi kullanılarak hesaplandı (SPSS 2002, SPSS Inc. Chicago, Illinois, USA). 
Balıklar farklı methiocarb konsantrasyonuna maruz bırakıldıktan sonra, hayatta kalma oranları Kaplan-Meier hayatta 
kalma ve ölüm zaman analiz test yöntemi (KMSFTAT) kullanılarak de erlendirme yapıldı. Datalar KMSFTAT ile 
analiz edildikten sonra,  önemli farklılıklar tepit edildi i zaman (P < 0.05), ortalamalar arasındaki kar ıla tırmalar Cox-
Mantel Test (Statistica, Statsoft Inc., Tulsa, Oklahoma, USA) yöntemi kullanılarak yapıldı.

BULGULAR
Alabalık yavruları 1.3 g L-1 ve üzeri endosülfan konsantrasyonuna maruz bırakıldı ında, balıklar sudan çıkmak ve 
kaçmak istercesine hareketler, bo uluyormu  gibi çırpınmalar eklinde önemli davranı  bozuklukları tespit edilmi tir.
Ayrıca, akvaryum tabanında operkulumlarını hareket ettirmeden bir kenarı üzerine yan yatmı  balıkların tekrar hareket 
ettikleri belirlenmi tir. Ölü balıkların a ız ve operkulumları açık kaldı ı saptanmı tır. 26.3 g L-1 yada üzeri endosülfan 
konsantrasyonunda balık ölümlerin 4 saat sonra ba ladı ı tespit edilmi tir ( ekil 1). Endosülfanın 1.3 g L-1 ve üzeri 
konsantrasyonlarında balık ölümleri önemli derecede artmı tır. Gökku a ı alabalıkların %50’sini 24 saat (LC50-24 h), 
48 saat (LC50-48 h), 72 saat (LC50-72 h) ve 96 saat (LC50-96 h) içinde öldüren endosülfan konsantrasyonları sırasıyla
19.78 g L-1 (19.08 ve 20.47 g L-1, %95 CI), 8.89 g L-1 (8.28 ve 9.52 g L-1, %95 CI), 5.28 g L-1 (4.84 ve 5.69 g L-

1, %95 CI) ve 1.75 g L-1 (1.58 ve 1.96 g L-1, %95 CI) olarak tespit edilmi tir.

ekil 1. Endosülfanın farklı
konsantrasyonlarına maruz bırakılan
gökku a ı alabalıklarının kümülatif hayatta 
kalma oranları  (Kaplan-Meier). 
Fig. 1. Cumulative survival (Kaplan-Meier) 
of rainbow trout after exposure to 
endosulfan  at different aqueous 
concentrations.

Endosülfanın 96 saatlik toksik testi sonrası
etkilerini tespit etmek amacıyla, akı
sistemli tanklara balıklar bırakılmı tır.
Tanklardaki balık ölümleri 3 gün sürmü  ve 
hiçbiri hayatta kalmamı tır.

Endosülfanın 19.78 g L-1 (24 saat LC50)
konsantrasyonuna maruz bırakılan küçük, 

orta ve büyük alabalıkların (küçük balık: 5.2 ± 1 g, orta büyüklükteki balık: 10.61 ± 1.69 g ve büyük balık: 20.4 ± 3.1 
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g), 13.1 C su sıcaklı ında, büyük balıkların tamamı hatta kalırken, orta büyüklükteki balıkların %42.5’i ve küçük 
balıkların ise sadece % 2.5’i hayatta kalmı tır. Toksik test suyunun sıcaklı ı 16 C’ye çıkarıldı ında, küçük ve orta 
büyüklükteki balıkların hiçbiri hayatta kalmazken, büyük balıkların hayatta kalma oranları % 77.5’e dü mü tür   ( ekil
2).

Balık Büyüklü ü ve Su Sıcaklı ı
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ekil 2. Farklı sıcaklıklarda, endosülfanın de i ik konsantrasyonlarına 24 saat maruz bırakılan farklı büyüklükteki 
gökku a ı alabalı ının mortaliteleri (P < 0.05) 
Fig. 2.  Mortality of three different fish sizes during a 24 h exposure to endosulfan at two different temperatures (P < 
0.05)

Test suyunun alkalinitesi 19.8 mg L-1, 41.9 mg L-1 ve daha üzeri de erlere çıkarıldı ında balıkların hayatta kalma 
oranları önemli derecede etkiledi i saptanmı tır (Tablo 1). Ayrıca, sodyum bikarbonat (NaHCO3) ilavesinden sonra test 
sularının pH de erlerindeki de i imi önemli derecede etkiledi i tespit edilmi tir (p  0.05). Farklı sertli e (5.7-126 mg 
L-1) sahip sularda yapılan toksik testlerde ise, su sertli indeki de i menin alabalıkların hayatta kalma oranları üzerinde 
etkili olmadı ı tespit edilmi tir.

Tablo 1. Farklı alkalinitelerde endosülfanın 19.78 µg L-1 konsantrasyonuna 24 saat maruz bırakılan gökku a ı
alabalıkların mortalitesi ve test çözeltilerindeki pH’nın de i imi (P < 0.05) 
Table 1.Mortality rates and pH values at different alkalinities. Means with different letters within a row are significantly 
different (p  0.05) 

 Alkalinite (mg L-1,  CaCO3)

19.8 1.2 41.9 2.2 61.6 3.1 83.0 2.9 103 4.1 121 4.5

pH 7.49±0.02f 7.68±0.03e 7.79±0.03d 7.90±0.01c 7.97±0.01a 8.04±0.02a

Mortalite
(%)

53.3±10a 26.7±0b 33.3±4b 33.3±4b 36.7±7b 36.7±4b

Endosülfanın gökku a ı alabalıkların solungaç, karaci er, böbrek, dalak ve beyinlerinde meydana getirdi i etkileri 
belirlemek amacıyla yapılan histolojik incelemelerde, endosülfanın alabalıkların solungaç lamellerinde ödemlere, 
lamellerden epitelyumun ayrılmasına, lamellerin birle mesine ve epitelyum hücrelerde i melere neden oldu u tespit 

edilmi tir ( ekil 3).

ekil 3.  Endosülfan toksik konsantrasyonuna maruz bırakılan
gökku a ı alabalıklarının solungaçlarındaki histopatolojik 
de i imler 
Fig. 3.  Histopathology of rainbow trout gill after exposure to 
endosulfan

Alabalıkların karaci erde yo un bir ekilde ödem ve nekrozlar 
olu mu tur. Aynı zamanda nekrozlar, alabalıkların

    a             a              a 

 b

c
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böreklerindeki hematopoietik dokuda ve renal tübüllerde de olu tu u tespit edilmi tir ( ekil 5). Endosülfana maruz 
bırakılan alabalıkların doku yapılarında görülen bu de i iklerin hiçbiri kontrol grubu balıklarda görülmemi tir

ekil 5. Endosülfan toksik konsantrasyonuna maruz bırakılan gökku a ı alabalıklardaki histopatolojik de i imler.   a) 
karaci erdeki ödem ve nekroz   b) börekteki renal tübüllerdeki nekrozlar 
Fig. 5. Histopathology of endosulfan exposed rainbow trout. a) liver had severe edema and necrosis and b) renal tubules 
necrosis.

TARTI MA
Endosülfan kullanılarak yapılan toksik testlerde alabalıklar için 24  ve 96 saatlik LC50 de erleri sırasıyla 19.78 g L-1 ve 
1.75 g L-1 olarak belirlenmi tir. Bu sonuçlara göre endosülfanın konsantrasyonu yanında etki süresinin de 
toksisitesinde önemli oldu u görülmü tür. Johnson ve Finley (1980) endosülfanın gökku a ı alabalıklarına toksik 
etkisini ara tırmak amacıyla yaptıkları çalı mada, 1.3 g'lık balıklar için 96 saatlik test süresinde LC50 de erini 1.4 g L-

1 olarak belirlemi lerdir. Farklı büyüklükteki (0.25-1.0 g) alabalıklar kullanılarak yapılan ba ka bir çalı mada ortalama 
LC50 de eri 0.72 g L-1 olarak saptanmı tır (EPA, 1981). Çalı malarda tespit edilen farklı LC50 de erlerinin balık
büyüklü ü ve su kalitesindeki de i imden kaynaklanabilece i söylenebilir. 

Öldürücü dozlardan daha dü ük endosülfan konsantrasyonuna maruz bırakılan balıklarda bazı yapısal de i imlerin 
meydana geldi i çe itli ara tırıcılar tarafından belirtilmi tir (Arnold ve ark., 1996;  Leblond ve ark., 2001; Dorval ve 
ark., 2003). Ara tırmamızda deney süresi sonunda hayatta kalan gökku a ı alabalıklarının belirli bir süre sonra normal 
ortamlara alınmalarına ra men tamamen öldükleri belirlenmi tir. Bu durum, endosülfanın dü ük konsantrasyonlarda 
dahi balıklara öldürücü etki yapabilece ini ortaya koymaktadır.

Ara tırmamızda, endosülfan toksisitesinin balık büyüklü ü ve su alkalinitesine göre de i ti i belirlenmi tir. Ayrıca
alkalinite ko ullarında test sularının artan pH de erlerine ba lı olarak endosülfan toksisitesi etkilemi tir. Aynı testlerde 
endosülfan toksisitesinin test suyu sıcaklı ı artı ına paralel olarak arttı ı tespit edilmi tir. Schoettger (1972) gökku a ı
alabalık yavruları ve yumurtalarını kullanarak yapmı  oldu u bir ara tırmada, test suyu sıcaklı ı ve farklı alkalinitesinin 
endosülfanın toksisitesi üzerine etkili oldu unu belirlemi tir. Aynı çalı mada, balık büyüklü ü arttıkça endosülfanın
LC50 de erinin azaldı ı vurgulanmı tır.  Çalı mamızda endosülfan toksistesinin, balık büyüklü ü ile test suyunun 
fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre de i imine yönelik elde etti imiz sonuçların Schoettger (1972)'in bulgularıyla
benzerlik gösterdi i görülmektedir. 

Histopatolojik testlerde endosülfanın, gökku a ı alabalıklarının karaci erlerinde ödemlere ve nekrozlara neden oldu u
ve böylece karaci erin i levini yitirdi i saptamı lardır. Anderson ve ark., (2002) yaptıkları çalı mada organoklor 
pestisit olan endosülfanın balıkların doku ve organlardaki hücreleri önemli derecede etkiledi ini belirlemi lerdir. Ba ka
bir çalı mada endosülfanın balıkların karaci erlerinde hücreleri olumsuz etkileyerek ölümlerine neden oldu u
bildirilmi tir (Anderson ve ark., 2002). Çalı mamızda test sonrası normal ortama alınan gökku a ı alabalıklarının
ölmeleri bu nedenlerden kaynaklandı ı söylenebilir. Endosülfanın balıkların karaci erlerin önemli morfolojik 
de i imler yaparak hücre ölümlerine neden oldu u ve bu durumun karaci erin fonksiyonunu yitirmesine sebebiyet 
verdi i belirtilmi tir (Arnold ve ark., 1996; Braunbeck ve ark, 1999;  Pandey ve ark., 2001).  

Endosülfana maruz bırakılan gökku a ı alabalıklarının böbrek ve dalaklarındaki hematopoietik dokuda ve renal 
tübüllerde hücre ölümlerinin yaygın ekilde ortaya çıktı ı saptanmı tır. Bu iki organın yapısında meydana gelen 
de i ikliklerin dola ım ve bo altım sisteminin bozulmasına neden oldu u tespit edilmi tir. Leblond ve ark. (2001)  
endosülfanın alabalıkların ön ve arka böreklerinde önemli hücre ölümlerine neden oldu unu tespit etmi lerdir. Yine 
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yapılan benzer bir çalı mada, endosülfanın alabalıkların böbreklerindeki enzim salgısını etkiledi ini saptamı lardır
(Dorval ve ark., 2003). 

SONUÇLAR
Endosülfan aktif maddesi içeren pestisitlerin tarımsal faaliyetlerde kullanılarak alıcı ortamdaki konsantrasyonlarının 1.3 

g L-1 üzerine çıkması durumunda gökku a ı alabalıkları üzerine toksik etki yapabilir. Endosülfanın gökku a ı
alabalıklarına olan toksik etkisi büyüklük ve sıcaklıktan etkilendi i için, 1.3 g L-1’den daha dü ük konsantrasyonlar 
larva ve balık yavruları üzerine toksik etki yapabilir. Bu yüzden endosulfanın kullanıldı ı bölgelerle ba lantılı olan 
sularda üretim yapan balık çiftliklerinin de bu tehlikeden dolayı daha dikkatli olması gerekir. Ayrıca pestisit 
kullanıcılarının da  belirtilen kullanma oranının üzerine çıkılmaması  alıcı ortamlarda olu abilecek toksik risklerin 
azaltılması yönünden oldukça önemlidir. 
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DELTAMETR N N LEB STES BALIKLARINDAK (Poecilia reticulata)L PAZ 
AKT V TES  ÜZER NE ETK S *

EL F GÜNE , SEDAT V. YERL

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü SAL, Beytepe - ANKARA 

ÖZET 
Yaygın olarak kullanılan bir sentetik piretroid pestisit olan deltametrinin, lebistes (Poecilia reticulata) balıklarındaki
lipaz enzim aktivitesi üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile bu çalı ma gerçekle tirilmi tir. Çalı mada, her biri 10 
balık içeren 6 akvaryumdan, 1 tanesi kontrol grubu olarak bırakılarak, di er 5 tanesine 1 saat boyunca 0,02 g, 0,04 g, 
0,06 g, 0,08 g, 0,1 g konsantrasyonlarında deltametrin verilmi tir.  Balıklar, ölüm hali beklendikten sonra, ezilerek, 
tampon çözelti yardımıyla homojenize edilmi tir. Homojenat bir seri i lemden geçirilerek lipaz aktivitesi tayini için 
hazır hale getirilmi tir. Hazırlanan süpernatantın KOH ile titrasyonunda harcanan KOH miktarına göre hesaplama 
yapılarak lipaz aktivitesi tayin edilmi tir. Elde edilen sonuçlarda, deltametrinin lipaz aktivitesini inhibe etti i
görülmü tür. Artan deltametrin miktarıyla beraber, lipaz aktivitesi dü ü  göstermi tir. Kontrol grubunda lipaz aktivitesi 
5 u/d çıkarken, en yüksek konsantrasyon olan 0,1 g/l deltametrine maruz kalan balıklarda aktivite 2,5 u/d olarak 
bulunmu tur. Sindirim enzimi olan lipazın aktivitesinin azalması, belki de besin kullanımı üzerine olumsuz etki 
yapması ve balı ın fizyolojik durumunun olumsuz yönde etkilenmesi söz konusu olabilecektir. 
Anahtar sözcükler: Poecilia reticulata, deltametrin, lipaz, piretroid insektisitler 

EFFECT OF DELTAMETHRIN ON ACTIVITY OF LIPASE IN GUPPIES (Poecilia reticulata)

ABSTRACT
In this study, effect of the deltamethrin, used widely as an insecticide, on the lipase activity of the Poecilia reticulata 
was studied.  Total 6 group, 1 control group and 5 separate groups that exposured to different doses of deltamethrin 
were studied. Titration method was used to determine the lipase activity. Fishes exposured to deltamethrin in 
concentrations of 0,1g, 0,08 g, 0,06 g, 0,04 g, 0,02 g for one hour in 5 separate aquariums each containing ten fishes. 
Fishes were homogenized by the buffer solution. Some processes applied to the homogenat for the determination of the 
lipase activity. Prepared supernatant was titrated with KOH and the lipase activity was determined according to the 
amount of KOH used.The results revealed that deltamethrin inhibite the lipase activity. When the amount of the 
deltamethrin was increased, lipase activity decreased. While the lipase activity in the control group was 5 u/d, in the 
group that the fish are exposed to the highest dose of deltamethrin as 0.1 g/L, the lipase activity was found to be 2.5 u/d. 
Decrease in the activity of lipase which is a digestion enzyme may have a negative effect on nutrition and can effect the 
physiological conditions of the fish negatively. 
Keywords: Poecilia reticulata, deltamethrin, lipase, pyrethroid insecticides 

*Bu metin, Elif Güne ’in bilim uzmanlı ı tez çalı masının (HÜ FBE) bir kısmı ile hazırlanmı tır
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KÜÇÜK MENDERES NEHR ’N N (SELÇUK- ZM R) A A I HAVZASINDAK
K RL L N MAKRO BENT K OMURGASIZLAR KULLANILARAK SAPTANMASI 

SÜLEYMAN BALIK, M. RU EN USTAO LU, MURAT ÖZBEK,SERAY YILDIZ, AY E TA DEM R, AL
LHAN

E. Ü. Su Ürünleri Fakültesi,Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 
çsular Biyolojisi Anabilim Dalı, 35100 Bornova- ZM R

ustaoglu@sufak.ege.edu.tr

ÖZET 
K.Menderes Nehri’nin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde kalan a a ı havzasında, Mayıs 2003 ile Nisan 2004 tarihleri 
arasında aylık olarak 6 istasyondan makro bentik omurgasız örneklemeleri yapılmı tır. Makro bentik örnekler, Ekman 
Grab ile alınan çamur örneklerinin 500 µm göz açıklı ındaki elekten geçirilmesiyle elde edilmi  olup %4’lük formolde 
fikse edilmi lerdir. Toplanan bentik materyal kalitatif ve kantitatif olarak de erlendirilmi tir. Kantitatif analizlerde 
frekans ve baskınlık indeksleri kullanılmı tır. Bentik omurgasızlardan yararlanılarak su kalitesinin belirlenmesi için 
Belçika Biyotik ndeksi’nden yararlanılmı tır. Çalı ma sonucunda 8 ordoya ait toplam 44 takson saptanmı tır. Yapılan
kimyasal ve biyolojik tayinler sonucunda, Küçük Menderes Nehrinin su kalitesi seviyesinin “A ırı Kirli Sular” grubuna 
girdi i tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Küçük Menderes Nehri, kirlilik, makro bentik omurgasızlar, biyotik indeks, Türkiye.  

ABSTRACT
Determination of Pollution at Lower Basin of Küçük Menderes River (Selçuk - zmir) by Using Macro Benthic 
Invertebrates. At the lower reaches, located in Selçuk district, of Küçük Menderes River macro benthic invertebrates’ 
samplings were performed monthly at six stations between May 2003 and April 2004. Macro benthic samples were 
obtained by sifting of mud samples, taken by an Ekman Grab, with a 500 µm mesh sized sieve and then they were fixed 
with 4% formalin solution. Collected benthic materials were studied both qualitative and quantitatively. In quantitative 
analysis, frequency and dominancy indices were used. In order to determine the water quality by using macro benthic 
invertebrates, Belgium Biotical Index was used. As a consequence, 44 taxa belonging to 8 order were determined. As a 
result of chemical and biological indications, the water quality level of Küçük Menderes River was included to 
“Heavily Polluted Waters” group. 
Keywords: Küçük Menderes River, pollution, macro benthic invertebrates, biotic index, Turkey. 
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ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLER NE BAZI DO AL VE 
SENTET K P GMENT MADDELER LAVES N N DER  RENG  ÜZER NE ETK LER

BRAH M D LER 1 BELG N HO SU 2 YILMAZ EMRE 1 HÜSEY N SEVG L 1

1 Akdeniz Su Ürünleri Ara tırma Üretim ve E itim Enstitüsü, ANTALYA 
2 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yeti tiricilik Bölümü,Bornova/ ZM R

idiler@yahoo.com

ÖZET 
Alabalık (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Karma Yemlerine Bazı Do al Ve Sentetik Pigment Maddeleri lavesinin
Deri Rengi Ve Büyüme Üzerine Etkileri: Alabalıkların deri ve etindeki arzu edilen pembe-kırmızı renk karotenoid 
grubu renk maddeleri tarafından sa lanmaktadır. Do al ve sentetik renk maddelerinin büyüme ve  derideki birikimleri 
ile ilgili parametreleri kar ıla tırmak amacıyle yapılan bu çalı ma; 100 g.'lık alabalıklarda 7 grup halinde (30 ve 60 
ppm.astaksantin ilaveli A1 ve A2, 30 ve 60 ppm. kırmızı biber ilaveli K1 ve K2, karides artık unu ilaveli P1 ve P2) ve 3 
ay süresince düzenlenmi tir. Büyüme parametrelerinden olan spesifik büyüme oranı (SBO) en yüksek 0.84 ile K2 ve 
0.83 ile A1, en dü ük 0.54 ile C0 grubunda elde edilmi tir. Yem de erlendirme oranı (YDO) olarak en yüksek de er
1.38 ile A1’de en dü ük de er ise 2.23 ile C0 grubunda elde edilmi tir (p<0.05). Derideki karotenoid birikim katsayısı
en yüksek 0,56 ile A1 ve en dü ük 0,09 ile P2 gruplarında bulunmu tur (p<0.05). Deneme gruplarında deride fiziksel 
de erlendirme hunter L*, a, b* CIE (1976) olarak yapılmı tır. Buradaki tristimulus de erlerinden olan a de eri;
0.76±0.35cd (C0) – 2,60±0,35b (A2) arasında, b de eri 7,45±0.21c (C0) – 9,85±0.21d (A1) arasında ve L de eri
65,32±0.5d (A2) – 77,23±0.47a (C0) arasında bulunmu tur (p<0.05).
Anahtar kelimeler: Gökku a ı alabalı ı, deri pigmentasyonu, hunter L, a, b, spesifik büyüme oranı, yemden 
yararlanma oranı,

ABSTRACT
The Effects Of Adding Natural and Synthetic Pigment Materials To Diets On Skin Coloration and Growth Performance 
of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W.,1792): The desired pink to red colour in flesh of rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss) is obtained by the pigment materials known as carotenoids. This study was conducted  the 
effects on growth parameters of rainbow trout and determine retention  of natural (red papper meal; 30 ppm K1, 60 ppm 
K2, shrimp by products meal 30 ppm P1, 60 ppm P2) and synthetic carotenoids  (Carophyll pink, astaksantin,  30 ppm 
A1, 60 ppm A2) sources in fish skin This study allocated seven groups average of 100 g rainbow trout in three months. 
Growth data were obtained of the best of the specific growth rate (SGR) 0.83 in A1 and 0.84 in K2, the lowest 0.54 in 
C0. FCR were obtained the best value of 1.38 in A1 and worsth value 2.23 in C0. Weight gain and feed conversion ratio 
were different amongst the treatments (p<0.05). The value of retention coefficient (Rc) were obtained max. 0,56 in A1 
groups and minimum 0,09 in P2 (p<0.05). Physical evaluation reflected by CIE (1976) (L*, a*, b*) color characteristic 
at during the experiment. Tristimulus chromometer L* values from 65,32±0.5d in A2 to 77,23±0.47A in C0, a* values 
ranged from 0.76±0.35cd in C0 to 2,60±0.35b in A2, b* values from 7,45±0.21c in C0 to 9,85±0.21d in A1 groups 
(p<0.05).
Keywords: rainbow trout, skin  pigmentation, hunter L, a, b, specific growth rate, feed conversion ratio,

G R
Karotenoidler canlı organizmada yaygın olarak yer almakta ve do ada yakla ık 600 kadar çe idi bilinmektedir (21). 
Bitki ve hayvanlar aleminin ço unda bulunmakla beraber, sadece bitki ve protistlerden de sentez edilebilmektedir (38). 
Dünyada alabalık ve salmon üretiminin artmasına ba lı olarak, sözkonusu balıkların yemlerinde de sentetik karotenoid 
kullanımı artı  göstermi tir.

Örne in dünyada alabalık ve salmon yeti tiricili inin en çok yapıldı ı bilinen skandinav ülkelerinde1990'da kültür 
salmonlarında 10.000 kg. karotenoidli yem kullanılmı tır. Bunun için 1000 $/kg.'ın üzerinde sentetik karotenoid 
ürünleri için para ödenmi  olup, buna ba lı olarak yem ve ürün fiyatları da % 10-15 artı  göstermi tir (32). ili'de
yapılan bir çalı mada ticari balık yeti tiricili inde  balık etinde karotenoid birikimi % 4'den % 10'a çıkarıldı ında her 
10.000 ton balık için yılda 10 milyon $ yemde tasarruf sa lanabilece i bildirilmektedir (13). Yeti tirilen alabalık ve 
salmonlarda et rengi, tüketici tercihlerinde belirleyici bir rol almaktadır. tüketiciler genelde ho a giden pembe et renkli 
balıkları tercih etmekte ve bu ürünlere daha fazla fiyat vermektedirler. Balık etinde görülen renk, lezzet üzerinde 
herhangi bir etki yapmamasına ra men, tüketicinin tercihinde önemli kalite kriterlerinden birisidir. Çünkü ürünün 
do allı ı tüketici tercihinde etkili olmaktadır. Bu yüzden örne in çipura balı ının etinin beyaz , mercanın derisinin 
pembe olması istenirken, alabalı ın etinin pembe veya pembe-kırmızı arasında bir renk olması tercih edilmektedir (5). 
Karides artıklarının gökku a ı alabalıklarında 7 ay için karma yeme % 10-20 oranında katıldı ında pigmentasyonda 
kabul edilebilir de erdir (34). Krill (Euphacia superba, Euphacia pacifica), kopepodlardan Calanus finmarchius ve 
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kırmızı yengeç (Pleuroncodes planipes) salmonid etlerinde iyi pigment etkisi gösteren kabuklulardır. (34). Ba ka bir 
çalı mada, kırmızı yengeç ve karides atıklarından ekstrakte ettikleri karotenoidleri karı tırarak salmonidlerde denenmi
ve iyi bir renklenme elde edildi i bildirilmi tir (14). Do al kaynaklar arasında önemli bir pigment kayna ı da maya 
(Phaffia rhodozyma)’dır. Sözkonusu maya içinde astaksantin esas pigment maddesi olup, 50-800 mg/kg. karotenoid 
içermektedir. (10,  23). Kültüre alınan Caranx delicatissimus balıklarının yemlerine % 5-10 oranında Spirulina maxima
türü algle yapılan besleme çalı masında balıklarda önemli oranda renklenme gözlenmi tir (21). Balıkların ve özellikle 
alabalıkların karma yemlerinde renk maddesi olarak do al karotenoid kaynakları yanında, kimyasal sentez yolu ile elde 
edilen do ala özde  sentetik karotenoidler yaygın bir ekilde kullanılmaktadır. 1980'li yıllara kadar sentetik 
kantaksantin yo un olarak kullanılırken, daha sonraları daha etkili ve do ala yakın olan Carophyll pink ticari ismiyle  % 
8 aktif madde içeren astaksantin, kantaksantinin yerini almı tır (35, 37). Astaksantin, kantaksantinden gökku a ı
alabalı ı ve atlantik salmonlarda önemli oranda yüksek seviyede birikim yapmakta olup (yakla ık 1.3 kat daha fazla) , 
baskın bir karotenoiddir (4, 9, 24, 25, 37). Do al salmonlarda astaksantin ve türevleri (3S,3'S - 3R, 3'S - 3R,3'R),
balıkların midelerindeki zooplankton veya zooplanktonların sindiriminden elde edilmektedir. Yapılan çalı malarda 
salmon grubu balıkların üç esterleride absorbe ettiklerini ortaya çıkarmı  olup, bu esterlerin yemde kullanım oranlarının
(1 : 2 : 1) eklinde olması gerekti i bildirilmi tir (26). Karotenoidlerin % 90'ı dokularda ve balık etinde lokal olarak 
bulunmakta, fakat yo un miktarlarda olgunla mı  balıkların deri ve ovaryumlarında bulunmaktadır (16). Balıklarda
karotenoidlerin birikimi bazı faktörlerle ili kisine ba lıdır Bunlar; sindirim sistemindeki emilim etkisi, transport 
(ta ıma) kapasitesi, çe itli dokularda mekanizmaların birikimi ve metabolizma ve bo altım oranı gibi faktörlerdir (36). 
Vücuttaki toplam karotenoid miktarının büyük oranı larva, yavru ve cinsi olgunlu a ula mamı  gökku a ı alabalı ının
derisinde (% 10’u) toplanmaktadır (19, 36). Derideki karotenoidler lateral çizgi boyunca pembe bantta bulunmaktadır.
Karotenoidsiz pigmentlerin genellikle eritroforlarda bulunmasına kar ın, karotenoidler ksantoforlarda lokalize 
olmu lardır (11). Astaksantin içeren yemlerle beslenen gökku a ı alabalı ının derisindeki karotenoidler ba lıca
astaksantin ile mono ve diesterlerinden olu maktadır (3). Cinsel olgunla ma esnasında karotenoidler harekete geçmekte 
ve erkeklerde deriye, di ilerde yumurtalara transfer olmaktadır (33, 36). Üreme göçü esnasında ise karotenoidlerin 
önemli bir miktarı alabalı ın yumurtalarına transfer olup, toplam vücut karotenoidlerin % 18’i yumurtalarda, bir 
kısmıda spermlerinde bulunmaktadır (27). 1994 yılında A.B.D. Tarım ve Sa lık Örgütü tarafından astaksantinin 
herhangi bir kanserojen etki yapmadı ını ve alabalıkların pigmentasyonu için kullanılabilece inin onayladı ını, benzer 
ekilde skandinav ülkelerinde de sözkonusu izinin verildi i belirtilmektedir (8, 26). Pazarda tüketicinin seçimini 

etkileyecek ve iste ine cevap verebilecek ürünün görünü ü, rengi, tazeli i gibi fiziksel özelliklerin bulunması
istenmektedir. Tüketicinin iste ini kar ılayan standart ürünler elde edilmesi, bugün ülkemiz ihracatında önemli bir pazar 
ortamının olu turulması ve devamlılı ı açısından büyük önem ta ımaktadır.
Bu çalı mada kültürü yapılmakta olan alabalıkların yemlerine do al (kırmızı biber unu, karides artık unu) ve sentetik 
(astaksantin) pigment kaynaklarının belli oranlarda ilavesi ile derideki renk de i imi üzerine etkisi ara tırılmı tır.

MATERYAL VE METOD 
Materyal 
Ara tırmada, balık materyali olarak kültürü yapılan gökku a ı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) kullanılmı tır.
Alabalıklar ortalama 100 g. a ırlı ında, her grupta 200 adet olmak üzere 7 grup üzerinden toplam 1400 balık
kullanılmı  ve denemeler zmir-Bergama'daki özel sektöre ait bir çiftlikte yürütülmü tür. Ara tırmada yem materyali 
olarak gruplarda ortalama % 46.34 - 48.65 HP. ve 3250 kcal/kg. S.E. ve 3000 kcal/kg. S.E. içerecek ekilde 7 ayrı yem 
(1'i kontrol, 6'sı çe itli renk maddeleri ilaveli) hazırlanmı tır. Yemler, Çizelge.1'de verilen yem rasyonuna göre 
hazırlanmı tır.

Çizelge.1  Gruplara göre hammaddelerin karı ımdaki oranları ve besin madde içerikleri (%)
Table.1: Ingredients (g/kg) and chemical analysis (5) of experimental diets 

Yem Hammaddeleri       G      R       U       P       L        A        R 1

 K0 A1 A2 K1 K2 P1 P2 
Balık Unu 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 
Soya unu 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Tam ya lı soya unu 10.00 10.00 10.00 10.00 8.20 5.80 --- 
Et-kemik unu 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.80 
Bu day unu 5.80 5.76 5.72 2.00 --- --- --- 

Vitamin premiksi 
2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Mineral premiksi 
3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Balık ya ı 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Antioksidant 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 
Astaksantin --- 0.04 0.08 --- --- --- --- 
Kırmızı biber unu --- --- --- 3.80 7.60 --- --- 
Karides artık unu --- --- --- --- --- 10.00 20.00 
TOPLAM     100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Besin Maddeleri K0 A1 A2 K1 K2 P1 P2 
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Kuru Madde 92.00 92.21 92.26 92.42 92.46 92.15 92.19 
Ham Protein 46.55 46.54 46.53 46.67 46..34 48.45 48.65 
Ham Ya  14.71 14.71 14.71 15.02 15.13 14.32 13.69 
Ham Selüloz 2.35 2.35 2.35 3.00 3.60 1.97 1.60 
Ham Kül 14.43 14.43 14.43 14.50 14.59 16.31 18.25 
Kalsiyum 4.14 4.14 4.14 4.14 4.13 5.08 5.54 
Fosfor 2.46 2.46 2.46 2.45 2.4 2.58 2.50 
Top.ksant.(mg/kg) --- 30 60 30 60 30 60 
DE (kcal/kg)* 3182 3181 3180 3162 3134 3139 3104 

1)K0 (kontrol),  A1 (30ppm) -A2  (60 ppm): Astaxanthin, K1 (30ppm) -K2 (60 ppm): kırmızı biber unu, P1 (30ppm) -
P2 (60 ppm): karides artıkları unu 
2) Vitamin karı ımı: 1 kg.'da  18.000 IU A, 2.000 IU D3, 200IU E, 12 mg. K, 150 mg. C, 30 mg.B2, 20 mg.B1, 0.05 

mg. B12, 20 mg. pyridoxine, 10 mg. pantotenik asit, 220 mg. niacin, 210 mg. inositol, 5 mg. folik asit, 0.5 mg. biotin, 

ve 2.000 mg. kolin bulumaktadır.
3) Mineral karı ımı: 1 kg.'da70 mg. çinko, 60 mg. mangenez, 60 mg. magnezyum, 4 mg. demir, 2 mg. bakır, 1.5 mg. 
iyot, 0.5 mg. kobalt, 0.05 mg. selenyum bulunmaktadır.

Denemede 7 farklı yem gruplarında karotenoid kayna ı olarak  30 ve 60 ppm.'lik astaksantin, 30-60 ppm.'lik kırmızı
biber ve 30-60 ppm.'lik karides artıkları unu ve hiçbir pigment maddesi içermeyen kontrol grubundan olu turulmu tur.
Karma yemlerin olu turulmasında kullanılan yem hammaddeleri ve karotenoid kaynakları piyasadaki çe itli firmalardan 
elde edilmi tir. Bunlardan astaksantin sentetik renk maddesi % 8'lik (karofil pink) ticari ismiyle Roche firmasından toz 
halde, tatlı kırmızı biber unu baharatçılardan, karides artıkları unu ise karides i leme yapan özel bir firmadan i leme 
sonrası atılan karides kabukları temin edilerek, bunlar gölgede kurutulmu  ve un haline getirilerek kullanılmı tır.

Metod  
Deneme Düzeni ve Yürütülmesi: Deneme, (8x2x1 m.) ebatlarında 4 ayrı havuzda yapılmı  olup,  her bir havuz a larla
2’ye bölünerek 8 grup olu turularak iki paralelli olarak düzenlenmi tir. Her gruba ort. 100 g. a ırlı ında 200'er adet 
gökku a ı alabalı ı stoklanmı tır. lk 2 hafta süresince bütün gruplar kontrol grubu yemle beslenerek normal ticari 
yemle beslenerek stoklandıkları havuzlara adapte edilmi lerdir. 15 gün sonra deneme yemleri ile beslenmeye 
ba lanılmı tır. Denemede kullanılan gruplara ili kin havuz numarası ve renk maddesi adı ve toplam ksantofil de erleri
Çizelge.2’de verilmektedir. 

Çizelge.2  Gruplardaki renk madde kayna ı, toplam pigment miktarları ve kullanım oranları(mg/kg) 
Table.2 Ingredients (mg/kg), source of pigment and  amount of total pigments (mg/kg) of experimental groups 

1) K0 (kontrol),  A1 (30ppm) -A2  (60 ppm): 
Astaxanthin, K1 (30ppm) -K2 (60 ppm): kırmızı
biber unu,
P1 (30ppm) -P2 (60 ppm): karides artıkları unu 

Deneme süresince balıkların biyometrik 
ölçümleri (total boy ve vücut a ırlıkları) 15 
günde bir yapılmı tır. Biyometrik ölçümlerde 1 
mm. hassasiyetli ölçüm tahtası ile 0.1 g. 
hassasiyetli elektronik terazi kullanılmı tır.
Balıklarda renk analizleri için ise; ba langıçta
adaptasyon havuzundan, deneme ba lamasından
bitinceye kadar ise her gruptan ayda bir olmak 

üzere 5’er adet balık yakalanıp, derileri önce effaf naylon ile daha sonra alüminyum folyo ile ı ık almayacak ekilde
paketlenip –20 ºC'de derin dondurucuda analizler yapılıncaya kadar stoklanmı tır. Deneme süresince izlenen mutlak 
büyüme; canlı a ırlık (g.), total boy (cm.) olarak ifade edilmi tir.
Deneme kullanılan yemlerde kuru madde (105 ºC'lik etüvde), ham protein (kjeldahl yöntemi, Nx6.25), ham kül (550 
ºC'lik yakma fırınında), ham ya  (soksolet cihazında eksktraksiyon olarak) ve ham selüloz (Lepper metodu ile) 
analizleri Weende, kalsiyum ve fosfor analizleri ise permanganimetrik ve kolorimetrik yöntemlerinden yararlanılarak,
E.Ü.Su ürünleri Fakültesi Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Laboratuvarında gerçekle tirilmi tir (1, 17). 

Alabalıkların Deri Renginin Ölçülmesi  
Kimyasal yöntem (Spektrofotometrik Ölçüm): Analizi yapılan balı ın derisi mikserle kıyılarak 20 g. tartıldı. Tartılan
örne in üzerine 0.2 g susuz NaOH ve 50 ml. aseton ilave edilerek cam baget yardımı ile karı tırıldı. Bir müddet sonra 
renklenen aseton alındı ve 50 ml. daha aseton ilave edilip karı tırıldı. Bu i leme aseton renksiz kalıncaya kadar devam 
edildi. Asetonla ekstraksiyon i lemi, beherlerin a zı kapatılarak rengin etten asetona tam olarak geçebilmesi için 
yakla ık 2-3 gün + 4 C’de buzdolabında bekletildi. Ekstraksiyon sonucu toplanan toplam aseton miktarı 20 ml. olarak 
alındı. Alınan örnek asetondaki partiküllerin çökmesi için 5000 dev./dk. hızda 3 dakika süresince çalı tırıldı ve tüplerin 

Grup
No 1

Renk maddesi 
kayna ı

Toplam pigment 
miktarı (mg/kg) 

Karmadaki 
oranları
(mg/kg) 

A1 Astaksantin 80.000 30 
A2 Astaksantin 80.000 60 
K1 Kırmızı biber 802 30 
K2 Kırmızı biber 802 60 
P1 Karides atıkları

unu
285 30 

P2 Karides atıkları
unu

285 60 

K0 Pigmentsiz 0 0 
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üzerinden bir miktar çökeleksiz olarak pipetle çekilerek aletin 1 cm.’lik küvetin tüpüne konuldu. Spektrofotometrede 
sıfır ayarı yapıldıktan sonra 474 nm. dalga boyunda örnekler saf asetona kar ı okundu. Ekstinksiyon katsayısı (474 nm) 
ölçülerek, mg. astaksantin cinsinden hesap edildi. Hesap edilen miktar, derideki karotenoid konsantrasyon miktarı
olarak kaydedildi. Balık derisinde yapılan spektrofotometrik absorbans de erleri konsantrasyon de erlerine çevrildikten 
sonra a a ıdaki formüller yardımı ile balık derisinde karotenoid birikim katsayısı (21)’den modifiye edilerek a a ıdaki
gibi hesaplanmı tır.

                                                  (P.K.son-P.K.ilk) x (Son D.A.- lk D.A.) x ( n)
 Karotenoid Birikim Katsayısı(KBK)  =    ----------------------------------------------------------x 100 
                                                                                             (T.Y.T.) x (Y.P.K .) 
Bu formülde;  
P.k. son - P.k. ilk  : Doku biti  ve ba langıç pigment konsantrasyonu (mg/kg) 
Son D.A  - lk D.A. : Deneme sonu ve ba ı doku a ırlıkları (g) 
Doku A ır.  :Ort. canlı a ır. x Doku a ır.nın vücut a ır.’na göre %’si (deri için 0.08) 

n   :Grup toplam balık sayısı
T.Y.T.   :Toplam yem tüketimi  
Y.P.K.   : Yemdeki pigment konsantrasyonu (ppm.) 

Fiziksel yöntem (Kolorimetrik Ölçüm): Alabalıkların deri rengi, Hunterlab-Datacolor,  D-65 reflektans kolorimetresi 
ile ölçülmü tür. Sözkonusu cihaz, bilgisayar ekranına ba lı olup,   1.2 cm ı ık kayna ı yansıtarak objektif bir okuma 
yapmaktadır. Okuma yapılacak derinin 3 bölgesinden (dorsalin posterioru, adipozun anterioru ve kuyruk bölgesinin 
anterior kısmı) okuma yapılarak ortalama de er bulunmu tur. Hunterlab, D-65 reflektans kolorimetresi beyaz renge 
standardize edilerek alabalıkların derilerinde  L, a,  ve b de erleri ölçülmü tür. Bu de erlerden; L (+) açıklık  (-) 
koyuluk, a  (+) kırmızılık        (-) ye illik, b (+) sarılık  (-) mavilik özelliklerini belirtmektedir (30, 39). 
statistiki Analiz: Denemedeki bütün veriler, Excel 4.0 istatistik paket programı kullanılarak, varyans analizleri 

yapılmı tır. Varyans analizi sonucu ortaya çıkan farklılıklar, Duncan çoklu testine göre de erlendirilmi tir (6). 

BULGULAR
Suyun fiziko-kimyasal özelliklerinden sıcaklık; 10.12±0.11 C, çözünmü  oksijen 8.2±0.05mg/l, ve pH 7.6±0.02 olarak 
ölçülmü  olup deneme süresince suyun fiziko-kimyasal özelliklerinde herhangi bir olumsuz de ere rastlanmamı tır.
Deri Karotenoid Birikim Katsayısı (Rc); Spektrofotometrik ölçümler sonucu elde edilen karotenoid konsantrasyon 
de erleri, metod bölümünde verilen formüller yardımı ile hesaplanarak, bunlara ili kin karotenoid birikim katsayısı (Rc) 

ekil.1’de verilmektedir. 
ekil 1. Dönemler göre gruplara ait deri Rc de i imleri 

Fig.1 Change of Rc in skin periods of 
experimental groups 

ekil.1’deki sonuçlara göre 
denemenin 1. ay sonu  karotenoid birikim 
katsayı de erleri hemen hemen birbirlerine 
yakın olarak 0.01 ile 0.09 arasında de i im 
göstermektedir. Deneme sonu olan 3. ay sonu 
ölçümlerde ise en yüksek de er 30 ppm. 
astaksantin ilaveli A1 grubunda 0.56, en 
dü ük de er 60 ppm. karides artık unu ilaveli  
P2 grubunda 0.09 olarak elde edilmi tir. Yine 
bu dönemde de 2. dönemde oldu u gibi dü ük
pigment ilaveli gruplarda yüksek de er,
yüksek pigment ilaveli gruplarda dü ük

de erler bulumu tur.

Hunter L, a, b De erleri (Fiziksel Ölçüm, Hunter and Harold, 1987)

Hunter L; Dönemlere göre Hunter L, a ve b sonuçları Çizelge.3 ve ekil.2a, 2b, 2c’de verilmektedir. L de eri;
deneme ba ı ölçümde (L-0) her grupta hemen hemen yakın de erler çıkmı  olup, 72.30±0.12 ile 74.69±0.52 arasında
de i iklik göstermektedir. Bu dönemde gruplar arasında yapılan varyans analizinde ortalamalar arası fark istatistiki 
açıdan önemsiz bulunmu tur (p>0.05).
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Çizelge.3 Dönemlere göre gruplara ait deri hunter L, a ve b de erleri (14) 
Table.3 Value of hunter L, a, b in skin of experimental groups 

K0 (kontrol),  A1 (30ppm) -A2  
(60 ppm): Astaxanthin, K1 
(30ppm) -K2 (60 ppm): kırmızı
biber unu,
P1 (30ppm) -P2 (60 ppm): 
karides artıkları unu 

Deneme sonu olan 3. ay sonunda 
(L-3) yapılan ölçümlerde ise L 
de eri bakımından en yüksek 
de er di er dönemlerde oldu u
gibi 77.23±0.47 ile pigment 
ilavesiz K0 grubunda elde 
edilirken, en dü ük de er de 
65.32±0.50 ile A2 grubunda elde 
edilmi tir. L de erinin dü üklü ü
kırmızılık kriteri olan a ve sarılık
kriteri olan b de erinin
yüksekli ine bir i aret  olabilir. 
Bu gruptaki varyans analizinde 
gruplar arası ortalamaların farkı
istatistiki açıdan önemli 
(p<0.05), yapılan Duncan 
testinde A1, K1, K2 ve P2 
grupları arasındaki fark önemsiz 
çıkmı tır p>0.05). 
Hunter a: Hunter a de erleri

deneme ba ında (a-0), -0.06±0.24 ile -0.10±0.36 arasında de i mekte ve gruplar arasındaki farklılık istatistiki açıdan
önemsiz bulunmaktadır (p>0.05). Deneme sonu ölçümlerde varyans analizine göre ortalamalar arası fark önemli 
(p<0.05), yapılan Duncan testine göre K1 ve P1 grupları arasındaki fark önemsiz bulunmu tur (p>0.05).

Hunter b; Hunter b de erlerine ait ortalamalar deneme ba langıcında (b-0), 6.24±0.89 (A2) ile 7.87±0.85 (K0) arasında
de i im göstermi  ve gruplar arası farklılı ın varyans analizine göre istatistiki açıdan önemsiz oldu u görülmü tür
(p>0.05). Deneme sonu olan 3.ay sonu (b-3) de erlendirmelerde ise en yüksek b de eri 9.85±0.21 ile A1 grubunda, en 
dü ük b de eri ise 7.45±0.21'luk bir de erle K0 grubunda elde edilmi tir. Hunter b de erleri bakımından ortalamalar 

arası fark, varyans analizine 
göre önemli bulunmu  olup 
(p<0.05), yapılan Duncan 
testinde A1, K1, K2 ve P2 ile 
A1 ve K1 grupları arasındaki
farklılık ise önemsiz 
bulunmu tur (p>0.05).

ekil.2a : Dönemlere göre 
grupların deri hunter L
de i imleri 

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu çalı mada bazı do al ve sentetik karotenoid kaynaklarının gökku a ı alabalı ının deri rengine etkisi ve hunter L. a, 
b de erlerine ili kin etkileri ara tırılmı tır. Deneme; 90 gün süreli olarak pigment ilavesiz kontrol grubu (K0), 30 ve 60 
mg/kg oranlarında astaksantin (A1 ve A2), kırmızı biber unu (K1 ve K2) ve karides artık unu (P1 ve P2) ilaveli olarak 
toplam 7 grup halinde düzenlenmi tir.

Deneme sonunda gruplarda pigment kaynaklarına ve oranlarına ba lı olarak deri renk de i imleri kimyasal ve fiziksel 
olarak analizleri yapılmı tır. Balık derisinin rengi sübjektif olarak çe itli skalalar yardımı ile gözle veya objektif olarak 
kimyasal analiz ya da çe itli fiziksel aletlerle saptanabilmektedir. Skrede and Storebakken; Hunter’a (1975) atfen insan 
beyninin gördü ü renkleri hafızasında saklama kabiliyetinin zayıf oldu unu bu yüzden ürünlerin renklerinin kalitatif ve 
kantitatif yönden analizi için enstrumantel tekniklere ihtiyaç oldu unu bildirmektedirler (30). 

Gruplar 1 L- 0. gün L- 30. gün L- 60. gün L- 90. gün 
KO 72.45±0.65 74.04±1.26 75.55±1.28a 77.23±0.47a 
A1 73.62±0.41 71.33±0.88 69.72±1.28c 66..42±0.73abc 
A2 74.69±0.23 67.04±1.71 66.77±1.28d 65.32±0.5d 
K1 74.12±0.52 73.42±1.84 69.89±1.28c 68.20±0.11abc 
K2 72.30±0.12 71.50±0.93 69.72±1.28c 65.50±0.57abc 
P1 73.95±0.84 73.71±1.66 72.44±1.28bc 70.31±1.03a 
P2 73.24±0.61 72.58±1.22 71.26±1.28c 67.26±0.85abc 
 a- 0. gün a- 30. gün a- 60. gün a- 90. gün 
KO -0.08±0.52 -0.07±0.52a 0.46±0.43ca 0.76±0.35cd 
A1 -0.06±0.24 2.13±0.48b 2.37±0.43b 2.39±0.35c 
A2 -0.09±0.21 2.45±0.57b 2.54±0.43a 2.60±0.35b 
K1 -0.10±0.84 1.81±0.75c 1.92±0.43a 2.14±0.35cd 
K2 -0.10±0.36 2.02±0.66b 2.11±0.43a 2.30±0.35a 
P1 -0.08±0.42 0.75±0.75c 1.04±0.43a 1.11±0.35cd 
P2 -0.09±0.26 1.06±0.91c 1.25±0.43bca 1.81±0.35e 
 b- 0. gün b- 30. gün b- 60. gün b- 90. gün 
KO 7.87±0.85 7.34±0.52 7.16±0.20 7.45±0.21c 
A1 6.48±1.06 7.64±0.58 9.20±0.26 9.85±0.21d 
A2 6.24±0.89 7.13±0.46 8.21±0.49 8.64±0.39a 
K1 7.54±0.94 8.05±1.48 9.21±0.26 9.39±0.42d 
K2 6.71±1.23 7.81±1.12 8.71±0.40 9.21±0.42a 
P1 6.82±0.52 7.75±1.99 8.71±0.86 9.38±0.31ab 
P2 6.35±0.98 7.79±1.19 8.28±0.82 9.22±0.19a 
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Fig.2a: Change of hunter (L) in skin periods of experimental groups 
ekil.2b. Dönemlere göre grupların deri hunter a de i imleri 

Fig.2b: Change of hunter (a) in skin periods of experimental groups 
ekil.2c. Dönemlere göre grupların deri hunter b de i imleri 

Fig.2c: Change of hunter (b) 
in skin periods of 
experimental groups 

 Bu nedenle çalı mamızda
alabalık deri rengi kimyasal 
ve fiziksel olarak 
de erlendirmeye alınmı tır.

Pigment maddesi olarak 
sentetik maddelerden 
astaksantin seçilmesinin 
nedeni; do ala çok yakın bir 
sentetik madde olu u ve 
birçok ülkede kanserojen 

etkisi bulunmadı ından
yeme ilavesinin serbest 
bırakılması (ba ta Amerika 
ve skandinav ülkeleri 
olmak üzere), 
kantaksantinden 1.3-1.5 kat  
daha etkin olması gibi 
unsurlardan dolayıdır (7, 20, 
38). Sentetik pigment 
maddelerine alternatif olarak 
ise kırmızı biber ve karides 
artıkları unu kullanılmı tır.
Kırmızı biber unu balıkların

renklendirilmesinde do al bir pigment kayna ı olarak kullanılmakta olup, yeme genelde % 0.5-10 arası katılmakta ve 4-
6 haftada belirgin bir renk farklılı ı ortaya çıkmaktadır (2, 12). Karides artık unu ve karides unu gibi çe itli denizel 
karotenoid kaynakları ise birçok çalı mada kullanılmı tır (36). Bu çalı mada kırmızı biber unu 30 ppm.'lik grupta %4, 
60 ppm.'lik grupta % 7.5, karides artıkları unu 30 ppm.'likte % 10, 60 ppm.'lik grupta % 20 civarında katılmı lardır.

Alabalık derisinde fiziksel de erlendirme (hunter L, a, b); Gıda bilimleri ve balıkçılık ara tırmalarında renk ölçümü 
için reflaktometre cihazları alternatif teknik olarak kullanılmaktadır (15, 29 30). Çalı mada fiziksel de erlendirme için 
renk ölçüm cihazlarından Datacolor textflash reflaktometresi ile hunter L, a, ve b de erleri ölçülmü tür. Renk ölçüm 
cihazlarında de i ik tipte aydınlatıcılar kullanılmak olup, bunlar A, B, C ve D65   olarak isimlendirilmektedir. Gıdaların
renginin ölçülmesinde D65 ve C aydınlatıcıları daha çok kullanılmaktadır (15, 39).  D65 gün ı ı ını veren bir ı ık
kayna ı oldu undan çalı mamızda  D65 ı ık kayna ı kullanılmı tır. Renk ölçer aletlerle çalı ılırken gıdanın ölçülen 
kısmının çapı 2 cm., ı ık kayna ı çapı 8-12 mm., yüksekli i ise 1 cm. olmalıdır (29, 39). Yapılan çalı mada yukarıdaki
belirtilen de erlere uyulmu tur. Renk ölçer cihazında hunter (L, a, b) de erleri için örneklerin ölçülmesi dorsal 
yüzgecin alt kısmı (ense), adipozun ön kısmı (orta) ve kuyruk yüzgecin ön kısmı (kuyruk bölgesi) bölgelerinden
ölçümler yapılmı  ve ortalamaları alınarak o balı a ait sonuçlar alınmı tır (10, 18, 19, 28, 30).

King;  enstrumental analiz sonuçlarına göre hunter de erleri ile üründeki toplam karotenoid birikimi arasında 0.60-0.74 
arasında bir korelasyon, 0.88 ili kisi bulmu tur (15). Bu çalı mada ise sözkonusu de erler 0.52-0.85 olarak elde 
edilmi tir

Çalı mada hunter L, a, b reflaktometresinde ölçümün yapıldı ı ı ık kayna ı bölgesi 12 mm. olup, beyaz renge kar ı
standardize edilmi tir (28, 31). Çalı mada deride yapılan hunter L, a, b de erlendirmesinde yemde ve  dokuda 
karotenoid konsantrasyonu artı ına ba lı olarak kırmızılık kriteri olan a ve sarılık kriteri olan b de erinde artı , parlaklık
kriteri olan L de erinde azalı  görülmü tür. Ancak b de eri artı ı a’daki kadar belirgin olmamı tır (Çizelge.3).  Burada 
dikkati çeken bir husus deride (b) de erinin en yüksek oldu u  gruplar kırmızı biber ilaveli ve karides artık unu ilaveli 
K2 ve P2  gibi gruplarda çıkmasıdır. Buradan do al pigment kaynakları, özellikle deride sarılık rengini belirgin bir 
ekilde yansıtmaktadırlar. Bu durum deri rengi açısından önemli bir durumdur. Çünkü deri bünyesinde sadece 

kırmızılık de il, sarılık ve grilik renklerini de içermektedir. Sonuçta sentetiklere göre do al pigment maddelerinin bir 
avantaj olarak görülebilir. 
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Karotenoid konsantrasyonu artmakla beraber parlaklık azalmakta, kırmızılık artmaktadır (29,30). Kırmızılık
konsantrasyonu arttıkça (a) ve (b) de erlerinin artmakta, (L) de erinin azalmakta, kırmızılık konsantrasyon azaldıkça
ise (a) ve (b) de erlerinin azalmakta (L) de erinin artmaktadır (19). Aynı çalı mada, L = 52.1, a = 1.67, b = 9.27 
de erleri bulunmu tur (19). Bu çalı mada da gruplar arası de i kenlikler olmakla beraber genelde yukarıdaki de erlere
yakın sonuçlar elde edilmi tir (Çizelge.3). 

Enstrumental renk ölçümleri ile karotenoid konsantrasyonu arasında yüksek bir ili ki vardır (29,30). Yapılan bir 
çalı mada, deniz ve tatlısu da yaptıkları pigmentasyon çalı masını kar ıla tırılmı  ve (a), (b) ve (L) de erlerinin genel 
e iliminin dı ında herhangi bir farklılık olmadı ı belirtilmi tir (20). Bu çalı mada bulunan  (a) ve (b) de erlerinin artı ı,
No and Storebakken (18,19)'in çalı maları ile , (L) de erinin azalı ı ise Skrede and Storebakken (29, 30), Skrede et 
al.(31), ve No and Storebakken (19)'in çalı maları ile benzerlik arz etmektedir.    

Kültürü yapılmakta olan gökku a ı alabalıkları do al gıda kaynaklarından yoksun olduklarından dolayı, sözkonusu 
olumsuzlu un giderilebilmesi için yemlerine sentetik ve do al karotenoid kaynakları ilave edilmelidir. Sentetik pigment 
kaynaklarından astaksantinin; kısa zamanda renklenme açısından daha iyi sonuç verdi i bilinenin aksine herhangi bir 
kanserojen etki yapmadı ı, birçok ülkelerde kullanımının serbest bırakılmasından dolayı (1994 yılında ABD Tarım ve 
Sa lık Örgütü tarafından  astaksantinin herhangi bir kanserojen etki yapmadı ını ve alabalıkların pigmentasyonu için 
kullanılabilece inin onayladı ını, benzer ekilde skandinav ülkelerinde de sözkonusu iznin verildi i) bu ürün 
kuallanılabilmektedir (8, 26).  

Alabalıklarda yapılmakta olan pigmentasyon çalı ması sadece ekonomik bakımdan önemli olmayıp aynı zamanda balık
sa lı ı ile de ilgilidir. Karotenoid çalı ması sonucunda alabalıklarda elde edilen fizyolojik etkiler; spermin aktifli ini,
üreme dönemindeki balıklarda deriye çekici görünüm vermekte dolayısıyle verimi ve döllenmi  yumurta oranını
arttırırmakta, zararlı ı ı a ve dü ük oksijenden kaynaklanan strese kar ı korunma sa lamakta, embriyonik geli im 
boyunca görülen ölümleri en aza indirmekte, vitamin A yetmezli i olan yemlerde provitamin A1 ve A2, balık
vücudunda vitamin A'ya dönü türmektedir  (36). 

Sonuç olarak; alabalık üretimi yapmakta olan üreticilere pigmentasyon çalı ması yapmaları  tavsiye edilir. Alabalık
üreticilerinin yanısıra son yıllarda ülkemizde yeti tiricili i yo un olarak yapılan çipura, ve yeni yeni yeti tiricili i
yapılmakta olan mercan gibi deniz balıklarının yanısıra, tropikal balıklardan üretimi yapılmakta olan japon vb. 
balıklarda da üretime ve ekonomiye yönelik çalı maların yapılması, ülke ekonomisi ve halkımızın kaliteli gıda tüketimi 
açısından önemli bir gelecek te kil edecektir. 
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DEN Z LEVRE  (Dicentrarchus labrax)’N N  FARKLI TUZ 
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Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ADANA 
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ÖZET 
Bu çalı mada deniz levre inin(D.labrax), deniz suyundan(%o40) farklı tuzluluklara direk transferini izleyen süreçte, 
solungaç Na+ K+ ATPaz enzim aktivitelerinde meydana gelen de i imler incelenmi tir. Balıklar iki tekerrürlü olacak 
ekilde, kontrol grubu olarak kabul edilen deniz suyundan %o30, %o15 ve %o0 salinitedeki suya direk transferini 

izleyen 8. 16. 32. 64.128. ve 256. saatlerde örnekleme yapılmı tır. Solungaç  Na+ K+ ATPaz enzim aktivitesi %o0 ‘lık
tatlı su grubunda di erlerinden farklı bulunmu tur(p<0,05). %o30, %o15 ve %o0’ a transfer edilen balıklardaki enzim 
aktivitesi 32. saat’e kadar hızlı bir artı  göstermi , arkasından dü ü e geçmi tir. 256. saat’te ise %o40’da, %o30’da, 
%o15’de ve %o0 salinitedeki Na+ K+ ATPaz Enzim Aktivitesi sırasıyla 14,88 ± 0,08 m Pi /mg protein / saat, 9,72 ± 
0,23 m Pi /mg protein / saat, 6,61 ± 0,14 m Pi /mg protein / saat, 13,54 ± 0,06 m Pi /mg protein / saat olarak 
bulunmu tur. Ayrıca 16., 64. ve 256. saatlerde kas su konsantrasyonlarını ve kan plazma içeriklerini belirlemek 
amacıyla örnekler alınmı  ve içerikleri belirlenmi tir. u çalı mada deniz levre inin tatlı suya ve acı suya uyumu 
fizyolojik olarak incelenmi  ve transferi izleyen 10. günden itibaren uyumunun gerçekle ti i görülmü tür
Anahtar Kelimeler: Deniz Levre i, Dicentrarchus labrax Solungaç  Na+ K+ ATPaz 

ABSTRACT
In this study the changes at the gill Na-K ATP ase enzyme activities that are happened while the sea bass(D.labrax) was 
transferred directly into the varied salty solutions from the sea(40%), was observed. fter  transferring of the fishes into 
the 30%o, 15%o and 0%o salties of water from the sea water which was assesed to be the control group directly at the 
8, 16, 32, 64, 128 and 256 hours repetitively, examplification was done.The gill Na-K ATP ase activity at the 
freshwater(0%) was different from other groups(p<0.05).The enzyme activity at the fishes which were transferred to the 
30%o, 15%o and 0% salties of water was increased quickly by 32 hours and then decreased. In an order the Na-K ATP 
ase enzyme activities at the 256 hours in 40%o, 30%o, 15%o and 0%o salinities were found as 14,88 ± 0,08 m Pi /mg 
protein / hours, 9,72 ± 0,23 m Pi /mg protein / hours, 6,61 ± 0,14 m Pi /mg protein / hours and 13,54 ± 0,06 m Pi 
/mg protein / hours. In addition, to determine the concentration of water of muscles and the contents of plasma of blood, 
examples were obtained at the 16, 64 and 256 hours and their contents were determined.   conclusion the adaptation of 
sea bass to the tasty and sour water was observed physiologically and the adaptation was seen to become true after the 
10th day of transfer. 
KeyWords:Sea Bass, Dicentrarchus labrax, Gill  Na+ K+ ATPase 

G R
Teleost balıklardaki ozmoregulasyon mekanizması ile ilgili yapılan çalı maların ço u ayrıntılı olarak anadrom salmonid 
familyaları ile ilgilidir. Bunun yanı sıra bazı çalı malar ise örihalin deniz teleostlarının aklimasyon stratejileri ve 
mekanizmalarını irdelemi lerdir.

Keys ve Willmer(1936)’in 1932 de yaptı ı çalı mada deniz suyuna aklimasyonu esnasında tek de erlikli iyonların
eksraksiyonunu hücresel yapıdaki klorid hücrelerinin vasıtasıyla yaptıklarını bildirmi lerdir. Genel olarak balık
solungacı ile deniz suyu arasındaki tek de erlikli iyonların hücresel olarak ta ınması ve transferinde Na+ K+ ATPaz 
enziminin birinci derecede rol oynadı ı kabul edilmektedir. Bununla birlikte tatlı suda, bran ial iyonların Na+ K+ 
ATPaz enzimi ile ve klorid hücrelerin rolü az çalı ılmı  bir konudur ve u an için tam olarak anla ılmı  de ildir.

Örihalin teleostların branchial ozmoregülasyon mekanizması fonksiyonel olarak 2 grupta incelenebilir(Jhensen,1998). 
Bu gruplar salmonid grubu ve dubar-levrek-kayabalı ı grubu olarak isimlendirmek mümkündür. Devamlı sirkülasyon 
halindeki aktivitenin iç ve dı  çevre arasındaki oransal ozmatik basınçtaki genel azalmaya kar ın, cevabındaki 2 grupta 
da basınç farklılıklarıyla birlikte solungaç Na+ K+ ATPaz aktivitesindeki artı  ve klorid hücre yo unlu u, salinitenin 
her derecesinde artmaktadır. Bu özellikle hiposalin ko ullara aklimasyon esnasında iki gruptaki Na+ K+ ATPaz enzim 
aktivitesinin farklı roller üslendi ini göstermektedir(Jhensen,1998). 
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Avrupa Deniz Levregi (Dicentrarchus labrax), gerçek bir deniz teleostudur. Bütün geli im a amalarında örihalin 
olan(Pickelt ve Pawson,1994) ve tatlı sudan deniz suyuna kadar bütün salinite de erlerinde geli ebilen( Chervinski, 
1974; Roche ve ark.1989, Eroldo an, 2002) örihalin bir türdür. Bazı çalı malar farklı salinite de erleri ve hiperozmatik-
hipoozmatik salinite aklimasyonlarına odaklanmı lardır.

Bu çalı manın amacı ise tatlı suya ve farklı salinite de erlerine direk transferi sonrasında belirli zaman aralıklarında
aklimasyon esnasında meydana gelen bazı moleküler ve fizyolojik cevapları kar ıla tırmak ve ara tırmaktır. Bu amaçla; 
Deniz Levre i(D.labrax)’nin %o 40’lık deniz suyundan tatlı su, %o30 ve  %o15 salinite de erlerine direk transferi 
izleyen süreçte solungaç Na+ K+ ATPaz enzimi, bazı serum iyonları ve kas su konsantrasyonları kar ıla tırılmı tır.

MATERYAL VE METOD 
Deniz levre i(D.labrax) aquatur(Karata , Adana, Türkiye,) isimli kuluçkahaneden elde edilmi tir ve %o32-40 deniz 
suyunda 23-27C˚’de ve do al fotoperyot altında (13-15 saat ı ık: 11-9 saat karanlık) beslenmi tir. Balıklar deney 
a amasına kadar ticari çipura-levrek yemi ile günde 3 kez(vücut a ırlı ının %2si kadar) beslenmi tir.

Ara tırmaya 2002 Temmuz ayında ba lanmı tır. Sekiz aylık levrekler 31,16  4,56 g a ırlı a ve 14,65  2,45 cm boya 
ula tıklarında 2 tonluk tanklardan, deneyin yapılaca ı 1 tonluk tanklara, 30 adet olmak üzere; %o40 deniz suyundan 26 
C˚’de %o30’luk deniz suyu, %o15’lik deniz suyu ve tatlı suya direk transfer edilmi lerdir. Denemenin ba lamasını
takiben 8., 16., 32., 64., 128. ve 256. saatlerde tesadüfi olarak bütün grupların her bir tekerrüründen, tesadüfi olarak 
seçilen iki er adet balıktan alınan solungaç doku örnekleri alınmı  ve SEI  solüsyonu (0,3 mol/l Ayraç Grade Sucrose 
(102,7 g/l ), 0,02 mol/l Disodyum Ethylenediamine Tetraacetale (Na2 EDTA, 7,44 g/l) ve 0,1 mol/l imidazole (6,8 g/l) 
pH 7,1) içerisinde analize alınıncaya kadar -20 C˚’de saklanmı tır. 16., 64. ve 256. saatlerde tesadüfi olarak her bir 
gruptan seçilen iki er adet balıktan alınan kan örnekleri, +4 C˚’de analize alınıncaya kadar bekletilmi  ve analizden 
önce 3000-5000 devirde 3 dakika santrifüj edilmi tir. Yine aynı balıklardan kas su konsantrasyonlarının tespiti için 
fletoları alınmı  ve analize kadar -20 C˚’de  bekletilmi tir. Balıkların transfer edildikleri %o40 deniz suyu kontrol grubu 
olarak kabul edilmi tir.

Analitik Metotlar 
Plazma Na+ K+ ve Cl- iyonları “iyon selektif elektron yöntemi” ile tespit edilmi tir(Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi). Kas su konsantrasyonlarındaki de i imleri incelemek için örnekler analize alınmadan önce homojenize 
edilmi  ve 103 C de 4-5 saat süreyle kurutulmu tur(Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi). 

Na+ K+ ATPaz enzim aktivitesini tespit etmek için alınan dokular solungaç kemerlerinde ayrılmı tır. Arkasından
Avella ve ark (1993)’te bildirdikleri yönteme göre, 1mM dithiothreitol  ve % 10 sakroz ‘dan olu an so utulmu
solüsyon içinde Ultraturaks ile homojenize edilen örnekler Avella ve ark.(1993)’te bildirdikleri ekilde santrifüj 
edilmi lerdir. ATP üretiminde kullanılan inorganik fosfat konsantrasyonu Ames (1966)’ da bildirdikleri yöntemle, Na+ 
K+ ATPaz enzim aktivitesi ise Lowryoly ve ark.(1951)’nın yöntemine göre yapılmı tır.

statiski Analizler 
statistiki analizler SPSS 8.0 paket pro ramı ile bilgisayarda yapılmı tır (Özdamar1999). Elde edilen verilerin analizi iki 

yönlü varyans analizinde Tukey testi uygulanmı  ve 0,05 önem düzeyine göre hesaplanmı tır.

SONUÇLAR
%o40 deniz suyundan; %o30’luk deniz suyu, %o15’lik deniz suyu ve tatlı suya direk transfer edildikten sonra  
balıklarda belirgin bir stres gözlenmi tir. Tatlı su grubunda ilk 18 saat içinde bir adet balık ölmü tür. Canlı kalan 
balıklarda transferi izleyen 48 saat sonra ise dı  ozmatik stres belirtileri ortadan kaybolmu tur.

Solungaç Na+ K+ ATPaz enzim aktivitelerinde kontrol grubu olan %o40’lık deniz suyu grubun da enzim aktivitesi 
14,80 ± 0,28 m Pi /mg protein / saat de erinde stabil kalmı tır. Transferi izleyen ilk iki örnekleme zamanında enzim 
aktivitelerinde bütün gruplarda belirgin bir artı  meydana gelmi tir. Gruplardaki salinitenin azalmasıyla do ru orantılı
bir ekilde, 32. saatteki ölçümlerin ardından aktivitede belirgin bir dü me meydana gelmi tir. Aktivitedeki pik noktaları
bütün zamanlarda en fazla tatlı su grubunda gözlemlenmi tir. 256. saatin sonunda ise enzim aktiviteleri; %30’luk deniz 
suyu grubunda 9,72± 0,23 m Pi /mg protein / saat, 6,61±0,14 m Pi /mg protein / saat, 13,54±0,06 m Pi /mg protein / 
saat düzeyinde stabil olmu tur( ekil 1.). statistiki olarak ise, ölçülen ölçülen enzim aktivitesi seviyelerinde sadece tatlı
su grubu di erlerinden anlamlı bir ekilde farklı bulunmu tur (P< 0,05). 

Kan plazmasındaki Na+ iyon seviyesi %o40 ‘lık deniz suyundan direk transferi izleyen süreçte; gruplara ve zamana 
ba lı olarak hızlı bir dü me meydana gelmi tir. Denemenin sonu olan 256. saatte alınan örneklerden yapılan ölçümlerde 
kontrol grubu(%o40’lık deniz suyu)’n da  178 ± 0,5 nM/l, %o30’luk deniz suyu grubunda 173,5 ± 1,5 nM/l, %o15’lik 
deniz suyu grubunda 168,5 ± 0,5 nM/l ve tatlı su grubunda 141,1 ± 3,0 nM/l olarak bulunmu tur( ekil 2.). Plazma K+ 
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ekil 1. Solungaç Na+ K+ ATPaz Enzim Aktivitesi zamana ve gruplara göre de i imi m Pi /mg protein / saat 
Figure. 1 Changes of gill Na+ K+ ATPase activity in respect of time and groups m Pi /mg protein / saat 

iyon seviyeleri ise aynı ekilde dü me meydana gelmi tir. 256. saatte alınan örneklerden yapılan ölçümlerde kontrol 
grubu(%o40’lık deniz suyu)’n da  3,40 nM/l, %o30’luk salinite grubunda 3,05 ± 0,05 nM/l, %o15’lik salinite grubunda 
3,10 nM/l ve tatlı su grubunda 2,45 ± 0,05 nM/l olarak bulunmu tur( ekil 3.).Plazma Cl- iyon seviyesi de yine aynı
ekilde dü me meydana gelmi tir. 256. saatte alınan örneklerden yapılan ölçümlerde kontrol grubu(%o40’lık salinite)’n 

da  162,5 ± 2,5 nM/l, %o30’luk salinite grubunda 157,0 ± 1,0 nM/l, %o15’lik salinite grubunda 148,5 ± 0,5 nM/l ve tatlı
su grubunda 120,5 ± 0,5 olarak bulunmu tur( ekil 4.). statistiki olarak ise, ölçülen bütün iyon seviyelerinde sadece tatlı
su grubu di erlerinden anlamlı bir ekilde farklı bulunmu tur (P< 0,05). 

Kas su konsantrasyonlarında ise bütün gruplarda transferi izleyen süreçte azalma meydana gelmi tir. Kontrol grubunda 
73,18±0,17 iken %o30’luk salinitede 73,98±0,6, %o15 salinitede 75,18± 1,29 ve tatlı su grubunda ise 75,97±1,89 olarak 
tespit edilmi tir( ekil 5). statiksel olarak ise %o15’lik salinite grubu ve tatlı su anlamlı bir ekilde farklı
bulunmu tur(P<0,05).

TARTI MA
Plazma Na+ ve plazma Cl- seviyeleri deniz suyundan farklı salinite de erlerine transfer çalı malarındaki D.labrax 
(Jhensen ve ark. 1998, Lasserre, 1971; Venturini ve ark., 1992) ve di er deniz teleostları (Gadus callarias: Fletcter, 
1978; Chelon labrosus: Gallis ve ark., 1979; Epinephelus akara ve Mylio macrocephalus: Woo ve Wu, 1982; 
Pleuronectes. flesus: Nonnotte ve Truchot, 1990) de erlerle örtü mektedir. Tatlı su grubuna yapılan transferin ardından
plazma iyon seviyelerindeki di er eurohalin teleostlarda yapılan çalı malarda oldu u gibi önce bir stres ve ardından
dengeleme takip etmi tir(Holmes and Donaldson, ’69; Oncorhynchus mykiss: Madsen ve Naamansen, ’89; Gillichthys 
mirabilis: Yoshikawa ve ark., ’93). Daha sonra ise iyon seviyesindeki hızlı bir dü ü le birlikte balıklar kritik bir fazın
ardından kontrol grubuna göre dü ük bir de erle iyon seviyeleri sabitlenmi lerdir. Bununla birlikte genel olarak 64. 
saatin ardından iyon seviyelerinde stabillle mesi D. labrax’ın Akdeniz’de lagün ve dere nehir yataklarının içlerine kadar 
girdi i tezini desteklemektedir(Chervinski, ’74, ’75 ve Tekelio lu,1998, Atay,1994). 

Bazı örihalin teleostlarda, hipoosmatik çevre ko ullarına ani transferde kriz ve dengeleme a amalı olarak meydana 
gelmi tir(Platichthys flesus: Nonnotte and Truchot, ’90; G.mirabilis Yoshikawa ve ark., ’93). Bu çalı mada da tatlı suya 
yapılan direk transferin ardından hızlı bir ekilse 16. saatten itibaren plazma Na+ iyon seviyesinde hızlı bir ekilde
dü me meydana gelmi tir. 256. saatin sonunda ise tatlı su grubunda iyon seviyesi 141,1nM/l olarak tespit edilmi tir.
Elde edilen sonuçlar D.labrax ile yapılan çalı malarla benzerlik göstermektedir(Lasserre (1971) ve Venturini ve ark. 
(1992) Jhensen ve ark. 1998). Balıklar, elde elden veriler ı ı ında kriz safhasını 64. saten itibaren a tı ı tespit edilmi tir.

Bu çalı mada; aklimasyon esnasında plazma Na+ iyon seviyesinin teleostlarda tespiti için daha önce yapılan
çalı malarda elde edilen sonuçlarla(130–150 mM; Salvelinus fontinalis: McCormick and Naiman, ’84; O. mykiss: 
Madsen, ’90a; Salmo trutta: Madsen, ’90b; Coregonus lavaretus: Madsen ve ark., ’96) paralellik göstermektedir. 
Bununla birlikte D.labrax üzerinde yapılan aklimasyon çalı malarında, tatlı suya aklimasyonun 3. haftasında yaptıkları
ölçümlerde plazma Na+ iyon seviyesini Lasserre (1971) ve Venturini ark. (1992) sırasıyla 157 ve 185nM/l olarak 
bulmu lardır. Tatlı suya aklimasyonu yapılan teleostlardaki iyon seviyesinin stabil oldu u aralık 100-140nM/l 
arasındadır(S. fontinalis: McCormick ve Naiman, ’1984; S. salar: McCormick ve ark., 1989; Morone saxatilis: Davis ve 
Parker,1990; C. lavaretus: Madsen veark., 1996). Bununla birlikte levrek ile yapılan çalı malarda (Venturini ve ark 
1992 ve Jhensen ve ark.1998.) sırasıyla 120nM/l ve 65nM/l olarak verilmektedir. Ayrıca çizgili levrek (M. saxatilis)’te 
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yapılan bir çalı mada ise 30nM/l gibi çok dü ük iyon seviyeleri tespit edildi i bildirilmektedir (Mazik ve ark. 1991). Bu 
çalı mada ise plazma Cl- seviyesi ise tatlı su grubunda 120,5±0,5 olarak bulunmu tur. Plasma Na+ seviyelerinde oldu u
Plazma Cl- seviyesinde de kontrol grubu olan 40 ppt’lik deniz suyu grubuna kıyasla hızlı bir dü me meydana gelmi tir.

Deniz örihalin teleostlarda nehir a zına ve nehir a zındaki, koylara girdi inde doku içerisindeki su miktarı saliniteyle 
birlikte de i im gösterdi i ve salinite ile kas su konsantrasyonu arasında ters bir orantı oldu u bildirilmi tir( Sardella 
2004).  Aynı ekilde tatlı suya adaptasyonu yapılan D.labrax’larda kas su konsatrasyonlarında belirgin bir artı
gözlemlenmi tir. Teleostlarda yapılan çalı malarda tatlı sudaki kas su konsantrasyonları (Madsen ve ark 2004., Salmo 
salar, %78 ., Sakamoto ve ark 2001., Oryzias latipes,% 76.3., Seidelin ve ark 1999., Salmo trutta %75,5   )%75ile %78 
arasında de i ti ini bildirmi lerdir. Bununla birlikte tatlı suya aklimasyonu sa lanan D.labrax’ta ise % 80 olarak tespit 
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etmi lerdir(Jhensen ve ark.1998). Bu çalı mada ise tatlı su grubundan elde edilen %77,43’lük de er bundan önce 
yapılan çalı malarda elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir.  

n vitro ko ullarda yapılan denemelerde solungaç Na+ K+ ATPaz enzim aktivitesinin %o15 salinite de erinde kan doku 
ile su arasındaki ozmatik yo unluk arasındaki farkın minimal olmasından dolayı daha yüksek salinite de erlerinde
enzim aktivitesinin daha yüksek çıkmaktadır(Jhensen ve ark.1998). Salinite ile solungaç Na+ K+ ATPaz enzim 
aktivitesi arasındaki ters etkile im her bir salinite de eri için teleostların ço unda yapılan çalı malarda tespit 
edilmi tir(Ör: S. salar: McCormick ve ark., 1989). Salmonidlerde (O. mykiss: Madsen ve Naamansen, ’89), yılan
balıklarında (A.anguilla: Motais, ’70; A. rostrata: Forrest ve ark., ’73), tilapia (O. mossambicus: Hwang ve ark.., ’89), 
killifish (Fundulus heteroclitus: Jacob ve Taylor,’83), geni  salinite de erlerine adaptasyonları yüksek ve dü ük olan 
türlerde (Kamiya and Utida, ’69), solungaç Na+-K+-ATPaz aktivitesi, deniz suyunda bulunan balıklarda tatlı suya 
aklimasyonu yapılanlardan daha yüksek olarak tespit etmi lerdir. Jhensen ve ark.1998 yaptıkları çalı mada %o15 
saliniteden tatlı suya ve %o50 saliniteye aklimasyonlarının yaptıkları D.labrax’ın enzim aktivitesinin en dü ük
seviyesini %o15 salinite de erinde bulmu lardır.en yüksek de eride %o50 salinite de tespit etmi lerdir. Bu çalı mada 
elde edilen veriler bundan önce yapılan ara tırmalarla paralellik göstermektedir. D.labrax bütün ya am evrelerinde sahil 
kıyılarında ve acı su ortamlarında ya adı ından dolayı farklı salinite de erlerine uyum sa layabilme yetene ine sahip 
bir türdür. Özellikle jüvenil a amada ozmatik yo unlu u dengelemek için enerji harcamaktadırlar. Bu nedenle 
yeti tiricilik çalı malarında jüvenil a amalarda geli iminin verimlili inin daha iyi olması için salinite de erinin çok 
yüksek olmaması avantaj sa layacaktır.
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FARKLI BES N KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRET M NE
ETK S

SEVG  SAVA , TÜLAY ÖZVAROL, ZEK YE GÜÇLÜ 

Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi, ISPARTA 

ÖZET 
Bu çalı mada, Daphnia longispina kültürüne farklı Chlorella vulgaris yo unlu unun
(0.05×106;0.1×106;0.2×106;0.4×106;0.8×106;1.6×106;2×106 h/ml) etkisi incelenmi tir. Deneme 16 aydınlık:8 saat 
karanlık ı ık uygulamasında gerçekle tirilmi tir. Deneme ba ında, farklı besin yo unlukları içeren her bir tüpe 1 adet 24 
saatten genç birey konulmu , birey sayısı ve büyüme hızı 25 gün süre ile belirlenmi tir. Daphnia longispina  
kültürlerinde en yüksek birey sayısı (105±2.828 birey/30ml) ve büyüme hızı (0.233±0,001) 2×106 h/ml besin 
yo unlu unda beslenen kültürlerde belirlenmi tir. Besin yo unlu unun artması Daphnia longispina’nın birey sayısı ve 
büyüme hızını arttırmı tır. Farklı besin yo unluklarının birey sayısına etkisi istatistiki olarak önemli (P<0,05) oldu u
bulunmu tur.
Anahtar Kelimeler: Daphnia longispina, Chlorella vulgaris., besin yo unlu u, populasyon artı ı

THE EFFECT OF DIFFERENT FOOD CONCENTRATIONS ON Daphnia longispina
PRODUCTION

ABSTRACT
In this study, the effect of the different concentration of Chlorella vulgaris (0.05×106; 0.1×106; 0.2×106; 0.4×106;
0.8×106; 1.6×106; 2×106 h/ml) on culture of Daphnia longispina were investigated. The experiment carried out a 
photoperiod of 16 hours light:8 hours dark. In the beginning of the experiments, 1 individual <24 h old were put on 
each vessel, number of the individual, growth rates were determined during 25 days. It was found that maximum 
individual number in Daphnia longispina culture (105±2.828 birey/30ml) and growth rate (0.233±0,001) was in the 
group of fed with 2×106  h/ml in algae concentration. Increasing the food concentration was increased number of 
individual and growth rates in Daphnia longispina. The effect of different food concentration on number of the 
individual were statisticaly significant (P<0,05) were found.
Keywords: Daphnia longispina, Chlorella vulgaris, food concentration, population growth 

G R
Günümüzde geli en teknoloji ile birlikte çevre sorunlarının artması, denizlerin ve iç suların kirlenmesi bu sularda 
ya ayan sucul organizmaları etkilemi  ve azalmalarına yol açmı tır. Bu nedenle su ürünlerinin geli mesini desteklemek, 
kısa zamanda ve kontrollü ko ullarda istenilen miktarlarda üretim yapmak amacı ile yeti tiricilik çalı malarına
ba lanmı tır. Dünyamızda ve ülkemizde gün geçtikçe geli me gösteren bir üretim kolu olan su ürünleri yeti tiricili inde
önemli olan konuların ba ında balıkların iyi bakım ve beslenmesi gelmektedir. Balık beslemede do al ve yapay yemler 
kullanılmaktadır. Besin kesesi çekilmi  olan yavrular canlı yeme gereksinim duymaya ba lar. Örne in mersin 
balıklarının büyük bir kısmı besin kesesi çekildikten yakla ık 3-5 gün, yayın balıklarının yavruları ise 5. günden itibaren 
Daphnia sp. ‘leri tüketirler. Ayrıca akvaryum balıklarında renk parlaklı ının korunması ve üreme olgunlu una eri mede 
canlı yem ile beslemenin önemi büyüktür. Bu amaçla zooplanktonların önemli bir grubunu olu turan Cladoceran’lar 
içinde ekolojik önemleri ve besinsel de erleri nedeni ile kültür çalı malarında en çok Daphnia ve Moina cinsleri yaygın
olarak kullanılmaktadır (Cirik ve Gökpınar, 1993). Bu cinslerde populasyon artı ı üzerine besin türü ve miktarının
etkisini belirlemek amacıyla yapılmı  çalı malar farklılıklar  göstermektedir (Nandini and Sarma, 2003). Besin 
yo unlu u gerek do al ko ullarda gerek kültür ko ullarında büyüme, üreme, cinsel olgunlu a ula ma ya ı ve yumurta 
verimlili ini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Bir çok mikroalg türü yüksek kaliteli ve uygun besin olarak 
Cladoceran’lar için besin olarak kullanılmaktadır. Bu çalı mada besin kayna ı olarak Chlorella vulgaris kullanılarak
Daphnia longispina için optimum besin yo unlu unun belirlenmesi ve farklı besin konsantrasyonlarındaki populasyon 
artı ının ortaya konması amaçlanmı tır.

MATERYAL VE  METOT 
Ara tırma Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi Ara tırma ve Üretim Birimindeki canlı yem 
ünitesinde gerçekle tirilmi tir. Ara tırmada kullanılan Daphnia longispina Antalya ili Karacaören baraj gölünden 
plankton kepçesiyle vertikal ve horizantal çekimler yapılarak toplanmı tır ve Daphnia longispina’nin istenmeyen 
canlılardan temizlenmesi amacıyla 1 ml/l oranında formaldehit içeren saf suya birkaç kez batırılmı  (1-2 dk) saf su ile 
tekrar yıkandıktan sonra izolasyon i lemi tamamlanmı tır (De Biase, 1990). Daphnia longispina’nin kültür ko ullarına
adaptasyonun sa lanması amacıyla 6 ay boyunca stok kültürler laboratuvarda muhafaza edilmi tir.
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Ara tırmada besin olarak kullanılan Chlorella vulgaris, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden temin edilmi
ve üretimi stok alg kültürlerden ba lanarak kesikli kültür yöntemine göre 500 ml, 1, 2 ve 6 L’ lik hacimlerde 
gerçekle tirilmi tir. Alg kültüründe zenginle tirici olarak Bold Ortamı kullanılmı tı (Sukatar, 2002). Daphnia 
longispina ‘nın farklı besin ortamlarındaki üretimi çizelge 1’de gösterilen deneme planı olu turulmu tur.

Çizelge1: Ara tırmanın deneme planı
Daphnia longispina’nın kültürü 7 farklı besin yo unlu unda
(2×106; 1,6×106; 0,8×106; 0,4×106; 0,2×106; 0,1×106; 0,05×106

h/ml) ve 20ºC 16 saat aydınlık:8 saat karanlık fotoperyotta 50 
ml’lik test tüplerinde gerçekle tirilmi tir. Daphnia 
longispina’nın kültür suyu olarak sert su özelli indeki EPA 
ortamı kullanılmı tır. EPA ortamına adaptasyonu için önceleri 
do al göl suyu ile EPA 1:1 oranında karı tırılmı  ve belirli bir 
süre sonra (10-15 gün) EPA ortamına  tamamen adapte olmaları
sa lanmı tır. Deneme ko ullarında üretilen 24 saatten genç 
bireylerle 30 ml EPA ortamı içeren kültür ortamında, 1birey/ml 
olacak ekilde denemeye ba lanmı tır. Denemede test ortamları

her gün de i tirilmi  ve bu i lem sırasında birey sayımları yapılarak Daphnia longispina  taze ortam içerisine 
aktarılmı tır. Bu amaçla farklı yo unluklarda hazırlanan alg kültürleri 3000 devirde 10 dakika santrifüjde 
çöktürülmü tür. Kültür suyu uzakla tırılan algler EPA ile tekrar süspanse edilerek hacim 30 ml’ye tamamlanmı  ve 
Daphnia longispina’nın inokülasyonu için hazırlanmı tır. Deneme 3 tekerrürlü olarak (7x3)’ lük faktöriyel planda 
gerçekle tirilmi tir. Tüm tekerrürlerde populasyon birey sayısında azalmaların görüldü ü güne kadar deneme 
sürdürülmü tür. Kültürlerdeki toplam birey sayısı 24 saatlik periyotlarla her bir tekerrürdeki bireyler yeni ortamlarına
aktarılmadan önce stereo mikroskop altında sayımları yapılmı tır. Deneme kümelerinde elde edilen de erlere göre 
Daphnia longispina’nın büyüme hızları (r) a a ıdaki e itlik kullanılarak hesaplanmı tır (Nandini and Sarma,2003). 

r = (ln Nt- ln N0)/ t, No=Ba langıçtaki daphnia yo unlu u, Nt=t zamanı sonunda ki daphnia yo unlu u. t=birim 
hacimde (ml) maksimum birey sayısına ula ma süresi (gün)  

BULGULAR
Farklı besin yo unluklarında üretilen Daphnia longispina’nın toplam birey sayısı ve büyüme hızları 25 gün boyunca 
belirlenmi tir (Çizelge 2). Deneme gruplarına göre en yüksek birey sayısı yo unlu u 2x106 h/ml olan Chlorella 
vulgaris ile beslenen Daphnia longispina’ da 20. günde 105±2,828 birey/30 ml olarak tespit edilmi tir. En dü ük birey 
sayısı ise 0,05x106 h/ml alg yo unlu unda  22. günde 15,5±0,707 birey/30 ml olarak tespit edilmi tir. Deneme boyunca 
elde edilen birey sayılarına göre deneme gruplarının büyüme hızı (r) hesaplanmı  ve en yüksek r  de erleri
belirlenmi tir. Farklı besin yo unluklarında elde edilen büyüme hızları Çizelge 3’ de gösterilmi tir. Denemede en 
yüksek büyüme hızı yo unlu u 2x106 h/ml olan Chlorella vulgaris ile beslenen grupda 20. günde 0,233±0,001 olarak 
tespit edilmi tir. En dü ük büyüme hızına ait de er ise 0,125±0,002 olarak 0,05x106 h/ml alg yo unlu unda tespit 
edilmi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Zooplanktonik organizmaların populasyon artı ını etkileyen en önemli faktörlerden birisi besin çe idi ve miktarıdır.
Cladoceran’ların populasyon artı ı üzerine besin yo unlu unun etkisini inceleyen çalı malarda, yeterli besin miktarı ile 
yapılan beslemenin birey sayısındaki artı ı olumlu yönde etkiledi i, dü ük besin yo unlu u ve yüksek besin 
yo unlu unun ise populasyon artı ını olumsuz yönde etkiledi i bildirilmi tir (Ovie and Egborge, 2002, Rose vd. 2000). 
Bu çalı mada Chlorella vulgaris’in 7 farklı yo unlu unun (2×106, 1.6×106, 0.8×106, 0.4×106, 0.2×106, 0.1×106, 
0.05×106 h/ml) Daphnia longispina’nın populasyon artı ı üzerine etkisi incelenmi tir. En dü ük birey sayısı 0,05×106 
h/ml alg konsantrasyonunda 15,5±0,707 birey/30 ml, en yüksek birey sayısı ise 105±2,828 birey/30ml ile 2×106 
h/ml’de tespit edilmi tir. Denemede bütün gruplardaki birey sayıları günlere ve besin konsantrasyonlarına göre farklılık
göstermi  ve bu farklılıkların istatistiksel olarak önemli oldu u saptanmı tır (çizelge 4). Daphnia longispina‘nın
populasyon artı ı üzerine besin konsantrasyonunun etkisini inceleyen çalı maların az olması nedeniyle elde edilen 
sonuçların de erlendirilmesinde farklı türlerin birey sayısı ve büyüme hızına ait bilgilerden yararlanılmı tır.
Lundstted and Brett  (1991) Daphnia longispina için Rhodomonans, Stephanadiscus ve Microcystis’i besin kayna ı
olarak kullanmı  ve en çok üremenin Rhodomonans, en az üremenin ise Microcystis’’te oldu unu saptamı lardır.

Ovie and Edborge (2002) Scenedesmus acuminatus ‘un 6 farklı besin yo unlu unun (0.5x106, 1.0x106, 1.5x106, 
2.0x106, 3.0x106, 4.0x106 h/ml ) Moina micrura’nın populasyon artı ı  üzerine etkisinin incelemi ler ve maksimum 
birey sayısını 11303 birey/L olarak 1.5x106 h/ml alg konsantrasyonunda belirlemi lerdir.

Çizelge 2. Farklı besin yo unluklarında üretilen Daphnia longispina’nın  toplam birey sayısı

Deneme
grupları

Besin 
yo unlu u
(h/ml) 

Kültür hacmi (ml)

 2×106 30 
II 1,6×106 30 
III 0,8×106 30 
IV 0,4×106 30 
V 0,2×106 30 
V  0,1×106 30 
V  0,05×106 30 
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2x106 1,6x106  0,8x106  0,4x106  0,2x106  0,1x106  0,05x106

h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml 

Birey Sayısı   Birey Sayısı   Birey Sayısı   Birey Sayısı   Birey Sayısı  Birey Sayısı   Birey Sayısı

GRUPLAR 

Günler birey / 30 ml   birey / 30 ml   birey / 30 ml   birey / 30 ml   birey / 30 ml  birey / 30 ml   birey / 30 ml  
1 1 ± 0,000I*a** 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

2 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

3 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

4 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

5 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

6 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

7 1 ± 0,000Ia 1 ± 0,000Jb 1 ± 0,000Hc 1 ± 0,000Id 1 ± 0,000Ie 1 ± 0,000Gf 1 ± 0,000Fg

8 5,5 ± 0,707HIa 4,5 ± 0,707IJab 1 ± 0,000Hb 1 ± 0,000Ib 1 ± 0,000Ib 1 ± 0,000Gb 1 ± 0,000Fb

9 5,5 ± 0,707HIa 4,5 ± 0,707IJa 4,5 ± 0,707Ha 1 ± 0,000Ib 1 ± 0,000Ib 1 ± 0,000Gb 1 ± 0,000Fb

10 10,5 ± 0,707GHIab 9,5 ± 0,707HIa 4,5 ± 0,707Hbc 4,5 ± 0,707Jbc 1 ± 0,000Ic 1 ± 0,000Gc 1 ± 0,000Fc

11 10,5 ± 0,707GHIa 9,5 ± 0,707HIab 4,5 ± 0,707Hc 8,5 ± 0,707Ib 5 ± 0,000Hac 1 ± 0,000Gd 1 ± 0,000Fd

12
15,5 ± 
2,121EFGHa

14,5 ±
0,707GHb 9,5 ± 0,707Gbc 8,5 ± 0,707Icd 5 ± 0,000Hacde 4 ± 0,000FGde 1 ± 0,000Fe

13
15,5 ± 
2,121EFGHa 14,5 ± 0,707GHa9,5 ± 0,707Gb 8,5 ± 0,707Ib 5 ± 0,000Hac 4 ± 0,000FGc 3,5 ± 0,707Ec

14 20,5 ± 2,121EFGa 20 ± 0,000Ga 9,5 ± 0,707Gb 8,5 ± 0,707Ibc 5 ± 0,000Habc 4 ± 0,000FGc 3,5 ± 0,707Ec

15 25,5 ± 2,121EFb 43,5 ± 0,707Ea 14,5 ± 0,707Fc 13,5 ± 0,707Hc 10 ± 1,414Gc 4 ± 0,000FGd 3,5 ± 0,707Ed

16 48 ± 0,000Da 49 ± 1,414Ea 14,5 ± 0,707Fb 13,5 ± 0,707Hb 10 ± 1,414Gb 6,5 ± 3,536Fb 3,5 ± 0,707Eb

17 48 ± 0,000Db 71 ± 4,243Ca 21 ± 1,414Ec 18,5 ± 0,707Gc 10 ± 1,414Gd 9,5 ± 0,707Ed 3,5 ± 0,707Ee

18 76 ± 8,485BCa 75 ± 1,414Cb 43,5 ± 0,707Cc 25 ± 0,000Fd 10 ± 1,414Ge 9,5 ± 0,707Ee 9,5 ± 0,707De

19 80 ± 9,899Ba 86,5 ± 9,192Ba 49,5 ± 3,536Bb 46 ± 1,414Cb
15,5 ± 
0,707Fc 9,5 ± 0,707Ec 9,5 ± 0,707Dc

20 105 ± 2,828Aa 97 ± 1,414Aa 69,5 ± 0,707Ab 48,5 ± 2,121Bc
15,5 ± 
0,707Fd 18,5 ± 2,121Dd 9,5 ± 0,707Dd

21 67,5 ± 21,920Cb 74 ± 5,657Ca 52,5 ± 2,121Bab 55 ± 1,414Aab
21,5 ± 
2,121Ecd

39,5 ± 
0,707Abcd 9,5 ± 0,707Dd

22 27 ± 2,828Eab 61,5 ± 2,121Da 36,5 ± 7,778Dab49 ± 1,414Bab
48,5 ± 
2,121Aab 32,5 ± 3,536Bab

15,5 ± 
0,707Ac

23 15 ± 2,828FGHIcd 45 ± 0,000Ea 33 ± 2,828Dbc 42 ± 0,000Dab
38,5 ± 
2,121Bde 26 ± 1,414Cc

13,5 ± 
0,707Be

24
13,5 ± 
3,536FGHIcd 31,5 ± 4,950Fa 21 ± 1,414Eb 36 ± 1,414Ea

33,5 ± 
2,121Ca 20 ± 0,000Dbc 11 ± 1,414Cd

25 12,5 ± 3,536GHIb 26,5 ± 4,950Fa 11,5 ± 2,121FGc19,5 ± 0,707Gb 27 ± 1,414Da 26,5 ± 2,121Ca 13 ± 1,414Bb

*A-I: Aynı sütunda ki büyük harfler aynı besin konsantrasyonunda günler arasında ki farklılı ı , **a-g: Aynı satırda ki 
farklı küçük harfler aynı günde besin konsantrasyonu arasında ki farklılı ı göstermektedir (p<0.05). 

Bu alg yo unlu unun üzerindeki de erlerde ise populasyon artı ında azalma oldu unu bildirmektedirler. Bizim 
çalı mamızda elde edilen 3500 birey/L lik en yüksek birey sayısının ara tırıcının de erinden dü ük olması farklı besin 
ve cinslerin kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Nandini and Sarma  (2003), 7  farklı Cladocera türünde (Alona 
rectangula, Ceriodaphnia dubia, Daphnia laevis, Diaphanosoma brachyrum, Moina macrocopa, Scapholeberis kingi ve 
Simocephalus vetulus) populasyon artı ı üzerine besin olarak kullandı ı Chlorella vulgaris’in 6 farklı yo unlu unun
(0,05x106, 0,1x106, 0,2x106, 0,4x106, 0,8 x106 ve.1,6x106 h/ml)  etkisini inceledikleri çalı malarında,  bütün türler 
için en uygun alg yo unlu unun 1,6x106 h/ml oldu u saptanmı  ve en yüksek  birey sayısının ise türlere göre; Alona 
rectangula 71±5 C. dubia’da  17.1±0.4, D. laevis ‘de 3.6±0.3, Diaphanosoma brachyrum’da 12.7±1.1, Moina 
macrocopa’da 18.2±2.7, Scapholeberis kingi‘de 15.8±1.0, Simocephalus vetulus’da 10.9±0.02 birey/ml oldu u
belirlemi lerdir. D. laevis ile aynı cinse ait olan  Daphnia longispinada elde edilen maksimum birey sayıları benzerlik 
göstermektedir. Yaptı ımız çalı mada en yüksek birey sayısına ula ılan alg yo unlu unun 2,0x106 h/ml olması,
ara tırıcının besin yo unlu undan farklılık göstermektedir.  
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Çizelge 3. Besin yo unluklarına göre üretilen Daphnia longispina’nın büyüme hızlar
2x106 1,6x106 0,8x106 0,4x106 0,2x106 0,1x106 0,05x106

h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml h  / ml 

Büyüme hızı Büyüme hızı Büyüme hızı Büyüme hızı Büyüme hızı Büyüme hızı Büyüme hızı

Gruplar 

Günler birey / 30 ml birey / 30 ml birey / 30 ml
Birey / 30 
ml birey / 30 ml birey / 30 ml birey / 30 ml 

1
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

2
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

3
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

4
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

5
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

6
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

7
0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

8
0,085 ± 
0,006

0,075 ± 
0,008

0,000 ±
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

9
0,085 ± 
0,006

0,075 ± 
0,008

0,075 ±
0,008

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

10
0,118 ± 
0,003

0,112 ± 
0,004

0,075 ±
0,008

0,071 ± 
0,008

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

11
0,118 ± 
0,003

0,112 ± 
0,004

0,075 ±
0,008

0,102 ± 
0,004

0,073 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

12
0,137 ± 
0,007

0,134 ± 
0,002

0,112 ±
0,004

0,102 ± 
0,004

0,073 ± 
0,000

0,066 ± 
0,000

0,000 ± 
0,000

13
0,137 ± 
0,007

0,134 ± 
0,002

0,112 ±
0,004

0,102 ± 
0,004

0,073 ± 
0,000

0,066 ± 
0,000

0,056 ± 
0,009

14
0,151 ± 
0,005

0,150 ± 
0,000

0,112 ±
0,004

0,102 ± 
0,004

0,073 ± 
0,000

0,066 ± 
0,000

0,056 ± 
0,009

15
0,162 ± 
0,004

0,189 ± 
0,001

0,134 ±
0,002

0,124 ± 
0,002

0,104 ± 
0,006

0,066 ± 
0,000

0,056 ± 
0,009

16
0,194 ± 
0,000

0,195 ± 
0,001

0,134 ±
0,002

0,124 ± 
0,002

0,104 ± 
0,006

0,085 ± 
0,027

0,056 ± 
0,009

17
0,194 ± 
0,000

0,213 ± 
0,003

0,152 ±
0,003

0,139 ± 
0,002

0,104 ± 
0,006

0,107 ± 
0,004

0,056 ± 
0,009

18
0,216 ± 
0,006

0,216 ± 
0,001

0,189 ±
0,001

0,153 ± 
0,000

0,104 ± 
0,006

0,107 ± 
0,004

0,102 ± 
0,003

19
0,219 ± 
0,006

0,223 ± 
0,005

0,195 ±
0,004

0,182 ± 
0,001

0,125 ± 
0,002

0,107 ± 
0,004

0,102 ± 
0,003

20
0,233 ± 
0,001

0,229 ± 
0,001

0,212 ±
0,001

0,185 ± 
0,002

0,125 ± 
0,002

0,139 ± 
0,005

0,102 ± 
0,003

21
0,209 ± 
0,017

0,215 ± 
0,004

0,198 ±
0,002

0,191 ± 
0,001

0,139 ± 
0,004

0,175 ± 
0,001

0,102 ± 
0,003

22
0,165 ± 
0,005

0,206 ± 
0,002

0,179 ±
0,011

0,185 ± 
0,001

0,176 ± 
0,002

0,166 ± 
0,005

0,125 ± 
0,002

23
0,135 ± 
0,009

0,190 ± 
0,000

0,175 ±
0,004

0,178 ± 
0,000

0,166 ± 
0,003

0,155 ± 
0,003

0,118 ± 
0,002

24
0,129 ± 
0,013

0,172 ± 
0,008

0,152 ±
0,003

0,171 ± 
0,002

0,160 ± 
0,003

0,143 ± 
0,000

0,109 ± 
0,006

25
0,125 ± 
0,014

0,163 ± 
0,009

0,122 ±
0,009

0,141 ± 
0,002

0,150 ± 
0,002

0,156 ± 
0,004

0,116 ± 
0,005
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Çizelge 4. Farklı besin yo unluklarında üretilen Daphnia longispina’nın en
yüksek birey sayısı ve büyüme hızları

Önalan (1996), Daphnia magna üzerine farklı kültür 
ortamlarının etkilerini inceledi i çalı masında,
fitoplankton karı ımı+balık gübresi+alabalık larva 
yeminden olu an besleme rejiminde en yüksek birey 
sayısını 21433 birey/10 L olarak elde etti ini
bildirmi tir. Bu de er Daphnia longispina’nın 35000 
birey/10 L olan de erinden dü üktür. Cladoceraların
populasyon artı ı üzerine yapılan çalı malarda besin 
olarak kullanılan mikroalg türlerine göre, elde edilen 
büyüme hızına ait de erler farklılık göstermektedir. 

Cladoceran’lardan büyük olan türlerin daha büyük kuluçka kesesine sahip olmaları ve daha fazla yumurta 
ta ımalarından dolayı yüksek büyüme hızına sahip oldu u bildirilmektedir. Nandini and Sarma (2003), besin 
seviyesinin artı ı ile Cladoceran’ların populasyon sayılarında artı  görüldü ü ve buna ba lı olarak büyüme hızı
de erlerinin de artı  gösterdi ini belirtmi lerdir. Cladoceran’larda büyüme hızının; besin türüne, tipine, sıcaklı a vb. 
faktörlere ba lı olarak 0,01-1,5 arasında de i ti ini belirtmi lerdir. Denememizde besin konsantrasyonlarına göre 
Daphnia longispina’nın büyüme hızına ait de erlerin 0.125±0.002 ile 0.233±0.001 arasında de i ti i saptanmı tır.

Antunes et al. (2003) Selenastrum capricornutum’un 5 farklı konsantrasyonun (0.00, 0.75x105, 1.5x105, 2.25x105, 
3.00x105 h/ml)  farklı yerlerden alınan Daphnia longispina ve Daphnia magna ‘nın populasyon artı ı üzerine etkisini 
inceledikleri çalı malarında, en yüksek büyüme hızı de erlerini 1.5x105-2.25x105 h/ml’ deki alg yo unlu unda elde 
edildi ini belirtmi lerdir. Aynı ara tırıcılar en iyi populasyon artı ının elde edildi i besin konsantrasyonunda lindan’nın
toksik etkisini çalı mı lar ve toksikolojik etkinin besin konsantrasyonuna ba lı oldu unu belirlemi lerdir (Antunes et al. 
, 2004).

Nandini and Sarma (2000) 3 farklı yo unluktaki (0.05x106, 1.5x106, 4.5x106 h/ml) Chlorella ile 4 farklı Cladocera 
türünün (Ceriodaophnia cornuta,M.macropoda,Pleuroxus aduncus,S.vetulus) büyüme hızına etkisini inceledikleri 
çalı malarında, en yüksek büyüme hızına ait de erleri sırası ile 0.17-0.23, 0.54-0.60, 0.09-0.15 ve 0.12-0.28 olarak en 
dü ük alg yo unlu unda elde ettiklerini bildirmi lerdir. Çalı mamızda elde edilen en yüksek büyüme hızına  ait 
de erlerin ara tırmacıların de erlerinden farklılık göstermesi, kullanılan mikroalg türü, kültür ko ulları ve daphnia 
türünün farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Daphnia longispina ile aynı cinse ait Daphnia leavis’in 
büyüme hızları benzerlik göstermektedir. Bu çalı mada elde edilen bulgular genel bir de erlendirmeye tabi 
tutuldu unda populasyon artı ının besin miktarındaki artı a ba lı oldu u, en dü ük besin yo unlu unda en dü ük birey 
sayısının elde edilmesi ve alg yo unlu undaki artı  ile birey sayısının artması yapılan önceki çalı maları
desteklemektedir (Nandini and Sarma, 2003; Rose et al., 2000). 

Sonuç olarak D. longispina da en yüksek birey sayısının ve büyüme hızının elde edildi i 2x106 h/ml nin optimum besin 
yo unlu u oldu u ortaya konulmu tur. Populasyon artı ı yüksek olan Daphnia longispina’nın yeti tiricilik
çalı malarında canlı yem kayna ı olarak kullanılabilece i, üretiminde Chlorella vulgaris’in  bu tür için iyi bir besin 
kayna ı oldu u ve morphology. Freshwater Biology, 38:619-629 p. en uygun besin yo unlu unun ise 2x106 h/ml 
oldu u ortaya konulmu tur. Bunun yanısıra ara tırmada kullanılan 1.6x106 h/ml besin yo unlu undaki populasyon 
artı ına ait de erler daha dü ük olmasına kar ın, Daphnia’ların bu yo unlu a daha kolay adapte oldukları gözlenmi  ve 
bu yo unlu un özellikle toksikolojik çalı malar için kullanılabilece i dü ünülmektedir. Do al su ortamlarında
Cladocera populasyonunu etkileyen en önemli faktörlerden birisinin besin yo unlu u oldu u dikkate alındı ında,
planktonik bir Cladocera olan Daphnia longispina ‘nın farklı besin yo unluklarında büyüme hızının belirlenmesinin 
onların sucul ekosistemdeki dinamiklerinin anla ılmasında, toksikoloji ve yeti tiricilik çalı malarındaki üretiminde ise 
belirlenen kültür ko ullarının  yararlı olabilece i kanısındayız.
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Alg
yo unlu u
(h/ml) 

En yüksek birey sayısı
(birey/30 ml)

En yüksek büyüme 
hızı (r)

2x106 105±2,828a 0,233±0,001
1,6x106 97,0±1,414b 0,229±0,001
0,8x106 69,5±0,707c 0,212±0,001
0,4x106 55,0±1,414d 0,191±0,001
0,2x106 48,5±2,121e 0,176±0,002
0,1x106 39,5±0,707f 0,175±0,000
0,05x106 15,5±0,707g 0,125±0,002
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TÜRK , TALYAN : TÜRK YE’DE BEYAZ KUM M DYES  (Chamelea gallina L., 
1758) AVCILI I YAPAN TEKNELER N TEKN K VE OPERASYONEL ÖZELL KLER

GÖKTU  DALGIÇ, BRAH M OKUMU , YUSUF CEYLAN, SEM H ENG N

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100 Rize 

ÖZET 
Bu çalı mada ülkemiz sularında avcılık yapan hidrolik direç donanımlı beyaz kum midyesi av teknelerinin teknik 
özellikleri incelenmi tir. Elde edilen verilere göre 2004 yılı itibariyle ülkemiz sularında toplam 39 adet hidrolik direç 
donanımlı beyaz kum midyesi av teknesinin oldu u, teknelerin boylarının 12 ile 28 m. arasında de i ti i ve tekne 
büyüklü üne ba lı olarak 4 ile 9 arasında tayfa istihdam edildi i tespit edilmi tir. Teknelerde yapılan ölçümler 
sonucunda direçlerin sirkülerde belirtilen standartlarla uyu madı ı bulunmu tur. Bu bildiride ülkemiz sularında avcılık
yapan hidrolik direç donanımlı av teknelerinin talyan tipi teknelerle avcılık sistemi açısından farklılı ı tartı ılmı ,
sürdürülebilir üretim için önerilerde bulunulmu tur.
Anahtar Kelimeler: Chamelea gallina, Beyaz kum midyesi, Hidrolik direç, Karadeniz 

G R
Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerden talya, Fas, spanya, Portekiz, Arnavutluk ve Türkiye’de avcılı ı sürdürülen beyaz 
kum midyesi (Chamelea gallina L.,1758) Veneridae familyasına ait oldukça ekonomik bir türdür (Froglia, 1989). 
Ülkemiz kabuklu su ürünleri arasında önemli bir yeri olan bu tür halen ba ta AB ülkeleri olmak üzere çe itli ülkelere 
ihraç edilen birkaç kabuklu deniz canlısından biridir. Yıllık 19.692 ton beyaz kum midyesi üretimi ile Türkiye, 
dünya’da en fazla üretimi yapan talya’nın ardından 2. sıradadır (DIE, 2004). 

Akdeniz ülkelerinde hidrolik donanımlı direçlerin teknik özelliklerini inceleyen, modifikasyon sonucu seçicili ini
ara tıran ve bu direçlerin beyaz kum midyesinin fizyolojisi ve morfolojisi üzerine yaptı ı etkileri irdeleyen birçok 
ara tırma yapılmı tır (Froglia, 1989; Marin et. al., 2003; Da Rosa et.al., 2003; Moschino et.al., 2003; Alves et. al., 2003; 
Palma et. al., 2003)  

Beyaz kum midyesi Türkiye’de ilk kez 1986 yılında mekanik dreçlerle Kuzey Marmara Denizi’nden avlanmaya 
ba lanmı  ve bölgede aynı yıl ara tırma amaçlı olarak turbo üflemeli hidrolik direç ile kum midyesi avcılı ı yapılmı tır
(Bilecik, 1986). 1992 yılında Türkiye’de talya’dan ithal edilen 2 adet hidrolik direç donanımlı tekne oldu u
bildirilmi tir (Deval ve ark., 1992). 

Bu ara tırmada Karadeniz’de avcılık yapan hidrolik direç donanımlı beyaz kum midyesi av filosunun teknik ve 
operasyonel özellikleri incelenmi tir.

MATERYAL VE METOD 
Bu çalı ma Temmuz 2004 tarihinde Sakarya iline ba lı Karasu, zmit iline ba lı Kefken ve stanbul iline ba lı ile
ilçeleri balıkçı barınaklarında gerçekle tirilmi tir. 11 adet hidrolik direç donanımlı kum midyesi teknesinin; tekne 
özellikleri ve direç donanımları tekne reisleriyle yapılan anketler ve teknede fiilen yapılan çalı malar sonucunda elde 
edilmi tir (Karakulak ve ark., 2002). Ara tırma konusunu olu turan hidrolik direç donanımlı kum midyesi teknelerinin 
sayılarına, ba lı bulundukları limanlara, tam boy ve motor güçlerine ili kin bilgiler; Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı
Samsun, Giresun, Sakarya, Kocaeli, stanbul, Çanakkale ve Tekirda  il müdürlüklerinden alınmı tır.

BULGULAR
Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ünün yayınladı ı denizlerde ve içsularda ticari amaçlı
su ürünleri avcılı ını düzenleyen 2004-2006 av dönemine ait 36/1 nolu sirkülere göre beyaz kum midyesi istihsali 
yapacak olan teknelerin ruhsat teskeresinin verildi i il müdürlü ünden “kum midyesi avlama izni” alması zorunludur. 
Bu kanundan yola çıkarak Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Samsun, Giresun, Sakarya, Kocaeli, stanbul, Çanakkale ve 
Tekirda  il müdürlüklerinden alınan verilere göre ülkemiz sularında 39 adet hidrolik direç donanımlı tekne kum 
midyesi avcılı ı yapmaktadır. Tekneleri ba lı bulundukları limanlara göre da ılımı ekil 1’de verilmi tir.
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34%

ekil 1. Ruhsat teskerelerinin alındı ı illere 
göre hidrolik direç donanımlı kum midyesi 
teknelerinin da ılımları.

Tam boyları 12 ila 28 m arasında de i en 10 
ila 100 GRT’luk saç veya ah ap teknelerin 
ana motor olarak 82 ile 540 hp, hidrolik direç 
ekipmanına basınçlı su sa lamak için 
kullanılan 2. makine olarak 105-170 hp 
arasında de i en de i ik markalarda dizel 
motorlar kullandıkları tespit edilmi tir. Kum 
midyesi avlama teknelerinde çalı an tayfa 
sayısı teknenin büyüklü üne ba lı olarak 4-9 
arasında de i mektedir.  ncelenen teknelerin 
tümünde dip yapısının ve derinli in
ölçülebilmesi için de i ik markalarda echo-
sounder, haberle mek için kullanılan telsiz ve 

rota tayininde yararlanılan su üstü radarı bulundu u gözlemlenmi tir. Yapılan ölçümler sonucu teknelerin boyutlarına
göre dizayn edilen, a ız açıklıklarının 2 ile 3.9 m., a ız derinli inin ise 35 ile 45 cm arasında de i en 1-3 metre 
uzunlu unda hidrolik direçlerle donandı ı ve demir çubuklardan imal edilmi  bu direçlerin çubukları arasındaki
mesafenin 7-9 mm arasında oldu u tespit edilmi tir. Teknelerin tümünde ürünü elemek için çubuk aralıkları 7-9 mm 
olan helezonik eleklerin kullanıldı ı gözlemlenmi tir. ekil 2’de gösterildi i gibi teknelerden atılıp çekilen hidrolik 
direç te kilatının konumunun talya’dan deneme amaçlı getirilen ve ticari olarak avcılık yapabilmek için 
ruhsatlandırılan teknelerden farklı oldu u gözlemlenmi tir.

A B

ekil 2. talyan tipi kum midyesi avlama teknesinde direç konumu (A), ülkemiz sularında kullanılan kum midyesi 
avlama teknesinde direç konumu (B) 

ekil 3. talyan tipi hidrolik direç çekme sistemi (Froglia, 
1989’dan).

Avcılık sistemi incelendi inde ise günümüzde ülkemizde 
kullanılan kum midyesi avlama teknelerinin avcılık metodunun 
talyan tipi teknelerden daha farklı oldu u tespit edilmi tir. talyan

tipi avcılık metoduna göre avlama yeri tespit edildikten sonra çapa 
kıç tarafından denize atılıp tekne ilerlerken 250 - 300 m. 
uzunlu undaki palamar ipi ve yedek çekme halatı salınır. Direç 
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suya indirildikten sonra ana makineye ba lı bir santrifüjden sa lanan basınçlı su verilir ve palamar halatı ile yedek 
çekme halatının ba lı oldu u vinç geri döndürülerek ve motor geri vitese takılarak çapanın bulundu u noktaya kadar 
dipteki direç kızakları üzerinde kaydırılır. Elde edilen ürün ticari olarak uygunsa çapa kaldırılmadan tekne rotasında
yapılan küçük bir açı de i ikli iyle ardı ık çekimler yapılır (Froglia, 1989) ( ekil 3). 

Günümüzde ülkemiz sularında kullanılan avcılık metodunda ise hidrolik direç te kilatı ve otomatik elekler teknelerin 
kıç tarafında bulunmaktadır. Ayrıca talyan tipi teknelerde kullanılan ve basınçlı suyun drece aktarılmasını sa layan
santrifüj yerine teknelerde ana makineden hariç ikinci bir dizel motor bulunmaktadır. Tekne av sahasına geldi inde
direç suya indirilir ve 2. makine basınçlı suyu direce pompalar. Tekne ileri do ru saatte 1.0 - 1.5 knotla ileriye do ru
hareket eder ve tekneye ba lı olan direç kızaklarının üzerinde kayarak hareket eder. Yakla ık 5-10 dakikalık çekimin 
ardından tekne bo a alınır ve direç yukarı çekilerek ürün eleme tablasına dökülür. E er av sahasında ticari olarak uygun 
miktar ve kalitede ürün bulunursa tekne ilk operasyonun tersi istikametinde, taranan bölgenin hemen paralelinde ardı ık
çekimler yapar.  

TARTI MA VE SONUÇ 
Türkiye’de hidrolik direç donanımlı teknelerin özelliklerini inceleyen herhangi bir ara tırmaya rastlanılmamakla birlikte 
Bilecik (1986), talya’dan getirtilen ve Marmara’da Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı gözetiminde deneme amaçlı kum 
midyesi avcılı ı yapan hidrolik direç donanımlı tekneler ile avcılı ı anlatan çalı masında bu tip avcılı ın asgari av 
boyunun altındaki ürünün elenerek canlı olarak denize bırakılması açısından olumlu oldu unu bildirmi tir. Deval ve 
di . (1992), turbo üflemeli hidrolik direçleri tanıttıkları çalı malarında Bilecik (1986) ile paralel görü  bildirmi lerdir.

Turbo üflemeli hidrolik direç donanımlı teknelerin mekanik direç donanımlı teknelere oranla daha az i  gücü ile daha 
fazla ve kaliteli ürün getirisi balıkçıların bu teknolojiyi tercih etmesine sebep olmu tur. Türkiye’de 2000 yılının
ba ından itibaren mekanik direçlerle kum midyesi avcılı ı yapılmamaktadır (Dalgıç, yayınlanmamı  veri). 

Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Samsun, Giresun, Sakarya, Kocaeli, stanbul, Çanakkale ve Tekirda l Müdürlükleri 
kayıtları göz önüne alındı ında ülkemizde toplam 39 adet hidrolik direç donanımlı kum midyesi avlama teknesi 
bulunmaktadır. Bu teknelerin 28 adetinin ile, Kefken ve Karasu limanlarına kayıtlı olması kum midyesi avcılı ının
yo un olarak bu üç bölgede gerçekle ti ini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle Kefken Adasının do usunda kalan bölgede 
görülen populasyon erimesi sonucu Kefken Adası ile Zonguldak ili Ere li Balıkçı Barına ı arasında kalan karasularımız
2004 yılında yayınlanan 36/1 nolu sirkülere göre kum midyesi avcılı ına kapatılmı tır (Anonim, 2004).  

36/1 nolu sirkülerde belirtilen algarna ve direçlerden kastın hidrolik direç ve mekanik direç oldu u varsayılarak elde 
etti imiz sonuçlar ile “Beyaz kum midyesi istihsalinde kullanılan algarna ve direçlerin a ız açıklı ı 80 cm.’den, a ız
derinli i 20 cm.’den büyük, torba boy uzunlu u ise 200 cm.’den fazla olamaz” ibaresi çeli mekte, incelenen teknelerin 
direç boyutlarının sirkülerde belirtilen bu uzunlukların üzerinde oldu u ortaya çıkmaktadır (Anonim, 2004). 

Her ne kadar aralıklı çubuklarla yapılmı  olursa olsun direçlerin seçicili i oldukça dü üktür. Esas seçicilik tekne 
üzerinde bulunan helezonik veya sarsak eleklerle yapılmaktadır. Bu sebeple küçük midyelerin zaman geçirilmeden canlı
olarak denize atılabilmelerini sa layan eleklerin seçicili i üzerinde durulması hayati önem ta ımaktadır. Çalı mamızda
tekne üzerinde bulunan bu eleklerin çubuk aralıklarının 7-9 mm arasında oldu u tespit edilmi tir. 34/1 nolu sirkülerde 
bu eleklerin standardizasyonları ile ilgili olarak “Elekler ise, yuvarlak çubuklardan yapılırsa ara mesafenin 12 mm’den 
küçük, dikdörtgen tel kafeslerden yapılırsa 12 mm’den küçük, delikli levhadan olursa delik çapı 21 mm’den küçük 
olamaz” ibaresi yer almaktadır. Aynı ibare 35/1 ve 36/1 nolu sirkülerde de yer almaktadır. Ancak 3 Nisan 2005 tarih ve 
25775 sayılı resmi gazetede yayınlanan de i iklikle bu ibare tamamen kaldırılmı tır (Anonim, 2000; Anonim, 2002; 
Anonim 2004). 

Beyaz kum midyesi istihsali yapacak olan teknelerin ruhsat teskeresinin verildi i il müdürlü ünden “kum midyesi 
avlama izni” almasının yeterli olması yıllar itibariyle avcılık yapan tekne sayılarında istikrarsızlık olarak ortaya 
çıkmaktadır. Kum midyesi avlama belgesinin belli bir sayıda sabitlenmesinin ve tekne ruhsatlarına uygulanan 
dondurma i leminin bu ruhsatlara da uygulanmasının, mevcut av sahalarının bu tekneler arasında bölü türülmesinin ve 
talya’da oldu u gibi teknelere günlük av kotası konmasının uygun olaca ı görü ündeyiz. 
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FARKLI SEV YELERDEK  ASKORB K AS T N KAYNAK ALABALI INDA (Salvelinus
fontinalis)  BÜYÜME, KOND SYON, YEM DE ERLEND RME, YA AMA ORANI VE ET 

VER M ÖZELL KLER NE ETK LER

HUR YE ARIMAN KARABULUT, F KR  BALTA, LHAN YANDI, EVK  KAYI , RAMAZAN SEREZL

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100/R ZE
E-Posta: huriyeariman@hotmail.com 

ÖZET 
Bu çalı mada ortalama a ırlı ı 35.00  0.04 g olan kaynak alabalı ı (S. fontinalis)’nın 14 haftalık besleme periyodunda, 
yemlerine farklı seviyelerdeki C vitamini ilavesinin büyüme, kondisyon, yem de erlendirme de eri, ya ama oranı ve et 
verim özellikleri üzerine etkileri incelenmi tir.  Balık, yemlerine 0, 100, 500, 1000 mg/kg  oranda L-ascorbyl-2-
monophosphate (AMP) ilave edilerek yemleme yapılmı tır. Deneme 2x4 faktöriyel düzenleme tam ansa ba lı plana 
göre yürütülmü tür.  Elde edilen sonuçlara göre, deneme sonu a ırlıkları muameleler arasında farklılık  göstermi tir. En 
yüksek de er 98.34 0.10 g ile 500 mg/kg seviyeli C vitamini katkılı yemle beslenenlerde, en dü ük de erler ise, 
92.40 0.19 g’la kontrol grubundan  elde edilmi tir. C vitamini seviyeleri arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemli 
bulunmu tur (p<0.01). Yem de erlendirme de eri bakımından muamele grupları arasındaki fark da istatistiki olarak çok 
önemli bulunmu tur (p<0.01). En iyi yem de erlendirme oranı ortalama 1.42 0.11 ile 500 mg/kg  C vitamini katkılı
yemle beslenenlerde, en dü ük oran ise, 1.68 0.22 olarak kontrol grubunda görülmü tür. Ya ama gücü yönünden 
gruplardan elde edilen sonuçlar arasındaki farklılık, C vitamini seviyeleri bakımından önemsiz bulunmu tur (p>0.05).
Balık etinin verim özellikleri analizlerinden elde edilen sonuçların C vitamini seviyeleri bakımından kondüsyon faktörü 
önemsiz (p>0.05), hepatosomatik indeks ve viserosomatik indeks de erleri ise istatistiki olarak önemli bulunmu tur
(p<0.05).
Anahtar Kelimeler: C Vitamini, Kaynak alabalı ı, Salvelinus fontinalis, Büyüme, Et kompozisyonu.

EFFECTS OF THE DIFFERENT LEVELS OF DIETARY VITAMIN C ON GROWTH, 
CONDITION, FEED CONVERSION RATIO, SURVIVAL RATE AND MEAT 

COMPOSITION OF BROOK TROUT (Salvelinus fontinalis)

ABSTRACT
An 14-week feeding trial was conducted to study the effects of the different levels of dietary vitamin C on growth, 
condition (K), feed conversion ratio (FCR), survival rate (SR) and meat composition of brook trout (S. fontinalis) (35.00 

 0.04 g). Fish were fed the form of L-ascorbyl-2-monophosphate (AMP) incorporated into a commercial rainbow trout 
diet at 0, 100, 500, 1000 mg/kg. The experiment was conducted as a completely randomized design (2x4), with two 
treatments and four replicate tanks. According to results,  final weights of fish showed significant differences. The 
highest value was 98.34 0.10 g of fed with 500 mg/kg vitamin C while the lowest values were  92.40 0.19 g from 
control diet. The differences between the levels of vitamin C were statistically significant (p<0.01). In terms of feed 
efficiency rations, very different values were observed from the groups and the differences were also  statistically 
significiant (p<0.01). The best value was average, 1.42 0.11 of fed with 500 mg/kg  vitamin C while the worst values 
were 1.68 0.22 from control groups. From the survival rates points of view, the differerences between the results of 
vitamin C groups were statistically insignificant (p>0.05).  
Meat composition analysis of fish, ın terms of the condition factor  values, the differences between the groups were 
insignificant (p>0.05). From the hepatosomatic and visceral indices points of view, the differerences between the results 
of the groups were statistically significiant (p<0.05). 
Keywords: Vitamin C, Brook trout, Salvelinus fontinalis, Growth, Meat composition. 

G R
Askorbik asit hem bitki hem de hayvan hücrelerinde biyokimyasal reaksiyonlar için spesifik önemli fonksiyonlara 
sahiptir. Ba lıca rolü metabolizmada redükleyici  ajan olarak görev yapmak olan C vitamini, balıklarda büyüme, üreme, 
hastalık ve strese dayanıklılık, antioksidasyon ve lipid metabolizmasının düzenlenmesi gibi fizyolojik olaylarda rol 
oynamaktadır ( ener, 2001).

Yapılan çalı malar askorbik asitin pek çok hayvan türü tarafından sentezlenebildi ini gösterirken, balıklar ve di er
yüksek yapılı hayvanlarda bu durum görülmez. Bu nedenle bunlar C vitaminini yeterli miktarda diyetin bir parçası
olarak dı ardan almak zorundadırlar. Askorbik asit bazı hayvanlarda glukronik asitten sentezlenebilen, fakat 
yeti tiricili i yapılan sucul türlerde sentezlenemeyen ve suda eriyen vitaminlerdendir (Tolbert, 1979; Halver, 1989; 
Wang, et al., 2003).

418



Yem hammaddeleri balıkların ihtiyaçlarını kar ılayacak düzeyde askorbik asit içermez. Ticari rasyonlarla beslenen 
balıklarda C vitamini eksikli inin en önemli nedenlerinden birinin askorbik asitin sıcaklık, ı ık, rutubete kar ı çok 
duyarlı olması ve daha üretim a amasında çok çabuk okside olarak inaktif form olan dehidroaskorbik asite dönmesidir. 
Rasyondaki askorbik asitin yemin hazırlanması ve depolanması sırasında kayıplar verdi inden dolayı yemlere C 
vitamininin sonradan ilave edilmesi gerekmektedir  (Halver, 1989; Sandness, 1991; Akyurt, 1993; Cho and Cowey 
1993).

Askorbik asitin alabalık ve di er salmonid türler için elzem bir bile ik oldu u, bu sebeple gereksinimin diyetle mutlaka 
kar ılanması gerekti i çe itli ara tırmacı tarafından belirtilmi tir (Halver, et al., 1969; Lall, et al., 1990; Cho and Cowey 
1993; Matusiewicz, et al., 1995; Dabrowski, et al., 1996). 
Balıklarda yetersiz miktarda askorbik asiti alımına ba lı olarak meydana gelen eksiklik semptomları birçok ara tırmacı
tarafından ele alınarak ara tırılmı tır (Halver, et al., 1969; Tolbert, 1979; Lall, et al., 1990). 

Askorbik asitin diyetteki yetersizli i kollajende azalmı  hidroksilizin aktivitesiyle sonuçlanır. Bu anormal kollajen 
kıkırdak scoliosis ve lordosis de oldu u gibi  dokunun deformasyonuna neden olur. Gökku a ı alabalıklarında 50 mg/kg  
den az askorbik asit alan balıklar kollajen, sentezleme yetene i azalmı tır. 100 mg/kg den fazla alan balıklarda ise 
kollajen depolanması yüksek oranda oldu u belirtilmektedir (Sato, et al., 1982).    

Askorbik asitin yemin hazırlanması ve depolanması esnasında kayıplar verdi i, gereksinimin balıktaki stres, hastalık
durumuna göre arttı ından alabalık yemlerine 400-500 mg/kg seviyesinde ilave edilmesinin gerekti i bildirilmi tir
(Halver, 1989).  Son yılarda i letmelerin bazılarında gökku a ı alabalı ı yanında tüketicinin ve dolayısıyla pazarın
dikkatini çekebilmek ve ürün çe itlili ini arttırmak için alternatif tür veya hobi amaçlı olarak  kaynak alabalı ı
(Salvelinus fontinalis) da yeti tirilmektedir. Gökku a ı alabalı ına oranla yava  büyüyen bu türün farklı görünüm (renk, 
vücut formu v.s.) ve et yapısı (gevrek ve daha az ya lı) yeti tiricili ini cazip kılabilmektedir (Okumu  ve di ., 1998).

Ülkemizde gökku a ı alabalı ı ile ilgili çok sayıda ara tırma mevcuttur. Oysa kaynak alabalı ı ilgili ara tırmaların
sayısı yok denecek kadar az ve üstelik kaynak alabalı ı ile ilgili besleme çalı maları yetersizdir.   
Bu ara tırmada, yemlerine 0, 100, 500 ve 1000 mg/kg askorbik asit ilave edilerek beslenen, kaynak alabalı ı (Salvelinus 
fontinalis) yavrularında askorbik asitin büyüme, kondisyon, spesifik büyüme, yem de erlendirme, ya ama gücü ve et 
verim özelliklerine etkileri ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı ma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Su Ürünleri Fakültesi’ne ba lı yidere Su Ürünleri Ara tırma 
Merkezi’nde yürütülmü tür. Rize line ba lı Güneysu Dörtmevsim Alabalık Çiftli i’nde üretilen ve yakla ık 50.000 
adet  yavru balıklardan ortalama a ırlıkları 35  0.04 g olan  toplam 720 adet rastgele seçilerek her bir tanka 90 balık
materyali   olacak ekilde denemeye alınmı tır. Yem materyali olarak ticari ekstrude alabalık yemi balıkların büyüme 
periyotlarına göre (No: 2-3-4) kullanılmı tır (Tablo 1). Yemlere ilave edilen askorbik asitin dozları benzer amaçla 
yürütülen ara tırma sonuçları (Halver, 1989, Sandnes, 1991) dikkate alınarak (0, 100, 500, 1000 mg/kg) hesaplanmı tır.

Tablo 1. Kullanılan yemin özellikleri (Abalıo lu Yem, 2003-2004) 
Askorbik asitin (L (+) 
Ascorbic acid) dozları
hassas terazide ( 0.0001 g) 
tartılıp (0, 100, 500, 1000 
mg/kg) ayarlanarak, kontrol 
yemi hariç di er üç ayrı yem 
tek sıra halinde aliminyum 
folyo üzerine yayılmı  ve 
üzerlerine saf suda 
çözdürülüp hazırlanan C 
vitamini spreylenmi tir.

Yemler karı tırılmak suretiyle C vitamininin yeme iyice emdirilmesi sa lanmı tır. Hem kontrol grubu balıklarına hem 
de di er gruplara verilecek günlük yem miktarının belirlenmesi için deneme öncesinde balıklar adaptasyona tabi 
tutulmu  ve balıkların yüzde canlı a ırlıkları ve su sıcaklı ını esas alan ve önceden hazırlanmı  tablolardan da 
yararlanılarak (Halver, 1972; Çelikkale, 1994) bir hafta süreyle günlük yem miktarı denemesi yapılmı tır. Bu deneme 
sonucunda vücut a ırlı ına göre %1 yem oranının ideal oldu u belirlenmi tir ve deneme boyunca bu oran 
kullanılmı tır.

Çalı ma 2x4 olacak ekilde basit deneme planına göre kurulmu tur (Yıldız ve Bircan, 1991). Ara tırma 1 kontrol, 3 
farklı vitamin grubu olmak üzere 4 ünite ve 2 tekerrür olarak 8 adet tankta yürütülmü tür. Deneme sonunda elde edilen 
verilerin istatistiki analizlerinde “Statistica for Windows” programı kullanılmı , varyans analizi “Anova” metodu ile 
yapılmı , ortalamalar “Duncan” testi ile kar ıla tırılmı tır (Duncan, 1971; Düzgüne  ve di ., 1983). 

Temel Besin 
Maddeleri (%) 

Ekstrude Pelet 
No. 2 

Ekstrude Pelet 
No. 3, 4 

Katkı Maddeleri 

Kuru madde 
(min) 
Ham protein 
(min) 
Ham ya  (min) 
Ham kül (max) 
Ham selüloz 
(max) 

90
47
20
10
2

90
44
20
10
2

Vitamin A 
Vitamin D3

Vitamin E 
Cu 
BHT
Ethoxyqui
n

IU/g
IU/g
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

12.5
2.5
200
5
150
96
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Ara tırmadan elde edilen sonuçlar a a ıdaki  formüller esas alınarak de erlendirilmi tir.
Spesifik Büyüme Oranı(%)=ln Son a ırlık(g)-ln lk a ırlık(g)/Yeti tirme Süresi(gün) (Utne, 1979) 
Yem De erlendirme De eri (FQ)  = F/(A2+D)- A1 (Çelikkale, 1994) 
F=Bir Periyot Boyunca Verilen Yem Miktarı (g) 
A1= Periyot Ba ı A ırlık (g) 
A2= Periyot Sonu A ırlık (g) 
D= Periyot çerisinde Ölen Balıkların A ırlı ı (g) 
Ya ama oranı (%)= Periyot Sonu Balık Sayısı / Ba langıç Balık Sayısı x100 (Utne, 1979) 
(K) Kondüsyon Faktörü (%)=   (W) A ırlık (g)/(L3) Total Boy (cm)x100 (Atay,  1989) 
(HSI)Hepatosomatik ndeks (%)=Karaci er A ırlı ı(g)/Vücut A ırlı ı(g)x100
(VSI)Viscerosomatik ndeks(%)= ç Organ A ırlı ı(g)/Vücut A ırlı ı(g)x100 (Vandenberg et al., 1998) 

SONUÇLAR
Ara tırma süresince elde edilen veriler, periyotlar halinde incelenmi tir. Tüm sonuçların varyans analizleri yapılmı ,
elde edilen sonuçlara göre, 0.01 ile 0.05 güven aralı ında teste tabi tutulmu  ve önemli bulunan faktörlere, çoklu 
kar ıla tırma testi (Duncan Testi) uygulanmı tır. Buna göre 14 günlük periyotlarda spesifik büyüme, yem  
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ekil 1. Farklı seviyelerde C vitamini ile beslenen kaynak alabalıklarında (S. fontinalis)    ara tırma gruplarına ait 
spesifik büyüme oranları.

de erlendirme ve ya ama oranının de i imi belirlenmi tir.
Ara tırma süresince, spesifik büyüme oranı de erlendirildi inde, 1’inci periyotta C vitamininin 500 mg/kg seviyesi en 
yüksek, 4’üncü ve 5’inci periyotta kontrol grubunun en dü ük de ere dü tü ü görülmektedir ( ekil 1). 

C vitamini seviyeleri bakımından ya ama oranı 500 mg/kg dozda  di er seviyelere göre bütün periyotlarda artarken, 
kontrol grubunda ise paralel olarak tüm periyotlarda azalmaktadır. Periyotlar arasında bir farklılık görülmemektedir 
( ekil 3). Yem de erlendirme de eri incelendi inde ( ekil 2), 5’inci periyotta kontrol grubunun 1.86 ile en yüksek 
de eri aldı ı belirlenmi tir.

Ara tırmadan elde edilen sonuçlar ve çoklu kar ıla tırma testleri Tablo 2’de verilmi tir. Tablo 2’den anla ılaca ı üzere 
yemlere ilave edilen C vitamininin balıkların spesifik büyüme oranlarına ve yem de erlendirme oranlarına etkisi çok 
önemli (p<0.01), kondisyon ve ya ama oranı üzerine etkisi ise önemsiz (p>0.05) oldu u görülmü tür. Hepatosomatik 
indeks ve viscerosomatik indeks oranlarına etkisi önemli çıkmı tır (p<0.05).

Ara tırma sonunda balıkların vücut proximate analiz sonuçları ve çoklu kar ıla tırma testleri Tablo 3’de verilmi tir.
Tablo 3’e göre yemlere ilave edilen C vitamininin balıkların karkas protein ve karkas ya  de erleri üzerine etkisi 
önemli çıkmı tır (p<0.05).
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TARTI MA
Ara tırma sonunda elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmi tir. Deneme ba langıcında ortalama a ırlıkları 35  0.04 g 

olan balıklar 97 günlük ara tırma sonunda sırasıyla; 55.70±0.04, 59.22±0.01, 64.04±0.10, 58.01±0.18 g’a ula mı lardır

(Tablo 2). 

Yürütülen çalı manın genel sonuçlarının verildi i Tablo 2 incelendi inde farklı seviyelerde (0, 100, 500, 1000 mg/kg) 
yemlere katılan C vitamininin balıkların büyümesine pozitif olarak etki etmi tir. Kontrol grubu C vitamini katkılı 500 
mg/kg gruba göre mutlak büyüme 4.63 g, oransal olarak ise % 7.2 olarak büyüme olmu tur. C vitamini katkılı 500 
mg/kg grupta ise kontrole göre büyüme mutlak olarak  8.34 g, oransal olarak ise % 12.61 daha iyi a ırlık kazancı
sa lamı tır. Yapılan varyans analizinde grupların kontrole göre farkı ise çok önemli bulunmu tur (p<0.01). 
Altan (1998) benzer bir sonuca gökku a ı alabalı ının (Oncorhynchus mykiss) yavru yemlerinde farklı C vitamini 
seviyelerinin etkileri konulu çalı masında, en dü ük mutlak büyüme, 5.90±0.64 g olarak kontrol grubundan, en yüksek 
mutlak büyüme ise 7.02±0.12 g olarak 2500 mg/kg C vitamini ilaveli gruptan elde edildi ini bildirmi tir.

Tablo 2. Farklı seviyelerde C vitamini 
ile beslenen kaynak alabalıklarında
(S.fontinalis)  elde edilen sonuçlar ( 
WG: A ırlık Artı ı (g, %), SGR: 
Spesifik Büyüme Oranı (%), FE: Yem 
De erlendirme, SR: Ya ama Oranı
(%), C: Kondüsyon Faktörü (%), HSI:
Hepatosomatik ndeks (g, %), VSI:
Viscerosomatik ndeks (g, %), SE: 
Standart hata) ve Duncan testi. 

Balıklar askorbik asiti sentezleyemezler, dolayısıyla C vitamininin tek kayna ı dı ardan alınan besinlerdir. Bu vitaminin 
önemli fonksiyonları; enzim ve hormonların oksidasyondan korunması, büyümenin düzenli olması, RNA sentezi, 
kollajen sentezi , hidrojen ta ınması gibi birçok i levinin var oldu u belirtilmi tir (Halver, 1989; Bilgüven, 2002; Wang, 
et al., 2003).
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ekil 2. Farklı seviyelerde C vitamini ile beslenen kaynak 
alabalıklarında (S. fontinalis)  ara tırma gruplarına ait yem 
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ekil 3. Farklı seviyelerde C vitamini ile 
beslenen kaynak alabalıklarında (S. fontinalis)
ara tırma gruplarına ait ya ama oranları.

Askorbik Asit Dozları (mg/kg yem) Parametreler 
0 100 500 1000 

WG(%)±SE 55.70±0.04a 59.22±0.01b 64.04±0.10c 58.01±0.18b

SGR(%)±SE 1.01±0.05ab 1.05±0.08a 1.10±0.11c 1.04±0.04a

FE±SE  1.68±0.22b 1.54±0.19a 1.42±0.11c 1.47±0.18bc

SR(%)±SE 99.05±1.01a 99.65±0.84a 99.88±0.65a 99.77±0.91a

C(%)±SE 1.09±0.04a 1.12±0. 32a 1.15±0.10a 1.14±0.07a

HSI(%)±SE 1.46±0.01a 1.51±0.05ab 1.63±0.11b 1.62±0.27b

VSI(%)±SE 10.1±0.05c 9.41±0.21b 9.37±0.05a 9.45±0.06b
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Tablo  3. Farklı seviyelerde C vitamini 
ile beslenen kaynak
alabalıklarında (S.fontinalis)  vücut 
proximate analiz sonuçları.
Halver (1989) ve Sandnes (1991), iskelet 
olu masında temel bile enlerinden olan 
kollajen ekillenmesine normal büyüme 
sırasında ihtiyaç duyuldu unu ve 
askorbik asitin kollajen  ekillenmesinde 
önemli bir role sahip oldu unu
bildirmi lerdir.

Sato, et al. (1982), yapmı  oldukları bir 
çalı mada; gökku a ı alabalıklarında 50 mg/kg’dan az  askorbik asit alan balıkların kollajen sentezleme yetene i
bakımından güçsüzle tiklerini, oysa 100 mg/kg’dan fazla askorbik asit alan balıklar ise kollejen depolanmasının yüksek 
oranda oldu unu rapor etmi lerdir.

Yine, Albert and Tacon (1991), aquatik türlerin yemlerindeki optimal vitamin miktarlarını, türlerin boy ve ya larını göz 
önüne alarak yaptıkları ara tırmalarda; alabalıkların 50-500 mg/kg civarında gereksinimleri oldu unu belirtmi lerdir.

Çalı mamızda, C vitamini miktarlarını 100-500 mg/kg olarak hesaba almamız kanaatlerimizi teyid eder mahiyette 
olmu tur. Bazı ara tırmacılar, yavru alabalıklarda C vitamini noksanlı ında ortaya çıkan ba lıca semptomları; büyüme 
hızında azalma, yemden yararlanmada dü me, anemi, omur deformasyonları (scoliosis, lordosis), solungaç ve solungaç 
kapaklarındaki lezyonlar eklinde oldu unu bildirmi lerdir (Hilton, et al., 1989; Cho and Cowey 1993; ener, 2001).

Ara tırma sonunda hesaplanan yem de erlendirme katsayısı de erleri Tablo 2’de verilmi tir. Buna göre sırasıyla;  

1.68±0.22, 1.54±0.19, 1.42±0.11, 1.47±0.18 olarak elde edilmi tir. Anla ılaca ı üzere C vitamininin yem 

de erlendirmeyi olumlu yönde etkiledi i görülmektedir. 

Uygun ko ullar altında entansif alabalık yeti tiricili inde masrafın % 50’sinden fazlasını yemleme olu turdu undan,
yem de erlendirme katsayısının mümkün oldu unca dü ük olması arzu edilir. Bu de erin 2’den fazla olmaması
gerekti i Aras ve di . (2000) tarafından belirtilmi tir.
Steffens ve  Albract (1974) ve Çelikkale (1994), yem de erlendirme katsayısının 1-3 arasında olması gerekti ini
bildirmektedir. 

Altan (1998) gökku a ı alabalı ının yavru yemlerinde farklı C vitamini seviyelerinin etkileri konulu çalı masında en iyi 
yem de erlendirme 1.09±0.06 C vitamini ilaveli grupta görüldü ünü, en kötü yem de erlendirme ise 1.26±0.10 kontrol 
grubundan elde edildi ini belirtmi tir.

Bu yönüyle elde edilen sonuçlar bulgularımızı teyit eder mahiyettedir. Ara tırma süresince elde edilen ya ama gücü 
de erleri Tablo 2’de  gösterilmi tir. Buna göre ara tırma sonundaki ya ama gücü sırasıyla; 99.05±1.01, 99.65±0.84, 
99.88±0.65, 99.77±0.91olarak elde edilmi tir.  Entansif alabalık üretiminde yavru döneminden fingerling sonuna kadar 
zayiat % 25-30 kadar oldu u bildirilmektedir (Çelikkale, 1994). Nitekim Kitamura et al. (1967), diyetteki C vitamininin 
gökku a ı alabalı ı yavrularına etkisi konulu çalı malarında 2 aylık deneme periyodu boyunca 500 mg/kg C vitamini 
içeren diyetle beslenen yavrularda ölümlerin yakla ık %50’ye, 100 mg/kg içeren yemle beslenenlerde ölümlerin 
yakla ık % 60’a, kontrol grubunda ise % 70’e ula tı ını bildirmi lerdir.
Sonuç olarak, ara tırma boyunca elde edilen bulgularımızdan anla ılaca ı üzere, ya ama oranının yüksek çıkması,
balıkların sa lıklı ve stresten uzak olduklarını ve bu durumun da C vitamininin olumlu etkisinden kaynaklandı ı
kanaatini güçlendirmektedir. 

Deneme sonunda her gruptan 4’er balık alınarak yapılmı  olan vücut kompozisyonu sonuçları Tablo 3’de verilmi tir.
Tablo 3’e göre gruplardan elde edilen karkas protein de erleri; 19.27±0.21, 19.38±0.07, 19.96±0.11, 17.53±0.04 ve 
karkas ya  de erleri; 9.88±0.03, 8.97±0.12, 8.02±0.17, 9.11±0.09 olarak bulunmu tur.
Ya lı balıkların satı  de erlerinin dü ük olması, balık dokularında a ırı ya lanmanın önlenmesi için bazı giri imleri 
gerektirmektedir (Vandenberg et al., 1998; Arıman, 2000). Askorbik asit, karnitin biyosentezinin iki hidroksilazi ile 
yakından ili kilidir ve lipidlerin -oksidasyon yoluyla oksitlemek üzere mitokondrilere ta ınması sırasında aktif ta ıyıcı
olarak görev yaptı ı belirtilmi tir (Sandnes, 1991; ener, 1995). Bu sonuçlar askorbik asitin aquatik ürünlerdeki kaliteyi 
artırdı ını göstermektedir.    

Ara tırma sonuçları, bu konuda yapılan di er çalı malarla uyum içerisinde oldu u ve C vitaminin balık yemlerine 
katılmasıyla; az yemle, kısa sürede, ya  oranı dü ük, protein oranı yüksek, stresten uzak, sa lıklı balıklar
yeti tirilmesine katkıda bulundu u ortaya konmu tur.

Askorbik Asit Dozları (mg/kg yem) Parametreler 
0 100 500 1000 

Kuru Madde 

(%)

18.25±0.09 22.17±0.05 24.93±0.23 21.66±0.12 

Protein (%) 19.27±0.21a 19.38±0.07a 19.96±0.11ab 17.53±0.04b

Ya  (%) 9.88±0.03a 8.97±0.12ab 8.02±0.17b 9.11±0.09a

Su (%) 81.75±0.09 77.83±0.05 75.07±0.23 78.34±0.12 

Kül (%) 1.06±0.18 1.41±0.12 1.58±0.20 1.33±0.08 
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ÖZET 
Çam arısı (Neodiprion sertifer)’nın, Türkiye’nin Kuzey Anadolu Bölgeleri’ndeki, çam ormanlarında sıklıkla görüldü ü
ve ciddi ekonomik kayıplara neden oldu u bilinmektedir. Anılan zararlının balık besini olarak de erlendirilebilme 
olanakları, karaci er histopatolojisi temelinde ara tırılmı tır. Neodiprion sertifer ile beslenen grupta geli me 
izlenemei tir. Histolojik analizlerde, karaci erde lipoid dejenerasyon (steatosis) belirlenmi tir. Bu çalı ma sonuçlarına
göre, Çam arısı tırtılının Karabalık (Clarias gariepinus) rasyonu için alternatif yem olarak kullanılamayaca ı
belirlenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Streptococcus iniae, Tilapia, Deneysel enfeksiyon, Polimeraz Zincir Reaksiyonu

EFFECTS OF EUROPEAN P NE SAWFLY (Neodiprion sertifer) (HYMENOPTERA: 
D PR ON DAE) ON LIVER HISTOPATHOLOGY OF AFRICAN CATFISH, Clarias

gariepinus (BURCHELL 1822) LARVEA

ABSTRACT
As it is known that Neodiprion sertifer has distributed in North Anatolian pine forests (Turkey) and their effects were 
observed (economically losses) on pine trees. These insects larvea were used as a food source for fish and also their 
effects were basicaly examined on liver histopathology. No growth parameters improvement was found in Neodiprion
sertifer groups. In addition, the liver lipoid degeneration (steatosis) was shown the Neodiprion sertifer dietary groups. 
The preliminary results indicated that the Clarias gariepinus larvea did not efficiently utilise the Neodiprion sertifer as 
an alternative food source.

G R
Karabalı ın bir çok ara tırıcı tarafından piscivorous (balık tüketen) özellik ta ıdı ı bildirilmi tir. Ancak Yalçın ve ark. 
(2001)’nın Asi (Orontes) Nehri karabalıklarının mide içerikleri üzerine yaptıkları ara tırmada bu balıkların insekta 
larvalarını yo un olarak tükettiklerini göstermi tir. Tüm besin grupları içerisinde %69,8 oranında, makroskopik besin 
grupları içerisinde ise %73,05 oranında yani temel olarak Diptera larvası ve Artropoda grubu canlıları tüketiyor 
olmaları karabalıkların ba ka insekta larvalarını da tüketip tüketemeyecekleri sorunu do urmu tur.

Kolay elde edilebilirli i olan bitkisel ve hayvansal orijinli besinlerin balık besini olarak kullanım olanaklarının
ara tırılageldi i de bilinen bir gerçektir. Yapay yeti tiricilik sistemlerinde balık besini olarak karasal insekta kullanımı
pratikte pek olanaklı de ildir.

ç Anadolunun kuzey kesimlerindeki ormanlarda çam a açlarının yapraklarına verdikleri zararla, Türkçe entomoloji 
literatüründe; kızılımtırak sarı çalı antenli yaprakarısı olarak bilinen Diprionidae (Hymenoptera) familyasına ait 
larvaların bol miktarda toplanarak imha edildikleri ö renilmi tir. Neodiprion sertifer (Geoffr.) çam fidanlıklarının
önemli zararlılarından biridir. Bu zararlıyı kontrol etmek için kullanılan kimyasal pestisidler çevrede zararlı etkilere 
sahiptir (Yaman ve ark. 2001). Çam arısı Avrupanın bir çok çam ormanını tehtid etmektedir. N. sertifer Kuzey Amerka 
orijinlidir ve Avrupaya oradan da Kuzey Asyaya ve sonunda da Kuzey Avrasyaya hatta Japonyaya kadar yayıldı ı iddia 
edilmektedir. Zararlının Pinus spp. Ye il yaprakları üzerinden beslendi i bilinmektedir. Salgınların çıkı ına ve ciddi 
hasarların ekillenmesinde iklimsel faktörlerin önemli rol oynadıkları belirtilmektedir. Biyolojik mücadelede, ku lardan
(sı ırcık, karga vb.) di er insekta gruplarından (peygamber devesi, örümcek ve karınca) ve koza a amasında ise küçük 
memelilerden yaralanıldı ına ili kin kayıtlar vardır (Yaman ve ark 2001; Martini ve ark. 2002; Anderbrant ve ark. 
2002; Anderbrant,  2003). 

Anılan zararlı ile biyolojik mücadele çalı malarının da hız kazandı ı bu dönemde orman köylüsü tarafından toplanarak 
imha edildi i bilinen larvaların balık besini olarak kullanım olanakları ara tırılmı tır. Yapılan ön demelerde genç 
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karabalıkların larvaları büyük bir i tahla tüketmi  olmaları, karabalık larvalarının da bu insekta larvalarını ne düzeyde 
de erlendirebileceklerinin ara tırılmasını gerekli hale getirmi tir. Beslenmeye ba lı patolojilerin kolaylıkla izlenebildi i
organların ba ında gelen hepatopankreas dokusu geldi inden bu çalı mada diprionid larvası ile beslenen karabalık
larvalarının karaciger dokuları incelenmi tir.

MATERYAL VE METOD 
Çam arısı (Neodiprion sertifer) ile beslemenin etkilerini inceleyebilmek için besin kesesi çekildikten sonra normal 
olarak kuru karma yem ile yapılan beslemelere ek olarak diprionid ile de besleme yapılmı tır. Bu amaçla kuru karma 
yem (KKY) ve diprionid larvası (DL) ve bunların beraberce (KKY+DL) kullanımlarının etkileri olu turulan üç grup 
besleme düzeni ile yapılmı tır. 10 günlük besleme sonrası karabalık yavruları %4 tamponlu formaldehit solüsyonuna 
alınmı tır. 48 saat sonra ise larvalar gros alınmaksızın (bütün olarak) doku takibine alınmı  ve parafine gömülmü lerdir.
Bloklardan Laika marka rotari mikrotom ile 5 mikronluk kesitler alını , hematoksilen ve eosin boyası sonrası
effafla tırılarak sabit preparat haline getirilmi tir. Doku kesitleri Olympus BX50 trinoküler ı ık mikroskobisinde 

incelenmi  doku görüntüleri Olympus dijital kamera ile alınarak bilgisayar ortamına aktarılmı tır. Dokulardaki 
patolojiler Takashima ve Hibiya (1995), Tacon (1992; 1996) ve Genç ve ark. (2005)’e belirlenmi tir.

SONUÇLAR
10 günlük besleme süresi sonunda kuru karma yem, diprionid larvası ve bunların beraberce kullanımı sonunda elde 
edilen ya ama oranları sırasıyla; %100, %54 ve %62 düzeyinde bulunmu tur. 10. gün canlı a ırlık de erleri; ekil 1.’de 
verilmi tir (Figure 1). Ba langıç a ırlıkları 3,025±0,219 mg olan larvaların kuru karma yem ile  29,250±0,341 g (%100 
ya ama oranı, YO) , diprionid ile 15,875±0,223 g (YO: %89) ve diprionid ve karma yem ile beraberce yapılan besleme 
sonunda ise 19,625±0,199 g (YO: %93) canlı a ırlı a ve ula tıkları belirlenmi tir Diprionid ile beslenen balıklarda %58 
oranında ka ektik bir görünüm izlenmi tir. Sindirim kanalı her üç grup için de normal histolojisi göstermi tir. Ancak 
karaci er dokusunda %50 oranında diprionid ile beslenen grupta (KKY+DL) tipik makrovesiküler lipoid 
dejenerasyonunun, sadece diprionid ile yapılan beslemede ise iddetli makro ve mikrovesiküler dejenerasyon ile ya
de i imi patolojisi; tipik steatosis izlenmi tir. Tek yönlü, diprionid ile beslenen balıkların, karaci er dokularındaki ciddi 
hasarlar ayrıntılı olarak ekil 2’de görüldü ü gibi belirlenmi tir (Figure 2).

ekil 1. Deneme gruplarının 10. gün canlı a ırlık
(mg) de erleri
Figure 1. Weight gain values (mg) in experimental 
groups on day 10. 

TARTI MA
Bol miktarda temin edilebildikleri taktirde, insekta 
larvalarının balıklara ilave besin olarak 
verilebilecekleri bilinmektedir. Çam a açlarına
patojen oldukları için istenmeyen (Martini ve ark. 
2002; Anderbrant,  2003 Anderbrant ve ark. 2002 
Yaman ve ark 2001) çam arısı (Neodiprion sertifer),
bu amaçla besin olarak kullanılmak istenmi tir.
Doyuncaya kadar (adlibidum) özellikle, günün ilk 
yemlemesinde; larvaların i tahla diprionid larvalarını
tükettikleri izlendi i halde, de erlendiremedikleri 

elde edilen veriler ı ı ında belirlenmi tir.
10 gün süreli besleme denemesinde sadece diprinoid tüketen karabalık larvalarında %48 gibi yüksek bir ölüm oranı
kayıt edilmi tir. ükran ve ark. (2001) tarafından bildirilen dipterid grup insekte larvalarının karabalıklar tarafından
do al olarak tüketiliyor olması bildiri inden hareketle, bi r ba ka grup insekte larvası olan; diprionidler besin olrak 
denenmi  ancak, sindirim kanalında ve di er organlarda patoloji izlenemezken karaci erde yarattı ı patoloji ile yüksek 
ölüm oranı ve geli im bozuklu una neden oldukları belirlenmi itr.

Litertürde benzer diprinoidlerin besin olarak kullnımlara ili kin vbir veriye rastlanılamamı tır. Ancak, benzer bulgular 
normal ko ullarda insan ve hayvan gıdası olarak kullanılmayan ya  sanayi yan ürünlerinin yeniden kazanım ile ya
formasyonunda dönü türülerek piyasaya sürülmü , soya asit ya ı ve karma ya ların balık rasyonlarında kullnılması
çalı malarında da elde edilmi tir (Genç ve ark. 2005). Özellikle kanatlı rasyonlarına ilave edildikleri taktirde tolere 
edilebildi i  ve geli ime olumsuz etkileri olmadı ı bildirilen geri dönü üm ürünü ya ların tilapia karaci er dokusunda 
ekillendirdi i patolojiler bakımından Neodiprion sertifer’in besin olarak kullanımı benzerlik göstermi tir.

Balıklarda, beklenen a ırlık artı ının izlenmemesi, karacigerlerdeki de i ik düzeylerde steatosise giden hasarlar; 
diprinoid insekte larvalarının, balık besini olarak kullanılamayaca ını göstermi tir.
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ekil 2. Diprinoid ile beslenen balıklarda hepatic 
lipidosis. A-B (KKY, Konrol yemi): Normal or orta 
derecede lipid birikimi. C-D (KKY+DL, Kontrol 
yemi+Diprionid Larvası): Tipik makro ve 
mikrovacuolar dejenerasyon. E-F (Diprionid larvası):
Orta derecede ya  de i imi. G-H (Diprionid larvası):
Steatosis, Diffüz makro ve  mikrovesiküler 
dejenerasyon ve ya  de i imi. N: Hepatosit çekirde i
(kaci er hücresi), L: makro ya  damlası, V: mikro ya
damlası.

Figure 2. Hepatic lipidosis were shown in fish fed 
with diprionid. A-B (KKY, conrol diet): Normal or 
moderate lipid accumulation. C-D (KKY+DL, Control 
Diet+Diprionid Larvea): Typical macroand 
microvacuolar degeneration. E-F (Diprionid larvae): 
Moderate fatty change. G-H (Diprionid Larvea): 
Steatosis, Diffuse macro and microvesicular 
degeneration and fatty change. N: Hepatocyte nucleus, 
L: Large lipid droplet, V: Microvesicle,  

426



KAYNAKLAR
Anderbrant, O. 2003. Disruption of pheromone communication in the European pine sawfly, Neodiprion sertifer, at 

various heights. Entomol. Exp. Appl. 107:3. 
Anderbrant, O., Hedenstrom, E., and Hogberg, H.E. 2002. Pheromone mating disruption of the pine sawfly Neodiprion 

sertifer: is the size of the treated area important? Bull. OILB-SROP. 25:111-116. 
Genc, E., Yilmaz, E., Akyurt, ., 2005. Effects of dietary fish oil, soy-acid oil, and yellow grease on growth and hepatic 

lipidosis of hybrid tilapia fry. The Isr. J Aquacult. - Bamidgeh 57(2): 90-96. 
Martini, A., Baldassari, N., Baronio, P., Anderbrant, O., Hedenstrom, E., Hogberg, H.E., and Rocchetta, G. 2002. 

Mating disruption of the pine sawfly Neodiprion sertifer (Hymenoptera: Diprionidae) in isolated pine stands. Agric. 
Forest Entomol. 4:195-201. 

Tacon, A.G.J. 1992. Nutritional fish pathology. Morphological signs of nutrient deficiency and toxicity in farmed fish. 
FAO Fish Technical Paper. No. 330. Rome, FAO. 75 pp. 

Tacon, A.G.J., 1996. Lipid nutritional pathology in farmed fish. Arch. Anim. Nutr. 49, 33–39. 
Takashima, F., Hibiya, T., 1995. An Atlas of Fish Histology Normal and Pathological Features. Second Edit., Kodansha 

Ltd. Tokyo. 195 pp. 
Yalçın, ., Akyurt, ., Solak, M., 2001. Stomach Contents of the Catfish (Clarias gariepinus Burchell, 1822) in the River 

Asi (Turkey) .Turk J. Zool. 25, 461-468. 
Yaman, M., Nalçacıo lu, R., Zihni Demirba , Z. 2001. Viral Control of the European Pine Sawfly, Neodiprion sertifer 

(Geoffroy) in Turkey. Turk J Biol. 25, 419-425

427



ZOONOT K BALIK PATOJEN  ‘Streptococcus  iniae’nın POL MERAZ Z NC R
REAKS YONU (PCR) LE DENT F KASYONU

FATMAGÜN SARIHAN1, A. ARGUN ÖZAK2, BRAH M CENG ZLER2

1Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü, 31040 Serinyol/Hatay 
2Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Anabilim Dalı, Adana 

e-mail: faydin@cu.edu.tr 

ÖZET: 
Streptococus iniae, insanlarda ve balıklarda hastalı a neden olan önemli bir bakteri türüdür. Bu ara tırmada, 
Streptococcus  iniae ile deneysel olarak hastalandırılan ortalama a ırlıkları 89,69±0,48 g ve ortalama boyları
18,13±0,05 cm olan Nil tilapia (Oreochromis niloticus)'sı kullanılmı tır. Deneme gruplarına 1x105 cfu/ml, 
1x104cfu/ml,1x103cfu/ml, 1x102 cfu/ml, 1x101 cfu/ml yo unlukta 0,2 ml S. iniae intraperitonel olarak verilmi tir.
Balıklara bakteri uygulamasının ardından, 48 saat sonra % 50’sini öldüren doz (LD50) hesaplanmı tır. Enfekte olan 
balıklarda renk koyula ması, tek veya iki gözde eksoftalmus ve korneal opasite, yüzgeçlerde ve vücut yüzeyinde 
hiperemik alanlar, abdominal i kinlik, hareketlerde yava lama, durgunluk, tankın kö elerinde hareketsiz durma, 
dönerek hareket etme, yüzme bozuklu u, ani sıçrama hareketleri gibi klinik bulgular tespit edilmi tir.  Yapılan otopsi 
sonucu ise, vücut bo lu unda kanlı sıvı birikimi, iç organlarda özellikle beyinde hemoraji, karaci er ve dalakta büyüme, 
hava kesesinde hiperemi, ba ırsaklarda sarı seröz sıvı birikimi gibi internal bulgulara rastlanmı tır. Deneysel enfeksiyon 
sonucu balıklardan izole edilen etkenin, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) tekni i ile identifikasyonu yapılmı tır.
Enfekte olan balıklardan re-izole edilen bakteri DNA’larının, PCR ile amplifikasyonundan sonra % 2’lik agaroz jel’de 
elektroforez uygulanması sonucunda S. iniae’a özgü spesifik bantlar elde edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Streptococcus iniae, Tilapia, Deneysel enfeksiyon, Polimeraz Zincir Reaksiyonu 

PCR IDENTIFICATION OF ZOONOTIC FISH PATHOGEN Streptococcus iniae’

ABSTRACT
S. iniae is an important bacterial pathogen that causes diseases in fish and human. In this research, Nile tilapia 
(Oreochromis niloticus)  with avarage body weight and length respectively 89,69±0,48 g, 18,13±0,05 cm were used. 
The fish were injected intraperitoneally Streptococcus iniae 0.2 ml containing 1x105 cfu/ml, 1x104cfu/ml,1x103cfu/ml, 
1x102 cfu/ml, 1x101 cfu/ml. After injected bacteria, mortalities were monitored for 48 h and LD50 calculated.  In 
infected fish were exhibited clinical signs, darkening, uni-or bileteral exophthalmia and corneal opacity (whitish 
eyes),hyperemic zones on gills and surface of the body, abdominal distention, slowly movements, erratic swimming 
(such as spiraling or spinning), suddenly flash jumping. Bloody fluid accumulation in body cavity, haemorryhage on 
internal organs especially brain, enlargment of liver and spleen, swim bladder hyperemia, yellow serous fluid 
accumulation with gut were exhibited internal signs.  PCR identification of pathogen were completed after isolation 
from experimentally infected fish. Reisolated bacteria DNA were amplificated with PCR and specific bands were 
obtained after application 2 % agorose gel electrophoresis. 
Key words: Streptoccocus iniae, Tilapia, experimental infection, Polymerase Chain Reaction 

G R
Tilapia, günümüzde dünyada yeti tiricili i yapılan en önemli balık türlerinden biridir. Bazı kaynaklara göre dünyada 
ikinci sırada oldu u bildirilmektedir. Bugün, tilapia, Amerika’nın en fazla ithal etti i, deniz ürünlerinden karides ve 
Atlantik Salmon’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir (Bhujel ve Suresh, 2000; Alceste ve Darryl, 2001). 
De i ik çevre ko ullarına hızlı uyumu, hastalıklara kar ı dirençli olu u ve etinin sevilerek tüketilmesi bu artı ta rol 
oynayan önemli özellikleridir. 1978 yılından beri bölgemizde de yeti tiricili i yapılan tilapia türlerinde zaman zaman 
sa lık sorunları görülmekte, bunların ba ında da paraziter ve bakteriyel hastalıklar gelmektedir.  

Tilapia’da görülen bakteriyel enfeksiyonlara neden olan etkenler, Aeromonas hydrophila, A. sobria, Pseudomonas 
fluorescens, Plesiomonas shigelloide, Vibrio parahaemolyticus, Flexibacter columnaris, Edwarsiella tarda, 
mycobacterium sp. ve Streptococcus iniae’dır  (Plumb, 1999). Bu etkenler arasında bulunan streptokokkal 
enfeksiyonlar, tilapia ba ta olmak üzere yeti tiricili i yapılan pek çok tatlısu balı ı ve deniz balıkları arasında artan 
önemli bir problem olarak günümüze kadar gelmi tir (Bragg ve ark. 1989; Al-Harbi 1994; Perera ve ark. 1994; Eldar ve 
ark. 1995; Perera ve ark.,1997; Austin ve Austin 1999; Shoemaker ve ark. 2001; Huchzermeyer 2003).  

Aynı zamanda zoonoz bir bakteri türü olan Streptococcus iniae, ilk kez Amazon Nehri’nde yakalanan tatlısu yunusu 
(Inia geoffrensis)’nun deri altı apsesinden izole edilmi  ve tanımlanmı tır (Pier ve Madin, 1976). Bu bakteri türünün, 
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insanlarda da çe itli enfeksiyonlara yol açtı ı tespit edilmi tir. nsanlarda, balık (tilapia ve levrek) temizlerken bıçak
darbesi veya balı ın yüzgeç dikenleri ile derinin delinmesi sonucu, elde olu an perkutan yaraları takiben bakteriyemiyle 
birlikte S. iniae’nın neden oldu u enfeksiyonlar belirlenmi tir. Enfekte olan hastalarda, ellerde selülit (yaralanmalardan 
sonra 16-24 saat içerisinde geli en), yaralı bölgelerden kaynaklanan ate , lenfanjitis, menenjit, endokarditis, artiritis ve 
spinal enfeksiyona rastlandı ı belirtmi lerdir. (MMWR, 1996; Weinstein ve ark., 1997; George, 1998; Liu ve ark., 
1998; Lau ve ark. 2003; Koh ve ark., 2004). 

Diler ve ark. (2002), ülkemizde streptokokkal enfeksiyonlardan biri olan Lactococcus garvieae’nın kültürü yapılan
gökku a ı alabalı ında yakla ık % 80 ölümlere neden oldu unu ilk olarak belirlemi ledir. Bunun dı ında, balıklarda ve 
balıklardan kaynaklanan, insanlarda streptococcus vakası henüz bildirilmemi  olmasına ra men Streptococcus 
iniae’nın,  potansiyel bir tehlike oldu u dü ünülmelidir. 

Balık hastalılarında mikrobiyal etkenlerin tanısında hızlı ve do ru sonuç elde etmek amacıyla moleküler tekniklerin 
kullanımı son yıllarda ola anüstü artmı tır. Bu tekniklerde bir tanesi de Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR) tekni idir.
Bu ara tırmada deneysel olarak hastalandırılan tilapia (Oreochromis niloticus)’da Streptococcus iniae’nin
tanımlanmasında PCR tekni inin kullanılması amaçlanmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Ara tırma,Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yeti tiricilik Ünitesinde 1,5x0,35x0,40 m ebatlarında, 210 L 
hacminde fiberglas tanklarda yürütülmü tür. Denemede, 2 tekrarlı  kontrol grubu dahil 5 grup halinde ortalama 
a ırlıkları 89,69±0,48 g ve ortalama boyları 18,13±0,05 cm olan 72 adet Nil tilapiası (Oreochromis niloticus)'sı
kullanılmı tır. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ara tırma ve Üretim istasyonundan temin edilen balıklar
yeti tiricilik ünitesine getirilerek bir ay süreyle uyumları sa lanmı tır. Ara tırma süresince en az 24 saat dinlendirilmi
ve havalandırılmı ehir suyu kullanılmı tır. Su de i imi, tank hacminin % 70’i oranında günde bir kez sifonla, organik 
maddelerin uzakla tırılması için yapılmı tır. Havalandırma kuru hava motoru ile bir merkezden tanklara da ıtılmı tır.
Balıklara uygulanan karanlık aydınlık periyodu 12 saat aydınlık 12 saat karanlık olacak ekilde düzenlenmi tir.
Balıkların stres vb. etkiler nedeniyle dı arı atlamalarını önlemek amacıyla tankların üstü 1 cm göz açıklı ındaki a la
kapatılmı tır. Denemede boyunca kullanılan suyun pH, çözünmü  oksijen ve sıcaklık de erleri alınmı tır. Ara tırma 
boyunca, pH 7.63±0.2, oksijen 5.34±0.1 mg/L ve sıcaklık 26,14±0,1 oC de erlerinde olan su kullanılmı tır.

Denemelerde kullanılan Streptococcus iniae su u (Dan-1), srail’de bulunan Hebrew Üniversitesi, Klinik Mikrobiyoloji 
Bölümü’nden Dr.Avi Eldar tarafından  sa lanmı tır. Bu su un ço altılması amacıyla, Todd Hewitt Broth ve arkasından
Brain Heart Infusion Agar (BHIA)’a ekimleri yapılıp 30°C’de 24 saat inkübasyona bırakılmı tır. Kültürün korunması
amacıyla bu i lemler ayda bir kez tekrarlanmı tır.

Buzdolabında + 4oC’de muhafaza edilen S. iniae stok kültüründen alınan bakteri izolatları Brain Heart Infusion agara ve 
hazır olarak temin edilmi  olan % 5 koyun kanlı besiyerine aseptik ko ullarda ekilerek 30oC’de 24 saat inkübasyonu ile 
gençle tirilmi tir. Gençle tirilmi S. iniae su u, 10 ml Todd-Hewitt Broth içeren tüpe ekilerek 24 saat sonra üreyen 
bakterilerden alt kültür elde edilmi tir. nkübasyondan sonra, yüzeye yayma yöntemi ile bir mililitredeki canlı bakteri 
sayısı tespit edilmi tir (Atlas ve ark., 1995; Temiz, 1994). Bir mililitredeki canlı bakteri sayısı 1x109 cfu/ml olarak 
belirlenmi tir. 6 balık, 2 tekrarlı olacak ekilde bir grup için 12 balı a, 1x101, 1x102, 1x103, 1x104 ve 1x105 cfu/ml
olacak ekilde 200 µl bakteri ve kontrol grubunu da aynı miktarda Todd-Hewitt Broth karın bölgesi alkol ile silinerek 
1ml’lik enjektör ile intraperitonal olarak, toplam 72 balı a enjekte edilmi tir. Balıklar vücut a ırlıklarının % 1’i 
oranında, günde bir kez pelet yem ile beslenmi lerdir. Bakteri enjeksiyonundan 24 saat önce yemleme kesilmi tir.
Enjeksiyonu takiben 28 gün boyunca balıklar takip edilmi tir. Ölen balıklar hemen incelemeye alınmı tır. Balıklara
bakteri uygulamasının ardından, 48 saat sonra % 50’sini öldüren doz (LD50) hesaplanmı tır. (Reed and Muench, 1938). 

Enfekte edilen balıklardaki de i iklikler gözlenerek yeni ölen balıkların otopsileri yapılmı tır. ç organlardan (beyin, ön 
böbrek, karaci er, dalak, solungaçlar ve yüzme kesesi) alınan örneklerden ayrı ayrı aseptik ko ullarda ekim yapılmı tır.

PCR yöntemi ile bakterilerin identifikasyonu Çukurova Üniversitesi Tropikal Hastalıklar Ara tırma ve Uygulama 
Merkezi laboratuarında yapılmı tır. PCR için kullanılan yöntem, Zlotkin ve ark. (1998)’nın çalı malarından modifiye 
edilerek uygulanmı tır. Enfekte edilen balıklardan yapılan ekimler sonucu elde edilen her örnekten birkaç bakteri 
kolonisi alınarak 0,5 ml distile su içerisinde süspanse edilmi tir. Bu süspansiyondan 100 l alınarak üzerine 300 l lizis 
tamponu (13,3 mmol/L Tris-HCl [pH 8,0], 6,7 mmol/L ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), % 0,67 sodium 
dodecyl sulfate, 133 g/mL proteinase-K) ilave edilerek 56 C’de en az 4 saat inkübe edilmi tir. Bu karı ım üzerine 800 

L fenol/kloroform ilave edilerek alt üst edilip ve 4 C’de 20 dk inkübe edilmi tir. Karı ım 12000 xg’de 15 dk santrifüj 
edilerek süpernatant yeni bir tüpe aktarılmı tır. Bu i lem iki defa tekrarlanmı tır. Son santrifügasyondan sonra 
süpernatant üzerine hacmin iki katı kadar kloroform ilave edilerek aynı i lem tekrarlanmı tır. Süpernatant yeni bir tüpe 
aktarıldıktan sonra üzerine 1 ml so uk etanol ilave edilerek –20 C’de bir gece bekletilmi tir. DNA’ı presipite etmek 
için 12000 xg’de 15 dakika santrifüj yapılmı tır. PCR’da örnek olarak kullanmak için DNA, etanol tamamen 
döküldükten sonra havada 3 dk kurutulmu , 20 l Dnase-free steril distile suda çözülmü tür. Ayrıca reaksiyonda, Sin- 
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1:5’-CTAGAGTA CACATGTACTAGCTAAG-3’ ve Sin- 2:5’-GGATTTTCCACTCCCATTA-3’ primerleri 
kullanılmı tır. Amplifikasyon, 95 C’de iki dakika ön ısıtma, 30 döngü; 94 C’de bir dakika denatürasyon, 55 C’de bir 
dakika birle me (annealing), 72 C’de bir dakika (elongasyon) sentez basamaklarından geçirilmi tir.  PCR 
amplifikasyonundan sonra ürünler, etidyum bromid ile boyalı %2’lik agaroz jel’de elektroforeze tabi tutularak analiz 
edilmi tir.

BULGULAR
S. iniae balıklara enjekte edildikten sonra, 24 saat içerisinde bazı balıkların renginde koyula ma, durgunluk, 
hareketlerinde yava lama, tankın kö elerinde hareketsiz durma ve ölmeden hemen önce ise ani hareketler yaparak 
yüzme bozuklu u gösterdikleri, daha sonraki günlerde de ölmek üzere olan balıklarda aynı belirtilerin olu tu u
gözlenmi tir. 24 saat sonra bu belirtileri gösteren balıkların bir kısmında görülen ölümler, bakteri miktarına göre 
de erlendirildi inde; 1x105 cfu/ml bakteri verilen grupta iki birey, 1x104 cfu/ml, 1x103 cfu/ml ve 1x102 cfu/ml bakteri 
verilen grupta ise bir bireyin öldü ü görülmü tür. 48 saat sonra ise, 1x105 cfu/ml’de sekiz birey,  1x104 cfu/ml’de 5 
birey, 1x103 cfu/ml ve 1x102 cfu/ml’de üç birey ve1x101 cfu/ml bakteri verilen grupta 2 bireyin öldü ü görülmü tür.
Kontrol grubunda ise hastalı ın tipik semptomları olan vücut yüzeyinde hiperemik alanlar, gözlerde tepkisizlik ve 
yüzme bozuklukları görülmedi i gibi, bu gruptaki balıklarda ölümde gerçekle memi tir.

Enfekte olan balıklarda renk koyula ması, tek veya iki gözde eksoftalmus, yüzgeçlerde ve vücut yüzeyinde hiperemik 
alanlar, gözlerde korneal opasite, abdominal i kinlik, hareketlerde yava lama, durgunluk, tankın kö elerinde hareketsiz 
durma, dönerek hareket etme, yüzme bozuklu u, ani sıçrama hareketleri gibi klinik bulgular tespit edilmi tir ( ekil 1, 2, 
ve 3). Vücut bo lu unda kanlı sıvı birikimi, iç organlarda özellikle beyinde hemoraji, karaci er ve dalakta büyüme, 
hava kesesinde kanlanma, ba ırsaklarda sarı seröz sıvı birikimi gibi internal bulgulara rastlanmı tır ( ekil 4.). 

ekil 1. Deneysel enfeksiyon sonucu 
tilapianın vücut yüzeyinde görülen hiperemik 
alanlar
Figure 1. Hyperemia being observed in the 
skin surface after experimentally infected  

ekil 2. Deneysel enfeksiyon sonucu tilapianın gözünde görülen korneal opasite
Figure 2. Corneal opacity  being observed in the eyes after experimentally infected  
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ekil 3. Deneysel enfeksiyon sonucu tilapiada görülen 
bilateral eksoftalmus 
Figure 3. Bileteral exophthalmia being observed in the eyes 
after experimentally infected  

ekil 4. Deneysel 
enfeksiyon sonucu tilapiada 
görülen ba ırsaklarda sarı
seröz sıvı birikimi  
Figure 4. Yellow serous 
fluid accumulation being 
observed in the guts after 
experimentally infected 

Deneme süresince balıklarda
görülen ölümler Çizelde 
1’de, Reed ve Muench 
yöntemi ile 48 saat sonra 
balıkların % 50’sini öldüren 
doz (LD50) ise Çizelge 2’de 
verilmi tir.
Çizelge 1. S. iniae
enjeksiyonundan sonra 

gözlenen ölümler  

Table 1. Mortalities observed after injected with S. iniae
Gün
Doz

1.gün 2.gün 3.gün 4.gün 7.gün 14.gün 21.gün 28.gü
n

Ölü
sayısı

ölüm 
(%)

Kontrol 0*/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0/12 0 
1x101 0/12 2/12 2/12 4/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 50 
1x102 1/12 3/12 4/12 5/12 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12 58 
1x103 1/12 3/12 5/12 7/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 83 
1x104 1/12 5/12 7/12 8/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 92 
1x105 2/12 8/12 9/12 10/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 92 
Toplam 6/72 22/72 27/72 34/72 45/72 45/72 45/72 45/72 45/72 63 

*Ölen balıkların sayısı

Çizelge 2. Reed ve Muench yöntemi ile 48 saat sonra balıkların % 50’sini öldüren doz (LD50) 
Table 2. Calculation of LD50 values using Reed-Muench method 

THB*= Todd-Hewitt Broth 

Reed ve Muench yöntemi ile 48 saat sonra 
balıkların % 50’sini öldüren doz 6,9 x103 cfu/ml 
veya ~ 7 x103 cfu/ml olarak belirlenmi tir.
S.iniae enfekte edilen balıklardan re-izole edilen 
bakteri DNA’larının hepsinde, PCR ile 
amplifikasyonundan sonra % 2’lik agaroz jel’de 
elektroforez uygulanması sonucunda S. iniae’a
özgü spesifik bantlar elde edilmi tir ( ekil 6.). 

 Kümülatif 
de erler

Balıkların sayısı
Dilüsyon cfu/m

l
ölü canlı ölü canlı ölüm (%) 

(kontrol) THB* 0 12 0 51 0 
10-8 1x 

101
2 10 2 39 5 

10-7 1x 
102

3 9 5 29 15 

10-6 1x 
103

3 9 8 20 29 

10-5 1x
104

5 7 13 11 54 

10-4 1x
105

8 4 21 4 84 
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ekil 6. Etidyum bromid ile boyalı, % 2’lik agaroz jel 
elektroforezinde elde edilen PCR ürünleri (S.iniae). M:
DNA Marker (100pb) 1: Dan-1 su u, 2-5: Enfekte 
edilen balıklardan re-izole edilen bakteri N= Negatif 
kontrol

Figure 6. An ethidium bromide-stained 2 % Agarose 
gel electrophoresis of PCR products obtained with 
S.iniae. DNA M: DNA marker (100bp), 1: Dan-1 
strain, 2-5: Re-isolated bacteria, N: Negative control 

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu ara tırmada, S. iniae ile enfekte edilen balıklarda
gözlenen  klinik belirtiler (yüzme bozuklu u, renk 
koyula ması, eksoftalmiya ve gözde opasite gibi), 
çe itli ara tırıcıların (Post, 1987; Sindermann, 1990; 
Kitao, 1993; Perera ve ark., 1994; Bunch ve Bejerano, 1997; Kusuda ve Salati, 1999; Plumb, 1999; Evans ve ark., 2000; 
Shoemaker ve ark., 2000; Darwish ve ark., 2002; Dönmez, 2002) bildiri lerindeki semptomlarla uyumludur. 
Zlotkin ve ark (1998)’nın, PCR yöntemi ile S. iniae’yı belirledikleri çalı mada olu an bantlar (300bp), yapılan bu 
çalı mada da aynı bölgede bulunmu tur.

Balık hastalıklarında, enfeksiyona neden olan etkenin identifikasyonunda uygulanan konvensiyonel yöntemler oldukça 
zaman alıcı i lemler olması nedeniyle, ekonomik kayıpları arttırmaktadır. Bu nedenle kısa sürede güvenilir sonuç veren 
teknikler tercih edilmektedir. Çünkü etkili kontrol stretejileri geli tirmenin ilk artı, ancak enfeksiyonun erken ve do ru
te hisine ba lı olmaktadır. Bu tekniklerden bir tanesi de PCR tekni idir.

S. iniae’nın identifikasyonu, bugünkü ticari identifikasyon sistemleri (Bio-Mérieux Vitek, Hazelwood, Mo) ile yapılsa
bile, bu sistemlerin veri tabanında S. iniae bulunmadı ı için, etken do ru olarak tanımlanmayabilir. Weinstein ve ark., 
(1997) S.iniae’nın identifikasyonunda kullandıkları Bio-Mérieux identifikasyon kitleri ile inceledikleri izolatların
tanımlanamayan veya S. uberis oldu unu belirlemi ler ve bu yöntem güvenilir olmadı ı için pulsed-field jel 
elektroferezi ile çalı tıkları izolatların özelliklerini belirlemi lerdir.

Ara tırmamızda PCR teknigi ile Streptococcus iniae ile deneysel olarak hastalandırılan tilapia’dan izole edilen etkenin 
tanımlaması yapılmı tır. Etkenin tanımlanmasında zaman ve güvenirlilik açısından yöntemin üstünlü ü teyit edilmi  ve 
olası bir hastalık durumunda bu ara tırmanın konu ile ilgili yapılacak çalı malara da bir temel olu turaca ı
dü ünülmektedir. 
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KÜLTÜRÜ YAPILAN GÖKKU A I ALABALI INDAN (Oncorhynchus mykiss) ZOLE 
ED LEN Yersinia ruckeri’nin DENT F KASYONUNDA API 20E TEST N N

KULLANILAB L RL

F KR  BALTA 1, HA MET ÇA IRGAN2, EVK  KAYI 1

1KTÜ. Rize Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yeti tiricili i Bölümü, Rize 
2E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yeti tiricili i Bölümü, zmir 

ÖZET 
Do u Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan gökku a ı alabalıklarında önemli ekonomik kayıplara yol açan yersiniosis, 
Yersinia ruckeri bakterisi tarafında kaynaklanmaktadır. Enfekte olmu  hasta balıkların böbreklerinden alınan örnekler 
tryptone soya agar (TSA) besi yerine ekilerek 20±2 ºC’de 48 inkübe edilmi tir. nkübe edilen bakteri izolatları API 20E 
test kiti kullanılarak karekterize edilmi tir. Yapılan testler sonucunda patojenin Yersinia ruckeri, serotip I oldu unu
teyid etmi tir. Biyokimyasal test, aglitünasyon reaksiyonu ve isolat özellikleri balıklardan izole edilen tüm su ların
birbirine benzerlik oldu unu göstermi tir.
Anahtar Sözlükler: Yersinia ruckeri, gökku a ı alabalı ı, API 20E testi. 

USEFULNESS OF THE API 20E SYSTEM FOR THE IDENTIFICATION OF Yersinia
ruckeri ISOLATED FROM FARMED RAINBOW TROUT 

ABSTRACT
Enteric redmouth disease (ERM) is caused by the bacterium Yersinia ruckeri and is an economically important disease, 
principally affecting farmed rainbow trout in the Eastern Black Sea Region of Turkey. Samples from kidney of infected 
rainbow trout were streaked onto tryptone soya agar (TSA) and incubated at 20±2ºC. The isolated bacteria were 
characterised using the API 20E system an incubation temperature of 20±2ºC for 48 hours. The identity of the isolate 
was confirmed as Y. Ruckeri, serotype I by biochemical tests and slide agglutination reaction. Results showed that 
biochemical tests, slide agglutination reaction and the properties of isolates were similar to each other.
Keywords: Yersinia ruckeri, rainbow trout, API 20E system. 

G R
Yersiniozis enfeksiyonu salmonid balıklarında akut ve kronik septisemiyle seyreden kontagiyoz bir hastalıktır. Etken 
enterobacteriaceae familyasına ait bir bakteri olan Yersinia ruckeri’dir. Y. ruckeri 1950’lerde Amarika Birle ik
Devletleri’nin (ABD) Idaho eyaletinin Hagerman vadisindeki kültürü yapılan gökku a ı alabalı ı i letmelerinde yüksek 
mortaliteye neden olan ve septisemi ile seyreden vakaların etkeni olarak ilk kez izole edilmi tir. Hastalık dünyada ilk 
defa 1966 yılında Ross et al. ve Rucker tarafından tanımlanmı  ve etkene Redmouth (RM) bakterisi ismi verilmi tir
(Austin and Austin, 1987). Daha sonra hastalı a ilk defa görüldü ü vadinin isminden dolayı ‘‘Hagerman Redmouth’’ 
adı verilmi tir. Amarikan Balıkcılık Birli i’nin, Balık Sa lı ı Bölümü tarafından 1975’de hastalı ın adı ‘‘Enteric 
Redmouth’’ (ERM) olarak de i tirildi i bildirilmektedir. Hastalık ilk ortaya çıktı ı tarihten bu zamana kadar kızıl a ız
hastalı ı, kızıl bo az hastalı ı, hagerman kızıl a ız hastalı ı ve bakteriyel hemorajik septisemi hastalı ı gibi isimler 
verilmi  isede uluslar arası terminolojiye uygun olması amacı ile ‘‘ Balık Yersiniosisi’’ veya kısaca ‘‘ Yersinioz’’ 
demek daha uygun olaca ı bildirilmektedir (Austin and Austin, 1987; Tanrıkul, 1994; Tanrıkul ve ark., 1996; Austin 
and Austin 1999). 

Yersinioz hastalı ı 1950 yılından itibaren Hagerman vadisinden ABD’nin bir çok bölgesine yayılmı  ve Kuzey 
Amarika’da, alabalık ve salmon yeti tiricili i yapılan bölgelerde endemik enfeksiyon olarak seyretmi tir. Bu hastalık
1978’deAvustralya, 1982 Kanada, 1983 ngiltere, Fransa ve Almanya, 1984 Danimarka, 1985 talya, 1986 Norveç, 
Finlandiya ve spanya, 1989 Macaristan, 1990 Yunanistan, 1991 Yugoslavya ve 1992 de Venezüella gibi de i ik
co rafik ülkelerden bildirilmi tir (Ça ırgan and Yüreklitürk, 1991; Timur and Timur, 1991; Bravo and Kojagura, 2004). 

Yersinioz hastalı ı gökku a ı alabalı ı ve di er salmonid balıklarda, Kahverengi alabalık (Salmo trutta) ve Atlantic 
salmon (S. salar) gibi tüm dünyada yaygın olarak önemli ekonomik kayıplara neden oldu u bildirilmektedir (Valtonen 
et al., 1992). Ülkemizde ilk defa aralık 1990’da zmir’ gökku a ı alabalı ı yeti tiricili i yapılan bir i letmeden izole 
edilmi tir. Daha sonra Timur ve Timur, (1991) sparta ve yöresindeki alabalık i letmelerinden etkeni izole ettiklerini 
bildirmi lerdir.

Karadeniz bölgesindeki, kültürü yapılan gökku a ı alabalık çiftliklerinde 1996 yılından beri bir çok i letmeden etken 
fakültemiz laboratuarında izole edilmi tir. Bu ara tırmada, 4-150 gr canlı a ırlıktaki gökku a ı alabalık yavrularından
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izole edilen 11 izolatın identifikasyonu yapılmı tır. Hastalık daha çok su sıcaklı ı de i imlerine ba lı olarak ilkbahar ve 
sonbahar aylarında yüksek mortalite ile seyreden ve önemli ekonomik kayıplara neden olan epizootiler halinde ortaya 
çıkmaktadır. Kontrolsüz yavru ve porsiyonluk balık satı ları nedeni ile kontamine balık çiftliklerinden etken di er
çiftliklere de bula tırılmı tır. Hastalık bölgemizdeki bütün i letmelerde endemik tarzda seyretti i gözlenmi tir.

Klinik Semptomlar ve Otopsi Bulguları
Karadeniz bölgesindeki kültürü yapılan her boy balıkta hastalık görülmektedir. Klinik vakalarda a ız ve bo azda
kızarıklıkların, subcutan hemorajilerin görülmesi hastalı ın en çarpıcı bulgusudur. 

Hastalı ın akut formu genelde halsizlik ve i tahsızlıkla karakterizedir. Balıklarda deride kararma, a ız etrafında
erezyon, oral kavitide erezyon ve hemoraji, dil üzerinde, pektoral ve ventral yuzgeçlerin tabanında, bo azda, gözde 
nokta vari, vücut üzerinde ve özellikle pektoral yüzgeç çevresinde hemorajiler, bileteral ekzoftalmus, karında asitese 
ba lı i lik, anüsde prolapsus ve kanamaya ba lı kızarıklık görülmektedir (Austin and Austin, 1987; Ça ırgan and 
Yüreklitürk, 1991; Timur and Timur, 1991). 

Kronik formunda ise tek veya çift taraflı ekzoftalmusa ilaveten göz çukuru çevresinde ve iriste hemorajiler olu ur.
Bunun sonucu görmede azalma veya kalıcı körlük ekillenir. Daha sonra gözün cornea tabakasının yırtılması sonucu 
göz atrofiye olur. Renkleri kararmı  ve halsiz balıklar havuzun çıkı  suyuna yakın kenarında toplanarak ölürler (Bush, 
R.A. 1982; Tanrıkul, 1994; Tanrıkul et al., 1996,). 

Otopsi yapıldı ında, patolojik olarak dalak ve böbreklerde büyüme, kaslarda, hava kesesinde, gonadal dokularda, 
karaci erde, periton, pilorik sekada ve civarında, adipoz dokularda, viseral mezenteriumda pete ial kanamalar 
olu makta, ba ırsaklar kıvamını kaybetmi , hemorajik, yangılı ve sarı bir sıvıyla dolu oldu u görülmü tür (Rintamaki et 
al., 1986) 

Bakterioskopi
Fakültemiz laboratuarına yüksek mortalite ile getirilen hastalıklı balıkların derilerinden kazıntı paraziter yönden, ayrıca
böbrek ve dalak gibi organlardan hazırlanan preparatlar ı ık mikroskobunda native olarak incelenmi tir. Bazı vakalarda 
protozoan parazitlere rastlanılmı tır. ç organlardan yapılan preparatlarda hareketli bakterilere rastlanılmı tır.
Hazırlanan preparatlar Gram boyama yöntemi ile boyandı ında kokobasil tarzında Gr (-) bakterilerin varlı ı tespit 
edilmi tir. Klinik semptomlar göz önüne alındı ında kızıl a ız hastalı ından üphelenilmi tir.

zolasyon 
Tipik hastalık semptomları gösteren balıkların böbrek, dalak ve karaci erden Tryptone Soy Agar (TSA, Merck), 
Tryptone Soy Broth (TSB, Merck), Brain Heart Infusion Agar (BH A, Merck), Brain Heart Infusion Broth (BH B, 
Merck) ekimler yapılarak 20±2ºC’de inkubasyona (Nüve ES-500) bırakılmı tır. Sıvı besi yerinde 24 saat sonra üreme 
gözlenirken katı besi yerlerinde 48 saat sonunda kolonilerin üredi i görülmü tür. Y. ruckeri TSA ve BHIA’da 2-3 mm 
çapında yuvarlak, kenarları düz, hafif konveks, kabarık, beyazdan krem rengine kadar de i en renklerde ve yarı effaf
koloniler vermektedir (Austin and Austin, 1987; . Petrie et. al 1996; Bravo, and Konjagura, 2004). 

Y. ruckeri’nin primer izolasyon, börekten TSA, Nutrient agar (Austin, 1989 ) veya differinsiyal katı besiyerine ekim 
yapılarak üretilmi tir (Waltman and Shotts, 1984). Tipik Y. ruckeri kolonileri 20±2ºC’de 24-48 saat sonunda üredikleri 
bildirilmektedir. Y. ruckeri Waltman ve Shottts (SW) selektif besi yerinde 1-2 mm çapında, ye il renkli, S tipi, konveks 
ve kenarları düz koloniler vermektedir. Kolonilerin kenarında Tween 80’in hidrolizi nedeniyle 5 mm çapında buzlu cam 
görünümünde bir bölge olu maktadır (Waltman and Shotts, 1984; Tanrıkul, 1994). Y. ruckeri TSA, BH B, Standart 
agar, gibi çok kullanılan ortamlarda, hem aerobik hem de anaerobik ko ullar altında kolayca izole edilmektedir. Etken 
9-37ºC’de gibi geni  sıcaklık aralıklarında üreyebilmektedir. Optimum üreme ısısı 20-25ºC oldu u bildirilmektedir 
(Austin, 1989). 

MATERYAL VE METOT
Karadeniz bölgesinde kültürü yapılan gökku a ı alabalık çiftliklerinden hastalık vakaları ile fakültemiz laboratuarına
getirilen her boy balıktan 1998-2005 yılları arasında Y. ruckeri su ları izole edilmi tir. Bu bakteri izolatları
biyokimyasal ve fiziksel karekterleri test edilene kadar yarı yatık TSA’da +4ºC’de buz dolabında stoklanmı tır.

Stok edilen Y. ruckeri su ları TSA’a yeniden pasaj edilerek saf olarak üretilmi tir. Bakterinin identifikasyonu için 
fiziksel ve biyokimyasal testler yapılmı tır. Biyokimyasal testler; Petrie et al., (1996), ve Austin and Austin (1999) 
tarafından bildirilen yönteme göre API 20E bioMerieux kitleri kullanılmı tır. Saf olarak üretilen su lar steril saf suda 
dilüe edilerek API 20E test kitindeki kuyucuklara inoküle edildikten sonra 20±2ºC’de 48 saat inkübasyona bırakılarak
sonuçlar de erlendirilmi tir. Y. ruckeri su larının API 20E testiyle yapılan identifikasyonda Hafnia alvei ile karı tı ı
bildirilmektedir (Santos et al. 1993). 
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BULGULAR
Tipik hastalık semptomu gösteren gökku a ı alabalıklarının böbreklerinden TSA ekimler  yapılıp  20±2 ºC’de  48 saat 
sonunda 2-3 mm çapında üreyen etkenin hareketli, Gr (-), kısa çubuklar eklinde, oksidaz negatif ve katalaz testinin 
pozitif oldu u tespit edilmi tir. Saf olarak üretilen Y. ruckeri su ları API 20E testi yapılıp Austin and Austin (1999) 
bildirdi i sonuçlar referans alınarak tayin edilmi tir. Ayrıca Petrie et. al., (1996) tarafından referans tür olarak kabul 
edilen MT1634 göre de sonuçlar de erlendirilmi tir.
Elde edilen Y. ruckeri izolatları ile yapılan fiziksel teslerde; etkenin 20±2ºC’de hareketli olmasına kar ın 37ºC’de 
üremesine kar ın harekin negatif oldu u tespit edilmi tir. Yapılan NaCl testlerinde ise %1, %2 ve %3’lükTSB’da 
üremesine kar ın %3.5 ürmedi i görülmü tür.
API 20E test sonuçlarına göre -galactosidase, Lysine decarboxylase, Ornithine decarboxylase, Voges-Proskauer, 
Glucose Mannitole ve NO2 pozitif, Arginine dihydrolase, H2S, Ürease, Sorbitole, Sucrose ve Arabinose negatif olarak 
tespit edilmi tir. Ayrıca Y. ruckeri serotip I antiserum ile agglütinasyon testi yapılmı tır Serotip I antiserumu Ege 
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden temin edilmi tir. Y. ruckeri suçların API 20E test sonucunda elde edilen veriler 
tablo 1’de verilmi tir.

Tablo 1: Y. ruckeri için API 20E biyokimyasal test sonuçları
Table 1: Results of AP  20E biochemical tests for Y. ruckeri 

SONUÇ VE TARTI MA
Yersinioz hastalı ında kayıplar su sıcaklı ına
ba lı olarak de i mektedir. En fazla ölüm 
oranı 15-18ºC su sıcaklı ında görülürken 10ºC 
ve altındaki sıcaklıklarda daha dü ük ölüm 
oranları ile seyretmektedir (Austin and Austin, 
1987). Ancak, Bush (1982) hastalı ın ortaya 
çıktı ı belirli bir mevsim olmamasına kar ın 10 
oC’nin altındaki su sıcaklı ında görülmedi ini
bildirmi tir. Bize gelen %30 mortaliteli bir 
akut yersinioz vakasında 130-150 gr’lık
gökku a ı alabalıklarında görülen 
enfeksiyonunda su sıcaklı ı 9.1 olarak 
ölçülmü tür.

Hastalık vakalarından izole edilen 11 Y. 
ruckeri izolatlarının API 20E test sonuçlarına
göre 10’unun Austin and Austin (1999) 
tarafından bildirilen sonuçlarla aynı olmasına
kar ın 1 izolatın hem citrate hemde sorbitol 
pozitif olması nedeni ile serotype II oldu u
dü ünülmü tür. 11 izolatın Voges-Proskauer 
testin pozitif olması referans MT1634 aynı
olmasına kar ın referans Austin and Austin 
negatif oldu u bildirilmi tir. Aynı su un
serotipe I antiserum ile yapılan agglutinasyon 
testinde zayıf agglutine oldu u belirlenmi tir.
API 20E ile yapılan identifikasyonlarda Y. 

ruckeri ile Hafnia alvei ile karı abildi i (Santos et al. 1993), Y. ruckeri 37ºC’de üretildi inde harektsiz, Hafnia alvei % 
85 hareketli oldu u bildirilmi tir (Carson and Wilson 2002). 11 izolatın hepsi 37ºC’de inkübasyona bırakıldı ında 48 
saatte üredi i ve hareketsiz oldu u tespit edilmi tir. Ayrıca Austin ve Austin (1999) API 20E test sonuçlarına göre -
galactosidase, Gelatin hydrolysis Y. ruckeri pozitif Hafnia alvei’de ise negatif olmasına kar ın, Arabinose’un Y. ruckeri 
negatif Hafnia alvei’de ise pozitif oldu u bildirilmi tir.
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Austin
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- - - 

ndol - - - 
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Oxidase - - - 
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TÜRK YE’DE AKUAKÜLTÜR FAAL YETLER NDE JEOTERMAL ENERJ  KULANIMI 

ORHAN ERDEN 

G.Ü. Endüstriyel San. E itim Fakültesi 
oerden@gazi.edu.tr

ÖZET 
Ülkemiz jeotermal ısı uygulamalarında dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Sıcaklıkları yer yer 102 0C’yi a an 900’ün 
üzerinde jeotermal kaynak ve i letilebilir 140 saha Ülkemizde bulunmaktadır. 1995’den 2000 yılına kadar, Dünyada 
jeotermal elektrik üretiminde %17, do rudan kullanım uygulamalarda ise % 87 artı  olmu tur. Dünyadaki jeotermal 
do rudan kullanım uygulamaların %16’sı akuakültür faaliyetlerindedir. Ülkemizde de akuakültürün geli tirilmesinde 
jeotermal enerjinin büyük katkısı olabilir. Bu çalı mada Jeotermal enerji teknolojisi analiz edildikten sonra 
akuakültürde Jeotermal enerji kullanımı dünyadaki örnekleriyle birlikte ortaya konulmaya çalı ılmı tır. Daha sonra 
Türkiye’de Jeotermal enerjiyi akuakültür faaliyetlerinde kullanılabilecek bölgeler irdelenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Akuakültür, Jeotermal enerji, Do rudan Kullanım

ABSTRACT
Turkey is among 5 countries of the world with respect to geothermal thermal applications. In our country, there are 
more than 900 geothermal resources some of which exceeds 102 degrees Celsius and 170 manageable fields. Among 
1995 to 2000, the world Geothermal electric power generation is % 17 increase, the thermal energy used is % 87 
increase. The distribution of thermal energy used by category is 16% for aquaculture. In this study, geothermal energy 
technology was investigated and geothermal energy using in aquaculture activity was shown with world sample. And 
then geothermal energy using in aquaculture activity was examined Turkey’s district.  
Keywords: Aquaculture, Geothermal Energy, Direct Geothermal Energy Using, 

G R
Tüm dünyada besin üretimini arttırmak için entansif i letmeler kurulmakta, geli tirilmekte ve birim alandan maksimum 
ürün alma çalı maları sürdürülmektedir. Dünyada bu yönde olu an de i imler, geli mi  ve geli mekte olan ülkelerde 
farklı ekillerde meydana gelmektedir. Geli mi  ülkeler entansif i letmeler kurma ve birim alandan maksimum faydayı
sa lama yönünde daha bilinçli ve bilimsel yöntemlerle çalı maktadırlar. Su ürünleri üretiminin dünya gıda üretimine 
katkısı %1.0-1.5, hayvansal protein üretimine katkısı ise %16 civarındadır. Dünya genelinde 36 milyon’dan fazla insan 
do rudan balıkçılık ve akuakültür faaliyetlerinde istihdam edilirken, 200 milyon civarında insan do rudan veya dolaylı
olarak su ürünlerini geçim kayna ı olarak kullanmaktadır. Akuakültür dramatik bir geli me göstererek küresel su 
ürünleri üretiminin %35’ni sa lamı tır, fakat bu geli im beraberinde bazı çevresel etkile imleri de getirmi  ve 
sürdürülebilir geli imi tartı ılmaya ba lanmı tır.

Ülkemizdeki bu potansiyel üretim alanlarının amacına uygun olarak kullanılması ve mevcut olanların geli tirilmesi, 
yapılması gereken ilk i tir. Bu amaca yardımcı olacak çalı malardan birisi su ürünü potansiyeli olan alanlarda su 
ürünlerinin kitlesel üretiminin yapılmasıdır. Türkiye’de tatlı su kaynakları oldukça sınırlı olup ihtiyaca ancak cevap 
vermektedir. Bu nedenle Türkiye su kıtlı ı çeken ülkeler arasında yer almamakla birlikte, bölgesel ve yerel düzeyde 
ciddi sorunlar mevcuttur. Ayrıca, etkin bir kaynak yönetimi geli tirilebildi i söylenemez. Hızlı nüfus artı ı, kirlenme ve 
yıllık ya ı  ortalamasının dünya ortalamasından dü ük olması; mevcut kaynakların daha dikkatli kullanılmasını ve 
kirlenmeye kar ı gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını gerektirmektedir. 

Ülkemizde bunlardan en fazla ra bet görenlerden birisi alabalık üretimidir. Ülkemizin genel itibariyle ço u bölgesi 
iklim, ekolojik ve teknik özellikler bakımından alabalık üretimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Uygun 
alanlarda atıl durumdaki bu potansiyel kayna ın verimli hale getirilmesi faydalı olacaktır. Bu alanlarda yapılacak
çalı malar insanlarımız için alternatif besin kayna ı olması yanında, i  ve istihdam olana ı sa layarak da milli 
ekonomiye katkıda bulunacaktır(Akbulut ve Keten, 2001). 
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besin üretimi için potansiyel alanlar 
bulunmasına ra men, bu alanların
kullanımında bazı Ar-Ge ve uygulama 
eksiklikleri vardır. Türkiye dünya 
jeotermal ısıtma ve kaplıca
uygulamalarında ilk be  ülke arasında yer 
almaktadır. Yine jeotermal kaynak 
zenginli i açısından Türkiye dünya 
yedincisidir. Mevcut potansiyelimizin 
tamamını kullanarak ihtiyaç duydu umuz 
elektrik enerjisinin %5’ini ve ısınma 
ihtiyacının % 30’unu jeotermal enerjiyle 
kar ılamamız mümkündür. Atık dü ük
sıcaklıklı Jeotermal enerji ile de 
akuakültür faaliyetlerinin yapılması

ekil 1. Dünyada Jeotermal enerjinin do rudan kullanımı( im ek  vd, 2001) 

mümkündür. 2000 yılına göre dünyada 
do rudan kullanılan Jeotermal enerjinin 
%13’ü balık çiftliklerinde 
de erlendirilmektedir( ekil 1). Ancak 1995 
yılına göre 2000 yılında akuakültür 
faaliyetlerinde bir azalma vardır( ekil 2).

ekil 2. 1995 ve 2000 yılları Jeotermal enerji 
kullanımının kar ıla tırılması(Lund, Derek 
and Freeston,2000) 

Karides, Levrek-Sarı levrek, Çupra, Tilapia, 
Yayın, Sazan, tropik balıklar, yılan balı ı vb. 
yeti tirilmesinde Jeotermal enerji kullanımı
klasik güne  enerjili akuakültür ısıtma 
sistemlerine göre daha hızlı artmaktadır.
Jeotermal ısı kullanımı havuzların ısısının

kontrol edilmesini sa lamakta böylece optimum geli me olmaktadır. ekil 3’de  bazı su ve kara hayvanlarının büyüme 
hızları görülmektedir. Kara hayvanları 100C’den 200C ’ye kadar geni  bir sıcaklık aralı ında büyüyebilmektedir. Yayın
balı ı ve karides gibi su canlıları optimum üretim için 300C gibi yüksek bir sıcaklık istemektedir. Alabalık ve som 
balı ında ise 150C gibi daha dü ük bir sıcaklıkta  optimum üretim yapılmaktadır.

1.AKUAKÜLTÜR
FAO istatistiklerine göre akuakültür yıllık % 4- 11 arasında büyüyerek en hızlı geli en besin üretim sektörüdür. 
Akuakültür tatlı su veya deniz organizmalarının kontrollü bir çevrede üretim oranının artırılması
faaliyetleridir.Yeti tirilen ana türler Yayın balı ı, yılan balı ı, tilapia, tropikal balıklar, timsahlardır.  Akuakültür, 
günümüzde gıda üretimi çalı malarında hızla geli en sektörlerden biridir. Akuakültür yoluyla ekonomik türlerin üretimi 
son yüzyıl içerisinde 1 milyon ton’dan 8 milyon ton’a ula mı tır (Gökpınar ,2005). 

Su ürünleri yeti tiricili i hayvansal üretim çalı maları içinde önemini kabul ettirmi  ve hızla geli en bir üretim dalı
olmu tur. Balık yeti tiricili ine ilk ba layan toplumlar uzak do u ülkeleridir. nsan denetimi altında balık yeti tirme 
çalı maları özelikle sazan kültürünü ilk önce Çin ve Japonya’da ba ladı ı daha sonra ise Avrupa’ya yayıldı ı
bilinmektedir. Bu konuda Japonya, Çin, Tayland, Filipinler ve Endonezya en yaygın uygulamaya sahip ülkelerdir. 
Ülkemizde kültür balıkçılı ı son yıllarda hızla geli me göstermektedir. Akuakültür dünyanın bir çok ülkesinde son 20 
yıldan beri hızla geli en bir endüstri haline gelmi tir. Bir çok geli mi  ülkede balıkların intensif olarak yüksek 
popülasyon yo unlu unda yeti tiricili i yapılmaktadır.
Akuakültür teknolojisinde kullanılan sistemler ısı transferi açısından iki ana ba lıkta incelenebilir; 
Havuzlarda su akı ı
Havuzun çevresinin örtülmesi 
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1.1. Havuzda su akı ı
Akuakültür sistemlerde en önemli konulardan biri su kalitesinin yüksek tutulmasıdır. Çünkü su balıklar tarafından
sürekli olarak kirletilmektedir( ekil 4). Bu kirlenmenin balıkların optimum büyümesi için azaltılması gerekir. Bunu  

ekil 3. Sıcaklı ın hayvan ve balık
büyümesine etkisi (Lund,2005)  

sa lamak için ya sürekli bir debide 
su akı ı sa lanır buda ısı
kayıplarına sebep olur yada su 
sürekli arıtılır.  Su akı ına göre 
yaygın olarak kullanılan
akuakültür sistemleri unlardır;

1.1.1.Kapalı sistemler 
Yüksek teknolojinin uygulandı ı
kapalı sistemlerde su akı ı
olmadan su sürekli arıtılarak
optimum temizlik sa lanır.
Sistemde ısı kaybı olmaz. Kapalı
sistemlerde tatlı su ve deniz suyu 
birlikte kullanılabilir.  Bu sisteme  
Kaliforniya’daki Scientific 
Hatcheries-Huntington Beach 
örnek verilebilir. Sistemin tamamı
tipik bir endüstri tesisi eklindedir.

Scientific Hatcheries tesisinde  ço unlukla süs ve ara tırma amaçlı balık yeti tirilmektedir. Yıllık balık üretimi yakla ık
20,000,000 balıktır. Tesiste yüksek su kalite sistemi  ba arı ile uygulanmaktadır. ekil 5‘de Scientific Hatcheries’in 
i lem akı  diyagramı verilmi tir.

ekil 4. Akuakültürde balıklar tarafından olu turulan atıklar(Weaver,2002)

Kapalı sisteme bir di er örnek sveç Helsingborg’daki Scandinavian Silver Eel Farm(SSE)’dir .Tesis1982’de atık enerji 
programı olarak kuruldu. Tesis 3 sülfürik asit fabrikasının az tuzlu atıklarında yılan balı ı yeti tirmektedir. Akı kanın
sıcaklı ı 25o C’dir buda yılan balı ının 18 ayda yeti tirilip tüketilmesini sa lamaktadır.  Tesis ba arılı bir ekilde
i letilerek 1988 yılında 100ton kapasiteye ula mı tır. Günümüzde kapasite 150 ton’dur. Bugün SSE artık proses 
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ekil 5. Scientific Hatcheries’in i lem akı  diyagramı Kaynak: www.scientifichatcheries.com

akı kanı kullanmamaktadır. Su biyolojik olarak temizlenmekte ve tanka verilmeden önce havalandırılmaktadır( ekil 6). 

1.1.2.Yarı  Kapalı sistem 
Yarı kapalı sistemler, havuzlara sürekli bir su akı ı olmadan suyun kirlendikçe belli dönemlerde de i tirilmesi esasına

göre çalı maktadır. Bu 
sisteme  Güneydo u
Asya’daki Karides 
akuakültür tesisi  örnek 
verilebilir. Güneydo u
Asya ülkelerinde karides 
akuakültür tesisleri geli en
bir endüstridir.Milyonlarca 
dolarlık bu endüstri 
geli mekte olan ülke 
ekonomilerine büyük katkı
sa lamaktadır. Karides 
yeti tiricili i yarı kapalı

sistem olarak ırmakların yakınından su çekilerek veya 3-4 aylık dönemlerde  tuzlu su kuyuları ve havuzların içinde 
yapılmaktadır. Her üretim dönemi sonunda havuzlardaki atıklar basınçlı su ile temizlenmektedir. 

Yarı kapalı toprak tabanlı balık yeti tirme sistemlerinin  ilginç bir uygulaması California Imperial Valley’de jeotermal 
kullanarak yapılmaktadır. Jeotermal enerji kullanımı ile çiftçiler  kı  mevsiminde bile balıkların optimum büyümesi için 
gerekli su sıcaklı ını sa lamaktadırlar. 15 çiftlik bu bölgede i letilmektedir. Çiftliklerde her yıl yakla ık 4.500 ton balık
jeotermal enerji kullanarak üretilmektedir üretmektedir buda Kaliforniya pazarının ihtiyacını büyük ölçüde 
kar ılamaktadır. Tilapia (Ore Chromis niloticus L.) en çok yeti tirilen türdür.  Bunun yanında Pacific Aquafarm’da 
yayın balı ı gibi türlerde yeti tirilmektedir( ekil 7). 

ekil 7(a), Pacific Aquafarm’da 
so utma kuleleri 

ekil 7(b)70 dönümlük yayın balı ı
havuzu

ekil 7(c), Tilapia üretim 
çiftli inin planı

Kaynak: http://www.geothermie.de/egec-geothernet/ghc/20-1art1/nn4/20-1art1.htm 

Çiftlik yarı kapalı sistemle çalı maktadır, havuzların suyu de i tirilmeye ihtiyaç duyuluncaya kadar su tutulmaktadır.
Çiftlikte balıkların büyüklü üne göre ayrıldı ı tanklar bulunmaktadır. Örne in yumurtalar küçük kontrol tanklarında

ekil  6. (a) Küçük tanklar,          (b) Sirkülasyon Ünitesi Kaynak: www.silvereel.se 
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tutulmaktadır,  çok fazla yeti kin balık çok büyüktür büyütme tanklarında tutulmaktadır. Büyütme tanklarında
genellikle suni havalandırma ve atık toplama yapılmaktadır( ekil 5c).

Tilapia pazarı ABD’de giderek büyümektedir, ancak Asya pazarına göre kısıtlıdır. Uygun bölge seçildi inde akuakültür 
hızla büyüyen bir endüstridir. Burada iki kar ıt trend vardır, bunlardan biri tilapia ve yayın balı ı fiyatların dü mesi 
veya aynı seviyede kalması di eri de mü teri tercihleridir. Asyalı mü teriler genellikle çok taze veya canlı balık tercih 
etmektedir, buda balık da ıtımındaki bir darbo azdır. Böylece, e er yer uygunsa do al bir kaynak olan jeotermalin 
avantajlarından yararlanılacak ve pazar hızla geli ecektir.

1.1.3. Açık sistem 
Açık sistem balıkların denizde veya akarsu da sürekli bir debide su akı ı içerisinde yeti tirilmesidir. Bu sisteme  1972 
yılında Norveç’te çalı maya ba layan Stolt seafarm örnek verilebilir. Stolt seafarm de i ik alanlarda da geli erek
dünyanın dev akuakültür üreticilerinden oldu.

irketin dünyadaki 23 i letmesinde 2300 i çi çalı maktadır. irketin yıllık üretimi 60100 ton Atlantik som balı ı ve 
alabalık, 231 ton halibut, 2486 ton kalkan, 182 ton mersin balı ı ve 1800 kilo havyar olu turmaktadır. Som balı ı
yumurtaları bir yıl tatlı suda beslenmektedir. Daha sonra denizdeki tesislere do al göç ettirilmi  gibi ta ınarak

yerle tirilmektedir.  Deniz 
tesisleri British Columbia’daki 
floydlardadır burada deniz suyu 
sürekli akmaktadır. Balıklar
zengin bir gıda ile 
beslenmektedir, büyük 
dalgalara maruz kalmamaktadır
ve sistem do aya zarar 
vermemektedir( ekil 8), 
(Wheat, Dryer, Nguyen, 2005) 

ekil 8. Bir açık deniz Som balı ı çiftli i.Kaynak: http://www.stoltseafarm.com/americas/WestCoast/index.html 

1.2.Havuz çevresinin örtülmesi 
Akuakültür havuzları açık havada, dı  hava sıcaklı ının etkisi, rüzgar, buharla ma gibi etmenlerden dolayı ısı
kaybederler. Isı kaybının en aza indirilmesi için havuzların çevresinin örtülmesi gerekir. Havuzların çevresinin 
örtülmesi sera etkisi yapaca ından ısı kaybı azalacaktır( ekil 9).

ekil 9.Açık ve Örtülü havuz (Chiasson, 2004 

2. JEOTERMAL ENERJ
Jeotermal enerji, yerkabu unun çe itli derinliklerinde birikmi ısının olu turdu u, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel 
atmosferik sıcaklı ın üzerinde olan ve çevresindeki normal yerüstü ve yeraltı sularına göre daha fazla ergimi  mineral, 
çe itli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buharın sahip oldu u do al enerjiye denir. Ayrıca hiçbir akı kan
içermemesine ra men bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yeraltındaki “Sıcak Kuru Kayalar” da jeotermal 
enerji kayna ı olarak adlandırılabilir.Jeotermal sahalar rezervuar sıcaklıklarına göre ba lıca 3 grupta toplanabilir; 
      1.Yüksek entalpili sahalar; 150 C’den daha yüksek sıcaklı a sahip sahalar 
      2.Orta entalpili sahalar; 70-150 C arası sıcaklı a sahip sahalar 
3.Dü ük entalpili sahalar; 20-70 C arası sıcaklı a sahip sahalar( im ek  vd, 2001). 
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2.1. Jeotermal sistemin olu umu
Yeryüzünden yeraltına süzülen meteorik kökenli sular( göl, nehir, deniz, vb.) ile yeraltında jeolojik dönemlerde 
olu mu  magmatik kökenli sular, geçirgen ve gözeneklilik özelli i kazanmı  kayaçlarda birikerek jeotermal  
rezervuarları olu tururlar. Yeraltında volkanik etkinlik, magmatik yakla ım ve di er fizikokimyasal reaksiyonlar sonucu 
ısınan sular; genle ir, bünyesindeki buhar ve gazlarında etkisi ile sisteme henüz girmekte olan so uk ve yo un suyun 
hidrolik basıncıyla yukarı do ru itilir. Bu sıcak ve mineralli sular (sıcak su+ buhar+gaz) jeotermal akı kan olarak 
adlandırılırlar. Rezervuarın üzerindeki geçirgenli i az olan örtü kayaç jeotermal akı kanın yeryüzüne ta ınımını, ısının
kaybolmamasını ve basınç altında kalmasını sa lar. Örtü kayaçdaki kırıklardan, çatlaklardan, faylar vasıtası ile 
jeotermal akı kan basıncın etkisiyle  artezyenik olarak yeryüzüne ula ır veya fay zonu ile rezervuara  mekanik 
yöntemlerle yapılan sondajlarla üretilir.   Yüzeye ula an jeotermal akı kanın sıcaklı ı, geldi i derinli e, yükselme 
e imlerinin dikeye olan yakın açıda bulunu una, suyun yükselme hızına ve rezervuar kanalcıklarının geni li i ile do ru
orantılıdır ( im ek , 1995).

2.2. Jeotermal sistemin yapısı
Jeotermal akı kanın olu abilmesi için jeotermal sistemde 4 temel ko ulun gerçekle mesi gerekir. Bu ko ullar ve 
jeotermal sistem yapısı a a ıdaki gibi açıklanabilir;
1.Isı kayna ı; Yeraltında derinlere inildikçe arzın do al ısısı nedeniyle yakla ık her 33 metrede sıcaklık 1 0C 
artmaktadır. Bu ısı artı ına jeotermal gradyan denir. Bu özellik kayaç cinsine göre de i mektedir. Ayrıca çe itli jeolojik 
olaylar sonucunda yeryüzüne do ru yakla an magma, üzerindeki yüzeye yakın kaya katmanlarını ısıtarak yüksek ısı
akımını olu turur ve ayrıca volkanik faaliyetler ile devamlı bir ısı kayna ının olu masını sa lar. Rezervuarda toplanan 
suyun magma tarafından yalnız ısı iletimi yoluyla ısıtılması yeterli olmayabilir. Magmadan gelen yüksek entalpili su 
buharı ve gazlarında so uk su  rezervuarlarındaki akı kanı ısıtabilece i ifade edilmektedir. 
2.Hazne kaya (Rezervuar); Yer kabu unun derinliklerinde geçirgen ve gözeneklilik özelli i kazanmı  ve içerisinde 
çe itli etkenlerle ısınmı  (sıcak su, su-buhar, kuru buhar fazında) jeotermal akı kan içeren olu umlara jeotermal  
rezervuar (hazne kaya, akifer) denir. Yeryüzüne üzerine dü en meteorik sular ile göl, nehir, deniz, vb.. kaynaklardan 
yeraltına süzülen sular ve veya magmatik kökenli sular jeotermal rezervuarları olu tururlar.
3.Örtü kaya; Hazne kayanın üzerinde ısı ve akı kan geçirgenli i az olan bir katmandır. Bu katman hazne kayada biriken 
ve ısınan akı kanın yeryüzüne ta ınımını ve ısının kaybolmasını önler  ve basınç altında kalmasını sa lar.
4. Akı kan ve beslenme;Jeotermal akı kanı; deniz, göl akarsu ve meteorik suların yer kabu unun altına süzülen yerüstü 
suları ile çe itli reaksiyonlar sonucunda yeraltında olu mu  jüvenil ve fosil sular olu turmaktadır. Rezervuarı olu turan
ve devamlı beslemek üzere rezervuara do ru hareket eden sular besleme alanlarını olu turur. Jeotermal  akı kanın
ya ını hesaplamak için radyoizotop yöntemleri kullanılmaktadır. Buradan bazı yıllarda ya anan kuraklık gibi akı kan
beslenme sorunlarının rezervuarı çok az etkileyece i anlamı çıkarılabilir( amilgil,1992). 

2.3.Jeotermal enerjinin temel özellikleri 
Jeotermal enerji birçok enerji kayna ına göre çe itli özellik ve avantajlara sahiptir. Bunlar a a ıda açıklanmaya 
çalı ılmı tır;
Yenilenebilir olu u; hidrolik çevrimle devamlı beslenme oldu undan sürdürülebilir, yenilenebilir kaynaklardır.
Beslenmeden daha az miktarda üretim yapılırsa tükenmez. Ayrıca jeotermal rezervuarın kapasitesi reenjeksiyon 
(jeotermal akı kanın yeraltına geri basılması) yöntemi ile rezervuar ikincil olarak beslenerek devamlı üretim 
sa lanabilir.
Yatırım maliyetleri di er enerji kaynaklarına göre çok ekonomiktir. Büyük yatırımlar gerektirmeyip, yapılan yatırımlar 
kısa sürede kendini geri ödeyebilmektedir. 
Jeotermal enerji, üretim ve kullanımında yüksek teknolojiye ihtiyaç göstermemektedir. Jeotermal proje ve yatırımları
ülkemizde gerçekle tirebilecek teknik alt yapı ve yeti mi  insan gücü vardır.
Jeotermal akı kan birçok amaca dönük i  yapabilecek tesislerde bir arada entegre olarak (Elektrik üretimi+Isıtma + 
termal turizm + CO2üretimi gibi) kullanılabilmektedir. 
En temiz do al enerjilerden biridir. Havaya CO2, NO, SO2 atımı ısı ve elektrik üretimi sırasında yok denecek kadar 
azdır. Bu yüzden yenilenebilir, temiz, ucuz ve ye il enerji olarak adlandırılmaktadır.
Atık akı kanlardaki kimyasal maddeler(tuz, mineral) önemlidir. Akı kanda  bor tuzu içeri i 3 mg/lt üzerinde ise çevreye 
(bitki ve topra a) zarar verir. Ancak bu sorun, uygun ko ullarda reenjeksiyon yapılarak önlenebilmektedir. 
Kabukla ma ve korozyon; kuyu içi, kuyuba ı ile ta ıma, da ıtım ve ısı transfer sisteminde basıncın yüksek tutulması
veya kimyasal inhibitör enjekte sonucunda CaCO3 kabukla ması önlenmekte ve uygulama ekonomik boyutlarda 
gerçekle mektedir(Yıldırım,1999).  

3.4. Kullanım alanları
Jeotermal akı kan fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre birçok farklı alanda kullanılabilmektedir(Çizelge 1). Kullanım
alanları esas olarak iki ba lık altında toplanabilir; 
Elektrik Eldesi 
Do rudan Kullanım

Jeotermal akı kanın do rudan kullanım alanları öylece sıralanabilir;
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Isıtma ve So utma 
Endüstriyel Uygulamalar 
Termal Turizm 
Kimyasal Madde Eldesi,Tarımsal ve Di er Uygulamalar 

Çizelge 1. Jeotermal akı kanın sıcaklı ına göre kullanım alanları      (Ludvik,1996) 
 Sıcaklık(0C) KULLANIM ALANI 

180 Yüksek konsantrasyon solüsyonun buharla ması, amonyum 
absorbsiyonu ile so utma 

170 Hidrojen sülfit yoluyla a ır su eldesi, Diyatomitlerin 
kurutulması

160 Kereste, balık vb. Yiyeceklerin kurutulması
150 Bayer's yoluyla alüminyum eldesi 
140 Çiftlik ürünlerinin kurutulması (Konservecilik) E

le
kt

ri
k 

Ü
re

tim
i 

130 eker endüstrisi, tuz eldesi 

B
uh

ar
 

120 Temiz tuz eldesi, tuzluluk oranının artırılması
110 Çimento kurutulması
100 Organik maddeleri kurutma (Yosun, et, sebze vb.) Yün 

yıkama ve kurutma B
in

ar
y 

Y
ön

te
m

i 
E

le
kt

ri
k 

Ü
re

tim
i 

90 Balık kurutma 
80 Ev ve sera ısıtma 
70 So utma (Alt sıcaklık sınırı)
60 Kümes ve ahır ısıtma Is

ıtm
a

50 Mantar yeti tirme, Balneolojik banyolar 
40 Toprak ısıtma, kent ısıtma (alt sınır), sa lık tesisleri 
30 Yüzme havuzları, fermantasyon, damıtma, sa lık tesisleri 

S
ıc

ak
 S

u 

20 Balık çiftlikleri Is
ı

P
om

pa
sı

yl
a 

Is
ıtm

a 
ve

 
S

o
ut

m
a 

 

Yüksek sıcaklıktaki jeotermal sahalarda açılan kuyulardan üretilen jeotermal akı kan, seperatörlerde buhar ve su olarak 
ayrı tırıldıktan sonra, buhar türbinlere gönderilerek jeneratör aracılı ı ile elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır.

Jeotermal enerjiden ısı enerjisi üretim sistemleri; jeotermal akı kanın fizikokimyasal özelliklerine ba lı olarak önemli 
farklılıklar göstermektedir. Jeotermal akı kan e er borularda ve radyatörlerde bir kimyasal bile imi nedeniyle bir 
problem olu turmayacak ise do rudan ısıtılacak alanda dola tırılarak ısı sa lanabilmektedir. Akı kan kimyasal bile imi 
açısından problem olu turacak (kabukla ma, korozyon) nitelikte ise ısı e anjörlerinde, ısısı dü ük kimyasal 
konsantrasyonlu suya(kapalı çevrim suyuna)aktarılmakta ve ısıtma bu su ile  yapılmaktadır. Jeotermal enerji ısı enerjisi 
üretim sistemlerinde plaka tipi e anjörler kullanılmaktadır, di er tipteki e anjörler jeotermal enerji için uygun de ildir.
E anjörler;

Kuyu içi e anjörler
Kuyu dı ı e anjörler olarak iki tiptedir. 

E anjör sistemi ise kuyu içi ve kuyu dı ı e anjörleri eklinde jeotermal sahanın ve akı kanın özelli ine göre 
kurulmaktadır. Kuyu içi e anjör sistemi ortalama 200m derinli inde (sı ) artezyen yapmayan ve belli bir ısı kapasitesi 
olan kuyular için uygun görülmektedir. Kuyu dı ı e anjör sistemi ile daha fazla ısı üretmek mümkündür. Bir jeotermal 
enerji kuyu dı ı merkezi ehir ısıtma sistemi 6 ana bölümden olu ur. Bunlar;
 1.Kuyu ba ı sistemi, 
 2.Jeotermal su ta ıma hattı,
 3.E anjör(ısı transfer) merkezi, 
 4. ehir içi ve binaların ısıtma ebekesi,
 5.Kontrol sistemi, 
 6.Reenjeksiyon sistemi'dir. 

DÜNYADA AKUAKÜLTÜRDE JEOTERMAL ENERJ  KULLANIMI 
Arzın olu umu sırasında meydana gelen jeolojik yapı ve özellikleri nedeniyle (genç tektonizma ve volkanizma) Dünya 
üzerinde kıtaların çarpı tı ı veya uzakla tı ı birçok ku ak olu mu tur. Dünyada jeotermal alanlar ve jeotermal 
kaynaklar bu ku aklar üzerinde yer almaktadır. Bu ku aklar; And volkanik ku a ı, Alp-Himalaya ku a ı, Do u Afrika 
rift sistemi, Karayip adaları, Orta Amerika Volkanik ku a ı, Pasifik ku a ı'dır( im ek  vd, 2001). 
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Jeotermal enerji kullanan büyük kapasiteli merkezi ısıtma sistemleri, son yıllarda Fransa, Romanya, Gürcistan, B.D.T., 
Çin, A.B.D., Macaristan'da kurulmu tur. Günümüzde, 20’den fazla ülkede jeotermal enerjiden elektrik üretilmektedir. 
Kurulu kapasite yakla ık 7974 MWe’dir Fridleisson, 2000). 

Kullanım alanı itibariyle jeotermal kaynaklar önceleri daha çok elektrik üretiminde de erlendirilmi ken, 1990’lı yılların
ortalarından sonra elektrik dı ındaki uygulamalarda %27  gibi oranda daha fazla kullanılmı lardır.Günümüzde 
benimsenmi  olan  uzun vadeli hedef; jeotermalin alternatif kullanımında; özellikle merkezi ( ehir) ısıtma sistemlerinin 
kurulması ve kaplıcaların i letilmesine(termal turizme) a ırlık verilmesi biçimindedir. Bu geli mede, özellikle ısıtmada 
kullanılan ba lıca enerji kaynakları olan petrol ve do algaz fiyatlarının, jeotermale göre çok daha yüksek olması rol 
oynamaktadır.

Akuakültür Japonya, Çin ve 
ABD’de  karides 
yeti tiricili inde hızla
artmaktadır. 400ton tatlı su 
dev Malezya karidesi yılda
17-27$’a Wairakei jeotermal 
alanında üretilmektedir. 
Burada en önemli faktör su 
kalitesi ve hastalıklardır. E er
jeotermal akı kan do rudan
kullanılırsa içeri indeki a ır
metaller, florid, klorid, 
arsenik ve bor hesaba 
katılmalıdır. Jeotermal 
enerjinin entegre olarak 
kullanılması birçok faydayıda
beraberinde getirmektedir. 
Cascading employs Elektrik 
üretimi tesisinin atık ısısından
akuakültür uygulaması buna 
güzel bir örnektir ( ekil 10). 

ekil 10. Cascading employs Elektrik üretimi tesisinin atık ısısından akuakültür uygulaması

Sadece güne in ısıttı ı suya göre akuakültürde Jeotermal enerji kullanımı kısa sürede daha fazla balık üretilmesini 
sa lamaktadır. Su sıcaklı ı optimum de erin altına dü tü ünde balı ın temel vücut metabolizması etkilendi inden
beslenememektedir (Johnson, 1981). Jeotermal enerjinin sabit sıcaklı ı do al ve yumu ak bir iklim sa lar. Dı  hava 
sıcaklı ı genellikle kara hayvanlarından daha fazla su hayvanlarını etkiler, bu yüzden Jeotermal enerjinin akuakültürde 
kullanım potansiyeli tavuk, küçükba  hayvan çiftliklerden daha fazladır (Barbier and Fanelli, 1977).

2000 Dünya jeotermal kongresinde 16 ülke jeotermal akuakültür tesisininin bulundu unu bildirmi tir(Lund and 
Freeston, 2001). Bu konuda önde gelen ülkeler Çin, ABD, srail, zlanda, Japonya ve Gürcistandır. Fakat ne yazık ki 
havuz boyutları, üretilen ırklar veya üretilen balık kiloları hakkında ülke raporlarında bilgi verilmemi tir. Bu yüzden bu 
çalı ma ABD’deki verilere daha çok kullanılmı tır(Tablo 2). 0.242TJ/yıl/ton jeotermal akı kanın balık için(levrek ve 
tilapia) havuzda kullanılması ve  0.675 TJ/yıl/ton balık gerekti i hesaplanmı tır. Bu yakla ık hesaplamalar kullanılarak
akuakültürde 11,733 TJ/yıllık enerji kullanıldı ı bununla da 17,100’den 47,800 ton arası yıllık balık üretimi 
gerçekle tirildi i belirtilebilir. 600 MWt kurulu kapasitenin uluslar arası kapasite faktörü 0,62’dir. Sazan ve yılan balı ı
yeti tiricili i Japonya'da çok ba arılı bir i  alanıdır. Yılan balı ı 25cm çapında ve 0,9 uzunlu unda kil borularda 
yeti tirilir ve çok karlıdır. Borulardaki su 230C’de jeotermal akı kan ile nehir suyu karı tırılarak hazırlanır. Yeti kin
yılan balı ının a ırlı ı 100-1500gramdır yıllık toplam üretim 3,800 kg’dır. Timsahlarda jeotermal suda yeti tirilebilir
fakat bu sürüngenler turizm için beslenir. Tropik bitkili seralarla timsah çiftliklerinin entegre uygulaması yerel turizm 
hareketlerine büyük katkı sa lamaktadır (JGEA, 1974). ABD’de timsah yeti tiricili i Idaho ve Colorado’da akuakültür 
faaliyetleriyle birle tirilmektedir(Clutter,2001b). zlanda’da yeni geli en bir endüstri olarak akuakültürde 10 balık
çiftli inde jeotermal akı kan ile yılda 610 000 som balı ı ve alabalık yeti tirilmektedir(Hansen, 1981; Georgsson & 
Fridleifsson, 1996). ABD’de Arizona, Idaho, Nevada, Oregon ve California’da jeotermal akı kan kullanan akuakültür 
projeleri vardır. Buhl yakınlarında, Fish Breeders of Idaho Inc., kanalda 30 yıldır yüksek yo unluklu balık yeti tiricili i
yapmaktadır. Jeotermal akı kan 380 L/s at 320C’deki Artezyen kuyudan sa lanmaktadır. Kaynaktan alınan so uk sular 
jeotermal akı kanın sıcaklı ını optimum üretim için  27 ila 290C’ye dü ürmektedir. 
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Tablo 2 ABD’deki jeotermal 
akuakültür tesisleri ve enerji 
verileri (Boyd and Lund,2003) 

1 m3 suda 80 -160kg balık
yo unlu u normaldir. Yapılan
ara tırmalara göre maksimum 
ticari üretim her m3 için 
saniyedeki su miktarı yakla ık 1.6 
ila 2.4 x 105kg’dır. Yıllık hasat 
genellikle 3-4 kere yapılır.
Oksijen ve  amonyak üretimi 
sınırlayan temel faktördür 
(Ray,1979). Yıllık tilapia ve yayın
balı ı üretimi 227 ve 45 ton 
olabilir. Alabalık ve mersin balı ı
so uk suda ya ayabilir. Balık
üretim sırasında yıllık 90 tonun 

üzerinde atık ortaya çıkmaktadır. Atık problemini çözmek için, Timsahlar 1994’de balık atıkları ile beslendi (Clutter, 
2001b). 1995’den beri bu i lem devam etmektedir, bu ekilde beslenen 3500 timsahın ortalama boyu 2 metredir.  Dev 
tatlı su karidesleri Oregon Teknoloji Enstitüsü (OIT)’nde 1975 den 1988’e kadar üretildi. Kültür alabalı ı ve sivrisinek 
balı ı(Gambuzia affinis) üzerine yapılan ara tırmalarda kabuklu tropikal deniz canlıları 70C’deki suda optimum 
geli me gösterebilmektedirler. ki küçük 0,2ha açık hava havuzu(1.2 m derinlikli) deneylerde kullanıldı ( ekil 11). tatlı
su karideslerinin kuluçka zamanında yumurtaları suni tuzlu suda larva döneminde bekletildi. Büyüme hızı 900cm2’lik 
yüzey alanlı maksimum yo unluklu hayvan havuzunda her ay 2cm oldu(tropik iklimde bu hızın iki katına
ula ılmaktadır). Jeotermal enerjili balık havuzun tesisatında sıcaklı ı optimumda tutmak için(27’den 300C)  delikli 
difuzer borular, kontrol vanaları ve termostatlar vardı (Johnson, 1978 and 1981; Smith, 1981). Fort Bidwell 
(northeastern California)da Do al Amerikan toplulu u Çok ba arılı yayın balı ı üretimi gerçekle tirdi. Jeotermal 
akı kan sıcaklı ı 400C’den so uk suyla karı tırılarak 27 0C dü ürüldü, sonra 7.6 m uzunlu unda x 2.4 m geni li inde x 
1.2 m derinli inde havuza pompalandı. 2 adet paralel hatta  57 ila 63 L/s jeotermal su geçirildi. 0,3m’den su dü ürülerek
havalandırıldı. 28 gramlık 3,000 balık her hatta üretildi, 2,000 balık 0.9 kg’a 5 ayda ula tı. Hat ve kuyuların yapım
maliyeti 100,000 US$’dır. Balıkların kg’ı 6.60 US$ dan 8.80 US$’a kadar satıldı. Üretim maliyeti ise yakla ık
US$1.32/kg (Lund, 2005). 

ekil 11. OIT Jeotermal akuakültür  ara tırma projesi (Smith, 1981). 
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Oregon, Klamath Falls’da ayrıca tropik balık da yeti tirildi (Lund,1994; Clutter, 2001a). Seradan çıkan 370C jeotermal 
akı kan dar tropik balık havuzuna toprak hattan verildi. Havuzlar 30 m uzunlu unda, 4m geni li inde ve 1.0 ila 1.4 m 
de i ik derinliklerdedir. 230C sabit sıcaklı ı sa lamak için 7.0TJ yıllık jeotermal ısı kullanılmaktadır. 85 çe it
akvaryum balı ı ABD’nin batı kıyısında satılmak üzere petshoplara gönderilmektedir. 7.5 ila 10 cm uzunlu unda
yakla ık 250,000 balık hava yolu veya TIR’larla satı  yerlerine ula tırılmaktadır. Jeotermal ısı gerçek bir avantajdır, kı
aylarında balıkların yüksek ısıya ihtiyacı vardır, Jeotermal enerji kullanılarak bu tesiste yıllık US$100,000 tasarruf 
sa lanmaktadır. OIT deneyimlerine dayanarak, karides, gambusia, alabalık havuzları için en iyi yüzey alanı   0.1 ha’dır.
60m’den 15m’e kadarlık mesafe hasat için yeterlidir. Ticari amaçlı tesislerde en küçük ölçü 3ila 4 ha veya 30-40 havuz 
olmalıdır. Maksimum yüzey alanı Tek bir havuz için 0.2 ha’dır. Tropik balıklar için en küçük boy 5den 30’a kadardır.

ekil 2’de OIT jeotermal havuz dizaynı görülmektedir. Son zamanlarda 6-10m çapında metal veya fiberglas 
sirkülasyonlu tankları kullanılmaktadır.  California, Imperial Valley’de tilapia üretimi için kurulan jeotermal tesisi buna 
örnek verilebilir (Rafferty, 1999).  Tür için optimum ölçü ve boyuttadır. Burada en önemli husus suyun kalitesi ve 
hastalıklardır. E er jeotermal akı kan do rudan kullanılırsa florid, klorid gibi a ır metaller balık ve karidesin 
ya ayabilmesi için iyice de erlendirilmelidir. Küçük bir test programı ilk a amadır. Havuzun havalandırılması kimyasal 
problemi çözecektir. E er gerekirse, bir ısı e anjörü kullanılarak jeotermal akı kanının ısısı temiz suya aktarılabilir.
Akuakültürde iyi sonuç verecek ürün listesi Tablo 2’de listelenmi tir.

Tablo 2. Akuakültürde iyi sonuç verecek ürünler 
Tropik balıkları(cichlid) büyütmek genellikle daha kolaydır ve 
dü ük yatırım, yüksek gelir sa lar. Küçük havuzlar kullanılır.
Tatlı su karidesi genellikle yüksek pazarlama getirisi vardır,
market boyutları 35-44kg’dır. Kanal yayın balı ında özellikle 
filetosu çok popülerdir. Üretim oranı su kalitesi ve akı  hızına
ba lıdır. Tilapia ABD’de jeotermal enerji ile en hızlı büyüyen 
balık türüdür.

Havuzdaki jeotermal akı kanın 38 ila 660C olması gerekir, debinin 0.2 ha’lık hava artlarına ba ımlı açık havuz için 10 
ila 25 L/s olması gerekir. Havuzun uzun tarafının rüzgar almaması sa lanmalıdır çünkü rüzgar dalgalanmaya buda ısı
kaybına sebep olmaktadır. Havuzlar normalde toprak kazılarak yapılır ve sızıntıyı önlemek için plastik ve seramikle 
kaplanır. Havuzun üzeri kaplanınca ısı kaybı azalınca gerekli jeotermal akı kan ihtiyacıda dü ecektir. Yatırım maliyeti, 
jeotermal kuyular ve borularla birlikte her ey dahil  hektar ba ına US$75,000 ile US$125,000’dır.

1987’de New Zealand, North Island’da en büyük tatlı su karides çiftli i kuruldu, Wairakei elektrik santralinin atık
akı kanının ısısından yararlanılarak büyük avantaj sa landı.  Çiftlikte boyutları 0.2 ila 0.35 ha ve derinli i 1.0 ila 1.2 m 
olan 19 havuz bulunmaktadır. Havuzun sıcaklı ı ba ından sonuna kadar 10C farkla 240C’de tutulmaktadır. Çiftli in
üretim kapasitesi yılda 30 ton karidese ula maktadır. Yeti kin karidesler yakla ık 9 ayda bir toplanmakta, ortalama 30 
ila 40kg’lık paketleri  US$37/kg’an satılmakta ve fiyat US$60/kg’a kadar çıkmaktadır. Yakla ık 25,000 turistin %90’ı
her yıl bu karideslerin tadına bakmaktadır. Wairakei binary elektrik santralinin öbür tarafına 40 ha’lık atık so utma 
suyunu kullanan bir tesis planlanmaktadır. O zaman bu çiftlik yılda 400 ton, US$6.7 milyon gelirle dünyanın 3. büyük 
karides üreticisi olacaktır(Lund and Klein, 1995). Slovakyada Turkianske Teplice yakınlarında 1992’de jeotermal 
akı kan kullanan bir yılan balı ı tesisi kuruldu (Lund, 1998). Kuyudan 420C’de çıkan akı kan so uk suyla karı tırılarak
250C2de 4m çapında 6 sirkülasyon tankında tutulmaktadır.Her tankta 5,000  ila 30,000 yılan balı ı a ırlı ı 500 
den1,500 kg oluncaya kadar tutulmaktadır. Yılan balı ı çiftli e 0.3 gram olarak gelmektedir. 18-20 ayda 150 grama 
ula maktadır.  Genel ihraç için ilkbahar ve sonbaharda hasat edilmektedir(Lund, 2005). 

TÜRK YE’DE AKUAKÜLTÜRDE JEOTERMAL ENERJ  KULLANIMI 
Türkiye’de son yıllarda jeotermal kaynakların etkin bir biçimde de erlendirilmesi konusu gündemdedir. Dolayısıyla bu 
enerji kaynaklarının en fazla yarar sa lanacak alanlara tahsisi ön plandadır. Türkiye dünya ülkeleri arasında eri ti i bu 
üstün konuma, sadece jeotermal potansiyelinin çok azını kullanarak ula mı tır. Gerçekte kaynakların %96’dan fazlası
henüz hiç kullanılmamı tır. Türkiye’nin 2010 yılı jeotermal elektrik üretim hedefi 500 MWe (4 milyar kwh/yıl)dır.
Oysa bu yöndeki potansiyel 2000  MWe (16 milyar kwh/yıl) dır. Türkiye’de halen yapılan elektrik üretimi, jeotermal 
merkezi ısıtma, termal turizm uygulamaları sayesinde Türk Milli Ekonomisine jeotermalin katkısı 1.4 Milyar ABD 
Doları olarak hesap edilmi tir. Yakla ık 40 bin ki i sektörde istihdam edilmektedir. 2004 yılı sonu itibariyle mevcut 
de erlendirmenin kalorifer yakıt e de eri yılda 870 trilyon TL’dir. Ayrıca 120bin ton/yıl CO2 üretimi yapılmaktadır.

Oysa Türkiye’nin de erlendirebilece i gerçek potansiyeli, 31500 MWt’ dir ve 5 milyon konut ısıtılması, 150 bin dönüm 
sera ısıtması, termal turizm sektöründe 1 milyonun üzerinde yatak kapasitesine e de erdir. Toplam potansiyelimiz 
9.3milyar dolar/yıl fuel-oil  e de erine(30 milyon ton/yıl) ve 30 milyar ton/yıl do algaz e de erine kar ılıktır. Jeotermal 
enerjinin en önemli özelliklerinden biride entegre kullanıma uygun olmasıdır. Konut ısıtması, sera ısıtması ve termal 
turizm gibi do rudan ısı uygulamalarında kullanılan atık dü ük sıcaklıklı jeotermal akı kan akuakültür faaliyetlerinde 
kullanılabilir( ekil 12).Toplam potansiyelin entegre olarak tamamının de erlendirilmesi durumunda sa lanacak hedef 
yıllık net yurtiçi katma de erin 20 milyar doların civarında olaca ı dü ünülmektedir. 

Türler Yeti me Peryodu
(AY)

Su Sıcaklı ı(0C)

Tropik balıklar 2 – 3 23 - 27 
Yayın Balı ı 4 – 6 27 - 29 

Alabalık 4 – 6 13 - 18 
Karides 6 – 9 27 - 30 
Tilapia 6 – 9 22 - 30 
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ekil 12. Jeotermal enerjinin entegre kullanımı(TJD,2005)

1996 yılında yapılan D E verilerine göre ülkemizde avlanan toplam içsu ürünleri miktarı 55 bin ton kadardır. Bu 
üretimde yüzde 46 oranı ile Do u Anadolu ve yüzde 19 oranı ile ç Anadolu Bölgelerimiz önde gelmektedir. Dünyada 
1996 yılı itibariyle avlanan toplam su ürünleri üretimi 26,4 milyon tondur. Bunun yüzde 3,5'lik bölümünü deniz 
türlerinin yeti tiricili i (10,8 milyon ton) ile yüzde 12,6'lık oranla tatlı su ürünlerinin yeti tiricili i (15,6 milyon ton) 
olu turmaktadır. Yurdumuzda 1970’li yıllara gökku a ı alabalı ı ile ba layan kültür balıkçılı ı son yıllarda denizlerde 
yapılan çipura ve levrek yeti tiricili i ile çok geni  boyutlar kazanmı tır. Zengin iç su ve deniz kaynaklarına sahip 
olmasının yanısıra, sektördeki geli meleri yakından takip eden ülkemizde, akuakültür ve i leme alanlarında önemli 
atılımlar yapılmaktadır. Her geçen yıl dünya su ürünleri ticaretinde daha da büyük bir paya sahip olunmaktadır. 1971 
yılında sadece 1 adet su ürünleri yeti tiricilik tesisi bulunurken, bugün Tarım ve Köy leri Bakanlı ı'nın deste iyle
1444 adet deniz ve içsu yeti tiricilik projesi onaylanmı  bulunmaktadır. Halen ülkemizde mevcut balık üretim 
tesislerinin yüzde 71,6 (719 ton) alabalık ve somon, yüzde 16,2 (162 ton) çipura-levrek, yüzde 10,4 (104 ton) sazan, 
yüzde 1,1 (11 ton) midye ve yüzde 0,7 (7 ton) karides üretimi için ruhsatlı tesislerdir. Denizlerimiz ve içsu 
kaynaklarımızdaki kafes balıkçılı ının ço u Karadeniz, Antalya-Manavgat, Samsun-Altınkaya, Tokat-Almus ve Urfa-
Atatürk Barajı su kaynaklarımızda yapılmaktadır (Timur, 2005). 

Ülkemizde bulanan jeotermal alanların yakınında yeterli yerüstü ve yeraltı su kayna ıda mevcutsa bu bölgelerde 
akuakültür faaliyetleri yapılabilir ( ekil 13). Bu bakımdan Ege bölgesinde bulunan birçok bölge akuakültüre uygundur. 
Ayrıca dü ük sıcaklıklı jeotermal kaynakların bulundu u iç ve do u Anadolu bölgesinde de bu faaliyetler yürütülebilir. 
Akuakültürün Jeotermal merkezi ısıtma sistemine entegre edilmesi ilk yatırım ve i letme  maliyetlerinin azalmasına
katkı sa layacaktır. Bu gibi akuakültür faaliyetleri yapılacak olan yöreye ekonomik canlılık getirece i bir gerçektir. 

Ülkemizde bir çok giri imci a  kafes sistemlerinde ekonomik öneme sahip deniz balıkları türlerinin yeti tiricili ini
yapmaktadır. Kafes sistemlerinde üretilen balık miktarı, yeti tiricilik çalı ması yapılan koy veya körfezin su de i im 
oranına ve su kalitesine ba lı olarak sınırlı kalmaktadır. Yetersiz su de i iminin oldu u yeti tiricilik alanlarının su 
kalitesi bozulmakta ve kıyısal ötrafikasyonun meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu bakımdan bazı turizm 
yatırımcıları kıyılarda akuakültür faaliyetlerinin yapılmasına kar ı çıkmaktadırlar. Bu gibi sorunların a ılması için iç 
bölgelerde Jeotermal enerjili akuakültür faaliyetlerinin yapılması daha uygun olacaktır.

448



ekil 13. Türkiye’deki Jeotermal alanlar( im ek ,2000) 

SONUÇ VE ÖNER LER
Dünya ve ülkemizdeki su ürünleri üretimi teknolojideki hızlı geli ime paralel olarak süratli bir artı  göstermektedir. 21.  
yüzyılın en umut verici do al kaynaklarından birisi olan bu  yöntem  de  milyarlarla  ifade edilebilen   bir  endüstri  
yatırımını  gerektirmektedir.   
leri teknolojilerin kullanmasıyla bugünkü rakamları 2 veya 3 kat artırmak mümkündür. Ancak bunun sonsuza kadar 

devamı için, su kaynaklarımızın öncelikle ciddi bir ekilde korunması büyük önem arz etmektedir. Daha az su kullanımı
isteyen kapalı ve yarı kapalı jeotermal akuakültür sistemleri kullanılabilir. Ayrıca havuzların üstü kapatılarak ısı kaybı
daha da azaltılabilir. Akuakültür faaliyetlerine öncelikle Jeotermal merkezi ısıtma sistemlerine entegre edilmesi ilk 
yatırım ve i letme  maliyetlerinin azalmasına ve i letmenin daha kısa sürede kâra geçmesine katkı sa layacaktır.

Termal turizm merkezlerinin yakınında cazibe alanı olarak tropik bahçeler kurulabilir. Buralarda egzotik bitkiler, timsah 
gibi hayvanlar yeti tirilebilir. Böylece termal turizme rekrasyon alanı sa lanabilir. Türkiye’nin jeotermal merkezi ısıtma 
teknolojisinde yakaladı ı ba arı akuakültür gibi do rudan jeotermal enerji uygulamaları ile geli tirilmelidir.  
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ÜÇ FARKLI M DYE TÜRÜNÜN, SU DI INDA VE BES NS Z ORTAM KO ULLARINA
DAYANIKLILI ININ ARA TIRILMASI
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Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Hatay, Türkiye 
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ÖZET 
Unio terminalis, Potamida littoralis ve Anodonta pseudodopsis türleri, laboratuar ko ullarında besinsiz su ortamında 8 
ay 10 gün bekletilmi tir. Bu ara tırma süresi ba langıcından itibaren, 4 ay sonunda Anodonta pseudodopsis, 6 ay 
sonunda Potamida littoralis ve 8 ay sonunda Unio terminalis ya amını sona erdirmi tir. Aç kalma süresi bakımından en 
dayanıklı türün U. terminalis oldu u tespit edilmi tir. Yine üç türün su dı ında ortama dayanıklılı ının tespiti 
konusunda yaptı ımız ara tırmada, U. terminalis’in 76 saat, P. Littoralis’in 105 saat ve A. peudodopsis’in  ise 62 saat 
süre ile su  ortamı dı ında canlı kalabildi i tespit edilmi tir. Bu çalı ma ile polikültür yeti tiricilik modelleri için uygun 
bir tür olan tatlı su midyelerinin, açlı a ve su dı ı ortama dayanıklılık göstermesi oldukça önemli bir yetenek olarak 
görülmektedir. 
Anahtar  Kelimeler: Tatlı su midyesi, besin, dayanıklılık, Unio terminalis, Potamida littoralis, Anodonta pseudodopsis

THE STUDY ON THE RESISTANCE OF THREE DIFFERENT BIVALVE SPECIES TO 
OUT OF WATER CONDITIONS  WITHOUT NUTRITON 

ABSTRACT
Unio terminalis, Potamida littoralis, Anodonta pseudodopsis species were kept in water or out of water without 
nutrition for 8 months and 10 days. Bivalves kept in water, was dead after 4 months for A. pseudodopsis, after 6 months 
for P. littoralis and after 8 months for  U. terminalis. By the period of staying live without nutrition, U. terminalis was 
the most resitant species. Bivalves kept out of water, stayed live for 76 hours for U. terminalis, for 105 hours for P.
Littoralis and 62 hours for A. Pseudodopsis. This study showed that freshwater bivalves which are suitable species for 
polyculture had quite important ability for resistance to starvation and out of water condition.
Keywords: Freshwater bivalve, nutrition, resistence, Unio terminalis, Potamida littoralis,  Anodonta pseudodopsis 

G R
nsan tüketimine uygun görülen her canlı grubunda oldu u gibi, tatlı su midyesinin de do al ortamındaki ya am modeli, 

fiziksel ko ullara dayanıklılık sınırı, zor ko ullarda  ya ama oranı ara tırılmaya çalı ılmı tır.

Hayatta kalmanın var olu  kurallarından biri olan “besin”, büyümeyi etkileyen ve canlının hayatta kalmasını sa layan
en önemli unsurdur. Besin aynı zamanda, üreme gücünü de etkilemektedir. Rodhouse ve arkada larının (1984) bu 
konuda yapmı  oldu u bir ara tırmada, gel-git bölgesinde yeti tirilen midyelerin (Geukensia demissa) suyun dı ında
kalma sürecinde, besin filtre edemedi i için gamet geli iminin geçici olarak gecikme gösterdi i tespit edilmi tir.
Bivalviyalarda, besin azlı ı veya yoklu unun cinsel olgunluk ça ında gamet olu umu için olumsuzluk nedeni oldu u
bildirilmi tir (Borrero, 1987). Birçok ara tırmacı, besin olarak plankton miktarı ve kalitesi ile gametogenez arasında bir 
korelasyon kurarak organik madde azlı ının, bivalviyaların büyümesi ve üremesi üzerine olumsuz etkisinin oldu unu
belirtmi lerdir. Organik madde miktarındaki dü ü , bivalviyaların lipid ve karbonhidrat seviyesinde azalmaya neden 
oldu u kaydedilmi tir (Héral, 1990). Besin ve büyüme arasında do ru bir ili ki vardır (Morris, Corkum, 1990). Dickie 
ve arkada larının (1984) yapmı  oldu u bir çalı mada, Perna viridis’lerin 12 ay boyunca büyümesi takip edildi inde,
besinin (fitoplankton) bol oldu u zamanlarda büyümenin en hızlı oldu u tespit edilmi tir.

Besin, her canlı grubunda oldu u gibi bivalviyalarda da, hayatta kalabilmenin tek unsurudur. Ancak, canlı ya amında
besin bulamamanın her an mümkün oldu u dü ünüldü ünde, canlıların besinsiz ortama dayanıklılı ının sınırı,
ara tırılması gereken bir konu olarak kar ımıza çıkmaktadır. Tatlı su midyelerinin besinsiz ortama dayanıklı oldu u, bu 
özelliklerinden dolayı polikültür yeti tiricili inde önemli bir canlı grubunu temsil ettikleri bildirilmektedir (McMahon, 
1991).

Tatlı su midyesi, vücudun sa  ve sol manto kenarında birer çift olmak üzere, toplam 4 adet solungaca sahiptir. 
Solungaçların midye ya amında görevi bakımından önemi oldukça büyüktür. Solungaçlar aracılı ı ile süspanse olmu
alg, bakteri ve bazı detrial partikülleri filtre ederek beslenirler. Bunun yanı sıra üreme döneminde glochidia (midye 
larvası)‘ların depolandı ı ve korundu u bölge solungaçlardır. Hayati önem ta ıması bakımından  bütün bu özelliklerin 
yanı sıra solungaçlar, midyelerin solunumunu sa layan en önemli organdır (McMahon, 1990; Smith, 2000; 
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Anonymous, 2000). Sudaki çözünmü  oksijenin alınarak da ıtımının yapıldı ı bölüm solungaçlardır. Solungaçların
glochidia ile dolu olması solunumu zorla tırdı ı ve daha çok oksijene ihtiyaç duyuldu u bildirilmektdir (Maas, 1987; 
Mcmahon, 1991). Bivalviyaların sahip oldukları solungaçların vücuda oranla azımsanmayacak bir büyüklükte olması,
onların dü ük oksijenli suda ve su ortamı dı ında dayanıklı olmalarını sa lamaktadır (Smith, 2000; McMahon, 1991).  

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu çalı ma ubat 2004-Ekim 2004 tarihleri arasında, M.K.Ü. Su Ürünleri Fakültesinin Midye ara tırma laboratuarında
yapılmı tır. Ara tırma için belirlenen farklı üç midye türü (Unio terminalis, Potamida littoralis ve Anodonta 
pseudodopsis), Gölba ı Gölü (Kırkhan/HATAY)’nden toplanmı tır. Midye örneklerinin toplandı ı derinlik 2 m olup, 
toplama materyali olarak 50 cm çaplı kepçeler kullanılmı tır. Toplanan midyeler, göl suyu ile doldurulmu  40 lt’lik 
kovalarla laboratuara nakledilmi tir. Midyeler, sıcaklı ı 17 oC olan besin yüklü göl suyundan, sıcaklı ı 19 oC ve 
besinsiz olan su ortamına yava  yava  adapte edilmi tir. Canlı materyal olarak  ortalama  a ırlı ı 46.50 gr, uzunlu u
8.15 cm olan U. terminalis; ortalama a ırlı ı 38.20 gr, uzunlu u 6.20 cm olan P. littoralis ve ortalama a ırlı ı 97.00   
gr, uzunlu u 10.80 cm olan A. pseudodopsis kullanılmı tır. Bu ara tırma için her bir türden 150’er adet olmak üzere 
toplam 450 adet midye, bu midyelerin konulaca ı 250 lt’lik 9 adet tank kullanılmı tır. Böylece her bir tür kendi grubu 
içerisinde 3 tekerrürlü olmak üzere, 50’er adet tanklara yerle tirilmi tir. Su sıcaklı ı, ortamın sıcaklı ı ve su de i imi  
her bir türün tüm grupları için aynı tutulmaya çalı ılmı tır. Besin olarak hiçbir ey verilmemi  ve tanklardaki suda gün 
ı ı ının etkisi ile olası bir pankton olu umunun olmaması için ortam genellikle karanlık tutulmu tur.  Su de i imi her 
bir tank için 5 L/saat olacak ekilde ayarlanmı tır.

Çalı manın ikinci bölümünde, su dı ında bekletilen midyelerin bu ortama ne kadar dayanabildikleri ve tekrar suya 
konuldu unda ya amaya devam edip etmedikleri ara tırılmı tır. Bu ara tırma için ortalama a ırlı ı 39 gr, uzunlu u 7.40 
cm olan Unio terminalis; ortalama a ırlı ı   35.75 gr,  uzunlu u 5.95 cm olan  Potamida littoralis ve ortamlama a ırlı ı
86.50 gr, uzunlu u 10.40 cm olan Anodonta pseudodopsis kullanılmı tır. Su dı ında, tezgah üzerine uygun bir sırada
dizilen midyeler kodlanarak gözlem altına alınmı tır. Her bir tür için 50 adet midye kullanılmı tır. Bu çalı ma ortam 
sıcaklı ının etkili olabilece i dü üncesiyle ubat ve Haziran aylarında ayrı ayrı yapılmı tır. Dikkatli bir biçimde ölüm 
oranları gözlenmi tir.

BULGULAR
Üç farklı midye türünün besinsiz su ortamında dayanabildi i sürenin ara tırıldı ı bu çalı mada, Unio terminalis 8 ay, 
Potamida littoralis 6 ay ve Anodonta pseudodopsis  4 ay  besinsiz su ortamında ya ayabildikleri tespit edilmi tir.
Gruplar arasında yanlı  bir sonuca varılmaması için tüm türlerde su de i imi, su sıcaklı ı, ı ık iddeti ve ortam sıcaklı ı
aynı tutulmu tur. Özellikle tüm gruplarda su sıcaklı ının aynı olmasına dikkat edilmi tir. Bütün bu ko ullar altında U.
terminalis  adlı midye türünün, besinsiz ortama en dayanıklı tür oldu u tespit edilmi tir. Ara tırma sonunda ortalama 
a ırlık bakımından, U. terminalis 41.10 gr, P. Littoralis 33.50 gr ve A. pseudodopsis 91.10 gr  a ırlı ında oldu u tespit 
edilmi tir. Her bir tür, ara tırma süresi içinde dayanabildi i sınıra kadar sırasıyla 5.50 gr, 4.70 gr, 5.90 gr a ırlık
kaybetmi tir.

Çalı manın ikinci bölümünde üç farklı midye türünün, su dı ında  oksijensiz ortama ne kadar süre dayanabildi i
ara tırılmı tır. Haziran ayında ortam sıcaklı ının yakla ık 28 oC oldu u laboratuar ko ullarında, U. terminalis 76 saat, 
P. Littoralis 105 saat ve A. pseudodopsis 62 saat su dı ında ya ayabildi i sınır olarak tespit edilmi tir. Ayrıca U.
terminalis 73 saat, P. Littoralis 100 saat ve A. pseudodopsis  58 saat sonunda yeniden su ortamına konuldu unda,
ya ama ansı bularak normal ya amını sürdürdü ü gözlenmi tir. ubat ayında ortam sıcaklı ının 19 oC oldu u
laboratuar ko ullarında,  midyelerin su dı ında kalma süreleri U. terminalis 87 saat, P. Littoralis 120 saat ve A.
pseudodopsis  74 saat su dı ında ya ayabildi i belirlenmi tir. Ortam sıcaklı ının midyelerin su dı ında kalma süresini 
etkiledi i saptanmı tır.

SONUÇLAR VE TARTI MA
Büyümede ve nesli devam ettirmede oldukça ekili olan besin (Morris, Corkum 1990), ya amın devamlılı ında en 
önemli faktördür. Midyelerin besinsizli e dayanabilme sınırının ara tırıldı ı bu çalı mada, Unio terminalis    8 ay süre 
besinsiz su ortamında ya adı ı gözlenmi tir. Anodonta pseudodopsis’in 4 ay dayanabildi i tespit edilmi tir. Geçen süre 
içerisinde midyelerde a ırlık kaybı dikkat çekmi tir.   Ba langıçta ortalama a ırlı ı 46.50 gr olan U. terminalis;
ortalama a ırlı ı   38.20 gr olan P. littoralis ve ortalama  97.00 gr olan A. pseudodopsis, ara tırma sonunda,  a ılıkları
sırasıyla; U. terminalis 41.10 gr, P. Littoralis 33.50 gr ve A. pseudodopsis 91.10 gr oldu u tespit edilmi tir. Besin filtre 
edemeyen bivalviyaların gamet geli iminde gecikme oldu u (Rodhouse ve ark., 1984; Borrero, 1987) ve üremeyi 
olumsuz yönde etkiledi i bildirilmi tir (Héral, 1990). Ara tırmamız sürecinde Unio terminalis ve Potamida littoralis’in
üreme dönemi olan Nisan ve Haziran aylarında, glochidia salınımı gerçekle tirilemedi i gözlenmi tir. Yaptı ımız
denemede, besinsiz ortamın üremeye olan olumsuz etkisi açık bir biçimde görülmü tür.

Karasal ortamda oldu u gibi denizel ortamda da çözünmü  gazlar içerisinde en önemlisi oksijendir. Bu gazın sudaki 
miktarını etkileyen faktörlerin ba ında fotosentez olayı,  biyokimyasal oksidasyon olayları, bitkisel ve hayvansal 
solunum ve sıcaklık gelmektedir (Wood, 1975; Strickland ve Parsons, 1972; Kocata , 1993 ).
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Suda ya ayan bir canlı grubu olan bivalviyalar içinde, çözünmü  oksijenin varlı ı oldukça önemlidir. Çift kabuklu 
grubunda olan bivalviyalar,  koni imsi çukur bir kabuk yapısına sahiptir. Midyeler kabuklarını kapadıkları zaman, 
çukurumsu yapısından dolayı kabuk içerisinde kalan bo lukta belli bir miktar su depo edilir. Zor ko ullarda depo edilen 
bu su içerisinde mevcut olan oksijen tüketilmeye çalı ılır.    Tatlı su midyelerinin su dı ında nemli ortamlarda iki- üç 
gün ya ayabildi i bildirilmi tir (McMahon, 1991). Yaptı ımız ara tırmada U. terminalis 76 saat,  P. Littoralis 105 saat 
ve A. pseudodopsis 62 saat süre ile kuru ortamda ya ayabildikleri gözlenmi tir. Midyelerin sahip oldukları iki çift (4 
adet) solungaç, manto dokusu içerisinde oldukça geni  bir yer i gal etmektedir. Solungaçların yapısal büyüklü ü,
yumu ak dokuya oranla küçümsenmeyecek bir büyüklükte olması, çözünmü  oksijenin daha efektif kullanılması fikrini 
desteklemektedir.  

Besin ve oksijen  di er canlılarda oldu u gibi tatlı su midyelerinde de oldukça önemli bir konu olmasına kar ın, bu iki 
temel unsurun eksikli ine uzun bir dayanma süreci göstermi lerdir.  Bu çalı ma yeti tiricilik sistemlerinden biri olan  
polikültür yeti tirme modeli ve midyelerin bir yerden di er bir yere transferi için önemlidir. Bu ara tırma sonucunda 
elde etti imiz verilere göre, tatlı su midyesi olan üç türün (U. terminalis, P. Littoralis  ve A. pseudodopsis) besinsiz su 
ortamına ve oksijensiz ortama  dayanıklı oldu u tespit edilmi tir. Bu türler içerisinde besinsiz ortama U. terminalis,
oksijensiz ortama P. Littoralis  en dayanıklı tür olarak belirlenmi tir.
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ÖZET 
Geleneksel akuakültür sistemleri olan havuz ve kafeslerde balık yeti tiricili inde çok miktarda suya gereksinim vardır.

Kapalı devre sistemler ya da resirküle sistemler, havuz ve kafeslerde balık yeti tiricili ine bir alternatif olu turmaktadır.
Kapalı devre sistemlerde suyun arıtılması ve tekrar kullanımı ile aynı miktarda ürün, havuz yeti tiricili inde gereken 
suyun yalnızca küçük bir bölümü ile elde edilebilir. Kapalı devre sistemlerde yeti tiricilikte genellikle tanklar 
kullanıldı ından alan gereksinimi de daha azdır. Kapalı devre sistemlerin az su ve az alan gereksinimi dı ında, su 
sıcaklı ı ve su kalitesinin kontrol edilebilirli i ve olumsuz hava artlarından ba ımsız olma gibi di er bazı avantajları
da vardır. Bu sistemler henüz pahalı yatırım gerektirmelerine ra men, az miktarda su ile yıl boyu üretimin mümkün 
olması gibi  nedenlerle yeti tiriciler tarafından ilgi duyulan sistemlerdir.  
Anahtar kelimeler: akuakültür, kapalı devre sistemler 

AKUAKÜLTÜRDE KAPALI DEVRE S STEMLER N KULLANIMI 

ABSTRACT:
Traditional aqauculture production in ponds and cages requires the availability of large quantities of water. 
Recirculating aquaculture production systems may offer an alternative to pond and cages aqauculture technology. 
Through water treatment and reuse, recirculating systems utilize a fraction of the water required by ponds to produce 
similar yields. Because recirculating systems usually utilize tanks for aquaculture production, substantially less land is 
required. There are also other advantages out of  low water and land requirements in using recirculating aquaculture 
systems, which are the ability to control water temperature and water quality, and independence from adverse weather 
conditions. Although these technologies are yet costly, due to year-round production with extremely little water usage 
are attracted the interest of prospective aquaculturists.
Keywords: aquaculture, recirculating systems

G R
Havuzlarda ve kafeslerde entansif balık yeti tiricili i sırasında dı kı ve balık yemi artıkları ba ta olmak üzere önemli 
miktarda katı ve çözünmü  atık olu makta ve bu atıklar do al ortama karı maktadır (Chen ve ark., 1999; Pagand ve 
ark., 2000). Bu bakımdan akuakültürün çevresel etkileri son yıllarda dünya çapında tartı ılmaktadır. Önemli bir endüstri 
kolu haline gelmi  olan akuakültürün uzun vadeli sürdürülebilirli i bakımından çevresel etkilerinin minimuma 
indirilmesi son derece önemlidir. Geleneksel balık yeti tiricili i sırasında ortaya çıkan katı (yem artıkları ve dı kı) ve 
çözünmü  maddelerin (fosfor, azot) do al sulara verilmeden önce toplanması ya da su ortamından uzakla tırılması,
yo un su sirkülasyonuyla atıkların hızla alıcı ortama karı ması nedeniyle oldukça zor bir i lemdir. Azot ve fosfor, balık
yeti tiricili i sırasında ortaya çıkan ve sucul ortamda ötrofikasyona neden olan ba lıca çözünmü  maddelerdir (Cho ve 
Bureau, 2001; Barak ve ark., 2003). Hem su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hem de geleneksel yeti tiricilik
sistemlerinden do al ortama karı an atık miktarının kontrolü bakımından kapalı devre sistemlere olan ilgi gittikçe 
artmaktadır (Tango ve Gagnon, 2003). 

Kapalı devre sistem ya da resirkülasyon sistemi; dı kı ve yem artıkları uzakla tırıldıktan ve balıklar için toksik 
özellikteki amonyak, biyolojik arıtma ile zararsız hale dönü türüldükten sonra suyun tekrar kullanımı esasına dayanan 
bir akuakültür sistemidir. Ayrıca su, yeti tiricilik tanklarına dönmeden önce kalite ve kimyasal yapı bakımından
oksijence zenginle tirme, karbondioksitin uçurulması, ozonla ve/veya UV ile muamele gibi bazı i lemlere de tabi 
tutulur ( ekil 1) (Ebeling ve ark., 1995; Losordo ve ark., 1999; Anonim, 2005a). 

Kapalı devre sistemlerde balık yeti tiricili i 30 yılı a kın bir süredir yapılmakta olup (Masser ve ark., 1999), özellikle 
son yıllarda akuakültürün çevre üzerine baskısını azaltma bakımından tercih edilen bir yeti tiricilik sistemi haline 
gelmi tir (Pagand ve ark., 2000). Arazi ve su ihtiyacının az olması yanısıra su parametrelerinin tam kontrolü sayesinde 
yıl boyu üretim imkanının olması bu sistemi avantajlı kılan yönleridir (Masser ve ark., 1999). Kapalı devre sistemler, en 
yo un balık yeti tiricili inin yapıldı ı sistemler olup özellikle su kaynaklarının yetersiz veya uygun olmadı ı artlarda
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ekil 1. Kapalı devre sistem döngüsü (Anonim, 2005b) 

 tercih edilmektedir. Hem yüksek yo unlukta balık yeti tiricili ine imkan tanıması hem de akuakültürün çevresel 
etkilerinin minimuma indirilmesi gibi avantajlardan dolayı son yıllarda önem kazanmı tır (Kim ve di ., 2000). Tam 
kapalı ya da yarı kapalı prensiple çalı an sistemlerden tam kapalı sistemlerde mevcut suyun % 90’ı hatta tamamı
arıtılarak tekrar kullanılabilmektedir (Stickney, 1993).  

Kapalı devre sistemler teknik ve i leyi  prensibi bakımından kompleks sistemler olup kurulu  a amasında oldukça 
pahalı bir yatırım gerektirmektedir. Yetersiz i letme artlarında sistemde teknik aksaklıklar, su kalitesinde bozulma, 
balıklarda stres ve hastalık gibi olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden kapalı devre sistemlerde oldukça yüksek 

bilgi birikimi ve uzman 
deste ine ihtiyaç vardır (Masser 
ve ark., 1999).

Kapalı devre sistemlerde 
genellikle iyi yem 
de erlendirme ve büyüme için 
yüksek su sıcaklı ı gerektiren 
levrek, kalkan, mersin balı ı,
yılan balı ı, yayın, tilapya ve 
akvaryum balıkları
yeti tirilmektedir (Helfrich ve 
Libey, 2005; Anonim, 2005c).

ekil 2. Kapalı devre sistem 
eması (Anonim, 2005d, 

modifiye edilmi )

2. Kapalı Devre Sistem 
Donanımı
Akuakültürde kullanılan kapalı
devre sistem donanımı ba lıca,
dı kı ve yem artıkları gibi katı
atıkların uzakla tırılması için 
mekanik filtrasyon ünitesi, 
biyolojik arıtma için 
biyoreaktör, organik 
partiküllerin parçalanması için 
ozonla muamele ünitesi, 
havalandırma ve karbondioksit 

uzakla tırma ünitesi, oksijen enjeksiyon ünitesi, ultraviole ünitesi ve balıkların bulundu u tanklardan olu ur ( ekil 2) 
(Losordo ve ark., 1999; Losordo ve ark., 2001).
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2.1. Mekanik Filtrasyon Ünitesi 
Balık dı kısı ve yem artıkları gibi kaba katı atıkların uzakla tırılması, kapalı devre sistemlerdeki önemli a amalardan 
ilkidir. Sistemde birikti i takdirde ilave oksijen tüketimine ve amonyak olu umuna neden olan katı atıkların hızla
uzakla tırılması, biyolojik filtrenin randımanlı çalı ması bakımından da önem ta ır (Masser ve ark., 1999; Losordo ve 
ark., 1999). Mekanik filtrasyon amacıyla çe itli tipte elek ve filtreler kullanılabilir. Bunlar arasında tambur elekler, disk 
elekler, seperatör filtreler, kum filtreleri ve aktif karbon filtreleri sayılabilir. Kapalı devre yeti tiricilik sistemlerinde en 
çok kullanılan tambur elekler olup bu eleklerde katı atık içeren su, optimum elemenin gerçekle ece i ekilde içten akı lı
olarak tambura verilir ( ekil 3). Tambur elekte bulunan deliklerden geçerek katı maddeden arındırılmı  su, daha sonra 
altta bulunan de arj bölümüne geçerek buradan de arj edilir. A ırlık merkezi prensibine göre tamburun iç bölümünde 
toplanan katı maddeler tamburun dönme etkisiyle ilerleyerek katı madde de arj bölümüne kendili inden dökülür. 
Tambur üzerinde kalan katı maddeler temiz suyun püskürtülmesi ile temizlenir. 

ekil 3. Tambur elek (filtre) (Losordo ve 
ark., 1999) 

Kaba katı atıkların uzakla tırılmasına
ra men su, protein ve ya  moleküllerinden 
olu an bir miktar organik atık içermektedir. 
Bunların uzakla tırılması için flotasyon 
(yüzdürme) i lemi uygulanır. Flotasyon, 
sudaki gerek sıvı gerek katı maddelerin 
yüzdürülerek su yüzeyinde toplanması ve 
sıyrılmasını sa layan i lemdir. Flotasyon 
i lemi sıvı ortama verilen gaz (genellikle 
hava) kabarcıklarının, yüzdürülecek 
tanelere tutunarak bunları yukarıya do ru
birlikte hareket ettirmeleri eklinde
gerçekle ir. Yüzeyde toplanan köpük 
halindeki yüzdürülmü  maddeler bir yüzey 
sıyırma tertibatı ile toplanarak uzakla tırılır
(Anonim, 2005e).

2.2. Biyolojik Filtrasyon Ünitesi (Biyoreaktör) 
Kapalı devre sistemlerdeki en kritik süreçlerden biri biyolojik arıtma sürecidir. Balık metabolizması ve yenmeyen 
yemlerden kaynaklanan ve balıklar için toksik özellikte olan amonya ın biyofiltrasyon ünitesinde hızlı bir ekilde

zararsız hale 
dönü türülmesi gereklidir 
(Kim ve ark., 2000).  
Biyofiltrasyon ünitesinde 
kullanılan çe itli filtre 
tipleri (damlatmalı filtre, 
akı kan yataklı filtre, 
biyodisk) olmasına
ra men ço unlukla,
içinde bakterilerin 
tutunmasını sa layan
yüzey artırıcı sentetik 
materyaller (dolgu 
materyali) bulunan  

ekil 4. Damlatmalı filtre 
(Hall, 1999)             ekil
5. Akı kan yataklı filtre 

(Losordo ve ark., 1999) 

damlatmalı veya akı kan yataklı filtreler kullanılır ( ekil 4, 5 ve 6).
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Reaktöre dı arıdan ekilen ve dolgu materyali üzerine yerle en
mikroorganizmaların faaliyeti sonucu amonyak, biyolojik 
olarak nitrata yükseltgenir. Dolgu materyali çok yüksek 
spesifik yüzey alanına sahiptir ve mikroorganizmalar dolgu 
materyalinin yüzeyine tutunurlar. Böylece filtre edilmeleri veya 
uzakla maları önlenir (Hall, 1999; Losordo ve ark., 2001).

Nitrifikasyon:
Balıktaki protein metabolizmasının ba lıca azotlu ürünü olan 
amonyak, solungaçlardan gaz eklinde suya geçer. Asıl
kimyasal formülü NH3 olup hidrojen iyonları ile ba  yapabilme 
özelli i sayesinde genelde suda NH4

+ iyonu olarak bulunur. 
Toplam amonyak nitrojeni (TAN), amonya ın iyonize olmamı
hali ile (NH3) iyonize halinin (NH4

+) toplamıdır. Balıklar için 
amonyum (NH4

+), iyonize olmamı  amonya a (NH3) göre daha 
az toksiktir. yonize olmamı  amonya ın (NH3) sudaki 
konsantrasyonu, pH ve su sıcaklı ı ile ba lantılıdır. pH 7,0 iken  

ekil 6. Biyodisk (Hall, 1999) 

toplam amonyak nitrojeninin büyük kısmı iyonize formda bulunurken, pH 8,0 oldu unda büyük kısmı iyonize olmamı
formdadır. Yeti tiricilik suyundaki iyonize olmamı  amonyak nitrojeni miktarı 0,05 mg/l’yi a mamalıdır (Ebeling ve 
ark., 1995; Losordo ve ark., 2001). 0,07 mg/l NH3 konsantrasyonu balıklarda yava  büyümeye ve doku tahribatına
neden olabilir (Masser ve ark., 1999). 

Amonyak, bakteri kolonileri (Nitrosomonas ve Nitrobacter) tarafından nitrifikasyon sürecinde önce nitrit (NO2) sonra 
nitrata (NO3) dönü türülür. Amonyak azotunun oksidasyonu sonucu olu an nitrit azotu balıklar için toksiktir ve kanda 
oksijen tutulum kapasitesini dü ürür. Biyolojik filtrasyonun temel elemanı olan Nitrosomonas grubu bakteriler, 
biyoreaktör içindeki dolgu materyallerine, tank duvarlarına, boru ve vanalara yerle irler ve nitrifikasyon süreci sırasında
amonyak azotunu enerji sa lamada kullanırlar. Nitrifikasyon sürecinin yan ürünü olarak nitrit azotu olu ur. Nitrit azotu 
balıklar için amonyak azotu kadar toksik olmasa da sudan uzakla tırılması gereklidir. Nitrit azotunun sudaki 
konsantrasyonu 0,5 mg/lt’yi geçmemelidir. Yüksek konsantrasyonlardaki nitrit azotu, hemoglobinle birle erek
methemoglobini olu turur ve methemoglobin oksijeni ba lama ve ta ıma özelli inde olmadı ından balıklarda solunum 
problemine yol açar. Bioreaktörlerde Nitrosomonas grubu bakteriler dı ında Nitrobacter grubu bakteriler de bulunur. 
Bunlar nitrit azotunu enerji kayna ı olarak kullanırlar ve nitrifikasyon sürecinin son ürünü olan nitrata dönü türürler
(Ebeling ve ark., 1995; Losordo ve ark., 1998).

Denitrifikasyon: 
Nitrifikasyon sürecinin son ürünü olan nitrat (NO3), amonyak ve nitrite göre daha az toksiktir. Kapalı devre sistemlerde 
nitrat seviyesi çok yükselmemekle birlikte balıklar 100-200 mg/l’lik konsantrasyonlara tolerans gösterebilir. Ancak 
yüksek konsantrasyonlara ula tı ında, balı ın sa lı ına etki eden a ırı alg ço almalarına neden olabilir. Nitrat azotu 
hem sistemdeki günlük su de i imi ve filtrelerin geri yıkaması sırasında hem de denitrifikasyon süreciyle ortamdan 
uzakla tırılabilir. Sistemdeki suyun günlük olarak % 5-10 oranında de i imi, nitrat konsantrasyonunun 
dengelenmesinde yeterlidir. Denitrifikasyon ise, anaerobik bakterilerin oksijensiz ortamdaki metabolik aktivitesi 
sırasında, nitrat azotunun azot gazına (N2) dönü türülmesi eklinde gerçekle ir. Denitrifikasyon sonucu olu an azot 
gazı, sistemdeki su hareketi ve havalandırma ile kolayca havaya geçebilir (Ebeling ve ark., 1995; Losordo ve ark., 
1998).

2.3. Havalandırma (Oksijenasyon ve Karbondioksitin Uzakla tırılması)
Kapalı devre sistemlerde çözünmü  oksijen konsantrasyonu hem balıklar hem de biyofiltrasyon ünitesindeki 
bakterilerin aktivitesi için önemlidir. Suda çözünmü  oksijen en az % 60 doymu lukta ve minimum 6 mg/l 
konsantrasyonda olmalıdır. 2 mg/l çözünmü  oksijen, biyofiltrasyon ünitesindeki bakteriler için alt sınırdır (Masser ve 
ark., 1999; Losordo ve ark., 1999).

Havalandırma, atmosferdeki oksijenin suya geçi inin sa lanması eklinde ifade edilebilir. Suya saf oksijen ilavesi ise 
oksijenasyon eklinde tanımlanabilir. Havalandırma, kompresör ve hava ta ı kullanılarak balık tanklarında
yapılabilece i gibi, su tanklara iletilmeden önce de yapılabilir. Balık tanklarında yapılan havalandırma ço u zaman 
yetersiz kalabilece inden, suyun tanklara verilmeden önce havalandırılması ya da oksijence zenginle tirilmesi daha 
uygundur. Özellikle çok yo un yeti tiricilik artlarında suya saf oksijen ilavesi de gerekebilir. Oksijenasyon genellikle 
on-site oksijenlendirme ünitesinde yapılır (Losordo ve ark., 1992).
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Kapalı devre sistemlerde balıkların solunumu ve bakteri faaliyeti sonucu açı a çıkan karbondioksit, suda yeterince 
doymu  oksijenin varlı ında toksik olmayıp, sudan fiziksel ve kimyasal metotlarla uzakla tırılabilir. Genellikle 
havalandırma ve oksijence zenginle tirme sırasında sudaki karbondioksit de uçurulmu  olur. Kapalı devre sistemdeki 
karbondioksit miktarı balıklarda iyi büyümenin sa lanabilmesi bakımından 20 mg/l’den yüksek olmamalıdır (Masser ve 
ark., 1999). 

2.4. Dezenfeksiyon Ünitesi 
Kapalı devre sistemlerdeki yüksek stok yo unlu u dolayısıyla hastalık riski oldukça yüksektir. Hastalıkların tedavisinde 
kimyasal maddelerin kullanımı, biyofiltrasyon ünitesindeki bakterilerin ölümüne neden olabilece inden uygun de ildir.
Bu yüzden sistemde kullanılan suyun sürekli dezenfeksiyonu sayesinde hastalıkların kontrolü hedeflenir. Kapalı devre 
sistemlerde suyun dezenfeksiyonu için ultraviole lambası ya da ozon kullanılır (Losordo ve ark., 1992).
Ultraviole ile Dezenfeksiyon: Ultraviole lambasıyla dezenfeksiyon sırasında bakteri, virüs, parazit ve bunların
yumurtaları etkisiz hale gelir. Ortalama 254 nm’lik dalga boyunda mikroorganizmaların DNA ve RNA yapıları
bozularak etkisiz hale getirilir. UV ile dezenfeksiyonun randımanını suyun bulanıklı ı, akı  hızı ve 
mikroorganizmaların büyüklü ü etkiler (Yanong, 2005) Bu yöntemin en önemli dezavantajı, sudaki bulanıklık
nedeniyle UV lambasının etkisinin azalmasıdır. Bu bakımdan kapalı devre sistemde su, UV ünitesine gelmeden önce 
mutlaka askıdaki katı maddelerden arındırılmı  olmalıdır. Di er taraftan UV lambasının etkinli i zamanla azaldı ından
rutin olarak de i tirilmesi gereklidir. Bu da maliyeti etkileyen bir uygulamadır (Losordo ve ark., 1992).
Ozonla Dezenfeksiyon: Ozon (O3), güçlü bir oksidasyon ajanıdır ve endüstriyel alanda oldu u gibi akuakültür alanında
da dezenfeksiyon amaçlı kullanılmaktadır. Kapalı devre sistemlerde kullanıldı ında dezenfeksiyon etkisinin yanı sıra,
nitriti ve organik maddeleri okside ederek suyun kalitesini de artırmaktadır (Summerfelt ve ark., 1997). Güçlü bir 
dezenfektan olması nedeniyle balık hastalıklarının önlenmesindeki gücü yanında oksijen üretimindeki performansı da 
yüksektir. Ozon kullanımının dezavantajı pahalı olmasıdır. Di er taraftan gerekenden fazla kullanıldı ında zararlı etkisi 
olabilece inden dozu çok iyi ayarlanmalıdır. Canlı organizmalardaki aminoasitler, ya  asitleri ve proteinler ba ta olmak 
üzere biyokimyasal bile ikleri okside etme kabiliyetindedir. Balıklarda solungaç lamellerindeki epitel örtüyü tahrip 
etmekte ve ölüm görülmese bile enfeksiyonlara kar ı hassasiyeti artırmaktadır. Balıklar için ölümcül ozon 
konsantrasyonu balık büyüklü üne ba lı olmakla birlikte 0,01 mg/l civarındadır (Atamanalp, 2002).  

2.5. Bilgisayar Kontrollü Alarm Sistemi 
Kapalı devre sistem elemanlarının kompleks yapısı ve ünitelerin birbiriyle ba lantılı olması nedeniyle 24 saat kontrol 
altında tutulması gereklidir. Bu yüzden i letmede meydana gelecek herhangi bir aksaklıkta hızlı müdahele edebilmek 
için sistemden sorumlu ki inin telefonuna mesaj gönderen bir alarm sistemi kullanılması arttır (Ebeling ve ark., 1995).

3. Kapalı Devre Sistemlerin Avantajları
3.1. Dü ük Su Gereksinimi 
Optimal ekilde kurulan ve i letilen kapalı devre sistemler, sadece buharla ma ve filtre temizli inde kayba u rayan 
suyu (% 5-10) kar ılayacak ekilde günlük minimum su giri i gerektirirler. Bu bakımdan kapalı devre sistemler yeraltı
suyu kıt olan bölgelere kurulabilir ya da sistemde klorlanmamı ehir suyu kullanılabilir. Gerekli su miktarı bakımından
de erlendirildi inde, kapalı devre sistemler su temini kolay oldu undan ehirlere yakın bölgelere kurulabilir. Bu durum 
pazar açısından da avantajlıdır. Kapalı devre sistemlerde yeti tiricilik havuz yeti tiricili i ile kar ıla tırıldı ında aynı
miktarda balık % 90 oranında daha az su kullanılarak elde edilebilmektedir (Tetzlaff ve Heidinger 1990; Ebeling ve 
ark., 1995). 

3.2. Az Alan Gereksinimi 
Kapalı devre sistemler havuz i letmelerine göre daha küçük araziler üzerine in a edilebilmekte olup toprak yapısı da 
önemli rol oynamamaktadır. Di er taraftan kapalı devre sistemlerde, oksijen ilavesiyle balıkların oksijen ihtiyacı
optimum kar ılanabildi inden ve metabolik atıklar bertaraf edilebildi inden, az alanda stok yo unlu u maksimum 
seviyede tutulabilir (Ebeling ve ark., 1995). 

3.3. Su Sıcaklı ının Kontrol Edilebilirli i
Kapalı devre sistemlerin en önemli avantajlarından biri su sıcaklı ının kontrol edilebilirli idir. Bu durum özellikle 
so uk iklimlerde ılık su balı ı yeti tiricili inde büyük avantaj sa lamaktadır. Su sıcaklı ı, yeti tirilen balık türünün 
optimum yem de erlendirme ve büyümesi için gerekli seviyede sabit tutulabilmektedir. Bir kez ısıtılan suyu az 
miktarda taze su ilavesiyle sabit sıcaklıkta tutmak daha kolay oldu undan enerji ihtiyacı azalmaktadır. Sabit su sıcaklı ı
sayesinde balıkların pazar a ırlı ına daha kısa sürede ula ması mümkün olmaktadır (Tetzlaff ve Heidinger 1990; 
Ebeling ve ark. 1995). 

3.4. klim Ko ullarından Ba ımsız Üretim mkanı
Kapalı devre sistemlerde balıkların kapalı ortamlarda kontrollü çevresel artlarda yeti tirilmesi, iklim artlarından
ba ımsız hareket imkanı tanımaktadır. Ya mur, kar, buzlanma, fırtına, sel, a ırı sıcak ya da a ırı so uk hava 
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artlarından tamamen ba ımsız üretim yapılabilmektedir. Bu da ürünün istenilen zamanda pazara sunulmasında avantaj 
sa lamaktadır (Ebeling ve ark., 1995).

3.5. Su Kalitesinin Kontrol Edilebilirli i
Kapalı devre sistemlerde su parametreleri istenildi i ekilde ayarlanabildi inden tam kontrollü üretim 
yapılabilmektedir. Örne in doymu  oksijenin optimum seviyede tutulması hem yem de erlendirme ve büyüme 
bakımından avantaj sa lamakta hem de balıklarda stresi önleyerek hastalıklara kar ı dirençli olmalarını sa lamaktadır.
Di er taraftan kapalı devre sistemdeki balıkların herhangi bir çevresel kirleticiden etkilenme riski de daha dü üktür
(Tetzlaff ve Heidinger 1990; Ebeling ve ark., 1995). 

4. Kapalı Devre Sistemlerin Dezavantajları
Kapalı devre sistemlerinin avantajları yanı sıra bazı dezavantajları da bulunmaktadır:
1. Yatırım ve i letme masraflarının yüksek olması
2. Sistemi düzenli bir ekilde i letecek uzman ki ilerin gerekli olması

SONUÇ
Kapalı devre sistemler günümüzde çipura, levrek gibi nispeten yüksek su sıcaklı ı gerektiren birçok balık türünün larval 
yeti tiricili inde kullanılmaktadır. Di er taraftan so uk iklim ku a ında bulunan ülkelerde (Almanya, Danimarka, 
Hollanda) iyi büyüme ve yem de erlendirme için yüksek su sıcaklı ı gerektiren levrek, kalkan, mersin balı ı, tilapya 
gibi balık türlerinin yeti tiricili inde de kullanılmaktadır. klim artlarının yanı sıra su kaynaklarının yetersiz veya 
kullanımının kısıtlı oldu u ülkelerde de kapalı devre sistemler tercih edilen yeti tiricilik sistemleridir. Almanya’da 2001 
yılında kurulmu  olan ve Avrupa’daki en büyük kapalı devre sistemlerden biri olan ECOMARES adlı i letme, 100 t/yıl
kalkan balı ı üretim kapasitesi ile kurulmu tur (Ek 1).

Ülkemizde ise kapalı devre sistemler çipura, levrek gibi balıkların larva yeti tiricili inde kullanılmasına ra men ticari 
anlamda balık yeti tiricili inde kullanımı henüz bulunmamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve içsular bakımından
zengin bir ülke olarak günümüze kadar kapalı devre sistemlerde yeti tiricilik uygulamalarına gerek duyulmamı tır.
Oysa son zamanlarda AB uyum yasaları çerçevesinde çevre koruma ve do al suların kullanımına ili kin yasa ve 
yönetmelikler gere i do al suların kullanımına ili kin yeni uygulamalar söz konusu olacaktır. Akdeniz ve Ege 
Bölgesi’nde kıyısal alanda kafeslerde çipura ve levrek yeti tiricili i yapan i letmeler, çe itli platformlarda turizmcilerle 
kar ı kar ıya gelmekte ve kafes yeti tiricili i çevresel etkilerinden dolayı tartı ma konusu olmaktadır. Avrupa’da do al
suların kullanımı ve atık su yönetmelikleri göz önüne alınarak kapalı devre sistemlerde balık yeti tiricili ine yönelme 
devam etmektedir. Bu uygulamaların yakın gelecekte Türkiye için de zorunlu olarak söz konusu olaca ı
dü ünüldü ünde kapalı devre sistemlerin ülkemizde de kullanımının yaygınla aca ı dü ünülebilir. Henüz pahalı
yatırımlar oldu undan kullanımı sınırlı olan bu sistemler, özellikle son zamanlarda ilgi duyulmaya ba lanılan kalkan ve 
mersin balı ı gibi, iyi büyüme ve yem de erlendirme için 20 C’nin üzerindeki su sıcaklı ı gerektiren balıkların
özellikle Karadeniz Bölgesi artlarında yeti tiricili i için gerekli olan sistemlerdir. Bu bakımdan yüksek kapasitedeki 
kapalı devre sistemlerin ülkemiz artlarında kurulması ve i letilmesi için gerekli donanımın kullanım imkanlarının
ara tırılması ve maliyetinin belirlenmesi konusunda çalı malara ba lanmasının gerekli oldu u dü ünülmektedir.  
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Ek 1: 

ekil 7. Örnek kapalı devre sistem (Büsum-Almanya’da 100 t/yıl kalkan balı ı üretim kapasiteli i letme- Ecomares 
GmbH & Co.KG) 
Tesisin Özellikleri: Kurulu  yılı: 2001, Kurulu  maliyeti: 4 milyon DM (2001 yılı rakamı)
2400 m2 kapalı alanda toplam 44 havuz,  Her biri 50 t/yıl kapasiteli 2 üretim modülü, 600 m3 toplam su hacmi, 
Her tankta saatte 2 kez su de i imi,Günde 60 m3’lük toplam su de i imi. 
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T LAP A (Oreochromis niloticus)’LARDA  OKS TETRAS KL N (OTC)’N N
FARMAKOK NET K ARA TIRMALARI

ARGUN AK F ÖZAK BRAH M CENG ZLER

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330   Balcalı, ADANA 

ÖZET 
Bu çalı ma, ortalama boyları 20.59±0.83 cm ve ortalama canlı a ırlıkları 150.66±0.82 g  olan yeti tiricili i yapılan
tilapia (Oreochromis niloticus)’larda  Tetrasiklin grubu bir antibiyotik olan Oksitetrasiklin’in, 75 mg/kg canlı a ırlı a
denk olacak dozda hazırlanan  solüsyonun balı ın midesine tek doz olarak enjeksiyonundan sonra farmakokinetik 
parametreler ve serum, kas, karaci er, gonad dokularındaki antibiyotik düzeylerinin günlere ba lı olarak belirlenmesi 
amacı ile yapılmı tır. Oksitetrasiklin düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografi cihazı (HPLC) ile belirlenmi tir.
Oksitetrasiklin serum seviyeleri iki kompartmanlı dı a açık modele göre hesaplanmı tır. Biyolojik yarı ömür (t½)
de erleri dokulara göre sıralandı ında serum için t½ 21.1 saat, kas için t½ 72.8 saat , karaci er için t½ 80.5 saat ve gonad 
için t½ 73.5 saat olarak bulunmu tur.
Anahtar kelimeler: Oksitetrasiklin, farmakokinetik, tilapia (Oreochromis niloticus) , HPLC.Pharmacokinetic Study of 
Oxytetracycline in Cultured Tilapia (Oreochromis niloticus) 

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the pharmacokinetic properties and tissue levels of the antibacterial agent 
Oxytetracycline which is belong to the group known as Tetracycline’s were studied after the solutions containing a 
quantity of oxytetracycline corresponding 75 mg/kg body weight were placed in the stomach of the cultured Tilapia 
(Oreochromis niloticus)  using  a syringe. The average body weight was 150.66±0.82 g and average body length was 
20.59±0.83 cm. The examined tissues were plasma, muscle, liver and gonads.  Oxytetracycline levels were determined 
by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Two compartmental method were used to determine the 
oxytetracycline levels. Biological half life (t1/2) for serum was 21.1 h, muscle 72.8 h, liver  80.5 h and for gonads 73.5 
hours . 

Keywords : Oxytetracycline, pharmacokinetic, tilapia (Oreochromis niloticus), HPLC. 

G R
Ülkemizde yapılan balık yeti tiricili i, son 20 yılda oldukça hızlı bir geli me göstermi  olup ülke ekonomimiz açısında
da önemli bir sektör haline gelmi tir. Ancak yeti tiricili i yapılan balıkların de i ik  patojenlere maruz kalmaları ve 
buna ba lı olarak olu an balık ölümleri su ürünleri yeti tiricili inde önemli bir sorundur. Balık ölümlerine neden olan 
patojenleri, bakteriyel, virütik, parazitik ve mantar hastalıkları olmak üzere ba lıca 4 grup altında toplayabiliriz. Bu 4 
grup patojenden en fazla ekonomik kayıplara neden olan mikroorganizmalar  bakterilerdir. Su ürünleri yeti tiricili inde,
bakteriyel hastalıkların tedavisinde farklı antibiyotik grupları kullanılmakta olup daha çok geni  spektrumlu 
antibiyotikler tercih edilmektedir. 

Oksitetrasiklin.HCl dünyada ve ülkemizde ki su ürünleri i letmelerinde bakteriyel hastalıkların tedavisinde oldukça 
yaygın kullanılan Tetraksiklin’ler grubuna dahil geni  spektrumlu bir antibiyotiktir. Oksitetrasiklin .HCl’in kimyasal 
formülü ve yapısı ekil 1. de verilmi tir.

ekil 1. Oksitetrasiklin .HCl’in kimyasal formülü 
(C22H24N2O9-HCl ) ve yapısı
Figure 1. Chemical formulation and structure of 
Oxytetracycline HCl. 

Oksitetrasiklin.HCl balıklardaki bakteriyel hastalıklara kar ı
oldukça etkili bir antibiyotik olmasına kar ın, insan kullanımı
açısından çe itli yan etkileri nedeni ile tercih edilmemi tir.

Tetrasiklinler grubuna dahil antibiyotiklerin yan etkilerini Kayaalp (1992), gastrointestinal sistemdeki yan etkileri, 
di lerde ve kemiklerde diskolarasyon (renk bozuklu u), karaci er üzerine toksik etki, böbrekle ilgili yan etkiler, alerjik  
belirtiler, fotosansibilizasyon, beyin pseudotümörü, hematolojik bozukluklar,   santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler 
ve gebelerde fötus ile ilgili toksik etkilerden ba ka katabolik asidoz olu umunu bildirmi tir. Yine Kayaalp (1992), 
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gebelik sırasında uzun süre tetrasiklin verilmesinin, fötusun kemiklerinde ve süt di lerinde renklenmeye ilave olarak 
geli me bozukluklarına ve deformitelere de yol açabilece ini bildirmi tir.

nsan sa lı ı açısından çok sayıda yan  etkileri bulunan bu antibiyotik grubunun balık hastalıklarının tedavisinde 
kullanılması oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Oksitetrasiklin.HCl ile tedavi edilmi  balıkların arınma 
süresini tamamlamadan insan tüketimine sunulması bu antibiyoti in insan vücuduna geçmesi ve böylece yukarıda
belirtilen yan etkilerin olu masına neden olabilmektedir. Balıklarda kullanılan bir medikamentin uygulandıktan sonra 
kaç günde maksimum düzeye çıktı ı ve balık vücudundan kaç gün sonra atıldı ını saptamak ancak farmakokinetik 
inceleme ile olanaklı olmaktadır.

Balıklarda arınma sürelerinin tespiti ile ilgili çalı malar, yaygın olarak kullanımı nedeniyle daha çok oksitetrasiklin 
üzerinde yo unla mı  olsa da di er antibiyotik grupları ve kemoterapötiklerin arınma süreleri ile ilgili çalı malarda 
vardır. Grondel ve ark.(1987), sazanlara farklı yollarla verilen oksitetrasiklinin farmakokineti i ve dokulara yayılımını
ara tırmı lardır. Rogstad ve ark.(1991), gökku a ı alabalıklarında oksitetrasiklini farmakokinetik yönden 
incelemi lerdir. Di er bir çalı mada ise yine oksitetrasiklin uygulanmı   gökku a ı alabalı ı, amago salmon ve 
Sarıkuyruk’ta farmakokinetik inceleme yapılmı  olup arınma süreleri saptanmı tır (Uno ve ark.,1992). Çizgili 
levreklerin kas dokusunda oksitetrasiklin birikimi Xu ve ark.(1994) tarafından incelenmi tir. Fribourgh ve ark.(1969),
mavi ve kanal kedi balıklarının dokularında oksitetrasiklin birikimlerini incelemi lerdir. Ba ka bir çalı mada ise 
ultraviyole detektörlü yüksek performanslı sıvı kromatografi cihazı kullanılarak gökku a ı alabalıklarında
oksitetrasiklinin plazmadaki düzeyleri saptanmı tır (Iversen ve ark.,1989). Kusser ve Newman (1990), balık
dokularında oksitetrasiklin birikimini  hassas bir biyodeney yöntemi kullanarak, yüksek performanslı sıvı kromatografi 
cihazından elde ettikleri sonuçlarla kar ıla tırmı lardır. Elema ve ark.(1996), denizde yeti tirilen atlantik salmon (Salmo 
salar)’da oksitetrasiklinin oral yolla uygulanımındaki biyoyararlanımını ara tırmı lardır. Malvisi ve ark.(1996), deniz 
levre i (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata)’lara oral yolla 75 mg/kg dozunda 14 gün boyunca 
oksitetrasiklin uygulamı lar ve dokulardaki da ılımını ve birikimini incelemi lerdir. Ara tırmada yüksek performanslı
sıvı kromatografi cihazı kullanılmı  ve sonuçlara göre, çipura’larda kas dokusunda 20 gün sonra 0.1 µg/kg düzeyinde 
oksitetrasiklin saptamı lardır. Ancak ara tırmada kullanılan levreklerin bir kısmı deneme sırasında öldü ü için eser 
miktarda oksitetrasikline rastlamı lardır. Zheng ve ark.(1994), yüksek performanslı sıvı kromatografi cihazı kullanarak 
yaptıkları çalı mada, chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha)’nun kas, karaci er ve deri dokularındaki di er bir 
antimikrobiyal olan Romet-30 un da ılımı incelenmi tir.

Bu ara tırma ülkemizde de yeti tiricili i yapılan Tilapia (Oreochromis niloticus)’larda bakteriyel hastalıklara kar ı
kullanılan Oksitetrasiklin.HCl’in farmakokinetik yönden incelenmesi amacı ile kurgulanmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Ara tırmada  kullanılan Cichlidae familyasına ait Tilapia (Oreochromis niloticus)’lar Çukurova Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi’nin Tatlısu balıkları ara tırma istasyonundan sa lanmı  olup, ara tırma bu istasyonda 
gerçekle tirilmi tir. Deney süresince kullanılan Tilapia (Oreochromis niloticus)’lar deney grubunda 68 ve kontrol 
grubunda 68 adet olmak üzere toplam 136 adet olarak 4x1x1 m ölçülerindeki iki ayrı, ince-uzun beton havuzlarda 
tutulmu tur. Kullanılan balıklar ortalama boyları 20.59±0.83 cm ve ortalama a ırlıkları 150.66±0.82 gr olan 
bireylerlerden olu mu tur. Deney boyunca ortalama su sıcaklı ının 19.2±0.71°C oldu u belirlenmi tir.

Oksitetrasiklin.HCl  Sigma Chemicals Co (St. Louis , MO. , U.S.A.), adlı firmadan temin edilmi tir ve Sep-pak C18 
Cartridge , Waters Assoc (Milford , MA. , U.S.A.) adlı firmadan alınmı tır. Doku homojenizasyonunda kullanılan
kimyasallar triklorasetik asit , disodyum etilendiamintetraasetat (EDTA) Carlo Erba Reagenti s.r.l montedison group 
tarafından sa lanmı tır. E. Merck Chemichals tarafından üretilen n-hekzan kullanılmı  olup, di er kimyasallar analitik 
ve yüksek performanslı sıvı  kromotografi cihazında kullanılan kimyasallardır.

Balıklar ara tırmadan önce makroskobik ve mikroskobik olarak sa lık kontrolünden geçirilip sa lıklı bireylerin ilaç 
uygulanımından 3 gün önce aç bırakılmı lardır. 75 mg/kg canlı a ırlık dozunda tartılan ilaçlar 1 ml distile suda 
çözülerek solüsyon haline getirilmi  ve ayrı ayrı hazırlanan solüsyonlar 1 ml’lik B. D Plastipak marka enjektöre 
çekilmi tir.

Balıklara ilaç uygulaması tek tek ve i nesiz olarak kullanılan enjektör yardımı ile yapılmı tır. Enjektör, pensle a zı
açılan balı ın farinks bölgesini geçinceye kadar içeri sokulmu  ve buradan solüsyon enjekte edilmi tir. laç
uygulanımının birinci gününde  0.5 , 1 , 3 , 6 , 9 , 12 , 24 saatte  bir 4’er balıktan kan, kas, karaci er ve gonad dokuları
alınmı tır. Di er günlerde ise sırası ile 2 , 3 , 5 , 8 , 12 , 16 , 20 , 24 , 28 ve 33. günler olmak üzere toplam 17 defa 
örnekleme yapılmı tır.  Balıkların kuyruk sapının kesilmesi ile dorsal aorta’dan alınan kan 10ml’lik cam tüplerde 
toplanmı  ve balık kanları alındıkları gün santrifüj edilerek serumları elde edilmi tir. Dissekte edilen balıklardan kas, 
karaci er ve gonad dokuları alınıp analiz edilinceye kadar –20°Cde tutulmu lardır.
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Oksitetrasiklin miktarının belirlenmesi Ueno ve ark.(1989)’nın metoduna göre yapılmı tır.10 gr kas, 1.5 ml serum, 
1.93±0.22 g karaci er ve 0.88±0.15 g gonad dokuları 200 ml’lik beherlere konarak 30 ml, %0.5 
disodyummetilendiamintetra asetat (EDTA) içeren %5’lik triklorasetik asit eklenmi tir.
Dokular ayrı ayrı Heidolph marka homojenizatörde 2 dakika kadar homojenize edilmi tir. Daha sonra 15.000 rpm 
devirli Heraeus marka santrifüj cihazında +4 C’de 30 dakika santrifüj edililerek, üst tarafta kalan sıvı Genex marka 
otomatik pipetle alınmı  ve vakumlu ortamlarda 35°C’de 300 ml’lik Kjeldahl cihazında 15 ml’ye konsantre edilmi tir.
Konsantre edilen solüsyon a zı tıpalı santrifüj tüplerine alınıp 5 ml n-hekzan eklenmi tir. 3 dakika kadar elde 
çalkalandıktan sonra, 10 dakika 3.000 rpm’de santrifüj edilmi  ve santrifüj sonrası organik tabaka atılarak n-hekzan 
uygulaması üç defa tekrarlanmı tır. 20 ml metanol, 20 ml su, 10 ml %5’lik EDTA ile ön ıslatma yapılmı  ve daha sonra 
30 ml su ile yıkanarak Waters marka Sep-pak C18 kartu lar hazırlanmı tır. Doku sıvıları sıvı kromotografi cihazına
enjekte edilmeden önce filtre amacı ile Sep-pak C18 kartu lardan geçirilmi tir. Metanol ile tutulan oksitetrasiklin 
birikimi di er kimyasalların uçurulması yöntemi ile elde edilmi  ve birikim, 1 ml asetonitril-su (3:7) karı ımı ile yüksek 
performanslı sıvı kromotografi cihazına (HPLC)’ye  enjekte edilmi tir. Doku ekstraksiyon metodu ekil 2’de ematize 
edilmi tir.
                                      Ekstraksiyon sıvıları + Doku 

                                     Homojenizasyon  

                                     Santrifüj                                                            15.000 rpm, +4 C , 30 dakika 

                                     Konsantrasyon                                                      Kjeldahl cihazında 15 ml 

                                      Santrifüj                                                            3.000 rpm , 10 dakika

                                     Doku yıkanması                                                    n-hekzan , 3 defa 

                                     Oksitetrasiklin’in ba lanması                                  metanol 

                                     Di er kimyasalların uçurulması

                                     Kartu ların yıkanması                                            Sep-pak C18 

                                     Kartujlardan filitrasyon 

                                    HPLC’ye enjeksiyon  

ekil 2 Doku ekstraksiyon metodu 
Figure 2. Extraction method of tissue 

Kullanılan HPLC sistemi , Hewlett Packard HP 1100 Serisi olup bu seriye ait u.v.  detektörlerdir. Dalga  boyu  360 nm,  
hassasiyet 0.004 AUFS, Kolon tipi C18 ( 25 cm X 4 mm I.D., Hewlett Packard), sıcaklık 24.2 C, mobil faz, metanol-
asetonitril-0.2 M okzalik asit (1:1:3.5 ), pH 1.73, kolondan akı  hızı  1 ml/dk ve enjeksiyon hacmi 20 µl olarak HPLC 
çalı ma özellikleri ayarlanmı tır.

Uno ve ark.(1992), antibiyotik konsantrasyonunun zamana ba lı olarak belirlenmesinde kullanılan en uygun 
farmakokinetik analiz metodunun çok kompartmanlı modellerden biri oldu unu bildirmi lerdir. Bu çalı mada kullanılan
farmakokinetik analiz 2 kompartmanlı emilmeli modele göre hesaplanmı tır. ki kompartmanlı  emilmeli modelde, balık
vücudunun iki kompartmandan olu tu u varsayılmaktadır. Bu kompartmanlar ufak sanal hacimli santral kompartman ve 
daha büyük sanal hacimli periferik kompartmandan olu maktadır.Santral kompartman, plazma, böbrek ve karaci er gibi 
fazla kanlanan organların interstisyel sıvı hacminden, yani hücreler arası sıvı hacminden olu maktadır. Periferik 
kompartman, adipöz dokular ve iskelet kasları gibi az kanlanan organların interstisyel sıvı hacminden olu maktadır.
Absorbe edilen ilaç ilk önce santral kompartmana verilir ve buradan atılır. Periferik kompartmanda ilaç dı arı atılmaz, 
bu kompartman depo görevi görür. ki kompartman arasında ilaç iki yönde serbest difüzyona u rar ve bu difüzyonlar da 
eliminasyonun birinci dereceden kineti ine uyar. ki kompartmanlı dı a açık model a a ıdaki ekil 3’de ematize 
edilmi tir.
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Santral kompartman                                                    Periferik kompartman 

                                            k12

                                             k21
              ke

 k12 ,

k21 ve ke        : Birinci derece hız sabitleri. 
V1                  : Santral kompartmanın sanal hacmi. 
V2                  : Periferik kompartmanın sanal hacmi. 
C1                  : Santral kompartmandaki ilaç konsantrasyonu. 
C2                  : Periferik kompartmandaki ilaç konsantrasyonu. 

ekil 3. ki kompartmanlı dı arıya açık model 
Figure 3. Two compartment open model 

Bu modelde D dozundaki ilacın uygulanma bitimini ba langıç zamanı (t0) kabul edersek ; 
t0’da   C1   =  D / V1   ve C2  =  0’dır.

C1’in t anındaki de erini hesaplamak için a a ıdaki denklem kullanılır.
C1  =  A.e- .t   +  B.e- .t

Denklemde ;   
 = kd = Da ılım döneminin ba langıçtaki e imi, 

ke =  = Total eliminasyon hız sabitini, aynı zamanda eliminasyon döneminin e imini gösterir. 
B = Ba langıçtaki ilaç konsantrasyonu 
C1 =  t0 anındaki, yani ba langıçtaki gerçek ilaç konsantrasyonu ( C1 = A + B) 
A = Herhangi bir andaki ilaç konsantrasyonudur ve A = C1 – B formülü ile bulunur. 

Herhangi bir andaki ilaç konsantrasyonunun yarıya inmesi için geçen zaman T1/2 ile gösterilir ve T1/2 =ln2/ke formülü ile 
hesaplanır.

Ke = eliminasyon hız sabiti olup önceki formülde bulunan   de erine e ittir.
Ke =  ise    t1/2 = ln2 / eklinde de yazılabilir.

BULGULAR
Tek dozda direk mideye solüsyon halinde gönderilerek yapılan uygulama sonrasında dokudaki oksitetrasiklin miktarları
saptanmı tır. laç uygulamasından 0.5 saat sonra tüm dokularda oksitetrasiklin’e rastlanmı tır.

Dokulardaki en yüksek oksitetrasiklin de erleri sırasıyla serumda 6 saat sonra 1.11 µg/ml, kasta 1 saat sonra 0.61 µg/g
ve gonadlarda 3 saat sonra 0.52 µg/g olarak saptanmı tır. laç uygulanı ından 8 gün sonra serumda , 16 gün sonra kasta, 
24 gün sonra karaci erde, 18 gün sonra gonadlarda saptanamayacak miktarlara dü tü ü görülmü tür. Dokulardaki 
zamana ba lı oksitetrasiklin miktarları tablo 1’de, Tilapia (Oreochromis niloticus)’ya ait biyolojik yarı ömür de erleri
tablo 2. de verilmi tir.

Tablo 1.  75 mg/kg* tek doz uygulamadan sonra Tilapia (Oreochromis niloticus) dokularındaki zamana ba lı
oksitetrasiklin seviyeleri. 
Table 1. Time dependent oxytetracycline levels on Tilapia tissues after application of 75 mg/kg dose 

Uygulama 
sonrası zaman 

Serum Kas Karaci er Gonad 

     
0.5 saat    0.26** 0.20 4.13 0.22 
1 saat 0.29 0.61 10.7 0.43 
3 saat 0.41 0.48 12.1 0.52 
6 saat 1.11 0.28 6.23 0.38 
9 saat 0.36 0.23 6.02 0.31 

12 saat 0.28 0.19 5.16 0.23 
24 saat 0.23 0.16 5.02 0.12 
2 gün 0.19 0.15 4.86 0.09 

V1

C1

V2

C2
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3 gün 0.09 0.09 4.11 0.07 
5 gün 0.06 0.06 3.01 0.03 

8 gün     _*** 0.06 2.14 0.03 
12 gün _ 0.03 1.09 _ 
16 gün _ _ 0.12 _ 
20 gün _ _ 0.03 _ 
24 gün _ _ _ _ 
28 gün  _ _ _ _ 
33 gün _ _ _ _ 

      *Su sıcaklı ı 19.2 °C    ** µg / ml   ***   Saptanamadı.

Tablo 2. Tilapia (Oreochromis niloticus)’ya ait biyolojik yarı ömür de erleri.
Table 2. Biological half-life  times for Tilapia (Oreochromis niloticus)

Kalibrasyon amacı ile 0.1 ppm, 0.3 ppm, 0.5 ppm, 1 ppm, 1.5 ppm ve 2 ppm oksitetrasiklin  yüksek performanslı sıvı
kromotografi cihazına enjekte edilerek standart oksitetrasiklin kromotogramları elde edilmi tir. Bu kalibrasyon i lemi 
her zaman dilimine ait doku sıvılarının  analizinden önce yapılmı tır. Örnek olarak karaci er dokularının analizinden 
önce kalibrasyon amacı ile 0.3ppm oksitetrasiklin’in yüksek performanslı sıvı kromotografi cihazına enjeksiyonundan 

sonra elde edilen standart 
oksitetrasiklin kromotogramı ekil
4’de verilmi tir.

ekil 4. 0.3 ppm standart 
oksitetrasiklin kromotogramı.
Figure 4. 0.3 ppm standart 
oxytetracycline chromatogram 

Deney ba langıcından 6 saat sonra kontrol gurubundan alınan karaci er dokusundaki oksitetrasiklin miktarını belirleyen 
kromotogram ekil 5’de verilmi tir.

ekil 5. Deney ba langıcından 6 saat sonra kontrol gurubundan alınan karaci er dokusundaki oksitetrasiklin 
kromotogramı.
Figure 5. Liver  oxytetracycline chromatogram on control group 6 hours after the experiment application. 

laç enjeksiyonundan 6 saat sonra deney gurubundan alınan karaci er dokusundaki oksitetrasiklin miktarını belirleyen 
kromotogram ekil 6’de verilmi tir.

Yarı ömür Serum Kas Karaci er Gonad
T1/2 (saat) 21.1 72.8 80.5 73.5 
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ekil 6. Deney ba langıcından 6 saat sonra deney grubundan alınan karaci er dokusundaki oksitetrasiklin miktarını
belirleyen kromotogram. 
Figure 6. Liver  oxytetracycline chromatogram on experimental group 6 hours after the drug administration. 

Ueno ve ark.(1989), tetrasiklin 
grubu antibiyotiklerin 
yiyeceklerde ve et dokularındaki
miktarlarının saptanmasının
yüksek performanslı sıvı
kromotografi (HPLC) cihazında
geri faz (RP)’ın kullanılarak
yapıldı ını bildirmektedirler. 
Yapılan bu çalı mada da 
tetrasiklin grubuna dahil bir 
antibiyotik olan oksitetrasiklin’in 
kullanılmasından dolayı analizler 
geri faz (RP) kullanılarak
gerçekle tirilmi tir.

Yüksek performanslı sıvı kromotografi cihazında geri faz kullanılarak yapılan analizlerden yukarıda örnek olarak 
verilmi  kromotogramlarda oksitetrasiklin analiz de erleri Tablo 3’de verilmi tir.

Tablo 3. Örnek kromotogramlarda 
oksitetrasiklin analiz de erleri.
Table 3. Oxytetracycline analyze value on 
sample chromatograms 

TARTI MA
Bjorklund ve Bylund (1990), gökku a ı alabalı ında 75 mg/kg dozdaki oral uygulama sonrasında serumdaki 
oksitetrasiklin’in biyolojik yarılanma ömrünü 5, 10, 16 °C’de ortalama 8.9, 6.1 ve 4.8 gün olarak bildirmi lerdir.
Grondel ve ark.(1987), sazan plazmasında 20°C’de 60 mg/kg dozu intravenöz olarak uyguladıktan sonra biyolojik yarı
ömrü 5.8 gün bulmu lardır. Uno ve ark.(1992), Gökku a ı Alabalı ı, Amago Salmon ve Sarı Kuyruk’ta yaptıkları bir 
çalı mada 100 mg/kg dozunda oksitetrasiklin’i oral yolla uygulayıp serum biyolojik yarı ömür de erlerini 1.0 , 0.7 ve 
1.2 gün olarak bulmu lardır. Yapılan bu çalı mada da Tilapia (Oreochromis niloticus)’ların dokularındaki
oksitetrasiklin miktarlarının zamana ba lı de erleri saptanmı  olup oksitetrasiklin’in oral yolla verili inden 16 gün 
sonra kas dokusunda oksitetrasiklin bulunmadı ı, ancak halen karaci er dokusunda mevcut oldu u gözlenmi  olup, 24. 
günden itibaren karaci erde de saptanamaz miktarlara dü tü ü belirlenmi tir. Balıklar için uygulanan antibiyotiklerden 
arınma süreleri bu ilaçların verili  yollarının farklılı ı ve aynı zamanda suyun sıcaklı ına  ba lı olarak da de i iklik
gösterdi i yapılmı  bir çok çalı ma ile ortaya konmu tur. Örnek olarak alabalıklarda yapılan bir çalı mada 16,10,5 C
‘lerde 75 mg/kg canlı a ırlık dozunda oral yolla tek doz tedavi sonrasında serumdaki yarılanma süreleri 4.8 1.3,
6.1 1.6 ve 8.9 2.3 gün olarak saptanmı  kas dokusundaki yarılanma ömürleri ise sıcaklık sırasına ba lı olarak 5.1 0.8 , 
5.9 1.7, 8.8 3.9 gün  ve karaci er dokularındaki arınma süreleri sırasıyla 4.7 0,9 ; 4.2 0.5; 9.5 2.1 gün olarak 
belirtilirken tamamen arınma süreleri ise 16 C’de 37 gün, 10 C’de 48 gün ve 5 C’de 92 gün olarak belirtilmi tir ve 
arınma süresinin sıcaklık artı ına ba lı olarak kısaldı ı ortaya konmu tur (Treves-Brown,2000). Samulsen ve 
Ervik.(1997), Flumequine adlı antimikrobiyal ilacı intravenöz, intraperitonal ve oral yolla Atlantik Halibut  ( 
Hippoglassus hippoglassus )’a         25 mg/kg tek doz olarak uygulamı lardır. Bu çalı maya göre Flumequine oral 
olarak 240 saat sonra, 0.11±0.03; intravenöz olarak 240 saat sonra 0.15±0.03 ve intraperitonal olarak 240 saat sonra 
0.23±0.08 µg/ml olarak belirlemi lerdir.Yaptı ımız bu çalı mada ise su sıcaklı ının 19.2±0.71°C gibi yüksek bir 
düzeyde olmasının arınma süresini hızlandırdı ı dü ünülmektedir. Grondel ve ark.(1987), 20 C’de damar içerisine(i.v) 
ve kas içerisine (i.m) oksitetrasiklin enjeksiyonu yaparak plasma konsantrasyonlarını oral yolla verildi indeki plazma 
de erleri ile kar ıla tırmı lar ve damar içine enjeksiyon yönteminin ilacın da ılım ve biyo-yararlanımı açısından daha 
etkili oldu unu ortaya koymu lardır.

Gruplar Pik Kolon terk 
süresi Dakika 

Pik
geni li i

Pik
alanı

0.3ppm standart 
OTC

1 2.9 0.0854 4.719

Deney grubu 1 2.9 0.0794 61.32
8

Kontrol grubu -- -- -- --
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SONUÇ
Ara tırmanın sonucuna göre yeti tirilicili i yapılan Tilapia (Oreochromis niloticus)’ larda rastlanan herhangi bir 
bakteriyel hastalı a kar ı oksitetrasiklin uygulandı ında tedaviden sonraki 24 gün tamamen arınma süresi olarak 
saptanmı tır.  Bu güne kadar konuyla ilgili yapılmı  çalı malar incelendi inde balıkların gonad dokusundaki 
oksitetrasiklin miktarlarının hiç incelenmedi i görülmü tür. Yaptı ımız bu çalı mada oksitetrasiklin’in tilapia’da 
gonad’lara da geçti i saptanmı tır ancak balıkların yumurta geli imi üzerinde olumlu veya olumsuz bir etki yapıp
yapmadı ı ise yeni bir ara tırma konusudur. 
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T CAR  KANAL KED  BALI I (Ictalurus punctatus) YET T R C L NDE ANAÇ 
BALIKLARIN SEÇ M  VE YUMURTLATMA TEKN KLER

ERDAL YILMAZ, YAVUZ MAZLUM 

Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü 31034 Hatay 

ÖZET 
Kanal kedi balıkları ticari olarak yeti tiricili i yapılan en önemli türlerden biridir. Bu balıklar Ictaluridae familyasında
ve Siluriformes takımında yer alırlar. Bu takımın üyeleri hem tatlı hem de deniz suyunda yayılım gösterirler. Bunların 6 
adedi ticari öneme sahiptir ve yeti tiricili i yapılmaktadır. Bunlar, I. furcatus, I. catus, I. melas, I. nebulosus,  I. natalis
ve Pylodictis olivaris olarak sıralanabilir. Günümüzde kanal kedi balı ı üretimi hızlı bir ekilde geli mi  ve üretim 
miktarı geçmi  yıllara göre oldukça artmı tır. Bu artı ta anaç stok seçimi ve uygulanan yumurtlatma tekniklerinin 
katkısı önemli rol oynamı tır. Bu nedenle kanal kedi balıklarında anaç seçimi ve uygulanmakta olan yumurtlatma 
teknikleri hakkında bilgi verilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Ictalurus punctatus, anaç seçimi, yumurtlatma teknikleri 

SELECTION OF BROOD FISH AND SPAWNING TECHNIQUES IN COMMERCIAL 
CHANNEL CATF SH (Ictalurus punctatus)  CULTURE 

ABSTRACT
Channel catfish, Ictalurus punctatus, is the most important species of aquatic animals. It belongs to the family 
Ictaluridae, order Siluriformes. Members of the order Siluriformes are found in fresh and salt water worldwide. Six of 
them have been cultured and have potential for commercial production. They are I. furcatus, I. catus, I. melas, I. 
nebulosus,  I. natalis and Pylodictis olivaris. The channel catfish industry has grown and its production increased 
rapidly compared to previous years yields. Brood stock selection and developed spawning techniques have allowed the 
increased production of channel catfish. Therefore, important aspects of brood stock selection and present spawning 
techniques were evaluated in culture ponds for channel catfish.
Keywords: Ictalurus punctatus, broodfish selection, spawning techniques 

G R
Kanal kedi balıkları (Ictalurus punctatus) ABD’nin güney eyaletlerinde yo un bir ekilde üretilmekte ve günümüzde bu 
endüstri hızlı bir ekilde geli mektedir. Bu tür tuzlulu u %o 2-11 olan acı sularda da ba arılı bir ekilde
yeti tirilmektedir (Perry ve Avault, 1973). ABD de yeti tiricilik yolu ile üretilen kanal kedi balı ı miktarı 1970 li 
yıllarda 2600 ton iken, 2000 yılında bu miktar 250 bin tona ula mı tır (Tucker, 2005). Bu üretim miktarının artı ında
anaç stok seçimi ve yavru alım tekniklerindeki geli melerin katkısı önemli bir rol oynamı tır. Üretimdeki artı  özellikle 
sa lıklı ve iyi kalitedeki anaç balıkların seçimine, balıkların üreme özelliklerine ve belirli bir zaman diliminde yeteri 
kadar yavru üretimine ba lı olarak de i mektedir.  

Do ada kanal kedi balıkları 20 kg dan daha fazla büyüyebilmesine kar ın, ço unlukla 0,9-4,5 kg arası balıklar anaç 
olarak tercih edilmektedir (Martin, 1967). Küçük balıkların büyüklere nazaran kontrolü daha zor olmakla birlikte, bu 
balıklar birim a ırlıkları ba ına daha çok yumurta verirler. Di i kanal kedi balıkları (0,5-1,8 kg) birim a ırlıkları ba ına
ortalama 8,800 yumurta verirken, 1,8 kg’dan daha iri olanlar yakla ık 6,600 adet yumurta vermektedir (Clemens ve 
Sneed, 1957).

Bondari ve ark. (1985) aynı ya taki (5 ya ında) ve farklı büyüklüklerde olan kedi balıklarını üreme özelliklerine göre 
incelemi lerdir. Bu ara tırmada daha küçük erkek balıkların çiftle me kabiliyetinin daha iyi oldu unu ve ayrıca di i
büyüklü ünün yumurtaların kuluçka süresini etkiledi ini bildirmi lerdir. Kanal kedi balıkları üretildikleri bölgenin 
co rafi konumuna ba lı olarak ilk bahar sonlarında veya yaz aylarında yumurta verirler. stisnalar olmakla birlikte, 
Kuzey Amerika’da yumurtlama Mayıs ayından önce olmamakta ve A ustos ayına kadar sürmektedir.  

Kanal kedi balıklarında yumurtlama i lemi sıcaklı ın 21-29ºC’ler arasında (optimum 25,6 ºC) oldu u dönemde ba lar
(Wellborn ve Schwedler, 1981). Gonad geli imi ve yumurtlama süreci sıcaklı ın ayarlanması ile düzenlenebilmektedir. 
Bunun için su sıcaklı ı belirli bir süre dü ürülerek kı  mevsimine daha sonra yava  bir ekilde arttırılarak yumurtlama 
için gereken su sıcaklı ına ula ılır. Bu i lem için (do ada 1 yıl) ne kadar bir zamana ihtiyaç duyuldu u konusunda net 
bir bilgi mevcut de ildir.

468



Anaç balıkların seçiminde yapılacak ilk i , bu balıkların hangi populasyonlardan alınması gerekti ini belirlemektir. 
Bundan sonraki a ama ise, en sa lıklı ve verimli yumurtlatma tekni inin uygulanmasıdır. Günümüzde kanal kedi 
balıklarında farklı yumurtlatma teknikleri uygulanmakta olup, anaç seçimi ve balıkların yumurtlatılmasında dikkat 
edilecek hususlar hakkında bilgi verilmeye çalı ılmı tır.

ANAÇ BALIKLARIN SEÇ M
Kanal kedi balıklarının kuluçka operasyonlarının ba arısında anaç balıkların kalitesi önem ta ımaktadır. Ço unlukla
anaç balıklar a a ıda belirtilen tercih sırasına göre; 

- Anaçlar sertifikalı veya iyi geli en hatlardan
- Bilinen kuluçkahanelerden
- E it boydaki balıklardan veya 
- Ticari bir i letmeden temin edilirler. 

Anaçlar arzu edilen fiziksel ve genetik özellikler incelenerek seçilmelidir. Balıklar bir satıcıdan satın alınacaksa veya 
do adan yakalanan bireyler arasından seçilecekse, öncelikle fiziksel özelliklerine bakılır. Do adan yakalanan balıklar
içinde erkekler daha hızlı büyüdü ünden, sadece iri balıkların seçimi toplanan anaçlarda cinsiyet oranının bozulmasına
yol açacaktır.

Fingerlinglerin büyümesini beklemektense yumurtlamaya hazır anaç balıkların alınması daha akılcıdır. yi bir ekilde
beslenen ve genellikle 1,4-4,5 kg a ırlı ındaki balıklar anaç olarak seçilirler. Bazı istenmeyen muamelelere maruz 
kalmı  ve yaralanmı  balıklar alınmamalıdır (Dupree, 1995). Daha önceden virüs hastalı ına yakalanan balıklardan
kaçınılmalıdır. Anaçlar di er üreticilerden temin edilecek ise yaz sonu veya kı  ba ında i letmeye getirilmelidir. 
Böylece yakalama ve ta ıma gibi stres faktörlerinden sonra balıkların ortama uyumları için bir zaman bırakılmı  olur. 
Yumurtlama sezonundan önce uygun bir yem ve yemleme takvimi ile balıklarda maksimum gonad geli imi hedeflenir. 
Büyük i letmelerde iri balıkların seçimi zor oldu undan; çabalar ikincil cinsiyet karakterleri geli mi , sa lıklı ve uygun 
büyüklüklerdeki balıkların seçimi yönünde olmalıdır.

ekil 1. Sa lıklı ve uygun büyüklüklerdeki 
balıkların anaç olarak seçilmesi 
Figure 1. Selection of healthy and 
appropriate sizes fish

Kanal kedi balıkları 2 ya ında cinsi 
olgunlu a ula malarına kar ın, güvenli bir 
yumurtlama için en az 3 ya ında ve 1,3 kg 
olmalıdır. 4-6 ya larındaki (1,8-3,6 kg) 
balıklar en uygun anaçlar olup; daha ya lı ve 
iri balıklar birim a ırlıkları ba ına daha az 
yumurta verirler ve bunların yuvalara 
girmeleri de zordur. Bu nedenle 4,5 kg dan 
daha büyük balıklar çıkarılmalı ve yerlerine 
daha genç ve küçük balıklar
yerle tirilmelidir (Busch, 1985). Yapılan bir 

çalı mada i letmelerdeki anaç balıkların kavga, hastalıklar ve yumurtlama stresi gibi nedenlerden her yıl %14’ünün 
kaybedildi i belirlenmi tir. Bu nedenle de her 2-3 yılda bir anaç sto un yenilenmesi gerekmektedir.  

Anaç balıklarda aranan bazı özelliklerin fiziksel görünümüne bakılarak belirlenmesi zordur. Bu özellikler hastalıklara
kar ı direnç, hızlı büyüme, yemden iyi bir ekilde yararlanma ve yüksek karkas verimi olarak sıralanabilir. Farklı balık
hatları; büyüme oranları, viral, bakteriyel ve parazitik hastalıklara olan dayanımları, et verimleri ve yumurtlama 
zamanları bakımından farklılıklar gösterir. Kanal kedi balıklarının 300 den fazla hattı mevcut olmasına kar ın, bunların
sadece bir kaçı verim özellikleri bakımından tercih edilmektedir (Dunham ve Smitherman, 1984). Bunlardan bazılarının
özellikleri a a ıda kısaca verilmi tir.

NWAC 103 Bu hattın büyüme oranlarının di er balık hatlarından daha yüksek oldu u belirlenmi tir. Bu hattın bir 
özelli i de di er türlerden daha fazla yem tüketmesi olup, hızlı büyümesi bu özelli ine ba lanmaktadır. NWAC 103 
hattının di er hatlarla kıyaslandı ında ESC enfeksiyonlarına daha duyarlı oldu u bilinmektedir.  

Harvest Select (Gold Kist) Bu hat üzerinde 1991 yılından beri; yem de erlendirme, karkas verimi, üreme ba arısı ve 
fingerlinglerinde ya ama oranlarının arttırılması amacı ile çalı malar sürmektedir. Bu üretim programında farklı
hatlardan seçilen erkek ve di iler çiftle tirilmekte ve çe itli verim özellikleri yönünden en üstün fryların üretimine 
çalı ılmaktadır. Çaprazlanan hatların ESC ve Columnaris hastalıklarına kar ı dirençli olmaları istenmektedir. 
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Kansas: Kansas hattı evcil hatların bilinen en eskilerinden biridir. Bu hatlarda daha çok hızlı büyüme ve hastalıklara
kar ı direnç özellikleri bakımından seleksiyon yapılmı tır.  Fakat bu hattın di erlerinden 1-2 yıl sonra cinsi olgunlu a
gelmesi, ancak 3-4 ya ındaki balıklardan döl alınması demektir. Her ne kadar hızlı büyüyen bir hat olsa da 
yumurtlatılmasında zorluklar mevcuttur. 

Rio Grande: Rio Grande hattı en yüksek et verimine sahip balıklardır. Bu balıklar ortalama olarak 2 ya ında cinsi 
olgunlu a gelmelerine kar ın, di er hatlardan daha sonra yumurta verirler. Ayrıca bu balıklar yava  büyümekte ve 
virüs, Ichthyopthirius ve Columnaris gibi hastalıklara kolay yakalanmaktadır.

Auburn: Kanal kedi balıklarının bu hattındaki balıklar orta hızda bir büyüme göstermelerine kar ın, di ilerinin di er
hatlarla çaprazlandı ında hızlı geli en yavrular verdi i gözlenmi tir. Bu hatta albino bireyler yaygındır. Bu balıkların
yakalanması güçtür ve karkas verimleri yüksektir. 

Norris: Bu hatlar büyüme oranlarının yüksekli i ile tanınırlar. Norris ile Mavi kedi balı ının çaprazlanması sonucu elde 
edilen yavruların ESC hastalı ına oldukça dayanıklı oldukları belirlenmi tir.

Tüm di i balıkların zamana ba lı olarak yumurtladı ı dü ünülürse, 1 milyon fry üretimi için yakla ık 272 kg balı a
ihtiyaç vardır. Fakat kanal kedi balıklarında yumurtlama oranı sadece %30-40 civarındadır. Bu yüzden ço u i letme 
yeterli miktarda fry üretimi için di ileri sadece 2-3 yıl ellerinde tutmaktadır. Yumurtlama oranı %50, açılma %70 ve 
serbest yüzmeye kadar %70 ya ama oranı ile 1 kg di i balıktan yakla ık 6,615 yumurta alınır ve 1 milyon fry üretimi 
için kuluçkahanede 612-907 kg di i balı a ihtiyaç duyulur.  E er anaç balıklar aynı i letmeden temin edilecekse dikkat 
edilmesi gerekn hususlar öyle sıralanabilir.

1. Seçilen balıkların farklı ebeveynlerin yavrularından olmalarına dikkat edilmelidir. Aynı ebeveynlerin çiftle mesinden 
ortaya çıkan yavruların büyüme oranları yakla ık olarak %7 oranında dü er ve hastalıklara kar ı duyarlıkları artar. Bu 
balıkların en az 20 farklı çiftle meden ortaya çıkan yavruların büyütülmesi ile elde edilen balıklar olması arzu edilir.

2. Fingerlinglerin kalitesini arttırmak için di er bir alternatif metod çaprazlamadır. Ayrıca, çaprazlama hastalıklara kar ı
direnci arttırmaktadır. ki farklı stoktan elde edilen anaçların çaprazlanmasından sonra ortaya çıkan döller F1 olarak 
adlandırılır. Bunlar genellikle ebeveynlerinden daha üstün özelliklere sahiptirler. Bunlar daha erken cinsi olgunlu a
ula ırlar ve ço u döl verme kabiliyetindedir. Buna kar ın F1 döllerin kendi içlerinde çaprazlanması sonucu elde edilen 
bireyler, ebeveynlerine kıyasla daha yava  geli irler ve hastalıklara kar ı daha az dirençlidirler (Tave, 1993). 

Cinsiyetin belirlenmesi           
Erkek ve di ilerin ayırımında hem birincil hem de ikincil cinsiyet karakterleri kullanılmaktadır. Vücut ekli ve rengi 
gibi ikincil cinsiyet karakterleri üreme ile do rudan ilgili de ildir. Erkekler di ilere kıyasla daha büyük ve yuvarlak bir 
kafaya sahiptir. Yumurtlama dönemi yakla ırken, erkekler zayıflar, kaslı iri bir ba  geli tirir ve bazen de alt çene 
siyahla ır. Üstten bakıldı ında di ilerin kafaları gövdeye göre daha dardır. Ayrıca yumurtlama döneminin yakla masına
ba lı olarak di ilerde yumu ak ve i kin bir karın belirginle ir. Birincil cinsiyet karakteri olan üregenital açıklı ın
sürekli bir ekilde incelenerek cinsiyetin belirlenmesi gerekir. Karın incelendi inde 2 açıklı ın oldu u görülür. Ba a
yakın olan açıklık anüs ve kuyru a yakın olan ise uregenital açıklıktır. Erkeklerde genital açıklık, etli ve meme ucuna 
benzer bir yapı olan genital papillanın sonunda yer alır ve üreme dönemi yakla ırken i erek sertle ir. Di ilerde genital 
bölge oval ve düz olup, deride küçük bir cebin ayırdı ı iki adet açıklı a sahiptir. Üreme zamanlarında di inin genital 
bölgesi ço unlukla kızarık, i kin ve bir mukus tabaka ile kaplıdır.

ekil 2. Erkek (solda) ve di i (sa da) kanal kedi balıklarının görünümü
Figure 2. A view of male (left) and female (right) channel catfish  

Özellikle genç ve yumurtlama durumunda olmayan balıklarda cinsiyet 
ayırımı yapmak için bir çubuk kullanılabilir. Bu,  keskin bir kalem veya 
kamı  bir çubuk olabilir. Balı ın karnı yukarı gelecek ekilde bir elle ba
kavranmalı di er elle de kuyruk bölgesi sıkıca tutulmalıdır. Balı ın kafası
gö üs hizasının hemen altından tutulmak sureti ile balık dikey konuma 
getirilir. Bu konum erkek papillasının ve di ide genital açıklı ın daha iyi 
görünmesini sa lar. Daha sonra bir çubuk yava ça genital bölge üzerinde 
kuyru a do ru kaydırılır. Çubuk genital açıklıkta takılırsa di i, buna kar ın
anüs yüzgecinden ba a kadar olan alan boyunca takılırsa erkektir. 
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Anüs

Genital
açıklık

ekil 3. Di i kanal kedi balı ında genital bölge 
Figure 3. Genital area of the female channel catfish 

Anaçların Beslenmesi 
Balıklar yıl boyunca özellikle de yumurta olu umu 
süresince yeterince beslenmelidir. yi beslenmeyen 
balıkların üreme kabiliyeti ve yumurta kalitesi 
dü mektedir. Hem erkek hem de di i balıkların aynı
havuza stoklanması yem kıtlı ına yol açabilir. Çünkü 
daha agresif ve iri olan erkek balık sınırlı oranda 
verilen yemin önemli bir kısmını tüketecektir. Anaç 
balıklar genellikle ticari büyütme yemleri ile beslenir. 
Bazı üreticiler anaç balıkların yüzeyden yem alımları
dü ük oldu undan batan yemleri kullanırlar. Fakat 
anaç balıklar yava  bir ekilde beslendiklerinden 
yemler su içinde da ılabilir. Su sıcaklı ı 21oCnin 

üzerinde ise %32 protein içeren ve di er besin maddelerince yeterli yemler günlük canlı a ırlı ın %2 si oranında
verilebilir. Su sıcaklı ı 13-21 oC arasında iken gün a ırı olmak üzere canlı a ırlı ın %1 i oranında yem vermek 
yeterlidir. E er sıcaklık 13 oC nin altına dü erse haftada 1 kez olmak üzere canlı a ırlı ın %0,5 i oranında yem 
verilebilir (Robinson ve ark., 2001). Bir besin kayna ı olarak yemlik balıklar da anaç havuzlarına stoklanabilir. 
Böylelikle yumurta geli imi süresince bol miktardaki yem anaçların beslenmesine sunulmu  olur.

Stoklama yo unlukları
Yılın herhangi bir döneminde hektar ba ına toplam anaç sto un miktarı 1350 kg’ı geçmemelidir (Bondari, 1983). 
Anaçlar yumurtlama dönemi ba lamadan önce, ilk baharda hektara 1975-2470 kg olacak ekilde stoklanır. Bu stok 
oranları anaçların rahat bir ekilde geli imini mümkün kılar. Ba arılı bir yumurtlamanın gerçekle mesi için anaç 
balıkların bir sonraki yumurtlamaya kadar canlı a ırlıklarını %50 oranında arttırmaları gerekir. Her ilk baharda iyi 
durumda olmayan anaçlar stoktan çıkarılmalı ve yerine yenileri konmalıdır. Ya lı balıklar genç olanlarla de i tirilerek
ba langıç stok oranları korunabilir. Anaç balık havuzları için en ideal büyüklük 0,4-4,0 hektar arasında de i ir. Dü ük
oksijen ve hastalık gibi risklere maruz kalarak tüm anaç balıkların kaybedilmemesi için birden çok havuza stoklama 
yapılmalıdır.

KANAL KED  BALIKLARINDA YUMURTLATMA  VE KULUÇKA TEKN KLER
Kanal yayınlarının havuzlarda yumurtlatılmasında 4 farklı metot kullanılır.

1. Toprak havuzlarda yumurtlatma metodu 
Kanal kedi balıklarının havuzlarda yumurtlatılması tekni i, bu balıkların yuvalara yumurtlama özelliklerinin fark 
edildi i 1980’li yıllara dayanır. Bu teknik fazla bir i gücü, beceri ve imkan gerektirmez. Yumurtlama yuvaları havuza 
yerle tirilir ve yumurtaların kuluçka dönemi bu yuvalarda gerçekle ir. Yapay yumurtlama yuvası olarak; plastik kovalar 
ve bidonlar, süt ve peynir kutuları, beton veya seramik drenaj büzleri gibi birbirinden farklı bir çok malzeme 
kullanılabilir. Havuzlara yerle tirilecek yuva sayısı mevcut anaç balık sayısına ve yumurtaların yuvadan alınıp
alınmamasına ba lı olarak ayarlanmalıdır. E er yumurtalar yuvada bırakılacaksa daha fazla yuvaya ihtiyaç olup, bu 
yuvalar bir hafta veya daha fazla süre havuzda bırakılır. Havuz yumurtlama tekni inde anaçlar hektara 60-375 adet 

olmak üzere stoklanırlar (Martin, 1967). Bazı
üreticiler erkek sayısından daha fazla di i
stoklamayı tercih ederken (örne in her 4 di i
için 3 erkek), di er bazı i letmeler aynı sayıda
di i ve erkek balık stoklarlar. Bondari (1983) 
erkek di i oranları 1:1, 1:2, 1:3 veya 1:4 
oldu u zaman yumurta veren di i sayılarında,
yumurta a ırlıklarında ve açılma oranlarında
bir farklılı ın olmadı ını bildirmi tir. Her 
erkek 2 veya daha fazla di i ile 
çiftle ebildi inden erkek balık sayısının daha 
fazla olmasına da gerek yoktur.  

Sekil 4. Farklı tipteki yumurtlama 
yuvalarından bir görünüm 
Figure 4. Different types of spawning cans 

Yuvalar genellikle suyun 15-100 cm içinde ve 
yuvanın açık ucu havuzun merkezine bakacak 
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ekilde yerle tirilir. Sı  havuzlarda yuvalar zemine yerle tirilmesine kar ın, derin havuzlarda ve göllerde suyun 1 m 
altında yüzen yuvalar da kullanılabilir (Moy ve Stickney, 1987). Drenaj kanalları gibi her iki ucu açık olan yuvaların bir 
ucu kapatılmalı veya açıklık kalmayacak biçimde havuz duvarına yaslanmalıdır. Çözünmü  oksijen düzeyi 4 mg/L’nin 
altına dü memek ko ulu ile 60-120 cm arası derinliklere yerle tirilen yuvalarda yumurtlama ba arısının farklı olmadı ı
bildirilmi tir (Steeby, 1987). Aynı çalı mada a ız açıklı ı 16 cm olan metal bir yuvanın, a ız açıklı ı daha geni  olan 
ba ka bir metal yuvaya ve farklı iki tipteki plastik yuvaya kıyasla daha çok tercih edildi i de ortaya konmu tur.

Yuvalar havuzlara yerle tirildikten sonra belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekmektedir. Fakat balıklar yumurtlama 
aktivitesi sırasında rahatsız edilirlerse, bu durum yumurtlama ba arısını olumsuz yönde etkileyebilir. Yumurtaların
kuluçka süreci yuvalarda gerçekle ecek ise 3 gün aralıklarla yapılacak gözlemler yeterli olacaktır. Çünkü normal havuz 
ko ullarında yumurtaların açılması en az 5 gün alacaktır. Yumurtlama sonrasında erkek balık di iyi yuvadan çıkarmakta 
ve yumurtaları inkübasyon boyunca korumaya almaktadır. Bu süre zarfında erkek balık yumurtaların üzerinde 
yüzgeçlerini bir fan gibi kullanarak havalandırmayı sa lamaktadır. Yumurtlama ve kuluçka süresince erkek balık
saldırgandır ve dikkatsiz bir ekilde yuvaya uzanan insanların elini ısırabilir. Bu nedenle yuva dikkatli bir biçimde su 
yüzeyine çıkarılmalı ve iç yüzeyi görülene kadar bo altılmalıdır. Böylece erkek balı ın veya her iki balı ın
(yumurtlama aktivitesi içinde iseler) strese girmesi önlenmi  olacaktır. Strese giren balıklar yumurtlamayı bırakırlar ve 
yuvada çırpınmak sureti ile daha önce bırakılan yumurtalara zarar verirler. Yuvalar yumurtaların açılmasına kadar 
bırakılırsa, erkek balık keseli fryları serbest yüzme a amasına kadar koruyacaktır. Bu durumda erkek balı ın
korumasından dolayı iyi bir ya ama yüzdesi beklenir, fakat ne kadar yavru elde edildi ini belirlemek oldukça güçtür.          

2. Yumurtaların kuluçkahaneye ta ınması metodu 
Yumurtaların ta ınması metodu bu dört metodun en verimlisi, ancak çok fazla i gücü ve beceri gerektiren bir metottur. 
Balıklar daha önceden belirtilen yöntemlerde oldu u gibi yuvalara yumurtalarını bırakır ve yumurtalar açılmak üzere 
kuluçkahaneye ta ınırlar. Yuvalar her 2-4 gün aralıklarla kontrol edilmelidir. Yumurtlama ço unlukla gece veya 
sabahın erken saatlerinde gerçekle ti inden kontrol i lemi için en uygun zaman ak am üzeridir. Bu zaman dilimindeki 
kontroller yumurtlama aktivitesini engellemez ve bırakılan yumurtanın zaman zaman alınmasını mümkün kılar.
Bırakılan yumurtalar hızlı bir ekilde alınmalıdır. Rahatsız edilen anaçlar bazen yumurtalarını yiyebilir, bu nedenle de 
yuvadan çıkarılmaları gerekir. Yumurta kütlesi yuvanın zeminine yapı ır. Yumurtalar elle veya plastik mutfak spatulası
benzeri bir aletle zarar vermeden alınmalıdır. Yumurtalar kovalarda gölge bir alanda 15 dakikaya kadar tutulabilir, fakat 
daha uzun zaman bırakmalarda havalandırma yapılmalıdır. Açılmaya yakın olan yumurta kütleleri acilen kuluçkahaneye 
ta ınmalıdır. Çünkü açılmaya yakın olan yumurtalar, erken dönemlerdeki yumurtalardan daha fazla oksijene ihtiyaç 
duyarlar. Kuluçkahaeneye getrilen yumurtalar yalaklar içerisindeki tablalara yerle tirilir. Bu yalaklar yumurtaların
havalandırılmasını sa layan ve bir mil üzerinde dönen çarklarla donatılmı tır.

ekil 5. Yuvalardan yumurtaların toplanması ve kuluçka yalaklarına yerle tirilmesi  
Figure 5. Collection of egg mass and placement into the troughs 

3. A  kafeslerde yumurtlatma metodu 
A  kafesler bir havuzun orta kısmına veya kıyısı boyunca yerle tirilebilir. Her ne kadar e im farklılıkları olsa da havuz 
kıyısı boyunca yerle tirilen a  kafesler balıkların giri lerini kolayla tırmaktadır. Herhangi bir havuza yerle tirilecek a
kafes sayısı de i ken olmasına ra men, su kalitesi bozulacak miktarda a ırı stoklamadan kaçınılmalıdır (Jensen ve ark., 
1983). A  kafesler genellikle uygun göz açıklı ındaki çelik tel veya plastikle kaplı tel a ların ah ap bir çerçeve üzerine 
monte edilmesiyle üretilmektedir. A  gözü açıklı ı içinden anaç balıkların geçemeyece i geni likte olmalıdır. A ın alt 
ucu havuz zeminin altına kadar batırılarak balıkların topra ı kazarak kaçmaları da engellenmelidir. Bu a  kafeslerin 
farklı büyüklükte olanları mevcut olup, ço u 2x3 metreden daha küçüktür.  
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Bu kafesler bir insanın girebilece i büyüklükte olmalıdır. Çünkü zaman zaman bu kafesler içine girilerek yuvalar 
kontrol edilecektir. Her kafese uygun bir yuva ve seçilen bir çift balık yerle tirilir. Kafeslere yerle tirilecek balıkların

cinsiyetleri dikkatli bir ekilde
belirlenmelidir. ki di i veya iki erkek 
aynı kafese kondu unda yumurtlama 
olmayacak ve erkeklerin birbirlerini 
yaralayarak ölümlerine neden olacaktır.
Yumurtlamadan sonra erkek balık di iyi
yuvadan çıkaraca ından erke in di iden
biraz daha büyük olması gerekir. E er
di i balık erke e kıyasla daha hareketli 
ve kıvrak ise yuvadan çıkma veya 
yumurtalarını yeme ihtimali yüksektir.  

ekil 6. Havuzlara yerle tirilen
yumurtlama kafesleri ve yuvalar 
Figure 6. Spawning pens and cans 
placed in ponds 

4. Akvaryum ve tanklarda yumurtlatma metodu 
Bu metod daha çok balıkların davranı  özelliklerinin belirlenmesi veya görsel e itim amaçlı uygulamalarda kullanılır
(Clemens ve Sneed, 1962). Bu teknik kullanılaca ı zaman yumurtlamanın te viki için hormon uygulaması gerekli 
olmaktadır. Hangi teknik kullanılırsa kullanılsın erkeklere hormon uygulamaya gerek yoktur (Busch ve Seeby, 1990).  

Kanal kedi balıklarında hormon kullanımının amacı gonad geli iminden çok yumurtlamanın ba latılmasıdır. Olgun 
yumurtalar dı arı bırakılmamı sa ve absorbsiyon ba lamı sa, hormon enjeksiyonu etkili olmamaktadır. Kanal kedi 
balıklarında en çok kullanılan hormonlar sazan hipofiz eksraktı ve HCG (human chronic gonadotropin)’dir. Hormonlar 
karın veya sırttan kas içine enjekte edilebilir. kincil enfeksiyonları önlemek için ço unlukla 10,000 IU penisilin de 
hormonlarla birlikte verilir. Genellikle 13 mg/kg hipofiz ekstraktı (Clemens ve Sneed, 1962) veya 1760 mg/kg HCG 
(Sneed ve Clemens, 1959) enjeksiyonundan sonra yumurtlama gerçekle mektedir.  

Akvaryumlarda ise akı lı bir su ortamına ve balıkların hareketlerinin kısıtlanmayaca ı bir alana ihtiyaç vardır. Di i
balı a hormon uygulandıktan sonra, çift sık aralıklarla kontrol edilir ve yumurtlama gerçekle tikten hemen sonra 
balıklar ortamdan alınmalıdır. lk hormon muamelesinden 24 saat sonra yumurtlama olmamı sa, ilave enjeksiyonlar 
gerekli olabilir. Üç veya dört enjeksiyondan sonra di i balık hala yumurtlamamı sa de i tirilmelidir. Bu teknikte 
ço unlukla yumurtalar kuluçkahaneye ta ınır.
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ÖZET 
lk kez 1840’lı yıllarda tıp alanında kullanılmaya ba layan anestezikler, günümüzde su ürünleri yeti tiricili i alanında

da yaygın olarak kullanılmaktadır. Su ürünleri yeti tiricili i sektöründe balıklardan kabuklulara kadar pek çok su ürünü 
için üretimin çe itli a amalarında anestezik veya sedatiflerin kullanılması kaçınılmaz olabilmektedir. Günümüzde en 
yaygın olarak kullanılan anestezikler MS222, benzokain ve 2-fenoksietanoldür. Bu derlemede anestezi ve anestezik 
ajanlar ve bunların su ürünleri sektöründe kullanımı üzerinde durularak, günümüzde kullanılan anesteziklerin kullanım
ekilleri irdelenmi tir.

Anahtar Sözcükler: Su ürünleri, Yeti tiricilik, Anestezi, Anestezikler, Sedasyon 

ANAESTHETICS IN AQUACULTURE 

ABSTRACT
Anesthetics which were applied firstly in medical fields in 1840’s, are also used widely in aquaculture and fisheries 
nowadays. In aquaculture, using of anesthetic or sedatives could be unavoidable for different production process of 
aquatic organisms from fish to crustacean. MS222, benzocaine and 2-phenoxyethanol are most widely used anesthetics 
in aquaculture today. In this paper, anesthesia, anesthetics and their application in aquaculture industries were reviewed 
and argued. 
Keywords: Aquaculture, Anesthesia, Anesthetics, Sedation

G R
Uyu turucu maddelerin varlı ı ve kullanımı tarih öncesine dayanmaktadır. ifalı bitkilerle u ra an insanlar çe itli
bitkilerin sakinle tirici ve uyu turucu etkilerini fark etmi ler ve farklı amaçlar için kullanmı lardır. Bu bitkilerin ba ında
afyon ve kenevir gelmektedir. 1800 yılında azot oksit gazının anesteziye neden oldu u belirlenmi tir. Ancak bunun ilk 
kullanımının 1944 yılında di e uygulanmasıyla yapıldı ı rapor edilmektedir. Cerrahide ise genel anestezinin ilk 
kullanımı ABD’de 1842 yılında eter kullanılarak yapıldı ı bilinmektedir (Summerfelt ve Smith, 1990). Tammisto ve 
Tammisto, (1999) Finlandiya’da 1847 yılında eterle anestezi yapılarak cerrahi operasyonların yapıldı ını
bildirmektedir.  

Eter ABD’de balıklarda kullanılan ilk kimyasal anestezik olarak bildirilmektedir. Balıklarda ise anestezi uygulaması ilk 
kez Karayukhin, (1964)‘e atfen, 1960 yılında, Rus bilim adamları tarafından, sindirim kanalı ameliyatında uygulandı ı
bildirilmektedir (Summerfelt and Smith, 1990). 

Su ürünleri sektöründe ise 1940’lı yılların ba ında, üretan balıklarda yapılan fizyolojik denemelerde anestezik olarak 
kullanılmı tır. Ardından bu anestezik balıklarda a ırlık ve boy ölçümü ve yüzgeç kesme i lemleri sırasında
kullanılabilir anestezik olarak tavsiye edilmi tir. 1940’lı yılların sonunda ABD’deki bir balık üretim tesisinde üretan, 
balıkların sa ım sırasında ellenmesini kolayla tırmak amacıyla kullanılmı tır. Ancak üretanın kanserojen oldu unun
saptanmasıyla kullanımına son verilmi tir. 1847 yılı ba ında genel anestezik olarak ilk kez kullanılan ve solunum 
yoluyla etki eden kloroform’da kanserojen oldu undan tıbbi kullanımlardan uzakla tırılmı tır (Considine ve Considine, 
1984).

Su ürünleri yeti tiricilik sektöründe ilk kullanılan anesteziklerin artık günümüzde çok azı kullanılmaktadır. Üretan, eter 
ve kloroform gibi bazıları kanserojen oldu undan, bazıları ise yava  etki etmesi ve yeterince faydalı olamaması ve 
istenmeyen fizyolojik etkilere neden olmalarından dolayı günümüzde ya hiç kullanılmamakta ya da çok azı sınırlı
oranda kullanılmaktadır. 1986 yılında Amerikan Gıda ve laç Örgütü (FDA) FinquelTM ve Tricain-STM isimli ticari bir 
markayı onaylamı  ve ABD’de kullanımına izin vermi tir. Finquel ve Tricain-S trikainin (trikain metan sülfanat) bir 
türevidir (Bowser 2001). Bu anesteti in kullanımına onay verilmesine ra men, prospektüsünde uygulanan balıkların
hemen tüketilmesi yasaklanmı tır. Karbon dioksit ve sodyum bikarbonat balık anesteti i olarak kullanımı
onaylanmamı  olmasına ra men, hala bu amaçla kullanılmaktadır. Bu maddeler insan tüketimine sunulacak balıklarda
kullanıldıktan sonra herhangi bir atılım süreleri olmamasından dolayı onaylanmı tır (Burka et al., 1997).  

Balık anestezisi ve çe itli anestezik maddelerin yapısı bir çok ara tırmacı tarafından irdelenerek ortaya konulmu tur
(Thorsteinsson, 2002; Mattson ve Riple, 1989; Burka et al., 1997, Bowser, 2001; Stoskopf, 1993; Brown, 1993). Bunun 
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yanında ABD’deki Balık ve Vah i Hayat Servisinin Ulusal Balıkçılık Ara tırmaları laboratuarı da bu konuda detaylı
çalı malar yürütmü  ve halen yürütmektedir. Ülkemizde ise yeti tiricili in ilerlemesine ra men anestezi ve anestezikler 
hakkında yeterli çalı ma yapılmadı ı görülmektedir.  

Anestezi, balıkçılıkta deneysel uygulamalarda ve balıkların daha rahat ellenmesi, incelenmesi ve hareketsiz bırakılması
veya hareketlerinin ve tepkilerinin azaltılması gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. Balıkların boy ve a ırlık
ölçümleri, markalama ve i aretleme, davranı  ve fizyolojilerini inceleme, ameliyat etme, do adan canlı olarak 
yakalama, foto raflarını çekme, bir yerden ba ka bir yere canlı olarak nakletme, elle sa ım, a ı ve antibiyotik 
enjeksiyonu, kan ve doku alma, deri ve solungaçlardan kazıntı alma gibi uygulamalarda anesteziklerin kullanılması
gerekmektedir. 

ANESTEZ K MADDELER VE KULLANIMI 
Anestezi Nedir? 
Anestezi ve bununla ilgili olaylarda kullanılan birçok terim mevcuttur. Anestezi sinirsel fonksiyonların farmakolojik 
olarak baskılanmasına ba lı vücudun bir kısmında ya da bütününde duyarlılık kaybı olarak tanımlanmaktadır. Sedasyon
ise bilinç ve denge kaybı olu maksızın balı ın dı  uyarılara az tepki verdi i durumdur. Anestezi ve sedasyon geriye 
dönü ü olan bir süreçtir ve kimyasal veya fiziksel (örne in elektro ok ve so uk gibi) etkenlerce olu turulur. Anestezik 
ve sedatif olarak isimlendirilen bu maddeler, sinir hareketlerinin uyarma ve iletim i levlerinin bilinç kaybı olu turarak
veya olu turmadan engelleyerek, balıkların sakinle mesini, hareketlerinin kısmen ya da tamamen durmasına, duyu 
kaybına neden olurlar (Brown, 1993; Summerfelt ve Smith 1990).  

Narkoanestezi, narkotizasyon ve narkoz; skopolamin, pethidin, morfin ve di er morfin grubu ilaçlarla olu turulan ve 
sersemlik veya uykuya neden olan bir anestezi çe ididir. Morfin (afyonun türevi) ve morfin sülfat alı kanlık ve 
ba ımlılı a neden olan narkotik anestezikler olarak sınıflandırılmaktadır (Summerfelt ve Smith 1990). 

Anestezikler genel, lokal ve bölgesel anestezikler olarak sınıflandırılabilir. Genel anestezi, tüm vücudu etkiler, etkisini 
ortaya koyması, hafif sedasyondan, denge, refleks ve bilinç kaybına kadar sürebilir. Genel anestezi balıklarda çok sık
olarak kullanılan bir yöntemdir. nsan tıbbında genel anestezik olarak en çok kullanılan anestezikler solunum sistemi 
yoluyla verilen gaz anestezikler (en çok kullanılanları siklopropan ve halothandır) olmasına ra men, balıklarda sadece 
gaz olarak karbon dioksit kullanılmaktadır. Suya anestezik katıldı ında, tüm balık anestezikleri solungaçlar ve 
dolayısıyla solunum sistemi yoluyla alırlar ve böylece anestezik tüm metabolizmaya kan yoluyla yayılır (Summerfelt ve 
Smith 1990).  

Trikain ve kinaldin gibi çok kullanılan lokal anestezikler sinirsel Na+ kanallarını baskılayarak, sinirsel iletimi engeller 
(Burka et al., 1997). Kinaldin ya da çözünebilen bir madde oldu undan beyinde birikim yapar. Genel anestezi bilinç 
kaybı ile veya bilinç kaybı olmadan yüzme yetene i kaybına neden olur. Balık için bilinç kaybı anestezinin bir 
safhasıdır, her türlü uyarılara kar ı tepki vermeme ile aynı anlamdadır. Sert uyarılara kar ı tepkisizlik balık için bilinç 
kaybı olarak de erlendirilmektedir (Summerfelt ve Smith 1990). 

Belirli segmentlerdeki algılayıcı sinirlerin son kısımlarının uyu turulması o bölgenin duyarsız kılınması lokal 
anestezidir ve bu durumda balı ın bilinci açıktır. Benzokain ve lidokain gibi lokal anestezikler topikal veya 
enjeksiyonla uygulanarak, periferal sinir uçlarına olan iletimi bloke ederek etki ederler. Veterinerlik uygulamalarında
oldukça yaygın olarak kullanılan benzokain, balıklarda da genel anestezide oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
lokal anestezik koku duyusuna ait sinirleri ve yüzmede i lev gören organları geçici olarak bloke eder (Summerfelt ve 
Smith 1990).  

Bölgesel anestezi, anestezik ile belirli bir bölgedeki duyunun bloklanmasını sa lamak için kullanılır. Lokal anestezikler 
enjeksiyon bölgesine uzak yerlere sinirsel iletimin yapılmasını engeller. Örne in; bir lokal anestezik olan lidokain 
hidroklorit vücudun orta noktasında omurgaya do ru enjekte edildi inde buradaki damarlarca etkin bir ekilde emilerek 
bilinç kaybı olu madan kuyruk yüzgeci kaslarının hareketleri engellenir. nsan tıbbında damar içine lidokain hidroklorit 
enjeksiyonu sinir blokajı olu turarak bölgesel anesteziye neden olur (Summerfelt ve Smith 1990). 

Sakinle tirme (sedasyon) ve yatı tırma (analjezi) her ikisi de ilaç kullanımını gerektirmektedir. Bununla birlikte 
farmakolojik olarak anestezinin erken safhalarının yatı tırıcı etkisi ve sakinle tiricinin neden oldu u davranı  arasında
önemli farklılıklar vardır. Geni  bir ilaç grubundan gelen sakinle tiriciler ki birço u fenothiazinden köken alır ve korku, 
duygusal stres, nevroz ve psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Sakinle tirici türü psikiyatrik ilaçlar 
do al olarak yatı tırıcıdırlar, analjeziye kesinlikle neden olmazlar (Summerfelt ve Smith, 1990). 

Brown (1993) ve Stoskopf (1993), anestezi safhalarını 4 grupta incelerken, Summerfelt ve Smith (1990) bu safhaları 6 
grupta ele almı tır. Bu safhalar ve balıkta olu an davranı  Tablo 1’de özetlenmi tir.
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Tablo 1. Anestezi safhaları (Brown, 1993 ve Stoskopf,1993’e göre düzenlenmi tir)
Safha Alt 

safha
Anestezi
Düzeyi

Balı ın Davranı ı

0  Normal Balık aktif olarak yüzer, Dı  uyarılara kar ı duyarlıdır, Dengesi 
normaldir, Kas tonu normaldir. 

I 1 Hafif sedasyon stemli yüzme devam etmektedir, Görsel ve dokunaksal 
algılamalarda azalma olur, Solunum normaldir, Dengesi normaldir, 
Kas tonu normaldir. 

I 2 Derin Sedasyon stemli yüzme durur, Görsel ve dokunaksal algılamalar tamamen 
durur, Solunum biraz azalır, Denge normaldir, Kas tonu biraz 
azalır, Balık pozisyonunu korumaya devam edebilir. 

II 1 Hafif Narkoz Solunum azalır, Denge kaybı olmaya ba lar, balık dengesini 
sa layabilmek için çok çaba gösterir, Kastonu iyice azalır, Hafif 
pozisyon de i ikliklerini düzeltmeye çalı ır.

II 2 Derin Narkoz Balık artık normal pozisyonunu koruyamaz, Normale göre 
solunum iyice azalmı tır, Denge tamamen kaybolmu tur, Artık
balık kendini düzeltemez, Kas tonu iyice azalmı tır, Çok sert 
uyarılara çok az da olsa cevap verebilir, Dı  muayeneler için ve 
solungaç ve yüzgeç biopsisi için uygun durumdadır.

III 1 Hafif Anestezi Kas tonu tamamen gitmi tir, Çok sert tepkilere az da olsa cevap 
vardır, Solunum oldukça azalmı tır, Ufak çaplı cerrahi 
operasyonlar yapılabilir.

III 2 Derin Anestezi Tüm hareketler kaybolmu tur, Solunum ve kalp hareketleri 
oldukça yava lamı tır.

IV  Modüler 
Çökme 

Solungaç kapa ı hareket etmez, Ardından kalp atı ı duru ve balık
ölür.

Anestezide Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
Anestezi kesinlikle dikkat ve tecrübe gerektiren bir i lem olup, tüm safhalarında takip edilmesi gereken bir 
uygulamadır. Anestezi uygulanacak balık ya da balıkların de erli olması ve bunların kaybedilmesi durumunda 
kar ıla ılacak sorunlara göre hassasiyet ayarlanmalıdır. Anestezi kullanılacak anestezik cinsine, uygulama ekline,
uygulanan doza, su sıcaklı ına, tuzlulu a, suyun çözünmü  oksijen içeri ine, canlının anesteziye maruz kaldı ı süreye, 
balık türü ve biyokütlesine ba lıdır. Ayrıca küçük bireyler büyüklerine göre anesteziye daha duyarlı oldukları göz ardı
edilmemelidir (Thorsteinsson, 2002).  Uygulanacak anesteti in özelli i çok iyi bilinmelidir. Örne in MS222 pH’ı
dü ürür. Dolayısıyla MS222 uygulaması sırasında pH kontrol edilmeli ve gerekiyorsa pH’ı arttırmak amacıyla sodyum 
karbonat ilave edilmelidir (Bowser, 2001; Stoskopf, 1993; Summerfelt ve Smith 1990; Thorsteinsson, 2002).  Anestezik 
madde suya ilave edildikten sonra çok fazla balık anestezi edilmesi gerekiyorsa, önce az bir miktar balıkta uygulama 
yapılmalıdır.

Anestezi süresince balıklar çok iyi gözlemlenmelidir. Gerek anestezi sırasında anesteti e verilen tepki ve gerekse 
iyile me sürecindeki davranı lar yakından izlenmelidir. Özellikle solunum olup olmadı ı izlenmelidir. Bunun en basit 
yolu solungaç kapaklarının hareketlerinin gözlemlenmesidir. E er solungaç kapakları hareket etmiyorsa bu solunumun 
durması anlamına gelir. Bu durumda derhal müdahale edilmeli, balık temiz ve bol oksijenli suya alınmalıdır. Böylece 
suyun a ızdan girip solungaçlardan çıkması sa lanacak uygulama yapılmalıdır (Stoskopf, 1993; Summerfelt ve Smith, 
1990).

Anestezik uygulanan su ve iyile tirme yapılacak su balı ın bulundu u ortamdakiyle aynı özelliklerde olmalıdır.
Anestezi süresince içinde temiz su bulunan iyile tirme tankı hazır bulunmalı, balıkların iyile tirilmesi ve eski sa lı ına
kavu masını sa layıncaya kadar burada gözlemlenmelidir. Hem anestezi hem de iyile tirme tankı sürekli 
havalandırılmalıdır (Bowser, 2001).  

Anestezi süresi mümkün oldu unca kısa tutulmalı ve yapılacak i lemler süratle yapılmalıdır. Balı ın sudan uzun süre 
çıkması gerekti i durumlarda (örne in ameliyat sırasında) solungaçların ıslatılması gerekti inden, uygun bir düzenek 
kurulmalıdır. Anestezik uygulaması, balık açken yapılmalıdır. Bunun için balıklar en az 12 saat öncesinden aç 
bırakılmalıdır (Burka et al., 1997).  
Uygulama ve iyile tirme süresi dü ük sıcaklıklarda artar ve güvenlik sınırlarıda böylece geni etilmi  olur. Dü ük
sıcaklıklarda veya sıcaklık dü ürülerek daha dü ük dozda anestezi sa lanabilir (Burka et al., 1997). 

Hangi anestezik kullanılacak olursa olsun, balık anestezi edilmeden önce balı a strese sokabilecek her türlü 
davranı tansakınılmalıdır. Strese kar ı verilen cevaplar anesteziye olan direnci arttırır ve dolayısıyla dozun arttırılmasını
gerektirir. Buda güvenlik sınırlarını daraltır (Brown, 1993). 
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deal Bir Anestezikte Aranacak Özellikler ve Anestezik Seçimi 
Balıklar için seçilen anestezik toksisitesi, etkinli i, maliyeti, kullanımındaki kısıtlamalar gibi özellikler göz önünde 
bulundurularak seçilmelidir. Marking ve Meyer (1985) ideal bir anestezikte aranan özellikleri a a ıdaki gibi 
özetlemi tir.
1- Uygulama süresi 3 ile 15 dakika arasında olmalıdır. Yani 3 dakika içinde anestezik balı ı etkilemeli ve bu ekilde 15 
dakika balık bekletilebilmelidir. 
2- Kullanıldıktan sonra iyile me süresi 5 dakika veya daha kısa olmalı. Balık iyile tirme tankına alındıktan 1,2 dakika 
içinde hareket etmeli ve 5 dakika içinde yüzmeye ba lamalıdır.
3- Balıklar için toksik olmamalı, geni  bir güvenli e sahip olmalıdır.
4- Normal kullanımlarda elle ellendi inde kullanıcıya zararlı olmamalıdır.
5- Balık fizyolojisi ve davranı ında kalıcı etki bırakmamalıdır.
6- Çok çabuk metabolize olabilmeli, kalıntı bırakmamalı, herhangi bir atılım süresi olmamalıdır. Ancak yine insan 
tüketimine sunulacak balıklarda en az 21 gün bekletilme artı uygulanmalıdır.
7- Tekrarlanan kullanımlarda kümülatif etki yapmamalı. Tekrarlanan uygulamalarda balık aynı ortamda ve aynı dozda 
aynı sürede anestezi olmalıdır.
8- Kullanılacak anestezik pahalı olmamalı.

Anestezik ya da sakinle tiricilerin seçimi en az uygulama kadar dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Öncelikle amaca 
göre anestezik ve uygulama yöntemi seçilmelidir. Anestezik madde seçiminde anestezinin düzeyi, anestezi uygulanacak 
türün bu anesteti e kar ı davranı ı iyi bilinmelidir (Brown, 1993). So uk su balıkları ile tropikal balıklarda uygulanacak 
anestezikler farklıdır. Örne in kinaldin so uk su balıkları için tavsiye edilmemektedir. Yine MS222 ve benzokain ise 
tropikal balıklarda tavsiye edilmezler. Ayrıca temin edilebilme ve rezidü gibi sorunlarda göz ardı edilmemelidir. 
Anestezik uygulanmadan önce hem çevresel hem de balık türü, ya ı, içinde bulundu u dönem (örne in, yavru, yeti kin,
anaç vs) gibi biyolojik durum asla ihmal edilmemelidir (Burka et al., 1997).  

Su Ürünleri Sektöründe Kullanılan Anestezikler 
Su ürünleri sektöründe en çok kullanılan barbutirat grubu anestezikler: MS222, benzocaine, kinaldin, 2-fenoksietanol, 
karanfil ya ı, klorbütanol, metomideyt, propanidit, etomideyt tir. Bunların yanısırada ketamin, saffan, halaton, kloral 
hidrat, diazepam ve benzeri maddeler anestezik ve sedatif olarak kullanılmakta, fakat di erlerine göre nispeten daha az 
kullanıldı ından pek tanınmamaktadırlar (Brown, 1993). Bunlar içinden sadece MS222 (Tricain-S) FDA (Amerikan 
ulusal ilaç yönetimi) tarafından kullanılmasına yasal olarak izin verilen anesteziktir (Bowser, 2001). Yine Bowser 
(2001) ve Burka et al., (1997) Yeni Zelenda’da Aqui-S ismiyle yeni bir anestezik ajanın su ürünleri sektörüne girdi ini
ve kullanımının giderek yaygınla tı ını bildirmektedir. 
MS222 (C10H15NO5S; Molekül a ırlı ı 261.31 g): Kimyasal ismi etil p-amino benzoat metan sülfanat olan bu 
anestezik trikain metan sülfanat, trikain veya MS222 olarak bilinmekte ve aqukültürde oldukça sık kullanılmaktadır.
Ticari olarak Finquel ve Tricain-S ismiyle satılmaktadır (Brown, 1993). Balıklarda ilk kullanımı 1967 yılında ba lamı
ve halen devam etmektedir (Burka et al., 1997). Kristal bir toz olan bu madde suda kolayca çözünebilir. Kullanılmadan 
önce stok çözelti hazırlanması uygun dozajın ayarlanamsında oldukça faydalıdır. 10 g MS222 1 litre suda çözülerek 
stok olu turulur. Anestezi için önerilen dozu, balık türü ve su sıcaklı ına ba lı olarak, 15-330 mg/l (Bowser, 2001) 
olarak önerilmektedir. Brown (1993) 1:10.000 dozun cerrahi müdehale kullanıldı ını, 1:20.000 ve 1:30.000 dozun ise 
ta ımada kullanılır oldu unu, MS222’nin asidik oldu undan uygulandı ı suyun pH’ını dü ürdü ünü, bu nedenle bazı
durumlarda suyun tamponlanması gerekebilece ini bildirmektedir. Bu amaçla sodyum karbonat (NaHCO3) kullanımı
oldukça yaygındır ve anestezi süresince pH’ın 7-7.5 civarında tutulması tavsiye edilmektedir (Brown, 1993; Summerfelt 
ve Smith, 1990; Bowser, 2001).  
Benzokain (C9H11NO2; Molekül a ırlı ı 165.2 g): Kimyasal ismi etil p amino benzoattır. Kimyasal olarak MS222 ye 
oldukça yakındır. Ancak suda MS222’ye nazaran 250 kez daha az çözünür (Burka et al., 1997). Beyaz kristal yapıda
olan bu madde suda kolayca çözünmez, dolayısıyla kullanılmadan önce aseton, etil alkol gibi alkoloid maddelerde 
çözündürülerek stok solüsyonunun hazırlanması gerekir. Bunun için 100 g benzokain önce bir miktar asetonda çözülür 
ve ardında 1 litreye yine asetonla tamamlanır, böylece %10 luk stok çözelti hazırlanmı  olur koyu renk si ede ve serin 
bir ortamda saklanmalıdır. Bu çözeltinin 1 ml’si 100 mg benzokain içerir ve 25 mg/l doz birçok balı ı anestezi 
edebilmektedir (Ross ve Ross, 1984; Burka et al., 1997; Thorsteinsson, 2002).2-fenoksietanol (C8H10O2 molekül 
a ırlı ı 138.16 g) : Dar güvenlik sınırlarında kullanılmakta olup 0,1-0,5 ml/l dozda kullanılmaktadır. Birçok 
anestezikten daha ucuz olmasına ra men, uzun süren uygulama zamanı ve düzensiz yüzme davranı ına neden olması
gibi yan etkilere sahiptir. Karaci er ve böbrek hasarına neden oldu u söylenmektedir. Atılım süresi net olarak ortaya 
konulmadı ından kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir (Burka et al., 1997).  
Kinaldin (C10H9N; molekül a ırlı ı 143.18 g): Ya sı özellikte olan bu madde aseton veya etanolde seyreltildikten 
sonra suda da ılabilir hale gelir. Trikain gibi pH’ı de i tirdi inden tamponlanması gerekebilir. Hızlı uygulanabilir 
olması ve iyile me süresinin kısa olu u gibi avantajının yanında, balı ın deri ve solungacına zarar verdi i bilinmektedir 
ve özellikle solungaç tahribatı yaptı ı bildirilmektedir. Bu anestezik anestezi uygulanan balıkta denge kaybı olmasına
yol açsa da balıkta refleks tepkisi tamamen kaybolmaz (Brown, 1993; Summerfelt ve Smith, 1990). 
Karanfil Ya ı : Karanfil ya ı içinde %85-95 eugenol, geri kalan %5-15 de ise izo eugenol ve metil eugenol olmak 
üzere 3 madde bulunur (FDA servisi). Bu maddenin gökku a ı alabalı ında en az MS222 kadar kullanı lı oldu u
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Anderson et al. (1997) tarafından bildirilmektedir. Karanfil ya ı suda çözünmez dolayısıyla etanol veya etil alkolde 
çözündürülmesi gerekir. Hazırlanacak stok çözelti benzokaindeki gibi (%10) hazırlanır. Litreye 0,4-1,0 ml olacak 
ekilde anestezi tankına ilave edildi inde 25-100 mg/l konsantrasyon sa lanmı  olur (Bowser, 2001). Gökku a ı

alabalı ında 20-40 mg/l doz hafif anestezi sa larken, 100-120 mg/l doz ise derin anestezi olu turur (Anderson et al., 
1997).
Metomideyt (C13H14N2O2 HCl ; Molekül a ırlı ı: 266.73 g): Etomideyt’in analo u olan bu madde Bu anestezik suda 
çözünebilen özellikte olup, genellikle sakinle tirici olarak kullanılmaktadır. Mattson ve Riple (1989) ve Brown et al., 
1986 5 mg/l dozun gökku a ı alabalı ı ve kanal kedi balıklarının ta ınmasında kullanılabilir oldu unu bildirmi tir.
Gilderhus ve Marking (1987) gökku a ı alabalı ında bu anesteti i denemi tir.
Etomideyt (C14H16N2O2 H2SO4 ; Molekül a ırlı ı: 342.4 g) : Bu anestezik etomideyt baz ve etomideyt sülfat olarak 
bulunmaktadır. Etomideyt sülfat insan tıbbında da kullanılmakta olup, 140 mg etomideyt sülfat 100 mg etomideyt baza 
e de erdir. Suda, alkolde, metil alkolde ve propilen glikolde kolayca çözünebilir. Yeti tiricilikte sedasyon amacıyla
balı ın ta ınmasında kullanılmaktadır ve 0.1 mg/l çizgili levrekte sedasyonu sa lar (Davis et al., 1982).
Karbon Dioksit (CO2, molekül a ırlı ı; 44.01) : Reksiz, kokusuz ve havadan 1.5 kat daha a ır olan bu gaz suda asidik 
etki yapar. Etkili bir anestezik olan bu gaz genellikle sedasyon amacıyla kullanılmaktadır Sıvıla tırılmı  çelik tüplerde 
muhafaza edilebilir yada sodyum karbonat, karbondioksit kayna ı olarak kullanılabilir (Summerfelt ve Smith, 1990; 
Brown, 1993). Genellikle ta ımada balı ı sedate etmek amacıyla kullanılır (Bowser, 2001).  
Aqui-s : Yeni Zelenda da geli tirilen ve karanfil ya ı bazlı (%50 (540 g/1) izoeugenol (2-methoxy-4-propenylphenol) 
ve %50 polisorbat 80 içerir) bu anestezik (Iversen et al., 2003), son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya 
ba lanmı tır. Özellikle dü ük sıcaklıklarda benzokain ve MS222’ye nazaran daha etkin oldu u (Stehly ve Gingerich, 
1999) ve herhangi bir atılım süresi olmadı ı bildirilmektedir (Stehly ve Gingerich, 1999; Velisek et al., 2005). Ayrıca
bu anestezik herhangi bir çözücü ve tamponlama gerektirmeden kolaylıkla kullanılabilir (Bowser, 2001) 

SONUÇ VE ÖNER LER
Insano lunun varlı ından beri anestezi, narkoz ve uyu ukluk hissi veren maddelerin varlı ı bilinmesine ra men, insan 
tıbbında anesteziklerin 1800’lü yılların sonlarında kullanılmaya ba ladı ı bilinmektedir. Yine 1850 yıllarından sonra 
kontrollü artlarda balık üretimi ba lamı tır ve salmonid grubu balıkların yeti tiricili i üzerinde durulmu tur.
Anesteziklerin yeti tiricilik sektöründe kullanılmaya ba laması ancak 1940’lı yıllarda balıkların ellenmesi sırasında
sakinle tiricilerin kullanılmasıyla olmu tur. Öncelikle insanlarda kullanılan anestezik maddeler balıklarda denenmi tir.
Ancak o zamanlar kullanılan anesteziklerin birço u artık günümüzde kullanılmammaktadır.

Günümüzde yeti tiricili in birçok a amasında anestezik ve sedatiflerin kullanılmasının gereklili i ve sa ladı ı
avantajlar anestettik kullanımının kaçınılmaz kılmaktadır. Ancak anestezik kullanımı tecrübe ve titizlik gerektiren bir 
uygulamadır. Anesteti in amaca göre seçilmesi ve kullanılması yanında, insan sa lı ı açısından da etkileri çok iyi 
bilinmelidir. Halen günümüzde FDA tarafından onaylanmı  bir tek anestezik mevcuttur. Bu da MS222 dir. Son 
zamanlarda ise aqui-s adlı bir anestezik FDA’nın onayını almı tır ve bir çok ülkede serbestçe kullanılmaktadır. Bunun 
yanında insan tıbbında da lokal anestezik olarak kullanılan benzokain özellikle alabalıkları anestezi ve sedasyonunda 
güvenle kullanılabilecek bir anesteziktir. Ancak anestezik kullanımını takiben 21 gün sonra bu balıkların insan 
tüketimine sunulması unutulmaması gereken bir unsurdur. Literatür ı ı ında gökku a ı alabalı ında kullanılabilecek
bazı anesteziklerin anestezi olu turabi lecek dozları Tablo 2’de verilmi tir.

Tablo 2 Gökku a ı alabalı ında kullanılan bazı anesteziklerin anestezi dozları
Anestezik  Doza

(mg/l) 
FDAb ONAYI Literatür 

MS 222 25-60  Thorsteinsson, 2002 
 60 Gilderhus ve Marking, 1987 
 30-80 Alpharma, 2001 
 60 Wagner et al., 2003 
 50-200 

Evet, 21 gün atılım süresi 
beklenmeli 

Borski ve Hodson, 2003 
Benzokain 50 (Summerfelt ve Smith, 1990 
 25-200 

Hayır
Borski ve Hodson, 2003 

Kinaldin 5-30 Hayır Borski ve Hodson, 2003 
Aqui-s 10-80 Evet, Herhangi bir atılım süresi yok Bozeman, M. 
Karanfil ya ı 30 Velisek et al., 2005 
 40-60 Keene et al., 1998 
 50-150 

Hayır

Borski ve Hodson, 2003 
2-fenoksietanol 0,08-0,5 Hayır Borski ve Hodson, 2003 
Karbon Dioksit 300-400 Evet, Herhangi bir atılım süresi yok Borski ve Hodson, 2003 

a Etkin doz balık büyüklü üne ba lıdır
b Amerikan Ulusal laç Örgütü 
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Bu makalede anestezi, sedasyon ve anestezik ve sedatifler üzerinde durularak anestezik kullanımı, uygulama öncesinde 
ve sonrasında dikkat edilecek unsurlar irdelenmi tir. Böylece ülkemizde gelilmekte olan su ürünleri yeti tiricili i
sektöründe üretcilere faydalı olunmaya çalı ılmı tır.
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ÖZET 
Bu çalı mada Karadeniz’de bulunan ktenofor Beroe ovata türünün yumurta verimi ve yumurtadan itibaren larval 
geli im a amaları incelenmi tir. Çalı ma O.M.Ü. Sinop Su Ürünleri Fakültesi’nde Eylül-Ekim 2003 tarihleri arasında
gerçekle tirilmi tir. Sinop kıyılarından toplanan Beroe ovata türleri laboratuara getirilerek 180 µm’luk elekten süzülen 
temiz deniz suyuna aktarılmı tır. Besin verilmeden bekletilen organizmalardan günlük olarak (24 saat) alınan yumurta 
ve larvaların stereo mikroskop altında sayımı yapılmı  ve foto rafları çelilmi tir. 40-80 mm boy sınıfında olan B. ovata
bireylerinde yumurta miktarının yüksek oldu u tespit edilmi tir. Maksimum yumurta miktarı 60 mm uzunlu undaki
bireyde 9800 adet olarak belirlenmi tir. B. ovata bireylerinden alınan larvalara, laboratuarda besin olarak Mnemiopsis
leidyi verilmi  ve geli im a amaları günlük olarak izlenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Karadeniz, Beroe ovata, Üreme, Yumurta, Larva, Mnemiopsis leidyi

THE INVERSTIGATION ON EGG PRODUCTION AND LARVAE GROWTH IN OF
Beroe ovata

ABSTRACT
In this study investigated egg production and growth phases of larvae beginning from eggs which were applied in 
O.M.U. Sinop Fisheries Faculty between September-October 2003. Beroe ovata collected from Sinop shore and bring in 
laboratory were transferred to fresh sea water that sifted 180 µm. Under stereo microscope photographed and counted of 
eggs and larvae taken from the organisms as daily (24 h) that waited to not give prey. High of egg amount to B. ovata
individual have 40-80 mm length class were determined At 60 mm length individual as maximum 9800 for egg amount 
investigated. Investigated as daily growth phase and brought Mnemiopsis leidyi as prey to egg and larvae at advanced 
phase took from B. ovata in laboratory. 
Keywords: Black Sea, Beroe ovata, Reproduction, Egg, Larvae, Mnemiopsis leidyi 

G R
Dünyada bir çok denizde ortaya çıkan ziyaretçi türlerin istilası büyük problemler olu turmakta ve bu türler ekosistemde 
telafisi çok zor negatif etkiler meydana getirmektedir (Vinogradov ve ark., 1989; Harbison ve ark., 1978). Karadeniz 
ekosistemine 1980’lerde Mnemiopsis leidyi türünün dahil olması ile sistem ciddi bir stres altına girmi tir (Zaitsev ve 
Aleksandrov, 1997; Caddy ve Griffthy, 1990). Karadeniz’de M. leidyi artı ı ile birlikte mesozooplankton bollu unda ani 
bir azalma ba lamı tır (Vinagradov ve ark., 1989). Makrozooplankton miktarının dü ü üne paralel olarak zooplankton 
ile beslenen küçük pelajik balıkların larva ve yumurtasının M. leidyi tarafından yo un miktarda tüketilmesi balık
stoklarının azalmasına sebep olarak gösterilmi tir (Tsikhon- Lukanina ve ark., 1993; Shiganova ve ark., 1998; 
Shiganova ve Bulgakova, 2000; Shiganova ve ark., 2001). 

Karadeniz’in tümüne da ılmı  durumda olan M. leidyi miktarında 1999 yılında son 10 yıl içindeki en dü ük de er
kaydedilmi tir. Zooplankton populasyonu 1996 yılı ile kar ıla tırıldı ında artı  göstermi , 1990’ların ba ındaki
örneklemelerde görülmeyen zooplankton türleri tekrar tespit edilmi , hamsi ve pelajik balık avcılı ında artı lar
ba lamı tır. Kuzey Karadeniz’de ise hamsi yo unlu u dü ük seviyede kalmı tır. Buna neden olarak; hamsinin 
yumurtlama alanı Kuzey Karadeniz iken M. leidyi türünün gelmesi ile bu bölgenin Güney Karadeniz’e kayması
gösterilmektedir (Kideys, 2002, Kideys ve ark., 2000, Shiganova ve ark., 2004; Shiganova ve ark., 2003). Zooplankton 
tür da ılımı ve miktarı ile pelajik balık stoklarında meydana gelen iyile meler, Karadeniz’e 1997’de gelen ktenofor B.
ovata (Konsulov ve Kamburska, 1998; Zaitsev, 1998) türünün populasyon artı ı ile aynı döneme rastlamı tır
(Shiganova ve ark., 2003, Finenko ve ark., 2003). B. ovata görüldükten sonra 1990’lı yılların ortasında M. leidyi bolluk 
de erlerinin azalması, M. leidyi için çok iyi bir predatör oldu unu açı a çıkarmı tır. Aynı zamanda B. ovata türünün 
Karadeniz ekosistemine (balıkçılık ve biyolojik çe itlili inde) pozitif etkileri oldu u belirlenmi tir (Shiganova ve ark., 
2003).
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B. ovata türünün yumurtlama i levi direk dı arıya açılan özelle mi  kanallarda gerçekle ir. Bu organizmaların yapıları
oldukça ince oldu undan kolayca zarar görebilirler. Yumurtaların döllenmesinin organizma içinde mi yoksa dı ında su 
içerisinde mi oldu u tam olarak kesin de ildir. Gerçekte yumurtanın bölünmenin olmadı ı divertikuladan çıkı ı yapay 
bir olgu olup larva geli imi iç döllenmenin kanıtı olabilir. Döllenmemi  yumurtalar anormal geli im göstererek sonuçta 
erimektedirler (Harbison ve Miller, 1986, Pianka, 1974). 

Karadeniz’de ara tırmalar B. ovata türünün etkin olarak M. leidyi ile beslendi ini (Arashkevich ve ark., 2001; 
Shiganova ve ark., 2003) ve M. leidyi kontrolünde etkili oldu unu göstermi tir (Kideys ve ark., 2000; Finenko ve ark., 
2000, 2001; Shiganova ve ark, 2001; Shiganova ve ark., 2004). Özellikle B. ovata türünün üreme, büyüme ve beslenme 
gibi i levleri, Karadeniz ekosisteminde M. leidyi türü ile olan ili kisinin belirlenmesinde önemlidir. Bu nedenle yapılan
denemede, çe itli boy gruplarındaki B. ovata bireylerinin günlük yumurta verimi, yumurtlamadan itibaren yumurta 
morfolojisi ve larval a amaları incelenmi tir.

MATERYAL VE METOD 
Deneysel çalı ma O.M.Ü. Sinop Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Anabilim Dalı’nda 2003 yılının Eylül-Ekim 
arasında gerçekle tirilmi tir. Çalı mada 3 tekerrür olmak üzere 6 farklı boy grubundan 18 Beroe ovata türü 
kullanılmı tır. Sinop iç limanından el kepçesi ile toplanan B. ovata türlerinin her biri laboratuarda, içinde 180 µm’luk 
elekten süzülmü  deniz suyu (‰18 tuzlulukta) bulunan 4 litrelik plastik tanklara dikkatlice transfer edilmi tir.
Örneklemede 24 saat sonra bireyler ba ka bir kaba aktarılarak yumurta ve larvalar 180 µm’luk elekten süzülmü tür.
Elek üzerinde kalan yumurta ve larvalar piset yardımıyla yıkanarak 250 ml’lik kaplara alınmı  ve Nikon SMZ-2T 
model stereo mikroskop altında sayılmı tır. Yumurta sayımı günlük olarak yapılmı  ve B. ovata larvaları hassas olarak 
ayrı bir tanka aktarılmı tır. M. leidyi türünün loplu kısımları, sil ve tarak yapılarından ayrılarak küçük parçalar eklinde
B. ovata larvalarına besin olarak verilmi tir. Yumurta ve larvaların foto raflanmasında Nikon E400-600 model 
fazkontras mikroskop ve PixeLINK PL-A642 Starter’s Kit foto raf makinesi kullanılmı tır.

SONUÇ VE TARTI MA
Beroe ovata türünün yumurta verimi ve larval geli iminin gözlenmesi amacıyla yapılan denemede, türe besin 
verilmemi  ve günlük olarak bıraktı ı yumurtalar sayılmı tır. Bireylerin ilk gün yüksek miktarda yumurta verdikleri, 50 
mm boy grubu dı ındaki bireylerin ikinci günden itibaren yumurta miktarlarının dü tü ü belirlenmi tir. 50 mm boy 
sınıfındakilerin örneklenmeden önce çok miktarda besin almı  ve ilk gün tamamını sindirmemi  olması bunun sebebi 
olarak dü ünülmektedir. Di er bir olasılık, organizmanın hiç zarar görmemi  ve di er bireylere göre daha dayanıklı
olmasıdır. Boyları 20, 40 ve 50 mm olan bireylerin yumurtlaması üçüncü gün durmu  iken, di er boy gruplarındaki (60, 

70 ve 80 mm) bireylerin ise yedinci 
güne kadar üreme göstermi lerdir.
Ara tırma sonucunda farklı
boylardaki B. ovata türünden elde 
edilen maksimum yumurta miktarı
9800 adet ile 60 mm boy sınıfındaki
bireylerde tespit edilmi tir. 60 mm 
boyundaki bireyleri, 7392 adet 
yumurta ile 40 mm boy 
uzunlu undaki bireyler izlemi tir
( ekil 1.). 

ekil 1. B. ovata boy gruplarına
göre günlük yumurta sayısı

Arashkevich ve ark. (2001) laboratuarda bir gün bekletilen B. ovata bireylerini ikinci gün M. leidyi ile besleyerek 
yumurta verimini incelemi lerdir. Birinci gün sadece bazı bireylerin yumurta verdikleri, ikinci ve üçüncü günde ise 
yumurta miktarında artı ın fazla oldu u gözlemi lerdir. M. leidyi türünün daha sonraki günlerde bulunamaması ve B.
ovata türüne besin verilmemesinden dolayı incelemenin üçüncü gününden sonra yumurtlamanın olmadı ını
saptamı lardır. Sonuçta B. ovata türünün beslenme ve bunun kar ılı ında üreme gösterdi ini belirtmi lerdir. Yapılan
çalı mada da bu sonuca benzer de erler elde edilmi tir.

Shiganova ve ark. (2004) tarafından ise çok iyi beslenme konsantrasyonu olan do al ko ullardan yeni toplanmı  48-70 
mm uzunlu undaki B. ovata bireylerinin ‰18 tuzluluk ve 23oC sıcaklıkta günlük yumurta verimi 513-3000 adet olarak 
belirlenmi tir. B. ovata türünün kendi populasyonunu ve yumurta verimini ortamda mevcut besin miktarı oranında
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ayarladı ını açıklamı lardır. Mevcut çalı mada 20 mm boy sınıfındaki bireylerin yumurta verimi 3918 adet olarak 
bulunurken, Shiganova ve ark. (2004) 40 mm’den küçük bireylerin üreme göstermediklerini saptamı lardır. Bunun 
nedeni bölgesel farklılıkların yanında bireylerin morfolojisinden kaynaklanmı  olabilece i söylenebilir. 

Yapılan bu çalı mada B. ovata bireylerinden alınan ileriki a amadaki (III. safha) yumurta ve larvalar, larval a amaların
izlenmesinde kullanılmı tır. Yumurtanın ileriki a amasında larvanın olu tu u ve yumurta kapsülü içerisinde yüzerek 
hareket etti i gözlenmi tir. Bir süre sonra larvanın kapsülün dı ına çıktı ı ve serbest larva haline gelmeden önce 
yumurta içerisinde tarak sıralarındaki sillerin (kten) aboral kısımda olu tu u belirlenmi tir. Yumurta dı ına çıkan
serbest larvada sillerin giderek arttı ı ve larvaların oldukça hızlı hareket etti i gözlenmi tir. B. ovata larvalarının
beslenmeleri sırasında verilen parçalara ayrılmı  M. leidyi partiküllerini tükettikleri ve geli me gösterdikleri 
kaydedilmi tir ( ekil 2). Arashkevich ve ark. (2001) incelemelerinde benzer olarak yumurta içerisinde larvanın
olu tu unu ve yumurtayı hemen terk etmedi ini bildirmi lerdir. Yumurta içerisinde bir müddet yüzen larvanın yumurta 
kapsülünü patlatarak dı arıya do ru hareket etti ini ve bu a amada uzunluklarının 0,5 mm’ye ula tı ını
gözlemlemi lerdir.

Bu çalı mada B. ovata türünün yumurta ve larval a amalarına ait günlük foto raflar ekil 3. ve 4.’de verilmi tir.
Larvaların ergin birey oluncaya kadar ki safhalar için M. leidyi bulunamaması ve B. ovata larvalarının beslenmemesi 
nedeniyle deneme 17. günde tamamlanmı tır.

ekil 2. OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi’nde yapılan laboratuar çalı malarında B. ovata türünün M.leidyi ile
beslendi i anın görüntüleri (Orijinal). 

a                                         b                                        c 
ekil 3. B. ovata yumurta morfolojisi (a: bölünmenin ba ladı ı dönem; b,c: ileriki (3. safha) yumurta a aması (Orijinal). 

1. gün                                2. gün                               3.gün                                4. gün 

5. gün                                   6. gün                                        8. gün 
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7. gün ekil 4. B. ovata türünün günlük olrak 
larval safhalar1 Orijinal) 

KAYNAKLAR
Arashkevich, E.A., Anokhina, L.L., Vostokov, S.V., Dritz, A.V., Lukasheva, T.A., Luppova, N.E., Musaeva, E.I. and 

Tolomeev, A.N., 2001. Reproductive strategy of Beroe ovata (Ctenophora, Atentaculata, Beroida).–A new invader 
in the Black Sea, Oceonology, Vol.41, No.1.pp:111-115. 

Caddy, J., ve Griffiths, R., 1990. A Perspective on recent fıshery releted events in the Black Sea, studies and review, 
General Fisheries Council for the Mediterranean, 63, 43-71. 

Finenko, G.A. and Romanova, Z.A., 2000. Population dynamics and energetics of ctenophore Mnemiopsis leidyi in the 
Sevastopol Bay. Oceanology, v. 40, ¹5, pp. 677-685. Translated from Oceanologiya, v.40, No. 5, 2000, pp.720-
728).

Finenko, G.A., Anninsky, B.E., Romanova, Z.A., Abolmasova, G.I. and Kideys, A.E., 2001. Chemical composition, 
respiration and feeding rates of the new alien ctenophore, Beroe ovata, in the Black Sea. Hydrobiology, 451: 177-
186.

Finenko, G.A., Romanova, Z.A., Abolmasova, G.I., Anninsky, B., Svetlichny, L.S., Hubareva, E.S., Bat, L., Kideys, 
A.E., 2003. Population dynamics, ingestion, growth, and reproduction rates of the invader Beroe ovata and its 
impact on plankton community in Sevastopol Bay, the Black Sea, the Black Sea, Journal of Plankton research, 
25(5), 539-549. 

Harbison, G. R., and Miller,  R. L., 1986.  Not all ctenophores are hermaphrodites. Studies on the systematics, 
distribution, sexuality and development of two species of  Ocyropsis.  Mar. Biol.  90: 413-424. 

Kideys A.E., Kovalev A.V., Shulman G., Gordina, A. and Bingel, F., 2000. A review of zooplankton investigations of 
the Black Sea over the last decade. J. of Marine Systems, 24: 355-371. 

Kideys, E.A., 2002. Fall and rise of the Black Sea Ecosystem. Science 297: 1482-1483. 
Konsulov, A. and Kamburska, L., 1998. Black Sea zooplankton structural dynamic and variability off the Bulgarian 

Black Sea coast during 1991-1995. In: NATO TUBlack Sea Project: Ecosystem Modeling as a Management Tool 
for the Black Sea, Symposium on Scientific Results, L. Ivanov & T. Oguz (eds.), Kluwer Academic Publishers, 
pp.281-292.

Pianka, H.D., 1974. Ctenophora. Pp.201-265 In Reproduction of Marine Invertebrates, Volume I: Acoelomate and 
Pseudocoelomate Metazoans. A.C. Giese and J.S. Pearse (eds.). Academic Press, New York. 

Shiganova, T.A., Kideys, A.E., Gucu A.C.,. Niermann, U. & Khoroshilov, V.S., 1998. Changes in species diversity and 
abundance of the main components of the Black Sea pelagic community during the last decade. In: NATO TU-
Black Sea Project: Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Symposium on Scientific 
Results, L. Ivanov & T. Oguz (eds.), Kluwer Academic Publishers, pp.171-188. 

Shiganova, T.A., Bulgakova, Y.V., 2000. Effects of gelatinous plankton on Black Sea and sea of Azov fish and their 
food resources, ICES Journal of Marine Science 57:000-000. 

Shiganova, T.A., Bulgakova, Y.V., Volovik, S.P., Mirzoyan, Z.A., Dudkin, S.I., 2001. The new invader Beroe ovata 
Esch and its effect on the ecosystem in the northeastern Black Sea in August-September 1999. Hydrobiologia. 

Shiganova, T.A., Musaeva, E.I., Bulgakova, .Yu.V., Mirzoyan, Z.A. and Martynyuk, M.L., 2003. Invaders ctenophores 
Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) and Beroe ovata Mayer 1912, and their influence on the pelagic ecosystem of 
Northeastern Black Sea. Biology Bulletin Vol. 30, No:2 pp. 180-190. 

Shiganova, T.A., Bulgakova, Y.V., Dumond, J.H., Mikaelyan, A., Glazov, D.M., Bulgakova, Y.V., Musaeva, E.I., 
Sorokin, P.Yu., Pautova, L.A., Mirzoyan, Z.A. & Studenikına, E.I., 2004. Interactions between the invading 
ctenophores Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz) and Beroe ovata Mayer 1912, and infulence on pelajik ecosystem of 
the Northeastern Black Sea, Aquatic Invasion in the Black, Caspian and Mediterranean Seas, 33-70. Kluver 
Acedemic Publishers. Printed in the Netherland. 

Tsikhon-Lukanina, E.A., Reznichenko, O.G., & Lukasheva, T.A., 1993. Level of Fish fry consumption by Mnemiopsis 
in the Black Sea shelf. Okeanologiya 33: 895-899. 

Vinagradov, M.E., , Shushkina E.A., Musaeva E.I., Sorokin P.Yu., 1989. A new acclimated species in the Black Sea: 
the ctenophore Mnemiopsis leidyi (Ctenophore:Lobata). Oceanology 29:220-224. 

Zaitsev Yu.P. 1998. The Bluest in the World. Black Sea Environmental Series N 6, United Nations Publications, pp.142 
(in Russian) 

Zaitsev, Yu. P., & Aleksandrov, B. G., 1997. Recent man-made changes in the Black Sea ecosystem. In: Sensitivity to 
Change: Black Sea, Baltic Sea and North Sea, E. Ozsoy and A. Mikaelyan, editors, Kluwer Acad. Publ., pp. 25-32.

484
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ÖZET 
Bu ara tırmada aynalı sazanlarda (Cyprinus carpio), üreme mevsimi boyunca bireysel olarak spermatolojik 
özelliklerdeki de i im belirlenmi tir. Ara tırmada cinsel olgunlu a eri mi  10 adet erkek damızlık aynalı sazan 
kullanılmı tır. Erkek damızlık balıklardan sperma abdominal masaj yöntemi ile alınmı  ve alınan spermalarda; miktar, 
spermatozoa motilitesi, spermatozoa canlılık süresi, spermatozoa yo unlu u, toplam spermatozoa sayısı, sperma pH’sı
ve sperma rengi üreme mevsimi boyunca belirlenmi tir. Aynalı sazan spermalarında ortalama (±SD) miktar (ml), 
motilite (%), canlılık süresi (s), yo unluk (x109/ml), toplam spermatozoa sayısı (x109) ve pH de erleri bireysel olarak 
üreme mevsimi boyunca sırasıyla 2.53±1.76 - 19.13±31.33, 60.00±20.00 – 90.00±8.67, 189.67±80.93 – 622.00±877.78, 
12.48±1.35 – 17.75±4.70, 42.70±26.80 – 270.82±445.68 and 7.00±0.00 – 7.50±0.50 eklinde de i im göstermi tir.
Sperma rengi ise üreme mevsimi boyunca süt beyazı olarak belirlenmi tir. Üreme mevsimi boyunca belirlenen 
spermatolojik özelliklerden miktar, motilite, canlılık süresi, yo unluk ve toplam spermatozoa sayısının üreme 
mevsiminin ortasında artı  gösterdi i ancak pH de erinin ise aynı dönemde azaldı ı belirlenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Aynalı sazan, Cyprinus carpio, sperma, spermatolojik özellikler 

INDIVIDUAL VARIATION IN SPERMATOLOGICAL PROPERTIES OF MIRROR CARP 
(Cyprinus carpio) DURING SPAWNING SEASON 

ABSTRACT
In this study, variation in spermatological properties of mirror carp (Cyprinus carpio) as individual during spawning 
season was determined. Semen was collected from 10 mature males by the hand stripping method and the 
spermatological properties including semen volume, spermatozoa motility, duration of spermatozoa movement, 
spermatozoa concentration, total spermatozoa number, semen pH and semen colour were determined.  Individual mean 
(±SD) spermatological properties of mirror carp semen including semen volume (ml), spermatozoa motility (%), 
duration of spermatozoa movement (s), spermatozoa concentration (x109/ml), total spermatozoa number (x109) and 
semen pH were varied such as 2.53±1.76 - 19.13±31.33, 60.00±20.00 – 90.00±8.67, 189.67±80.93 – 622.00±877.78, 
12.48±1.35 – 17.75±4.70, 42.70±26.80 – 270.82±445.68 and 7.00±0.00 – 7.50±0.50 respectively and semen colour was 
found as milk white during spawning season. Increase was determined in semen volume, spermatozoa motility, duration 
of spermatozoa movement, spermatozoa concentration and total spermatozoa number in the middle of the spawning 
season but semen pH decreased at the same period during spawning season.   
Keywords: Mirror carp, Cyprinus carpio, semen, spermatological properties. 

G R
Balık yeti tiricili inde kar ıla ılan önemli sorunların ba ında, gerek düzenli bir seleksiyon program uygulanmaması ve 
gerekse i letme sahipleri tarafından kâr amacıyla di er i letmelerden bol miktarda döllenmi  yumurta ve yavru balık
temin edilmesi nedeniyle i letme içerisinde genetik yapının uzun süre muhafaza edilememesi gelmektedir. Do al olarak 
bunun sonucunda mevcut balık populasyonu içerisinde arzu edilmeyen genetik varyasyonlar meydana gelmekte ve 
balıklarda bireysel olarak olması gereken önemli özellikler kaybedilmektedir.  

Bu nedenlerden dolayı balık yeti tiricili inde sperma kalitesinin incelenmesi özellikle damızlık balık seçiminde önemli 
yer tutmaktadır. Çünkü spermatolojik özelliklerden herhangi birinde meydana gelen olumsuzluk döllenmeyi do rudan
etkilemektedir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Balık materyali:

Bu ara tırmada cinsel olgunlu a eri mi ,  damızlık nitelikli ve sa lıklı olan erkek aynalı sazan balıkları
kullanılmı tır.Bu amaçla; karınları sert yapıda, abdomene hafif baskı uygulandı ında sperma verebilen ve pektoral 
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yüzgeçlerin arkasına dokunuldu unda pütürümsü olan erkek balıklar damızlık olarak seçilmi tir (Horvath et al. 1984, 
Michaels 1988). Erkek damızlık balıklar, yüzgeç kesme metodu ile dorsal yüzgeçlerinden markalanmı tır.

Üreme mevsiminin ba langıç noktasının belirlenmesi: Üreme mevsiminin ba langıç noktası olarak, Antalfi ve Tölg 
(1971) tarafından belirtildi i ekilde su sıcaklı ının günlük olarak ölçülmesi suretiyle, sene ba ından itibaren 1000-1100 
°G hesaplanarak sazan yumurtalarının olgunla maya ba ladı ı dönem esas alınmı tır.

Hipofiz enjeksiyonunun uygulanması: Enjekte edilecek hipofiz miktarının belirlenmesinde 2 mg/kg esas alınmı tır.
Hipofiz enjeksiyonu, Horvath et al. (1984) ve Bakos (1995) tarafından belirtildi i ekilde erkek damızlık balıklara tek 
a amada uygulanmı tır.

Spermanın sa ılması: Spermaya sa ım sırasında sindirim artıklarının bula masını önlemek amacıyla sa ımdan 48 saat 
öncesinden sa ım zamanına kadar anaç balıklara yem verilmemi tir. Hipofiz enjeksiyonundan yakla ık 12 saat sonra 
0,1 g/l oranında hazırlanan olan MS 222 solüsyonu ile uyu turulan erkek damızlık balıklardan sperma abdominal masaj 
yöntemi ile sa ılmı tır.

Spermanın makroskobik olarak incelenmesi 

Sperma miktarı : Sperma miktarı, dereceli cam mezürler ile (ml) olarak tesbit edilmi tir.
Sperma rengi: Spermanın rengi, spermanın inspeksiyon yoluyla incelenmesi ile belirlenmi tir.

Spermanın mikroskobik olarak incelenmesi 

Spermatozoa motilitesi: Motilite, ı ık mikroskobunda x 40 büyütmede (%) olarak belirlenmi tir.
Spermatozoa yo unlu u: Spermatozoa yo unlu u hemasitometrik yöntem ile belirlenmi tir.  Elde edilen sonuçlar x109/ml 
olarak kaydedilmi tir.
Spermatozoa canlılık süresi: Spermatozoaların canlılık süreleri, hassas kronometre ile (s) olarak tesbit edilmi tir.

Spermanın kimyasal bakımdan incelenmesi 

Spermanın pH de eri: Spermanın pH de eri, pH indikatör ka ıtları ile belirlenmi tir.

BULGULAR
Üreme Mevsimi Boyunca Spermatolojik Özelliklerin De i imi

Aynalı sazan spermalarında ortalama (±SD) miktar (ml), motilite (%), canlılık süresi (s), yo unluk (x109/ml), toplam 
spermatozoa sayısı (x109) ve pH de erleri bireysel olarak üreme mevsimi boyunca sırasıyla 2.53±1.76 - 19.13±31.33, 
60.00±20.00 – 90.00±8.67, 189.67±80.93 – 622.00±877.78, 12.48±1.35 – 17.75±4.70, 42.70±26.80 – 270.82±445.68 
and 7.00±0.00 – 7.50±0.50 eklinde de i im göstermi tir. Sperma rengi ise üreme mevsimi boyunca süt beyazı olarak 
belirlenmi tir. Üreme mevsimi boyunca belirlenen spermatolojik özelliklerin damızlık balık bazındaki de i imi ekil 1-
6’ da belirtilmi tir Spermatozoa motilitesi üzerinde mevsimsel de i imin önemli rol oynadı ı çe itli ara tırıcılar
tarafından belirtilmektedir. Nitekim Büyükhatipo lu ve Holtz (1984), gökku a ı alabalıklarında ubat, Mart ve Nisan 
aylarında motiliteyi sırasıyla % 75, % 65 ve % 50 olarak belirlemi lerdir. Ara tırmada üreme mevsimi boyunca elde 
edilen ortalama spermatozoa motilite de erleri, Akçay et al. (2002)’ın % 89.33 olarak bildirdi i ortalama motilite 
de erinden dü ük oldu u görülmektedir. Olu an farklılıkların kullanılan sulandırma oranı, ya , ve çevresel faktörlere 
ba lı oldu u dü ünülmektedir. 

ekil 1. Üreme mevsimi 
boyunca sperma 
miktarının damızlık balık
bazındaki de i imi 

Jayaprakas ve Lal 
(1996), çe itli aktivasyon 

solüsyonlarının
spermatozoa canlılık
süresine olan etkilerini 

inceledikleri
çalı malarında canlılık
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sürelerini Labeo rohita’da; tatlı suda, distile suda, % 1 glukoz solüsyonunda, %0 35 salinitede, %0 7 salinitede ve 
döllleme solüsyonunda sırasıyla; 45.0 ± 5.14 s., 49.0 ± 7.63 s., 140.0 ± 17.40 s., 168.0 ± 14.85 s., 123.0 ± 12.145 s. ve 
337 ± 5.697 s. olarak; Cirrhinus mrigala’da tatlı su’da, distile su’da,   % 1 glukoz solüsyonunda, %0 7 salinitede ve 
döllleme solüsyonunda sırasıyla;                53.0 ± 5.11 s., 49.0 ± 5.72 s.,  

122.0 ± 20.56 s., 121.0 ± 13.05 s. ve 404.0 ± 54.68 s. olarak belirlemi tir.

Bu ara tırmada üreme mevsimi boyunca 189.67±80.93 s. – 622.00±877.78 s. arasında de i im gösteren spermatozoa 
canlılık süresinin Akçay et al. (2002)’ın ortalama 571 s. olarak bildirdi i de er ile benzerlik gösterdi i görülmektedir. 

ekil 2. Üreme mevsimi boyunca spermatozoa motilitesinin damızlık balık bazındaki  de i imi 

ekil 4. Üreme mevsimi boyunca spermatozoa yo unlu unun damızlık balık bazındaki  de i imi 

SONUÇ VE TARTI MA
Sperma miktarına ili kin olarak elde edilen bulgular incelendi inde, üreme mevsiminin ba ında az olan sperma 
miktarının üreme mevsiminin ortasında artı  gösterdi i ve üreme mevsiminin sonunda ise tekrar azaldı ı görülmektedir. 
Benzer ekilde Zhukinskiy ve Alekseenko (1983), on be  adet damızlık erkek sazanla yaptı ı çalı malarında sperma 
kalitesinin en iyi üreme mevsiminin ortasında oldu unu belirtmekte olup üreme mevsiminin ba langıcında ve sonunda 
ise sperma kalitesinin dü tü ünü belirtmeleri bu ara tırmada elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 
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ekil 5. Üreme mevsimi boyunca toplam spermatozoa sayısının damızlık balık bazındaki
             de i imi 

ekil 6. Üreme mevsimi boyunca sperma pH’sının damızlık balık bazındaki de i imi. 

Bu ara tırmada elde edilen de erler bazı ara tırıcıların bulguları ile benzerlik, bazı ara tırıcıların bulguları ile farklılık
göstermi tir. Akçay et al. (2002) aynalı sazanlarda ortalama sperma miktarını 13.26 ml olarak bildirirken, Horvath ve 
Lukowicz (1982) ise üreme mevsimi boyunca sperma miktarının sazan balıklarında 10-20 ml, ot sazanında    10-20 ml, 
gümü  sazanında 5-15 ml, büyükba  sazanda ise 10-12 ml arasında de i ti ini bildirmi tir. Olu an bu farklılıkların
özellikle beslenme artları, ya , i letme suyunun yapısı ve çevresel ko ullara ba lı olarak ekillendi i dü ünülmektedir. 

Üreme mevsimi boyunca bireysel olarak 12.48±1.35 x109/ml – 17.75±4.70 x109/ml arasında de i im gösteren 
spermatozoa yo unlu unun, Akçay et al. (2002)’ın belirledi i 17.33 x 109 /ml de eri ile benzerlik gösterdi i
görülmektedir. Üreme mevsimi boyunca bireysel olarak 42.70±26.80 x109 – 270.82±445.68 x109 arasında de i im 
gösteren toplam spermatozoa yo unlu unun ise, Akçay et al. (2002)’ın 219.02 x 109 olarak belirledi i ortalama toplam 
spermatozoa yo unlu u ile yine benzerlik gösterdi i dikkati çekmektedir. Balık spermasının yo un olması nedeniyle 
dü ük sulandırma oranları sayım i lemini zorla tırmakta ve yanılgı payını artırmaktadır. Olu an farklılıkların
sulandırma oranı, ya , üreme mevsimi ile de erlendirme yönteminin farklı olmasından kaynaklanmı  olabilece i
dü ünülmektedir.   

7.00 - 7.50 arasında de i im gösteren sperma pH de erlerinin, Akçay et al. (2002)’ın 8.06 olarak bildirdi i ortalama pH 
de erinden dü ük oldu u görülmektedir. Sperma pH’sının ölçümünde bazı ara tırıcılar gibi pH indikatör ka ıtları
kullanılmı tır. Elde edilen pH de erleri, bu ara tırıcıların bulguları ile benzerlik göstermektedir. Piironen (1985) ise, pH 
ölçümünü standart pH elektrodu ile yapmı  ve de eri 7.4-7.6 olarak belirlemi tir.
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Bu ara tırmada üreme mevsiminin bütün dönemlerinde süt beyazı olarak belirlenen sperma rengi Aas et al. (1991)’ın
bulguları ile benzerlik Kruger et al. (1984)’ın bulguları ile ise farklılık göstermi tir. Olu an farklılıkların beslenmeden 
veya spermaya üre gibi yabancı maddelerin bula masından kaynaklandı ı dü ünülmektedir.   

Sonuç olarak, sperma miktarı, spermatozoa motilitesi, spermatozoa canlılık süresi ve spermatozoa yo unlu u
bakımından üreme mevsiminin ba langıcında 1, 7 ve 9 no’lu damızlık balıkların, üreme mevsiminin ortasında 3, 6 ve 9 
no’lu damızlık balıkların, üreme mevsiminin sonunda ise 3, 5, 6 ve 10 no’lu damızlık balıklardan iyi kalitede sperma 
alınması, çe itli ara tırıcıların belirtti i ekilde damızlık balıklar arasında spermatolojik özellikler bakımından farklılık
olabilece ini  do rulamaktadır.
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DL-ALAN N, DL-MET YON N VE BUNLARIN KOMB NE KULLANILMASININ SAZAN 
(Cyprinus carpio L NNAEUS, 1758) F NGERL KLER N N BÜYÜMES  ÜZER NE

ETK LER

ZEYNEP ERÇEN1, NAZM  TEKEL O LU1

1Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330 Balcalı, ADANA 
e-mail: zercen@cu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalı mada, farklı oranlarda DL-alanin ve DL-metiyonin içeren diyetlerle beslenen sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 
1758) fingerliklerinin büyümesi üzerine etkileri ara tırılmı tır. Canlı a ırlık ortalamaları 14.13 0.83 g olan balıklar
materyal olarak kullanılmı tır. Besleme çalı maları 60 gün sürdürülmü tür. Ara tırma kontrol, %0.5, %1 ve %1.5 
metiyonin, %0.5, %1 ve %1.5 alanin, %0.5, %1, %1.5 alanin+metiyonin içeren diyetle beslenen 10 gruptan 
olu turulmu tur. Deneme sonunda DL-alanin ve DL-metiyonin katkılı yemlerle beslenen gruplar, kontrol grubuna göre 
daha yüksek oranda boyca büyüme ve canlı a ırlık artı ı elde etmi tir (P<0.05). DL-alanin ve DL-metiyonin içeren 
diyetlerle beslenen gruplar, kendi aralarında benzer boyca büyüme ve canlı a ırlık artı ı gerçekle tirmi tir (P>0.05). 
Ya ama oranı, %1.5 metiyonin ve %0.5 alanin+metiyonin içeren diyetlerle beslenen gruplarda %95.23, di er gruplarda 
%100 olarak elde edilmi tir. Yem de erlendirme oranı ve günlük canlı a ırlık kazancı açısından, en iyi de er %0.5 
metiyonin içeren diyetle beslenen gruptan sırasıyla 1,56 ve 0.17 0.01 olarak elde edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Sazan, DL-alanin, DL-metiyonin, Büyüme

ABSTRACT
In this study, the effects of diets including various DL-alanin and DL-methionine proportion on growth of the carp 
fingerling (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) were examined. The carps whose mean body weight were 14.13 0.83 g 
were used as experimental material. Feeding study was conducted for 60 days. The research was composed of ten 
groups, consisting the artificial diet and the diets including %0.5 methionine, %1 methionine, %1.5 methionine, %0.5 
alanine, %1 alanine, %1.5 alanine, %0.5 alanine+methionine, %1 alanine+methionine and %1.5 alanine+methionine. At 
the end of the trial, the groups fed diets including DL-alanine and DL-methionine showed more gain weight than the 
other group fed artificial diet (P<0.05). Among the groups fed diets including DL-alanine and DL-methionine similar 
growth rate and body weight gain was observed (P>0.05). Survive rate was %95.23 on the groups fed diets including 
%1.5 methionine and %0.5 alanine+methionine, whereas it was %100 on the other groups. In view of feed conversion 
and gain weight, the best results were obtained from the group fed on diet including %0.5 methionine, and results were 
1,56 and 0.17 0.01, respectively 
Keywords: Carp, DL-alanine, DL-methionine, Growth 

G R
Dünyada ve ülkemizde balık yeti tiricili inde sa lanan geli melerde, balıkların beslenmesi en önemli konulardan birisi 
olmu tur. Su ürünleri yeti tiricili inde verimi arttırıcı faaliyetlerin önemli bir belirleyici unsuru da beslenmedir. 
Beslenmenin temel amaçlarından birisi, canlı tarafından gereksinim duyulan en uygun besin maddelerinin hem nicelik 
hem de nitelik olarak bir araya getirilmesi, i lenmesi, uygun zaman ve ko ullarda sunulması, sonuçta da canlı
verimlili inde en yüksek artı ın sa lanmasıdır (De Silva ve Anderson, 1995). 

Balık beslemede beklenen verimin alınabilmesi, rasyonel ve karlı bir üretimin gerçekle tirilebilmesi için balıkların
gereksinim duydukları protein, karbonhidrat, ya , vitamin ve mineral madde ile bazı besleyici elementlerin eksiksiz 
olarak ve ekonomik olacak biçimde balıklara sa lanmasıyla olanaklıdır. Bu nedenle, balıklar üzerine yapılmı  ara tırma 
sonuçlarına paralel olarak, özellikle pahalı ve sınırlı yem maddeleri yerine alternatif ham maddeler kullanılarak, çok 
farklı içerikte yem rasyonları hazırlanabilmektedir. Bu hazırlanma i lemi sırasında, ço u kez bu rasyonlara kar ı
balıkların verebilecekleri tepkiler göz ardı edilebilmektedir. Aslında ba arılı bir yeti tiricili in temeli, balıkların severek 
alabilece i nitelik ve nicelikte yemlerle beslenmesidir. Söylenenleri gerçekle tirebilmek için normal yeti tiricilik
ko ullarında çok fazla gereksinim duyulmayan ancak, yemlere katıldıklarında yem alımını ve tüketimini olumlu yönde 
etkileyip yemden yararlanmayı arttıran, böylece daha fazla canlı a ırlık kazancı sa layan, dolaylı olarak ekonomik 
yarar sa layan yem katkı maddeleri kullanılabilmektedir. Cezbedici olarak tanımlanan bu maddeler, uygulamada son 
derece önem ta ımaktadır. Çünkü bu maddeler yemin balıklar tarafından sevilerek ve istenerek alınmasını, sonuç olarak 
sindirim ve metabolizma açısından da olumlu sonuçlar sa lamaktadır.

Balıkçılı ı geli mi  ülkelerde son yıllarda kullanımı yaygınla an ve balık yemlerine katılan DL-alanin ve DL-metiyonin 
bu tip cezbedici yem katkı maddelerindendir. Genel anlamda, hem omurgalı hem de omurgasız, bütün hayvansal 
dokularda gördü ümüz serbest L-amino asitler, gökku a ı alabalı ı (Oncorhynchus mykiss) (Andron ve Mackie, 1978), 
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Adi Sazan (Cyprinus carpio) (Saglio ve ark., 1990) ve  Levrek (Dicentrarchus labrax) (Mackie ve Mitchell, 1982) için 
yem almayı uyaran maddelerdir. Uyarıcı olarak  Trigoneiline, Adenosine Triphosphate (ATP) ve Pheromone gibi 
maddeler de kullanılmaktadır (Zimmer-Faust, 1993: Mendoza ve ark., 1997). Ancak, farklı uyarıcılara balıkların vermi
oldu u tepkiler farklı olmaktadır. Bazı uyarıcılar olumsuz etki yapabilmektedir. Bu nedenle uyarıcıların do ru seçilmesi 
gerekmektedir.  

Alanin balıklar için esansiyel olmayan bir amino asit olup, özellikle enerji metabolizmasında son derece önemli bir role 
sahiptir. Balıklar üzerinde yapılan çalı malarda metiyoninin balıklar için esansiyel oldu u görülmü tür. Rasyon proteini 
içinde metiyonin eksikli i, büyüme gerilemesine ve büyümede durmaya, yem alımı ve i tahın azalmasına yol 
açmaktadır. En kısıtlı amino asitlerden olan DL-metiyonin dü ük maliyet ve de erli proteininden dolayı karma yemlerin 
içerisinde yer alması arzu edilmektedir.  

Türkiye’de ticari olarak üretilen balık yemlerinde herhangi bir cezbedici madde kullanılmamaktadır. Bu çalı mada, 
dünyada ve ülkemizde yeti tiricili i en fazla yapılan tatlı su balı ı türlerinden sazan (Cyprinus carpio) fingerliklerinin 
yemlerine, cezbedici madde olarak DL-alanin ve DL-metiyonin ilavesinin, sazanların yem alımı, canlı a ırlık kazancı,
ya ama gücü ve yem de erlendirme üzerine nasıl bir etki yaptı ının ara tırılması amaçlanmı tır. Sazanlar için daha 
önce yapılan çalı malarda bu maddelerin karı ımı kullanılmı  ancak her biri ayrı olarak kullanılmamı tır. Özellikle 
yeti tiricili in en önemli a amalarından birisi olan fingerlik dönemindeki balıklarda bu yönde ve içerikte yapılmı  bir 
çalı manın olmaması nedeni ile bu çalı madan elde edilen sonuçların, daha verimli ve ekonomik bir yeti tiricilik ile, 
özellikle sazan yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynaklarının, hayvansal kaynaklı proteinlerin yerine 
kullanılabilmesine getirece i katkılar yönünden de önem ta ımaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Ara tırmanın yeti tiricilik çalı maları Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yeti tiricilik Bölümü Uygulama ve 
Ara tırma Laboratuarında yapılmı tır. Ara tırma, Temmuz 2003 – Eylül 2003 tarihleri arasında 60 gün sürmü tür.

Ara tırmada kullanılan Sazan (Cyprinus carpio) yavruları, Mayıs ayında DS   6. Bölge Müdürlü ünün Adana’daki 
üretim tesisinden sa lanmı tır. Bu amaçla alınan 600 adet yavru balık Yeti tiricilik Uygulama Laboratuarına getirilmi
ve 1 ton kapasiteli fiberglas tanklara adaptasyon amacıyla stoklanmı tır. Yavru balıklar burada 15 gün  boyunca Pınar
Yem Fabrikasının üretti i Sazan karma yem ile beslenmi lerdir. Adaptasyonu tamamlanmı  balıklardan rastgele seçilen 
210 balık, deneme materyali olarak kullanılmı tır. Deneme ba ında balıkların, yemleme deneylerine ba lamadan önce 
ortalama canlı a ırlıkları 14.13 0.83 g olarak saptanmı tır.

Üretim tesisinde kullanılan su, çe me suyu olup bina içerisinde bulunan fiberglas bir depoda dinlendirilmi  ve burada 
depolanmı tır. Toplanan bu su, daha sonra denemede kullanılan ve boyutları 30x50x30 cm olan cam akvaryumlara 
verilmi tir. Kullanılan su ve deneme akvaryumları, merkezi havalandırma sistemi kullanılarak bir hava motoru ile 
sürekli havalandırılmı tır. Verilen hava, hava ta ları ile küçük zerreler halinde ortama verilerek suyun oksijen içeri inin
arttırılmasına çalı ılmı tır. Bütün akvaryumlardaki su miktarının e it olmasına ve havalandırılmasına özen 
gösterilmi tir. Ayrıca akvaryumlar her iki günde bir mutlaka sifonlama yapılarak yem ve organik maddelerden 
temizlenmi tir. Balıkların stres vb. etkilerden ürküp atlamalarını önlemek amacıyla, akvaryumların üzeri ince gözlü bir 
a la sıkıca kapatılmı tır. Akvaryumların bulundu u ortam normal gün ı ı ına maruz kalmı  ve geceleri ise ı ıklandırma 
yapılmamı tır.

Denemede kullanılan suyun kalite parametreleri, Tekelio lu (1995)’nun, Sazan (Cyprinus carpio) için önermi  oldu u
(su sıcaklı ı 23-25 oC, çözünmü  oksijen miktarı 7-8 mg/l ve pH 6,5-8,5) de erler ile benzerlik göstermektedir. 
Denemenin yürütüldü ü zamandaki su sıcaklıkları 23-26 oC arasında, çözünmü  oksijen miktarının 7-7,5 mg/l ve pH 
de erinin ise 6,5-7,5 arasında de i ti i saptanmı tır.

Ara tırmada kullanılan 3 nolu Sazan karma yemi, Pınar A. .’den temin edilmi tir. Deneme için gerekli olan yemler 
hazırlanırken, tüm gruplar için besin hammaddelerinde  herhangi bir de i iklik yapılmamı tır. Yem katkı maddesi 
olarak kullanılan DL-metiyonin ve DL-alanin, sentetik formları satın alınarak yemlere eklenmi tir. Bu amino asitlerin 
belirli oranları bir miktar suda eritildikten sonra, yeme püskürtme yolu ile eklenmi tir. Daha sonra yemler gölge bir 
yerde kurutulmu tur.

Tablo 1. Deneme Gruplarında Kullanılan Ticari Yemin Besin Madde  Bile enleri
Table 1. Proximate composition of the alfalfa 

Kuru Madde Min) % 88 Kalsiyum (Min) % 1.5 
Ham Proteim (Min) % 32 Fosfor (Min) % 1.5 
Ham Selüloz (Max) % 5 Ham Ya  (Min) % 6.0 
Ham Kül (Max) % 10   
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Yeni ortamlarına adaptasyonları sa lanan sazan yavruları, 55 l hacimli akvaryumlara 7 adet balık konarak 3 yinelemeli 
10 deneme grubu olu turulmu tur. Denemede kullanılan balıkların total boyu 10.02  0.11 cm ve ortalama canlı
a ırlıkları 14.13  0.83 g olarak ölçülmü tür.

Deneme süresince balıklara verilecek günlük yem miktarı balı ın canlı a ırlı ının %3’ü olacak ekilde verilmi tir.
Yemleme sabah, ö le ve ak am olmak üzere yapılmı tır. Akvaryumlar her iki günde bir sifonlanmı  ve ayrıca her ölçüm 
döneminde akvaryumlar fırçayla ve tuzla iyice temizlenmi tir. Su sıcaklı ı her gün sabah saatlerinde ölçülmü tür.
Deneme dönemine ait su sıcaklık ortalaması 23-26 oC arasında bulunmu tur. Deneme süresince ara tırma 
akvaryumlarından haftada bir çözünmü  oksijen ve pH de erleri alınmı tır. PH 320/ Set/1 WTH marka mikroprocessor 
pH metre ile ölçülmü tür. PH de erleri 6,5-7,5 arasında de i im göstermi tir. Çözünmü  oksijen ölçümünde 
OxyGuard® marka oksijen metre kullanılmı tır. Çözünmü  oksijen de erleri 7-7,5 mg/l arasında de i im göstermi tir.

Deneme süresince ölçümler sabah saatlerinde ve balıklara yem verilmeden önce, her 15 günde bir yapılmı tır. Her 
periyodik ölçümde deneme akvaryumlarında bulunan bütün balıklar alınarak bu balıklara ili kin de erler elde 
edilmi tir. Boy uzunlukları ölçekli cetvelle cm olarak, a ırlık ölçümleri ise Scallet marka (SBA-53) 0.01 grama duyarlı
hassas terazi ile gram olarak ölçülmü tür.

Deneme sonunda elde edilen verilerin istatistiksel olarak de erlendirilmesinde 10.0 Windows paket programı
kullanılmı , analizde ise One-way – Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) uygulanmı  ve ortalamalar arasındaki fark 
Duncan Çoklu Kar ıla tırma Testi ile   p < 0.05 önem düzeyinde de erlendirilmi tir.

BULGULAR
Boyca Büyüme 
Ara tırma süresince elde edilen gözlem dönemlerine ait diyet gruplarının toplam boy ortalamaları Tablo 2.’de, bu 
de erlerle ilgili grafik ise ekil 1.’de verilmi tir. Tablo 2.’de görüldü ü gibi, 60 gün süren ara tırma süresince 
gruplardan elde edilen verilere bakıldı ında 15., 30. ve 45. gözlem dönemlerinde grupların ortalama boy de erleri
bakımından herhangi bir fark ortaya çıkmamı tır (P>0.05). Ara tırmanın 60. gününde grupların ortalama boy 
de erlerine bakıldı ında, gruplar arasında istatistiksel olarak fark oldu u saptanmı tır (P<0.05). Alanin ve metiyonin 
katkılı yemlerle beslenen gruplar, kontrol grubuna oranla boyca daha iyi bir geli im göstermi tir.

Tablo 2. Farklı Diyetlerle Beslenen Balıkların Toplam Boy Ortalamaları (cm) 
Table 2. Lenght of the fish fed various diets (cm) 

Gözlem Dönemleri 
Diyet
Grupları 0. gün 15. gün 30. gün 45. gün 60.gün 

Kontrol 10.02 0.11a 10.13 0.21a 10.39 0.21a 10.58 0.23a 10.62 0.24a

%0.5 M 10.02 0.11a 10.28 0.18a 10.68 0.18a 11.14 0.19a 11.87 0.19b

%1 M 10.02 0.11a 10.41 0.25a 10.53 0.23a 10.91 0.23a 11.41 0.25b

%1.5 M 10.02 0.11a 10.40 0.25a 10.72 0.22a 11.14 0.22a 11.60 0.26b

%0.5 A 10.02 0.11a 10.28 0.20a 10.58 0.18a 11.00 0.19a 11.37 0.19b

%1 A 10.02 0.11a 10.20 0.18a 10.40 0.21a 10.90 0.19a 11.36 0.18b

%1.5 A 10.02 0.11a 10.23 0.19a 10.46 0.20a 10.81 0.20a 11.31 0.22b

%0.5M+A 10.02 0.11a 10.10 0.13a 10.53 0.18a 11.00 0.21a 11.46 0.22b

%1 M+A 10.02 0.11a 10.60 0.28a 10.76 0.26a 10.98 0.27a 11.38 0.26b

%1.5M+A 10.02 0.11a 10.48 0.24a 10.93 0.23a 11.27 0.22a 11.58 0.23b
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ekil 1. Farklı Diyetlerle Beslenen Balıkların Toplam Boy Ortalamaları (cm) 
Figure 1. Lenght of the fish fed various diets (cm) 

A ırlıkça Büyüme 
Ara tırma süresince elde edilen, gözlem dönemlerine ait diyet gruplarının toplam a ırlık ortalamaları Tablo 3.’de, bu 
de erlerle ilgili grafik ise 2.’de verilmi tir. Tablo 3.’den de görülece i gibi 15. ve 30. gün sonunda yapılan tartımdan 
elde edilen canlı a ırlık de erlerine göre, gruplar arasında istatistiksel olarak fark saptanmamı tır (P>0.05). 45. gün 
sonunda yapılan tartımdan elde edilen canlı a ırlık de erlerine göre, gruplar bütün olarak ele alındı ında DL-metiyonin 

ve DL-alanin içeren diyetlerle 
beslenen deneme grupları kendi 
aralarında benzerdir (p>0.05). 
ancak %0.5 metiyonin ve %1.5 
alanin+metiyonin içeren yemlerle 
beslenen gruplar ile kontrol grubu 
istatistiksel olarak fark bulunmu tur
(P<0.05). Buna göre en iyi büyüme, 
%0.5 metiyonin içeren diyetle 
beslenen grupta olmu
(20.83 1.17), bu grubu, %1.5 
alanin+metiyonin içeren diyetle 
beslenen grup izlemi tir
(20.54 1.26).

Ara tırmanın 60. gününde 
gruplardan elde edilen canlı a ırlık
ortalamaları arasında yapılan
istatistiki kar ıla tırmalara göre, en 
dü ük geli me kontrol grubunda 

olmu tur. Di er gruplarda kontrol grubuna göre daha iyi bir büyüme gerçekle mi  ve kendi aralarındaki farkın
istatistiksel olarak önemli olmadı ı belirlenmi tir (P>0.05). 

Tablo 3. Farklı Diyetlerle Beslenen Balıkların Toplam A ırlık Ortalamaları (g) 
Table 3. Weight of the fish fed various diets (g). 

 Gözlem Dönemleri 

Diyet
Grupları

0. gün 15. gün 30. gün 45. gün 60.gün 

14.13 0.83a 14.52 0.95a 15.64 1.07a 16.59 1.20a 16.97 1.41a

%0.5 M 14.13 0.83a 16.56 1.07a 18.91 1.12a 20.83 1.17b 24.77 1.29b

%1 M 14.13 0.83a 16.37 1.08a 17.92 1.15a 19.69 1.29ab 22.14 1.33b

%1.5 M 14.13 0.83a 16.74 1.06a 18.16 1.06a 20.60 1.11b 22.92 1.31b

%0.5 A 14.13 0.83a 15.38 0.83a 16.87 0.91a 19.64 1.08ab 21.47 1.12b

%1 A 14.13 0.83a 14.27 0.91a 16.11 1.03a 19.13 1.02ab 22.41 1.07b

%1.5 A 14.13 0.83a 15.50 1.00a 17.55 1.14a 19.22 1.23ab 22.15 1.37b

%0.5M+A 14.13 0.83a 15.05 0.75a 17.15 1.08a 20.52 1.23b 21.86 1.31b

%1 M+A 14.13 0.83a 17.35 1.30a 18.38 1.25a 19.87 1.33ab 21.83 1.48b

%1.5M+A 14.13 0.83a 16.21 1.03a 18.64 1.16a 20.54 1.26b 22.26 1.37b
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Figure 2. Lenght of the fish fed various diets (g) 

Yem De erlendirme Oranı (YDO), Günlük Canlı A ırlık Kazancı (GCAK) ve Spesifik Büyüme Oranı (SBO) 
Deneme sonunda ara tırma gruplarından elde edilen günlük canlı a ırlık kazançları (GCAK, g/gün), spesifik büyüme 

oranları (SBO, %/gün) ve yem de erlendirme oranları (YDO) Çizelge Tablo 4.’de verilmi tir.

Çizelge 4. Deneme sonunda saptanan GCAK, SBO ve YDO De erleri

Table 4. DGR, SGO and FCR value determined at the and of the trial 

Tablo 4.’de de görüldü ü gibi 
GCAK en yüksek de er, %0.5 
metiyonin içeren diyetle 
beslenen grupta (0.17 0.01)
saptanmı tır. Bu grubu, %1.5 
metiyonin içeren diyetle 
beslenen grup (0.14 0.01)
izlemi tir. Bu iki grup arasında
istatistiki olarak fark 
saptanmamı tır (P>0.05). En 
dü ük GCAK ise kontrol 
grubunda belirlenmi tir.
Kontrol grubu ile %0.5 ve %1.5 
metiyonin içeren diyetle 
beslenen gruplar arasındaki

farkın istatistiki açıdan önemli oldu u saptanmı tır (P<0.05). 

Ara tırma sonunda kontrol grubunun en dü ük SBO de erine sahip oldu u belirlenmi tir (0.31 0.01). SBO de erleri,
DL-metiyonin ve DL-alanin içeren diyetlerle beslenen gruplarla kontrol grubu arasında istatistiki olarak farklı
bulunmu tur (P<0.05). DL-metiyonin ve DL-alanin içeren diyetlerle beslenen gruplara ait SBO de erleri kendi 
aralarında benzer bulunmu tur (P>0.05). Bu gruplar arasındaki SBO de erleri 0.69 0.15 ile 0.94 0.01 arasında de i im 
göstermi tir.  En dü ük yem de erlendirme oranı %0.5 metiyonin içeren diyetle beslenen grupta (1.60 0.20)
gerçekle mi tir. Daha sonra en iyi yem de erlendirme oranı sırasıyla, %1.5 metiyonin (1.90 0.01), %1 alanin 
(2.03 0.18), %1.5 alanin+metiyonin (2.04 0.01), %1 metiyonin (2.12 0.24), %1.5 alanin (2.21 0.52), %0.5 
alanin+metiyonin (2.22 0.28), %1 alanin+ metiyonin (2.25 0.33), %0.5 alanin (2.60 0.61) ve kontrol grubunda 
(6.15 1.04) belirlenmi tir. Deneme süresince %1.5 metiyonin ve % 0.5 alanin+ metiyonin gruplarında, ya ama oranı
%90.47 9.52, di er gruplarda %100 0.00 olarak belirlenmi tir. Bu durumun, ölçümler sırasındaki muamelelerden 
kaynaklandı ı dü ünülmektedir. 

Diyet
Grupları GCAK (G/GÜN) SBO (%/GÜN) YDO YO (%) 

KONTROL 0.01 0.01a 0.31 0.01a 6.15 1.04a 100 0.00a

%0.5 M 0.17 0.01b 0.94 0.01b 1.60 0.20b 100 0.00a

%1 M 0.13 0.01ab 0.75 0.01b 2.12 0.24b 100 0.00a

%1.5 M 0.14 0.01b 0.82 0.01b 1.90 0.01b 90.47 9.52a

%0.5 A 0.12 0.01ab 0.69 0.15b 2.60 0.61b 100 0.00a

%1 A 0.13 0.01ab 0.78 0.01b 2.03 0.18b 100 0.00a

%1.5 A 0.13 0.01ab 0.77 0.12b 2.21 0.52b 100 0.00a

%0.5 M+A 0.13 0.01ab 0.73 0.01b 2.22 0.28b 90.47 9.52a

%1 M+A 0.12 0.01ab 0.73 0.01b 2.25 0.33b 100 0.00a

%1.5 M+A 0.13 0.01ab 0.78 0.01b 2.04 0.01b 100 0.00a
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TARTI MA VE SONUÇ 
Deneme sonunda, cezbedici madde içeren diyetlerle beslenen bütün gruplar kontrol grubuna göre daha iyi bir canlı
a ırlık artı ı kazanmı tır. DL-metiyonin ve DL-alanin içeren diyetlerle beslenen grupların her biri benzer etki 
sa lamı lardır. Benzer ekilde, DL-alanin ve DL-metiyonin karı ımı içeren diyetlerle beslenen gruplar da aynı etkiyi 
sa lamı lardır.

Bu ara tırmanın sonucuna benzer bulgular, birçok ara tırmacı tarafından bazı balık türleri için ortaya konmu tur.
Mackie ve Mitchell (1985)’in belirtti ine göre Lindstedt (1971), kimyasal olarak yem almaya te vik eden aktivatörlerin, 
terminolojisini yapmı tır. Bu çalı mada kullanılan kimyasal maddenin niteli ine göre genelle tirildi inde, bir cezbedici 
madde hayvanın yem kayna ına yönelmesine neden olur, yem alma olayını te vik eder ve daha sonra yemlerin mideye 
indirilmesi ve yem alımının devam etmesini sa lar. Bununla birlikte negatif etkideki bir kimyasal madde (caydırıcı
madde) canlının yem kayna ından uzakla masına, yem alımının durmasına neden olur. Rosenthal ve Jansen (1979), 
balıklar için yem alımı caydırıcılarının büyük bir kısmını karasal bitkilerin içerdi ini, Carr. ve ark. (1996), yem alımını
uyardı ı bilinen cezbedici maddelerden 5 tanesinin (glisin, alanin, prolin, arjinin ve betain) yumu akça ve kabukluların
temel doku bile eni oldu unu saptamı lardır. Bazı kimyasallar balıklar için besleme açısından uyarıcı maddelerdir. 
Fakat bu durum türden türe farklılık gösterir. Farklı türler için caydırıcı etkiye sahip olabilirler. Örne in; L-prolin ve L-
alanin kahverengi alabalıklar için uyarıcı etkiye sahiptir (Mearns, 1986), fakat bu maddeler gökku a ı alabalı ı
üzerinde caydırıcı etkiye sahiptir (Andron ve Mackie, 1978). 

Mackie ve ark. (1980), dil balıkları üzerinde yaptıkları çalı malarda betain, glisin ve do al aminoasitlerin, Person-le 
Ruyet ve ark. (1983), kalkan larvaları için kimyasal cezbedici karı ımların (glisin, inosin, betain, L-alanin, Lglutamik 
asit, L-arjinin) ve inosinin, Virtanen (1990), salmonlar için betain ve aminoasit karı ımlarının, Steele ve ark. (1991), 
zebra balıkları için alaninin, Ward (1991), salmonlar için baz aminoasit ve betainin, Kyuzhalov (1996), sazanlar için 13 
amino asitin (özellikle sistin, asparajin, glutamik asit, treonin ve alanin) yem alımını uyarıcı etkiye sahip olduklarını
saptamı lardır. L-aminoasit karı ımlarının yem alımını uyarıcı etkileri üzerine yapılan çalı malar sonucunda; Andron ve 
Mackie, (1978) gökku a ı alabalı ı için, Mackie (1981), yassı balıklar için, Saglio ve ark. (1990) adi sazan için yem 
alımını olumlu yönde etkiledi ini saptamı lardır. Xue ve Cui (2001), yaptıkları çalı mada balık unuyla beslenen 
sazanların et ve kemik unuyla beslenenlere göre daha yüksek oranda yem aldıklarını, fakat bu farklılı ın sadece betain, 
glisin ve L-metiyonin içeren diyetlerde oldu unu belirlemi lerdir.

Bu çalı mada da, diyete cezbedici madde olarak DL-metiyonin ve DL-alanin ilave edilmesinin, sazan fingerliklerinin 
yem alımlarını olumlu yönde uyardı ı ve sonuçta kontrol grubuna göre, daha yüksek boyca büyüme ve a ırlık artı ı ile 
sonuçlandı ı bulunmu tur. Bu çalı mada alanin ve metiyoninin cezbedici özelli e sahip oldukları ortaya çıkmı tır. Yem 
de erlendirme oranının kontrol grubuna göre cezbedici madde ilaveli rasyonlarla beslenen gruplarda daha iyi olması,
aynı ekilde GCAK ve SBO yönünden de cezbedici madde ilaveli rasyonlarla beslenen gruplardan elde edilen 
de erlerin kontrol grubuna göre daha iyi bulunması bu diyetlerde yer alan cezbedici madde olarak bilinen 
tatlandırıcıların, balıkların tat alma duyularını uyarmalarından ve sevilerek alınan besinlerin daha iyi bir sindirim ve 
de erlendirmeye u ramasından kaynaklandı ı dü ünülmektedir. Bu bulgular üphesiz sazan yeti tiricili inde dikkatle 
üzerinde durulması gereken hususlardır.
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ALTERNAT F B R TÜR OLARAK LAHOS (Epinephelus spp. L. 1758) BALIKLARININ 
LARVAL YET T R C L K ÇALI MALARI

H. OKAN KAMACI1, AH N SAKA1, KÜR AT FIRAT1

1Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Yeti tiricilik Bölümü, 35440 skele-Urla/ ZM R

ÖZET 
Hızlı geli en deniz balıkları üretim sektörünün yapısı incelendi inde yumurtadan üretimi yapılan levrek ve çipura gibi 
balıkların yanında ekonomik de ere sahip farklı türlerin de yeti tiricili inin yapılması gündeme gelmi tir. Lahos 
balıkları et kalitesi yüksekli i, dayanıklılık ve hızlı geli im özelliklerinden dolayı yo un yeti tiricilik çalı maları için 
ideal bir alternatif tür olmaktadır. Yıllardır Uzakdo u ve Pasifik Okyanusunda kıyısı bulunan ülkelerde yeti tiricilik
çalı maları do adan yavru toplanması ve a  kafeslerde üretiminin yapılması eklinde sürdürülmektedir. Son 10 yıldır
srail, spanya gibi Akdeniz ülkelerinde de kontrollü artlar altında larval yeti tiricilik çalı maları ba lamı  ve ba arıya

ula mı tır. Ancak yine de lahos balıklarının üretiminde ilk sırayı Uzakdo u ülkeleri almaktadır. Lahos balıkları genelde 
ta lık, kayalık, kum ve çamurlu diplerde ya amlarını sürdürmektedirler. Ortalama olarak 20-200m derinliklerde ya ayan
bu balıklar protogynous hermafrodit özellik gösterirler. Lahos yumurtaların çapı ortalama 750-850 µ civarındadır.
Yeti tiricilik artlarında lahos balıklarından yumurta alımı kolay olmamaktadır. Fakat yapılan çalı malarda hormon 
uygulamaları ile yumurta alımı sa lanmaktadır. Yumurtalar 25–27°C’de inkubasyona alınırlar. Bu sıcaklıkta
yumurtaların inkubasyonu yakla ık 3–4 gün arasında sürer. Bu süre sonunda yumurtadan çıkan larvaların boyları 2–3 
mm. arasındadır. Larvaların beslenmesi, a ız açıklıkları oldukça ufak oldu u için, ye il su tekni i (Nannochloropsis sp. 
ve Tetraselmis sp.) ile birlikte ilk günler Bivalve larvaları ve S-type rotifer, daha sonra L-type Rotifer, Artemia nauplii, 
Artemia metanauplii, mikropartikül yemler ile yapılmaktadır. Lahos larvaları 33. günün sonunda larval dönemi 
bitirmekte ve metamorfoz dönemine girmektedirler. Bu dönemde balıkların boyları 25 mm’ye ula maktadır. Yine 
yapılan çalı malarda larvalar 50. güne ula tıklarında boyları ortalama 7 cm olmaktadır. Larval yeti tiricilikte ba arının
anahtarı ilk besleme periyodundaki ya ama yüzdesini arttırmaktır. Bu gerçekle tirildi i takdirde lahosların toprak havuz 
ve a  kafesler gibi tüm kültür ortamlarında yüksek stok yo unlu unda yeti tiricili i yapılabilmektedir.Ülkemizin do al
faunasında bulunan iki farklı lahos türü (Epinepheus aeneus ve Epinephelus alexandrinus) üzerine yapılacak çalı malar 
ile yılda ortalama 600–650 gr gibi bir a ırlı a ula abilen ve kültür artlarına dayanıklı bu türün ekonomimize 
kazandırılması sa lanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Lahos, yumurta, larva, yeti tiricilik, larval geli im. 

ABSTRACT
Larviculture Studies of Groupers (Epinephelus spp. L. 1758) As an Alternative Species 
During the 80’s, marine fish culture studies was started and became economically important sector in our country. 
Firstly, sea bream juveniles were collected from nature and fed up in net cages. After that, sea bass larviculture was 
started and been continued rapidly. Most grouper species bring high prices in local or export markets, and thus are an 
attractive culture proposition for coastal aquaculture farmers. Groupers (Epinephelus sp.) are endemic fish distributing 
in many region of world. Because of having high economic value, there are several number of culture studies in the Far-
East and Indo-Pacific country for years. In the Mediterranean region, culture studies are started and continued in Spain, 
France and Israel during the last ten years successfully. Groupers generally live in rocky and muddy bottom to between 
20-2000 m depth. They are protogynous hermaphrodite fish. Grouper eggs have about 750-850µ diameter. Spawning 
and catching are main problem for culture of this species, but these problems can be solved with injection of hormone. 
Eggs are incubated at 25-27 °C and hatching of eggs are occurred between 3-4 days. Larvae have 2-3 mm length after 
hatching. Grouper eggs and newly hatched larvae are very sensitive to stress and handling. Handling mortality is 
minimized by handling only Neurula stage eggs (after the formation of the optic vesicles) and by stocking eggs into the 
culture tanks 2 hours before hatching so that the larvae need not be handled (Rimmer et al., 2000). Grouper larvae are 
stocked at relatively high density: 20–30 per liter (Ruangpanit,1993; Duray et al., 1996) up to 50 per liter (Aslianti, 
1996). Larvae are sensitive to light during the early stages of their development and are generally kept in dark 
conditions. Because of having small mouth, larvae start to feed with small-rotifer or bivalve larvae adding microalgae 
such as Nannochloropsis sp. and Tetraselmis sp.. Besides, during the larval period, large-rotifer, Artemia nauplii, 
Artemia metanauplii and microparticle feed are used. Larvae metamorphose into juvenile at the end of the about 33 days 
and have 25 mm length at this stage. Larvae are able to reach 7 cm length at the end of the 50 days. For larviculture of 
groupers, larval success is depending on the first feeding success. If it is doing well, groupers will be grown in culture 
environment such as ponds or cages with high survival rates. Recent improvements in hatchery production technology 
for high-value marine finfish species such as groupers have led to an increased interest in setting up hatcheries to 
produce fingerlings for aquaculture. However, the technologies for production of grouper were not yet commercially 
viable and a range of research issues were identified as high priority for the development of aquaculture production 
technology for groupers. It was also apparent that there were limited opportunities for interaction amongst many 
grouper researchers in the region and that improved communication and collaboration would reduce duplication and 
increase resource utilization. 
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G R
Yüksek ekonomik de ere sahip olan deniz balıklarının kültüre alınması çalı maları son 20–25 yıldır hızla devam 
etmektedir. Geli en deniz balıkları üretim sektörünün yapısı incelendi inde yumurtadan üretimi yapılan levrek ve 
çipura gibi balıkların yanında ekonomik de ere sahip farklı türlerin de yeti tiricili inin yapılması gündeme gelmi tir.
Ba ta levrek (D. labrax) ve çipura (S. aurata) balıklarının yeti tiricili i olmak üzere, mercan ve sinarit gibi alternatif 
deniz balıkları üretiminde ba arı oranı yapılan bilimsel ara tırmalar ile birlikte gün geçtikçe artmaktadır.

Lahos balıkları da alternatif yeti tiricili e aday ekonomik bir deniz balı ı türüdür. Yeti tiricili i özellikle Asya kıtasında
denize sınırı bulunan birçok ülkede yaygın bir ekilde yapılmaktadır. Bulundu u bölgeye endemik olmasına ve birçok 
alt türü bulunmasına ra men lahos balıkları yerel ve yurtdı ı balık marketlerinde yüksek fiyatlarda de er bulmaktadır.
Öncelikle do adan yavru toplanması yolu ile Asya-Pasifik’te yeti tiricilik çalı maları ba lamı  ve bunu srail, spanya
gibi Akdeniz ülkelerinde kültür ortamında yeti tiricili i üzerine ara tırmalar izlemi tir. Fakat yine de lahos 
yeti tiricili inde üretim miktarı olarak ilk sırayı Uzakdo u ülkeleri almaktadır.

Akdeniz deniz balıkları üretiminde levrek ve çipura balıkları en büyük payı almaktadır. Yıllık 100 bin ton üretim 
hacmine sahip olması nedeni ile satı  fiyatları a a ı dü en ve çok tercih edilen bu iki tür gibi lahos balıkları da öncelikle 
yüksek geli im oranı ile bu özelliklere sahip olacak di er bir alternatif tür adayıdır. Lahos balıkları arzu edilen 
tatlarından, dayanıklılık ve hızlı geli im özelliklerinden dolayı yo un yeti tiricilik çalı maları için ideal bir alternatif tür 
olmaktadır.

Yüksek geli im özelli ine sahip olan lahos balıkları larva yeti tiricili indeki dü ük ba arı a ılması gereken çalı ma 
konuları arasındadır. Bu konuda birçok bilimsel ara tırma yapılmaktadır. Fakat alt tür farklılı ının fazlalı ı nedeni ile 
ayrıntılı olarak incelendi inde tek bir alt tür üzerine yeterli miktarda ara tırmanın bulunmadı ı ortaya çıkmaktadır.
Yeti tiricilik ortamına ve suni yemlere kolay uyum sa laması böyle büyük bir balık türü için önemli özelliklerinden 
birisidir. Bu özelli inden dolayı üretim miktarının daha yüksek ba arıya ula masına yardımcı olacak ara tırmaların
yapılmasında kolaylık sa lamaktadır. Artık biyolojik özellikleri ve ihtiyaçları yapılan ara tırmalarla kesin bir ekilde
ortaya konulmu  (Brusle, 1985) lahos balıkları üzerine yapılan larva yeti tiricilik çalı malarının da artması ile bu tür 
yeti tiricilik sektöründe yerini alacaktır.

Lahos Balıklarının Genel Özellikleri 

Phylum   : Vertebrata 
Super Classis  : Gnathostomata 
Classis   : Osteicthyes 
Ordo   : Perciformes 
Familya  :  Serranidae 
Subfamilya  : Epinephelidae 
Genus   : Epinephelus sp. 

Lahos balıkları yaygın olarak tüm okyanuslarda, tropik ve 
subtropik sularda yayılım gösterirler ( ekil.1). Demersal türlerdir. Serranidae familyasına ait en iri türler arasındadır.
Görünü  itibarı ile çe itli renklere sahip olan lahoslar, ülkemizde genellikle ye ilimsi-gri bir renge sahiptirler. Benekli 
az yada çok belirgin ardarda sıralanmı  dikme siyah bantlar ve sıralı noktalar ile ba  kısımlarında iki yada üç adet oblik 
çizgi bulunmaktadır.

Lahos balıkları genelde ta lık, kayalık, kum ve çamurlu diplerde ya amlarını sürdürmektedirler. Ortalama olarak 20-
200m derinliklerde ya ayan bu tür, ülkemiz sularında özellikle kayalık sahillerde 8-12m’lerde görüle bilmektedirler. 
Yavru lahos balıklarına Posidonia ve Cycmodocea türü bitkilerle örtülü yerlerde rastlanmaktadır. Ayrıca bu balıkların
ya ama ortamlarına çok sadık balıklar oldukları bilinmektedir. Lahos türleri genellikle bulundukları bölgelerden 
ayrılmamaktadırlar. Bu balıkların fırsatçı karnivor olarak adlandırılan bir beslenme özelli i vardır. Lahos balıkları do al
ortamında asıl besinlerini Cephalopoda, Crustacea ve nvertebrata sınıfı canlılar olu turmaktadırlar. Ayrıca küçük 
balıklarla da beslenmektedirler. 
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Bu balıklar, su sıcaklı ı 15–30°C 
olan sub-tropikal bölgelerde sıkça
bulunurlar. Yakın akrabası olan 
levrek balıkları gibi geni  tuzluluk 
aralıklarında ya ayabilirler. Bu 
tuzluluk aralı ı genelde ‰ 2.5–
45.5 arasında olmaktadır. Lahos 
balıklarında en iyi geli imin ‰ 35 
tuzlulukta oldu u bildirilmi tir.
Yine yapılan denemeler sonucunda 
bu balıkların en iyi 20–26°C 
sıcaklık aralı ında geli tikleri
bulunmu tur. Bu da genelde 
bulundukları bölgelerin genelde 
tropikal bölgeler olmasını ve göç 
etmediklerinin bir göstergesidir. 

ekil.1. Lahos balıklarının dünya 
üzerindeki da ılımı.

The distribution of groupers in the world. 

Yukarıda ya ama ve su ortamları ile ilgili olarak bilgiler do rultusunda lahos balıkları ülkemiz sularında özellikle 
Bodrum, Güllük, Antalya ve Adana olmak üzere Güney Ege ile Akdeniz Bölgeleri denizlerimizde ya amaktadırlar.
Bunların yanı sıra yine yakla ık olarak aynı su ve yapı özellikleri gösteren Asya’nın Filipinler, Malezya, Tayland Ve 
Japonya gibi güney kıyıları ile Amerika’da Hawaii ve Meksika kıyılarında da ılım göstermektedirler. Akdeniz’de ise 
tüm Avrupa kıyıları ile Kızıldeniz’de bulunurlar. Fakat lahos balıkları bulundukları yerlere ve ekolojik durumlara göre 
özellikle renklerinde bazı farklılıklar bulunmakta ve bu farklılıklara göre isimlendirilmektedirler. 

Anaç Özellikleri Ve Anaç Yönetimi 
Lahos anaçları di er türlerde oldu u gibi do adan tuzaklar ya da paraketeler ile yakalanmaktadır. Di iler genellikle 3–5 
kg. a ırlı ında ve 45–50 cm. boyunda buna kar ılık erkek bireyler ise, ortalama 70–85 cm. boy ve ortalama 7–10 kg. 
a ırlıkta olmaktadır. Anaçlar kültür ortamında genellikle pelet yem ile birlikte ya  yem adı verilen kıyılmı  ahtapot, 
balık gibi besinler ile beslenmektedirler. Ergin lahos balıklarının do al ortamlarında sabahın erken saatlerinde ve güne
batı ına yakın beslendikleri belirlenmi tir. Bu özellikleri ile yeti tiricilik ortamında da devamlı besleme yerine, bu 
ekilde beslendiklerinde iyi bir geli im göstermi lerdir.

Lahos balıkları protogynous hermafroditizm özelli i göstermektedirler. Yani bu balıklarda di iden erkek bireye bir 
dönü üm söz konusudur. Yapılan ara tırmalar sonucunda di i bireyler e eysel olgunlu a ortalama 5 ya ında ve erkek 
bireyler ise ortalama 7–8 ya ında ula maktadırlar. E eysel olgunlu a ula an bireyler su sıcaklı ına ba lı olarak 
genellikle Mayıs-Temmuz ayları arasında üreme gösterirler. Ülkemiz sularında ise üreme sezonları A ustos-Eylül ayları
arasındadır.

Erkek bireylerin çok büyük boyutlarda olması, yakalanması ve sa lıklı bir biçimde kültür ortamına ula malarında bir 
engel olu turmaktadır. Bunun sonucunda do adan yeti kin erkek bireylerin yeti tiricilik çalı malarında kullanılmalarını
engellemektedir. Fakat hormon uygulaması ile 5-6 ya ındaki di ilerin erkek bireylere dönü türülmesi yada bu 
dönü ümün hızlandırılması mümkün olmaktadır. Ayrıca yine yurt dı ında yapılan çalı malarda hormon uygulamaları ile 
yumurta alınımı da kolayla tırılmaktadır.

Hormon ile cinsiyet dönü ümünde genellikle Metiltostesteron, LH-RH ve HCG hormonları kullanılmaktadır. Özellikle 
17  metiltestesteron uygulamalarında di i bireylerin hızlı bir ekilde erkek bireylere dönü tü ü belirlenmi tir. 0.5-1 
mg/kg vücut a ırlı ı eklinde ayda bir doz metiltesteron uygulandı ında 5ay sonunda dönü üm tamamlanmaktadır
(Tan-Ferman et al.,1994). Bunun yanında silastik implant (deri altı) kapsüller içinde 4 mg/kg vücut a ırlı ı dozunda 
yapılan hormon uygulamalarında ise 7-10 hafta arasında cinsiyet dönü ümü bildirilmi tir (Marte et al., 1995). Cinsiyet 
dönü üm çalı malarında ya  ve balık büyüklü ü en önemli etkenlerdir. 3 ya ındaki di i bireylere yapılacak hormon 
uygulamaları sonucu 2 ayda dönü üm gerçekle ebilmektedir. Fakat ya  ve a ırlık artıkça dönü üm 10 aya kadar 
uzamaktadır. Ayrıca yapılan ara tırmalarda dönü üm için kullanılacak bireylerin minimum 1.5 kg a ırlı a sahip 
olmaları gerekti i belirtilmektedir (Quinitio et al., 1997). 

Di ilerden yumurta alınımında ise çe itli yöntemler uygulanmakta ve ba arılı sonuçlar elde edilmektedir (Tablo.1). 
Genellikle HCG ve GnRHa hormonları kullanılmakla beraber son yıllarda teknolojinin ilerlemesi sayesinde implant 
(deri altı) hormonlar uygulanarak da yumurta alınmaktadır.
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Tablo.1. Di i lahos anaçlarına uygulanan hormon enjeksiyon yöntemleri. 
   The treatment of hormone injection to female grouper breeders. 

UYGULAMA LK DOZ SON DOZ 
BEKLEME
PER YODU
(SAAT)

1 500 IU HCG 1000 IU HCG 12-24 

2 10 µg/kg GnRHa 10 µg/kg GnRHa 24 

3 15 µg/kg LHRH + 14 µg/kg HCG  12 

4 25 µg/kg GnRHa / .H. (5 mm deri altına)  12-24 

Anaç balıklar kültür ortamında15 m3’lük silindir tanklara m3’e 4–5 kg olacak ekilde stoklanırlar. Di i ve erkek bireyler 
genellikle 3:1 oranında stoklanırlar. Lahos balıklarında di iler ortalama 200.000–700.000 adet/kg. oranında yumurta 
vermektedirler. lginç olarak, yapılan gözlemler sonucunda bu balıkların ya ı lı havalarda yumurta verimlerinde 
belirgin bir artı  oldu u belirlenmi tir. Kültür artlarında yumurta alımı genelde do al yolla gerçekle ememektedir. Bu 
sebeple hormon uygulamaları ile yumurta geli imi sa lanmakta ve sa ım yolu ile alınan yumurtalar suni döllenme ile 
döllenmektedirler. 

Lahos anaçları 24–30°C sıcaklıkta ve ‰36–40 tuzlulukta bulundurulmalıdır. Çözünmü  oksijen miktarı ise 6–8 mg/lt 
olmalıdır. Anaçların beslenmesinde iyi bir yumurta verimi için; pelet yemler ile beslenme oranı %1–3/C.A. ve ya  yem 
ile besleme oranı %5–10/C.A. olacak ekilde bir besleme yapılmalıdır (C.A.: Canlı A ırlık).

Yumurta Özellikleri Ve nkubasyon 
Yeti tiricilik artlarında lahos balıklarından yumurta alımı kolay olmamaktadır. Lahos yumurtaların çapı yakla ık 750–
850µ büyüklü ündedir. Ayrıca yumurtalar tek ya  damlasına sahiptir ve ya  damlasının büyüklü ü ortalama 175–
200µ’dur. Yumurtaların boyutları, balıkların büyüklü ü göz önüne alındı ında oldukça küçüktür. 

Yumurtalar genellikle döllenmeden 15–30 saat sonra açılırlar. Bu açılım zamanı alt türlere ve bunların inkubasyon 
sıcaklıklarına göre de i im göstermektedir. Örne in ülkemiz sularında bulunan E. aeneus türünde açılım 25 saatte 
olmaktadır. Yumurtalar ve larvalar stres ve ellenmeye kar ı oldukça hassastırlar. Ellenme sonrası ölümler sadece 
neurula evresi sırasında yapılacak uygulamaların yapılması ile önlenebilir (göz olu umundan sonra). 

Çe itli yöntemlerle anaçlardan alınan yumurtalar 25–27 °C’de inkubasyona alınırlar. 500µ göz açıklı ına sahip 
inkubatörlerde ve bu sıcaklıklarda yumurtaların inkubasyonu yakla ık 1–2 gün arasında sürmektedir. Yumurtalar farklı
stok yo unluklarında stoklanmaktadır. Yapılan ara tırmalarda 400–500 yumurta/lt stok yo unlu unda en iyi açılımın
oldu u belirlenmi tir. Ayrıca inkübatörlere 100 ml/dakika havalandırmanın açılımı arttırıcı olumlu etkisi oldu u
belirtilmektedir (Toledo et al., 2004). Dünyada çe itli endemik lahos türleri üzerine yapılan çalı malarda, 26 °C’de 
inkubasyon süresi 26.9 saat, 30 °C’de 22.1 saat ve 31–34 °C’de 15–17 saat olarak bulunmu tur. Bu süreler sonunda 
yumurtadan çıkan larvaların boyları 2–3 mm arasında olmaktadır ( ekil.2). Bunun yanında lahos yumurtalarının
embriyolojik geli im dönemleri de yapılan ara tırmalar sonucu belirlenmi tir (Tablo 2). Bu safhaların belirlenmesi 
ellenme sonrası ölümlerin engellenmesinde önemli olacaktır.

ekil.2. Lahos yumurtaları ve yumurta açılımı (Glamuzina et al., 2000). Grouper eggs and egg hatching (Glamuzina et 
al., 2000). 

Larval Yeti tiricilik Özellikleri 
Yumurtadan Çıkan Lahos Larvaların Vitellüs Keselerindeki Endojen Besin Rezervlerini Tüketmeleri, 25–27 °C 
sıcaklıklarda yakla ık 3–4 gün sürmektedir. Besin keselerini tüketen larvalar 7.5–8.3 pH, 4-8 mg/l çözünmü  oksijen, 
‰35-38 tuzluluk ve 26-32°C sıcaklı ın sa landı ı larval yeti tiricilik ortamlarına alınmaktadırlar.
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Tablo.2. Lahos yumurtalarını 25 °C’de embriyolojik 
geli imi (Glamuzina et al., 2000). 
   The embryonic development of grouper egg at 
25°C (Glamuzina et al., 2000). 

Larvalar 2–3 m3’lük silindir-konik tanklara ya da 6–
10 m3’lük silindir larva tanklarına stoklanırlar.
Larvalar yumurtadan çıkmadan 2 saat önce elleme 
stresini önlemek için larva tankına alınırlar. Lahos 
larvaları 20-30 larva/lt olacak ekilde stoklandıkları
gibi (Ruangpanit, 1993; Duray et al., 1996) ve 50 
larva/lt eklinde de stoklanmaktadır (Aslianti, 1996). 
I ı a kar ı oldukça hassas olan yumurta ve larvalar 
karanlık ortamda tutulurlar. Larval periyotta ise 
tankların ı ıklandırması 40 watt’lık flouresan 
ampullerle yapılmaktadır. Lahos larvalarında 500-
600 lüks gibi yüksek ı ık iddetlerinin ba arıyı
arttırdı ı belirtilmektedir (Toledo et al., 2004). 

Lahos larvalarına birçok ara tırmada çe itli ekillerde
besleme protokolleri uygulanmaktadır. Bu uygulamaların ortak özellikleri ilk 10–12 gün ye il su (Alg) uygulanmasıdır.
Bu uygulamada genellikle Nannochloropsis sp. ve Tetraselmis sp. türü algler kullanılmaktadır. Silindir eklinde olan 
larva tanklarına Nannochloropsis oculata 500x103 ve Tetraselmis sp. 100-500x106 miktarında verilir (Watanabe et al., 
1996, Rimmer et al., 2000). Larvaların a ız açıklıkları oldukça ufak oldu u için bunlara ye il su tekni i ile birlikte ilk 
günler Bivalve ya da Copepod larvaları (30–35µ) verilmektedir. Bu canlılar ile dı ardan canlı yem alımına alı tırılan
larvalara daha sonra sırası ile SS-type Rotifer, S-type Rotifer, Artemia nauplii, Artemia metanauplii ve mikropartikül 
yemler verilmektedir. Temel olarak larval beslemede kullanılan iki tür protokol bulunmaktadır. Bunlar yarı entansif ve 
entansif yeti tiricilik protokolleridir ( ekil. 3, 4). 

Lahos larvalarına ilk besleme yeti tiricilikte kar ıla ılan en büyük sorunlardan birisidir. Çünkü lahos larvaları oldukça 
küçük a ız açıklı ına sahiptirler. Bu nedenle özellikle SS-type rotifer bu larvalar için oldukça uygundur (<90 µ). Levrek 
ve çipura kültürlerinde kullanılan S-type rotifer, lahos larvalarının sindirimine uygun de ildir. lk beslemede rotifer 
miktarı 10-20 adet/ml eklinde uygulanır (Tamaru et al., 1995). 10. günden sonra artemia ortamda 1–3 adet/ml olacak 
ekilde verilmeye ba lanır. Bu miktar 25–35. güne kadar 7–10 adet/ml’ye kadar yava  bir ekilde arttırılır. 35–40. 

günlerden sonra kıyılmı  balıketi ya da mikropartikül yemler ile beslenen yavrular oldukça hızla geli meye devam 
ederler. Fakat buna kar ılık larva ya ama ba arısı oldukça dü ük kalmaktadır (Tablo.3, 4). 

Lahos larvaları sıcaklı a ba lı olarak ortalama 33. günün sununda larval dönemi bitirmekte ve metamorfoz dönemine 
girmektedirler. Bu dönemde balıkların boyları 25 mm’ye ula maktadır ( ekil.5). Yine yapılan çalı malarda larvalar 50. 
güne ula tıklarında boyları 7 cm’ye ula tı ı bildirilmi tir. Bu da ilk yumurtadan çıktıklarında boyları çok küçük olan bu 
balıkların buna kar ılık ne kadar iyi geli tiklerini göstermektedir. Yine yapılan ara tırmalarda, bu balıkların 6. ay 
sonunda 800 gr. a ırlı a ula tı ı belirlenmi tir.

Tablo.3. Farklı lahos türlerinin yumurta açılımı ve larva ya ama oranları.
     Egg hatching and larval survival rates of different grouper species. 

TÜRLER
YUMURT
A ÇAPI 
(mm) 

YUMURTADA
N ÇIKMA 
SÜRES  (saat) 

YUMURTADA
N ÇIKMA 
ORANI (%) 

LARVA
BOYU
(mm) 

LARVAL
DÖNEM 
(gün)

LARVAL
YA AMA 
YÜZDES  (%) 

E akaara 0.7–0.82 - 30–70 1.4–1.6 45–50 15 

E. fuscoguttatus 0.85–0.92 
18–19 (28–
30°C) 

95 1.8–2.8 30–38 0–10 

E. malabaricus 0.8–0.9 
17–19 (26–
30°C) 

20–70 1.63 50–60 0–9 

E. tauvina 0.73–0.90 

20–22 (29–
30°C) 
24–35 (20–
24°C) 

24 1.7–2.25 40–50 <2 

E. striatus 0.9–0.98 
23–25 (28°C) 
27–29 (25°C) 

79–96 - 46–70 3–5 

GEL M SAFHALARI 
(25°C) 

ZAMAN (saat) BOY (mm)

Döllenmi  yumurta - 0.938±29 
2’li Blastomer 1.00  
4’lü Blastomer 1.15  
8’li Blastomer 1.30  
16’lı Blastomer 1.55  
32’li Blastomer 2.20  
64’lü Blastomer 2.50  
Morula 4.40  
Gastrula 7.50  
Neurula 12.00  
Somit ve Optik Kese 
Olu umu 

15.00

Embryo Hareketi 21.00  
Kalp Atı ı 23.00  
Yüzgeç Olu umu 23.00  
Yumurtadan çıkı  %10 24.15  
Yumurtadan çıkı  %95 28.00 1.76±0.048
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Tablo.4. Larval dönem boyunca lahos balıklarının ya ama yüzdeleri.  
Survival rates of groupers during larval stage. 

 GÜN 
YA AMA YÜZDES

(%) 

LK STOK 1 100 
LK BESLEME 4 40 
LK BESLEME SONRASI 6 20 

ARTEM A LE BESLEME 10 15 
25. GÜN ÖLÜMLER  25 12 
SÖRVAJ 35 10 
SATI  60 5 

ekil.3. Yarı entansif larva yeti tiricili inde uygulanan üretim protokolü. 
   Using production protocol for semi intensive larviculture. 

ekil.4. Entansif larva yeti tiricili inde uygulanan üretim protokolü. 
   Using production protocol for intensive larviculture. 
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ekil.5. Çe itli larval dönemlerinde lahos balıkları (Fishbase). 
   Different larval stages of Groupers (Fishbase). 

SONUÇ VE ÖNER LER
lk defa 1970’li yıllarda Asya kıtasında denizden yavru yakalama ve bunların büyütülmesi ile ba layan lahos 

yeti tiricili i son yıllarda büyük ilerlemeler kaydetmi tir. leri derecede yeti tiricilik teknolojileri kullanılarak lahos 
balıkları kültür ortamında %5-7’lere varan larval üretim miktarlarında yeti tirilmeye ba lanmı tır.

Özelikle kültür artlarına dayanıklılı ı, ekonomik de erinin yüksek olması, hızlı bir geli ime sahip olması ve tüketiciler 
tarafından istekle tüketilmesi gibi avantajlara sahip lahos balıkları alternatif yeti tiricilik için ideal bir türdür. Yine de 
lahos yeti tiricili inde, larvaların küçük boyutta yem alma özelli i, erkek anaç bulunamaması, larval a amada nedeni 
bilinmeyen ölümlerin olması gibi sorunlar ile kar ıla ılsa da yapılacak yeni çalı malar ile bu sorunlar da a ılmaya 
ba lanmı tır. Do al ortamlarının yanı sıra, yeti tirme ortamında devamlı olarak do al besinin bulunamaması dolayısı ile 
ara tırıcılar bu balıkları pelet yemlere alı tırmaya çalı mı lardır. Bu ara tırmaların sonucunda lahos balıklarının
yeti tiricilik ortamında pelet yeme iyi uyum sa ladıklarını gözlemi lerdir. Böylelikle di er ticari olarak yeti tirilen
türler gibi bu balıklarında suni yeme adaptasyon davranı ının yüksek oldu u anla ılmı tır. Özellikle yem 
teknolojisindeki ilerlemeler ile yavru balıkların daha kolay beslenebilecekleri yemlerin yapılabilir olması bu sorunların
önemli bir tanesini çözecektir. 

Larval yeti tiricili in ba arısının dü ük olmasında ba lıca 3 nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki ilk beslemede 
kar ıla ılan sorunlardır. Lahos larvaları için ilk besinin ne oldu u bir netlik kazanmamı tır. kincisi özellikle 25. 
günlerde kar ıla ılan “ ok sendromu”’ dur. Bunun sebebinin besin yetersizli i oldu u dü ünülmektedir ve yüksek 
ölümlere yol açmaktadır. Özellikle besinlerdeki HUFA içeri inin az olması en büyük etkendir. Üçüncüsü ise 
kanibalizm’dir. 30–35. günlerde görülen yüksek kanibalizmin önlenmesi için boylama yapılmalıdır. Fakat boylamada 
strese yol açmakta ve sok sendromu ile kar ıla ılmaktadır (Duray et al., 1997, Lim, 1993, Rimmer et al., 2000). 

Ülkemizde bulunan kuluçkahanelerde de çipura ve levrek türlerinin yanında mercan (P. pagrus) sinarit (D.dentex) gibi 
alternatif türlerin yeti tiricili i çalı malarına ba lanılmı tır. Bu türlerin üretiminde ba arılı sonuçlar elde edilmektedir. 
Denizlerimizde bulunan E. aeneus ve E. alexandrinus türlerinin de alternatif türler kapsamına alınması dü ünülmekte 
ve do adan anaç toplama çalı maları yapılmaktadır. Geli en kuluçkahane teknolojileri ile bu türün de di er alternatif 
türler gibi ülke ekonomisine kazandırılması, yeti tiricilik problemlerinin ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir. 

Larval yeti tiricili i bilinen bilgilerin azlı ı nedeniyle çok kolay olmamasına ra men çalı maların arttırılması ile bu 
sorun giderilebilecektir. Genel davranı larının ara tırılması ve bunların yeti tiricilik ortamına uygulanması sonucunda 
lahos balıkları yılda 600 gr gibi ortalama bir a ırlı a ula ması gibi özelliklerinden dolayı ekonomik bir yeti tiricilik türü 
olmaya en önemli adaydır. Ayrıca bu türün Dünyayı Koruma Birli i’nin Denizleri Koruma Merkezi kayıtlarına göre, 
1996 yılından beri IUCN’nin kırmızı bülteninde yer almı  ve açık bir ekilde soylarının tükenmekte oldu u
bildirilmi tir (Gökçe ve ark., 2003). Bu nedenle üzerinde yapılacak birçok yeni ara tırma ile Epinephelus türünün 
tükenmesinin önüne geçilebilecektir. 
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ZEBRA Ç KL T (Cichlasoma nigrofasciatum (GÜNTHER, 1867))’ T N BAZI ÜREME 
ÖZELL KLER N N BEL RLENMES
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1Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Tayfur Sökmen Kampüsü, 31040 Serinyol/Hatay 
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ÖZET 
Zebra çiklitler’ in üreme biyolojisi kuluçkadan itibaren 90 gün boyunca ara tırılmı tır. Gonatların olu umu, ı ık
mikroskobu kullanılarak histolojik olarak incelenmi tir. Testislerin ve ovaryumların olu umunda 5’er geli im a aması,
saptanmı tır. Denemenin ba langıcında larvaların ortalama a ırlık ve uzunlukları sırasıyla 0,0018 0,0002 g ve 
0,519 0,004 cm olarak kaydedilmi tir. Deneme sonunda fryların 2,42 0,073 g a ırlık ve 5,32 0,15 cm boya ula tıkları
saptanmı tır (P 0.001). Cinsiyet oranı, 3 ay (Kuluçkadan sonra) süresince incelenen 315 bireyde, 155 erkek ve 165 di i
olarak saptanmı tır. Bu farklılık p 0.05 seviyesinde önemli bulunmamı tır. Cinsiyetlerin farklıla masının, sırasıyla
di ilerde kuluçkadan 20 gün sonra, erkeklerde ise 35 gün sonra oldu u kaydedilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Cichlasoma nigrofasciatum, histoloji, gametogenez, e ey oranı, büyüme oranı

IDENTIFICATION OF SOME REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF CONVICT  CICHLID 
Cichlasoma nigrofasciatum (GÜNTHER, 1867) 

ABSTRACT
The reproductive biology of the Convict cichlid over a period of 90 days from hatching was investigated. Gonad 
development was studied histologically by light microscopy. Five developmental stages of testes and ovaries  were 
recorded. At the beginning of the experiment the mean weight and length of larvae were recorded as 0.0018 0.0002 g 
and 0.519 0. 004 cm respectively. At the end of the experiment the fry were reached 2.42 0.073 g in weight and 
5.32 0.15 cm in length (P 0.001). Sex ratio observed in 315 fish taken during 3 months (post-hatch) was 155 male and 
165 female; this difference was not statistically significant at the p 0.05 level. Sex differentiation observed 20 days and 
35 days post-hatch for females and males respectively. 
Keywords: Cichlasoma nigrofasciatum, histology, gametogenesis, sex ratio, growth rate. 

G R
Ülkemizde akvaryum balıklarına olan ilgi her geçen gün arttı ı halde yapay yol ile üretimleri oldukça yetersizdir. 
Türkmen ve Alpnaz (2001)’ın yaptıkları ara tırmada yurt dı ından ithal edilen toplam tatlı su akvaryum balıkları
içerisinde çiklitlerin en yo un oldu u görülmektedir (146 karı ık di er familyalardan, 79 adet ise cichlidae familyası
türlerinden ithal edilmi tir). Cichlasoma nigrofasciatum ithal edilen türler arasındadır. Alpbaz ve Temelli (1993)’nin 
belirtti i gibi ülkemiz iklim bakımından akvaryum balıkları yeti tiricli ine oldukça uygun oldu u halde ticari amaçla 
akvaryum balı ı üreten sadece bir tek tesis mevcuttur (Bergama- zmirde).   

Çiklitler, Cichlidae familyasının oldukça renkli akvaryum balıklarıdır. Cichlidae familyası 105 genus ve 1300 türü 
içermektedir. Persiformların ikinci büyük ailesini olu turmaktadırlar (Nelson 1994). Zebra Ciklit Cichlasoma 
nigrofasciatum orta Amerika orjinli bir türdür (Axelrod et al. 1971). Bu tür farklı bir çok bilimsel çalı mada denek 
olarak kullanılmı tır. Çünkü oldukça kolay üretilebilen, yüksek pH ‘tan dü ük pH,   sert sulardan yumu ak sulara, 
oldukça geni  sıcaklık farklılıklarına tolere edebilen bir türdür (Colgan 1986; Wisenden 1994; Fraser 1996). Üreme 
biyolojileri üzerine yapılmı  olan bazı de erli çalı malar mevcuttur. Örne in Optimum artlar altında, tek bir partide 
100 ile 800 arasında yumurta verebildi i, döllenmeden yumurtanın açılmasına kadar ki geçen geli me periyodunun 27 
C de yakla ık 3 gün oldu u kaydedilmi tir. Bu tür ayrıca oldukça karma ık sosyal üreme davranı ları göstermektedir 

ve 9 ay boyunca her 20 günde bir yumurtlayabildi i saptanmı tır (Colgan 1986; Fraser 1996; Meijide and Guerrero 
2000).

Bu türün cinsiyet oranı da yeti tiricilikte oldukça önemli bir durum arzmektedir. Çünkü erkek zebra çiklit di i zebra 
çiklitten daha iyi büyüme performansı göstermektedir (yeni çalı ma). nsan beslenmesinde kullanılan di er çiklit 
türlerinde, kontrol edilemeyen a ırı üreme, yeti tiricilikte oldukça önemli bir problemdir. Erkek bireyler daha iyi 
büyüme performansı gösterdikleri için erkek populasyonlar tercih edilmektedir (Myers et al. 1995; TarıkEzaz 2004, 
Meijide et.al., 2005). Zebra çiklitler üzerine yapılacak olan e ey dönü türme veya erkekle tirme çalı malar di er çiklit 
türlerine de kolaylıkla uyarlanabilir. Ancak öncelikle bu türün üreme biyolojisi ile ilgili yeterli ara tırmaların yapılması
gerekir. Böyle de erli ve ülkemizde de oldukça populer olan C. nigrofasciatum gerek ticari gerek ise bilimsel amaçlarla 
üretilememesinin bir nedeni ülkemizde akvaryum balıkları yeti tiricili i sektörünün geli memi  olması, di er nedeni ise 
üreme biyolojilerindeki eksik ve yetersiz bilgilerden kaynaklanmaktadır. Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı yeni 
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çalı manın amacı, bu türün, literatürde eksik görülen bazı üreme biyolojisi özelliklerini belirlemek olu turmaktadır.
Böylece ülkemizde henüz ticari bir sektör haline gelmemi  olan akvaryum balıkçılı ı sektörünün geli tirilmesine 
yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalı ma Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Akvaryum Balıkları Ara tırma Merkezinde yürütülmü tür.
Ara tırmada bir çift anaç zebra çiklit (3.25g a ırlık, 5.95cm uzunlu unda olan bir adet erkek ve 2.25g a ırlı ında,
5.15cm boyunda bir adet di i) 80x40x40cm boyutlarında cam akvaryumlara, uygun yumurtlama yerleri hazırlandıktan
(akvaryum içerisine midye kabukları, cam kavanozlar, plastik 20cm’lik borular vb) sonra  konulmu tur. Do al
gerçekle en döllenme ve açılmadan sonra 0.0018 0.0002 g ve 0.519 0. 004 cm olarak alınan larvalar 80x40x40cm 
boyutlarındaki 6 adet akvaryuma, yumurtadan çıkı ı takiben 20 gün sonra, akvaryum ba ına 60 adet larva olacak ekilde
stoklanmı tır. Su sıcaklı ı (26 1 C) termostatlı ısıtıcılarla sabit tutulmu , sürekli akvaryumların havalandırılması için 
hava ta ları kullanılmı tır. Ba langıçta günde 3 kez artemia salina ve kurutulmu  dafnia ve tubifex ile yemleme yapılmı
ancak, yumurta çıkı ını takip eden 15. günden itibaren alabalık toz yemi kullanılmı tır.

Deneme sonunda her bir akvaryumdaki balıkların tamamı sayılarak cinsiyet ayrımları morfolojik ve histolojik 
yöntemlerle yapılmı tır. Bütün balıkların a ırlık ( 0,0001 g’a duyarlı dijital terazide) ve uzunlukları (1mm 
hassasiyetindeki kumpaslarla) kaydedilmi tir. Balıklar 2-phenoxethanol (0.04%) ile öldürüldükten sonra erkek ve di i
gonatları alınarak 10 % nötür tampon formalin’e fikse edilmi tir. Dehidrasyon, gömme ve kesit alma i lemlerinden 
sonra  haematoxylin ve eosin ile boyanarak ı ık mikroskobunda incelenmi tir (Çek ve ark., 2001). Testis ve 
ovaryumların geli im a amaları Grier (1981), Bromage ve Cumaranatunga  (1987)’nın belirlemi  oldukları
yöntemlerden adapte edilmi tir.

Cinsiyet oranlarındaki farklılıklar, zebra çiklitin ikincil cinsiyet karekterlerine (erkekler daha büyük ancak, di ilere göre 
daha az renklidirler ve erkeklerin dorsal ve anal yüzgeçleri daha uzundur ayrıca erkekler ba larının gerisinde di ilere
göre daha büyük bir yumru olu turmaktadırlar. Di ilerin dorsal ve anal yüzgeçleri daha kısa ancak pembemsidir. 
Di ilerde ba larının gerisinde bir yumru olu tururlar ancak erkeklere göre bu yumru daha küçüktür) ve histolojik 
incelemelere dayanılarak yapılmı tır. Cinsiyet oranı arasındaki farklılı ın önemli olup olmadı ını belirlemek için Ki-
kare (X2) testi uygulanmı tır (Zar 1984). Son a ırlık kazancı tek yönlü varyans analizi ile belirlenmi tir. (SPSS 10,0 
windows).

BULGULAR
E ey, Ya ama Oranı Ve Kazanılan Canlı A ırlık
Ara tırmada bütün akvaryumlarda, beklenen 1:1 (1erkek:1di i) e ey oranı kaydedilmi tir. Çalı ma sırasında ve sonunda 
toplam 320 adet zebra çiklitten 155 adedinin erkek, 165 adedinin ise di i oldu u saptanmı tır (Tablo 1). Di i sayısı
erkek sayısından fazla olmasına ra men aradaki e eysel farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamı tır (Tablo 1, 
P 0.05). Anormal hermafroditizm görülmemi tir. Ara tırmada bütün akvaryumlarda oldukça yüksek ya ama oranı
kaydedilmi tir. En yüksek ya ama oranı %91.67 olarak, iki ve dört no lu akvaryumlarda tespit edilmi tir (Tablo 2). 
Ba langıçta 0,0018 0,0002 g ve 0,519 0,004 cm olarak stoklanan larvalarda, 90 gün sonunda oldukça iyi boy ve a ırlık
kazancı kaydedilmi tir. Deneme sonunda frayların ortalama 2,42 0,073 g a ırlık ve 5,32 0,15 cm boya ula tıkları
saptanmı tır (Tablo 2, P 0.001).

Gonad Geli imi
Erkek bireylerde cinsiyetlerin farklıla ması, di i bireylere göre daha geç bir a amada ve yumurta çıkı ını takip eden 35 
gün sonra oldu u görülmü tür. Testislerin olu umu 5 geli im a amasına ayrılmı tır. Birinci a amada spermatogonialar 
net olarak kaydedilmi tir ( ekil1 ve 2). Zebra çiklitin testislerinde kaydedilen en büyük hücrelerdir. Çekirdek 
etrafındaki sitoplazma oldukça belirsiz ve daha açık renkli bir halka eklinde oldu u net olarak kaydedilmi tir. Çekirdek 
içerisinde, çekirde in merkezine yakın bir adet oldukça belirgin çekirdekçik saptanmı tır. Spermatogonia çevresinde 
somatik hücrelerin oldu u ve spermatogoni hücrelerinin mitoz bölünme geçirerek birincil spermatosiste dönü tükleri
saptanmı tır (Birinci a ama, ekil 1 ve 2). Birincil spermatosistler, spermatogonial hücrelerden daha küçük ve 
testislerde gruplar halinde bulundukları görülmü tür.

Birincil spermatosistler mayoz bölünme geçirerek ikincil spermatosistlere dönü mü lerdir. Bu hücrelerin belirgin bir 
çekirdek zarına sahip olmadıkları kaydedilmi tir ( kici a ama, ekil 2). kincil spermatosistler bir ekilde morfolojik 
olarak birincil spermatosistlere benzemekle birlikte onlardan daha küçük ve daha koyu renkli boyanmı  olan 
hücrelerdir. kincil spermatosistlerde çekirdek zarı saptanmamı tır (Üçüncü a ama, ekil 2).  kincil spermatosistler 
mayoz bölünmeye devam ederek, spermatitleri olu turmu lardır. Bu hücrelerin ikincil  spermatosistlerden daha küçük, 
oldukça koyu renkli boyanmı  ve bölünmelerden dolayı düzensiz ekillere sahip oldukları saptanmı tır. Belirgin 
olmayan çekirdek içerisindeki kromatinin sperm ba ını olu turmak için, çekirde in bir kö esine toplanmı  oldu u
kaydedilmi tir (Dördüncü a ama, ekil, 2). Son a amada spermatitler, spermi olu turmak amacıyla yeniden organize 
olmu lardır. Herhangi bir hücre bölünmesi kaydedilmemi tir.
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ekil 1. Erkeklerde spermatogenez. Loblar içerisindeki bütün hücre bölünmeleri ve spermatogenez a amaları
görülmektedir. VB, vücut bo lu u; SG, spermatogonia; PS, birincil spermatosistler; SS, ikincil 
spermatosistler; ST, spermatit; S, sperm (Magnifikasyonx800, Haematoxylin ve eosin ile boyanmı tır).

Figure 1. Spermatogenesis in males, showing all stages of spermatogenesis and cell divisions within the 
lobules. VB, body cavity; SG, spermatogonia; PS, primary spermatocytes; SS, secondary spermatocytes; ST, 
spermatids; S, spermatozoa (Magnificationx800, stained with Haematoxylin and eosin).  

Tablo 1. Zebra çiklit, C. nigrofasciatum’ ta E ey Da ılımı ve Oranı
Table 1. Sex distribution and sex ratio (%)  in the Zebra Cichlid, C. nigrofasciatum.

E ey Da ılımı E ey Oranı (%) 

Akvaryumlar 
(Sayı) (Erkek: Di i:

Geçi )
E : D : G 

E : D 2 (Erkek: Di i:
Geçi )E : D : G 

1 25 : 28 47.16 : 52.84 _

 2  29 : 26 52.72 :  47.28 _

 3  
27 : 26 
23: 32 

50.94: 49.06 
41.81: 58.19 

_
_

4
5
6

31 : 23 
20:30

57.40: 42.60 
40:60

_
_

(Altı akvaryumda kaydedilen e ey oranları beklenen 1E: 1D (P 0.05) oranından istatistiksel olarak farklı de ildir. n= 
60. Sex ratio were not significantly different from expected 1M: 1F (P 0.05) in the 6 aquariums, n= 60.) 

Spermatozoaların spermatitlerden daha küçük oldukları ve lumen (sperm sıvısı) içerisinde herhangi bir yere ba lı
olmadan serbest oldukları saptanmı tır (Be inci a ama ve ekil 1, 2). 

Di i çiklitlerde e eysel farklıla ma, erkeklerden önce ve yumurta çıkı ını takip eden 20. günde kaydedilmi tir.
Yumurtalıkların olu umunda 6 geli im a aması saptanmı , olgunla ma a aması olan son a ama ise yeni çalı mada 
saptanamamı tır. Di i çiklitlerde birincil büyüme a aması, kromatin çekirdekçik a aması (Birinci a ama, ekil 3) ve 
preçekirdekçik a aması ( kinci a ama, ekil 3) olmak üzere 2 bölüme ayrılmı tır. Bu a amada bariz yumurta kanalının
olu maya ba ladı ı kaydedilmi tir.Oositler oldukça belirgin bir çekirdek zarına sahip, çekirdek içerdikleri ve çekirde in
etrafını saran sitoplazmanın ise haematoksilen ve eosin ile daha az boyandı ı ve bu nedenle çok belirgin olmadı ı
saptanmı tır (Birinci a ama, ekil 3). kinci a ama olan preçekirdekçik a amasında oositin sahip oldu u çekirde in
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ST3

ekil 4. Di ilerde oogenez ve atretik oositler. AT, atretik oositler; ST3, üçüncü geli im
a aması; ST4, dördüncü geli im a aması; ST5, be inci geli im a aması
Figure 4. Oogenesis in females and atretic oocytes. AT, atretic oocytes ST3, stage 3
oocytes; ST4, stage 4 oocytes; ST5, stage 5 oocytes (Magnificationx600, stained with
Haematoxylin and eosin).

büyüdü ü ve çekirdek içerisindeki çekirdekçiklerin olu maya ba ladı ı bariz kaydedilmi tir, incelenen farklı örneklerde 
büyüme ile birlikte çekirdekçik sayılarının arttı ı gözlenmi tir ( kinci a ama, ekil 3). kincil büyüme a aması ise dı  ve 
iç kaynaklı vitellogenin içermektedir ve bu a ama oosit üçüncü, dördüncü, ve be inci, a ama olmak üzere 3 ‘e 
ayrılmı tır.

V

B

B

OK

ekil 3. Di ilerde oogenez. OK, ovaryum kanalı; ST1, birinci a ama; ST2, ikinci
a ama; VB, vücut bo lu u; B, ba ırsak (Magnifikasyonx400, Haematoxylin ve eosin
ile boyanmı tır).
Figure 3. Oogenesis in females, showing all stages of oogenesis. OK, ovuduct; ST1,
stage 1 oocytes; ST2, stage 2 oocytes (Magnificationx400, stained with Haematoxylin
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ekil 2. Erkekelerde aktif spermatogenez bütün  a amalar görülmektedir. L, lumen; SG, spermatogonia; PS, birincil 
spermatosistler; SS, ikincil spermatosistler; ST, spermatit; S, sperm (Magnifikasyonx1000, Haematoxylin ve eosin ile 
boyanmı tır).
Figure 2. Active spermatogenesis in males, showing all stages of spermatogenesis and cell divisions within the lobules. 
L, lumen; SG, spermatogonia; PS, primary spermatocytes; SS, secondary spermatocytes; ST, spermatids; S, 
spermatozoa (Magnificationx1000, stained with Haematoxylin and eosin). 

Tablo 2. Zebra çiklit, C. nigrofasciatum’ ta her bir akvaryumda ya ama oranı ve ara tırma sonunda kazanılan boy ve 
a ırlıklar
Table 2. At the end of the experiment, survival rate and total length and body weight in C. Nigrofasciatum 

*Her bir akvaryumdaki de erler ortalam sh of 
olarak hesaplanmı tır. Aynı sutundaki aynı harfler 
farklılı ın istatistiksel olarak önemli olmadı ını
göstermektedir (P 0.05).
Values (mean S.E) in each aquaria superscripted 
by same alphabets within the same column are not 
significantly (P 0.05) different. 

Üçüncü a amada ilk kez çekirde in etrafını saran 
sitoplazmada, farklı sayılarda kortikal bo luklar
saptanmı tır. Bu bo lukların içi bo  veya 
boyanmamı tır. Bu a amada sitoplazma çok daha 
yo un boyanmı tır (Üçüncü a ama ekil 4). 
Dördüncü a amada çekirdek büyümeye devam 
etmi  ve oldukça fazla sayıda, çekirdek içerisinde 

çekirdekçik kaydedilmi tir. Ayrıca oosit zarının da daha belirgin oldu u görülmü tür (Dördüncü a ama ekil 4). 
Be inci a amada ilk kez, oosit içerisinde yumurta sarısı parçacıkları görülmü tür. Oosit zarının oldukça belirgin oldu u
ve geli mesini tamamladı ı saptanmı tır. Çekirdek oositin merkezinde ve zarı, önceki geli im a amalarında oldu u gibi 
düzgün de il, polimorfik (düzensiz ekilli, çok ekilli) oldu u kaydedilmi tir (Be inci a ama, ekil 4). 

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu ara tırmada amaç C. nigrofasciatum tun   bazı üreme ve büyüme özelliklerini belirleyerek ticari amaçla üretilmesine  
yardımcı olmaktı. Çalı mada optimum laboratuvar artları altında erkek:di i e ey oranı (165:155) olarak saptanmı tır.

Akvaryumlar 
(Sayı)

A
Ya ama 
Oranı (%) 

Son Toplam Boy 
(cm) 

Son Toplam 
A ırlık (g) 

1  88.33 5.15 ± 0.77a 2.21 ± 0.83a

2  91.67 5.92 ± 0.45a 2.42± 0.13a

3  88.33 5.39± 0.92a 2.03± 0.29a

4  91.67 5.45± 0.15a 2.96± 0.59a

5  90 5.05 ± 0.59a 2.29± 0.75a

6  83.33 4.99 ± 0.65a 2.45± 0.24a

SG
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Bu bulgu do ada sadece gözlemlere dayanarak yapılmı  olan Axelrod ve ark., (1971)’nın çalı maları ile benzerlik 
göstermektedir. Kuluçkadan 90 gün sonuna kadarki ya ama oranı %91.67 gibi oldukça yüksek bulunmu tur. Çalı mada 
nigrofasciatum’ tumun 90 günlük bir sürede oldukça iyi boy ve a ırlık kazancı oldu u kaydedilmi tir. Bu sonuçlar 
Myers ve ark., (1995), Meijide ve Guerrero (2000)’nun yaptıkları çalı malar ile benzerlik göstermektedir. Bizim 
çalı mamızda boy ve a ırlık artı ları biraz daha yüksek olarak bulunmu tur bunun nedenini tubifex ile beslemeye 
ba lıyoruz. Bu bulgular C. nigrofasciatum’ tun rahatlıkla ticari amaçla üretilebilece ini kanıtlamaktadır.

Histolojik kanıtlara dayanarak testislerin geli imleri (spermatogenez) be  a amaya ayrılmı tır. Bu bulgu Grier (1981), 
Fishelson (2003) ve Mejide ve ark.,.(2005)’in bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca di i e eylerde 
farklıla manın erkek e eylere göre daha erken  bir a amada (di ilerde kuluçkadan 20 gün sonra erkeklerde ise 35 gün 
sonra oldu u saptanmı tır) oldu u bulgusu da oldukça önemli bir sonuçtur ve farklı çiklit türleri üzerine yapılmı  olan 
di er bir çok çalı ma ile benzerlik göstermektedir (Eckstein ve Spira, 1965; Baroiller ve ark., 1995. Mejide ve ark., 
2005).

Ovaryumların geli imleri de be  farklı a maya ayrılmı tır. Yeni çalı mada olgunla ma ve ovulasyon a aması tespit 
edilememi tir. Ara tırma süresinin 3 ay ile sınırlandırılması nedeni ile maturasyon a aması saptanamamı  ancak di er
geli im a amaları net olarak tespit edilmi tir ve di er balık türleri üzerine yapılan çalı malar ile benzerlik 
göstermektedir (Bromaga ve Cumaranatunga, 1987; Çek ve ark., 2001). 
Sonuç olarak ülkemizde oldukça popüler bir akvaryum balı ı türü olan  C. nigrofasciatum’ çok kolay bir ekilde ticari 
amaçla üretilebilir ve arzu edildi i taktirde cinsiyetlerinin farklıla ma zamanları belirlendi i için, erkekle tirilebilir veya 
di ile tirilebilir. Elde edilen bulgular di er akvaryum balık türlerine de uyarlanabilir. 
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GÖKKU A I ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)’INDA TR BR SSEN (SULFAD AZ N / 
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ÖZET 
Bu ara tırmada, gökku a ı alabalıklarında tribrissen (sulfadiazin/trimetoprim, 5:1) kullanımının spesifik olmayan 
ba ı ıklık sistemine etkileri incelenmi tir. Bu amaçla  ortalama 54 g a ırlı ındaki balıklara 30mg/kg canlı a ırlık/gün
dozunda 7 gün süreyle yeme ilave edilerek tribrissen uygulamasını takiben 1, 8, 15, 22 ve 29. günlerde NBT(+) nötrofil 
sayısı, eritrosit sayısı, lökosit sayısı ve lizozim aktivitesi belirlenmi tir. Yapılan ara tırma sonucunda,  gökku a ı
alabalıklarında  tribrissen uygulamasının NBT(+) nötrofil sayısını azalttı ı ve eritrosit sayısını artırdı ı, lizozim 
aktivitesi ve lökosit sayısına ise etkisinin olmadı ı saptanmı tır.
Anahtar Kelimeler: Sulfadiazine, Trimethoprim, Spesifik Olmayan Ba ı ıklık, Gökku a ı Alabalı ı

THE EFFECT OF TRIBRISSEN (SULPHADIAZINE / TRIMETHOPRIM) ON NON-SPECIFIC 
IMMUNE SYSTEM IN RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

ABSTRACT
In this study, effect of tribrissen application on non-specific defence mechanisms of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss, Walbaum) has been examined. For this purpose, tribrissen was incorporated into feed and orally administered to 
fishes with a mean of 54g, for seven days at the dose of 30mg/kg biomass/day  and   Nitroblue Tetrazolium (NBT) (+) 
neutrophil number, erythrocyte and  leucocyte number and lysozyme activities determinated in 1, 8, 15, 22, 29 days 
after the end of administration.   Results of this studies have been showed that administration of tribrissen has a 
suppressive effect on phagocytic activity of NBT(+) neutrophil number and enhanced erythrocyte number.  
Administration of tribrissen was not affected total leucocyte number and lysozyme activities. 
Keywords: Sulphadiazine, Trimethoprim, Non-spesific defence, Rainbow trout

G R
ntensif balık yeti tiricili inde hastalık problemleri sıklıkla ya anmaktadır. Yüksek stoklama yo unlu u, bakteriyel 

hastalıkların yaygın olarak görülmesine neden olmakta ve e er tedavi yapılmazsa, balık ölümlerinden ve geli im 
yava lamasından dolayı büyük ekonomik kayıplar olabilmektedir(Bjöklund ve Bylund, 1990). Bu nedenle balık
yeti tiricili inde kemoterapötikler örn, tetrasiklinler, sulfanomidler ve quinolonlar yaygın bir ekilde
kullanılmaktadır(Treves-Brown, 2000). Güçlendirilmi  sulfonamidler (sulfonamidler ve diaminopyrimidine 
kombinasyonları (5:1)) salmon, gökku a ı alabalı ı, levrek ve çipura yeti tiricili inde farklı bakteriyel balık
patojenlerine kar ı yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Güçlendirilmi  sulfonamidler grubuna giren tribrissen 
akuakültürde birçok ülkede ( spanya, ngiltere, Norveç, talya, Yunanistan, zlanda, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve 
Türkiye) kullanılan lisanslı bir antibiyotiktir (Papapanagiotou, 2000; Costello vd., 2001). Tribrissen gökku a ı
alabalıklarında frunkulosis, yersiniosis ve vibriosis’in; denizde yeti tiricili i yapılan balıkların tümünde vibriosis’in 
tedavisinde kullanılmaktadır (Austin ve Austin, 1987; Bruno vd., 1995a; Bruno vd., 1995b; Noga, 2000). Ço unlukla
yeme ilave edilerek  balıklara verilmektedir. 30mg/kg canlı a ırlık /gün    dozunda 5-7 gün süreyle kullanımı tavsiye 
edilmektedir (Austin ve Austin, 1987; Noga, 2000).  

Balıkta antibakteriyel ilaçların kullanımının pek çok zararları ve yan etkileri vardır. Örn; ba ı ıklık sistemini 
baskılaması, nefrotoksisite, geli me gerili i, dirençli bakteriyel su ların geli imi, çevresel problemler örn; balık
çiftliklerinin sedimentlerinde ve balık ürünlerindeki kalıntılardır (Björklund vd., 1991; Grondel vd., 1987). 
Antibakteriyel ilaçların ba ı ıklık sistemine sayısız etkisi vardır ve kullanılan ilaca göre de i ir. laçların Lymphoid 
dokularla etkile imi ba ı ıklık sisteminin fonksiyonlarını ve dengesini de i tirebilir ve istenmeyen etkilere örn; 
ba ı ıklık sisteminin baskılanması, kontrolsüz hücre proliferasyonu, patojenlere kar ı konakçının savunma 
mekanizmasındaki de i imlere ve neoplaziye dahi neden olabilir. Oksitetrasiklin, oxolinik asit ve florfenikolün 
sazanlarda ve gökku a ı alabalıklarında ba ı ıklık sistemini baskılayıcı etkileri rapor edilmi tir(Rjkers vd., 1980, 1981; 
Grondel vd., 1987; Swicki vd., 1989; Lunden vd., 1998, 1999).

Lunden ve Bylund (2000), 77±14 gr a ırlı ındaki gökku a ı alabalıklarına 1.gün 30mg/kg vücut a ırlı ı dozunda oral 
intübasyonla tribrissen verip, 2. gün i.p. olarak  Aeromonas salmonicida/Vibrio anguillarum a ısı uyguladıktan sonra 4 
hafta boyunca yaptıkları incelemeler sonucunda, lizozim aktivitesi ve sirküle lenfosit sayılarının tribrissen 
uygulamasından etkilenmedi i, balıkların lenfosit seviyelerinde önemsiz derecede bir yükselme oldu unu,
sulfadiazine/trimethoprim kombinasyonunun kullanılmasının ba ı ıklık yanıtına negatif etkisinin olmadı ını, bu ilaç 
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kombinasyonunun a ı ile birlikte hastalık salgınlarından ve ölümlerden korunmak için yararlı olabilece ini ifade 
etmi lerdir.

Grondel vd. (1985) ise, farklı sulfonamidler (sulphatroxazole, sulphametxine, sulphadimidine) ve sulphatroxazol’ün 
trimethoprimle kombinasyonunun(5:1) 22oC su sıcaklı ında tutulan  sazan balıklarına injeksiyonla verildikten sonra in 
vitro’da lökosit proliferasyonunu zenginle tirdi ini göstermi lerdir.

MATERYAL VE METOT 
Balık
Ara tımada kullanılan balıklar Sa durlar Alabalık letmesi’nden  temin edilip,  SDÜ E irdir Su Ürünleri Fakültesi 
Yeti tiricilik Ünitesine nakledildi. Ortalama a ırlıkları 54gr olan 100 adet gökku a ı alabalı ı kontrol ve ilacın
uygulanaca ı grup olmak üzere ikiye ayrıldı. Balıklar iki hafta süreyle adapte edildi ve deneme ba lamadan önce 2 gün 
aç bırakıldı.  Ara tırmada 0.6m3 hacimli, içerisinde  400 lt su bulunan 2 adet yuvarlak fiberglas tanka yerle tirilmi tir.

Ara tırmada Kullanılan Su Kayna ı ve Kalitesi: 
400 lt hacmindeki tanklar kullanıldı. Denemede kullanılan artezyen suyunun  debisi 12lt/sn,  ortalama pH’sı 7.2, 
oksijeni 7.5ppm., sıcaklık 13oC olarak ölçüldü. 

lacın Uygulanması:
Bir gruba 30mg/kg canlı a ırlık/gün dozunda tribrissen (sulfadiazine/rimethoprim kombinasyonu(5:1)) a ırlıklarının
%1’i oranında yeme ayçiçek ya ıyla ilave edilerek  7 gün süreyle sabah ve ak am olmak üzere verildi. Di er gruba 
(kontrol grubu) ise sadece ya  ilave edilen yem 7 gün boyunca sabah ve ak am olmak üzere iki ö ün verildi. Deneme 
süresince %1’lik besleme oranına devam edildi. 

Balıkların Örneklenmesi 
laç uygulamasından sonraki 1, 8, 15, 22. ve 29. günlerde balıklar ba larına vurulup öldürüldükten sonra kuyuk sapları

kesilerek kaudal venalarından lizozim testi için santrifüj tüplerine, eritrosit ve lökosit sayımı, nitroblue tetrazolium (+) 
nötrofillerin sayımı ve   hematokrit testi için heparinize hematokrit tüplerine kan alındı.

NBT(+) Nötrofillerin  Sayımı:
NBT-pozitif hücrelerin sayımında Anderson vd. (1992) tarafından tanımlanan metot kullanıldı. Nitroblue 
tetrazolium(NBT)(Sigma) solüsyonu steril   PBS ile %0.2 oranında taze olarak hazırlandı. Lamel üzerine 50µl kan 
damlatıldıktan sonra ka ıt mendillerin ıslatılıp içine konuldu u nemli petri kutularında 22 oC’de 30 dak. inkübe edildi. 
Daha sonra kırmızı kan hücrelerini uzakla tırmak için pH 7’ye ayarlanmı  fizyolojik tuzlu su  ile lamel nazik bir ekilde
yıkandı. Daha sonra  bir damla NBT solüsyonu damlatılmı  lam üzerine kırmızı kan hücrelerinden arındırılmı  lamel 
kapatıldı ve nemli petri kutularında 22oC’de 30 dak. inkübe edildi. Pozitif koyu mavi boyanmı  hücreler mikroskopta 
x40 büyütmede  her balıktan 5 lamelde  ve 5 farklı alanda sayıldı ve ortalamaları alındı.

Eritrosit ve Lökosit Sayımı:
Heparinize ırınga ile alınan kan örne i Natt-Herick eriyi i ile  eritrosit sulandırma pipeti aracılı ıyla 100 kat 
sulandırılarak Thoma lamında eritrosit ve total lökosit sayımı yapıldı (Kocabatmaz vd; 1982; Hoffman ve Lomel, 1984). 

Serum Lizozim Aktivitesinin Belirlenmesi: 
0.2mg Micrococcus lysodeikticus/ml 0.05M sodyum fosfat buffer (pH 6.55) konsantrasyonunda olacak ekilde M.
lysodeikticus süspansiyonu hazırlandı. Bu solüsyondan spektrofotometre hücrelerine 3 ml alınıp ve üzerine 50µl balık
serumu eklendi. Bu i lem sonrasında 0.5 ve 4.5.dakikalarda spektrofotometrede  540nm’de ölçüm yapıldı. Bir unit 
lizozim aktivitesi absorbansdaki 0.001/dak’ lık azalma olarak tanımlandı (Engstad vd., 1992). 

2.2.4 statiksel Analizler:  
Sonuçlar ortalama de er ve standart hata olarak verilmi  olup, gruplar arasındaki ayrım varyans analizi ve Duncan 
çoklu kar ıla tırma testi ile belirlenmi tir. Bu hesaplamalar SPSS 11.05 istatistik programında yapılmı tır. Önem düzeyi 
P<0.05 olarak seçilmi tir (Özdamar, 2001). 

BULGULAR
Tribrissen verilen grupta uygulama sonrası sadece 8. gün belirlenen NBT(+) nötrofil sayısı (4.1), kontrol grubunda 
belirlenenden(7.5) daha dü ük bulunmu tur (p<0.05). (Tablo 3.1.).  Tribrissen uygulaması sonrası 1, 8 ve 15. günlerde 
belirlenen  eritrosit sayısı (x106/ l), kontrol grubu balıklara göre daha yüksek bulunmu tur (p<0.05)(Tablo 3.1).  
Lizozim aktivitesi (unit/ml) ve  lökosit sayıları (x105/ l) ise, tribrissen uygulamasından etkilenmemi tir (p>0.05) (Tablo 
3.1)
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Tablo 3.1. 30mg/kg canlı a ırlık/gün dozunda 7 gün süreyle yeme ilave edilerek tribrissen verilen balıklarda ve kontrol 
grubu balıklarda belirlenen lizozim aktiviteleri (unit/ml), NBT(+) nötrofil sayıları, eritrosit sayıları(x106/µl), toplam 
lökosit sayıları(x105/µl) (Su sıcaklı ı 13oC). 

Tablo 3.1. Lysozyme activities(unit/ml), NBT(+) neutrophil number (cells/field), erythrocyte number (x106/µl) and 
leucocyte number (x105/µl) in rainbow trout following orally administration tribrissen(30mg/kg biomassx7 days) and in 
the control group.

Uyg.
sonrası
günler

Gruplar Lizozim 
aktivitesi
(unit/ml) 

 NBT(+) nötrofil 
sayısı
(hücreler/alan)

Eritrosit sayısı
(x106/µl)

Toplam lökosit 
sayısı (x105/µl)

Tribrissen 800 144,22ab 3,16 0,22abc 1,57 0,27bc 0,59 0,07a1
Kontrol 1566,67 477,21a

b
4,9 1,55bc 0,74 0,03a 0,74 0,02 a

Tribrissen 1256,66 448,36a

b
4,1 0,42abc 2,21 0,33d 0,65 0,007a8

Kontrol 813,33 343,12 ab 7,5 1,27d 1,54 0,40bc 0,62 0,10a

Tribrissen 1566,66 473,84a

b
2,5 0,14ab 2,2 0,11d 0,88 0,39 a15

Kontrol 746,66 102,63a 4,05 2,19abc 1,71 0,19c 0,74 0,19 a

Tribrissen 1613,33 248,46
b

3,98 1,66abc 1,38 0,19bc 0,70 0,02 a22

Kontrol 866,66 287,28 ab 5,8 0,28cd 1,19 0,014ab 0,72 0,19 a

Tribrissen 1293 456,21 ab 1,47 0,38a 1,56 0,02bc 0,74 0,05 a29
Kontrol 1506,66 861,70a

b
2 0,28a 1,26 0,11bc 0,76 0,05 a

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen gruplara ait ortalamalar arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemlidir 
(p 0,05).

TARTI MA VE SONUÇ 
Çalı mamız sonucunda, tribrissen uygulamasının gökku a ı alabalıklarında NBT (+) nötrofil sayısı yani nötrofillerin 
oksidatif yakma mekanizması üzerine uygulama sonrası 8.günde negatif bir etkisi oldu u belirlenmi tir. Di er günlerde 
tribrissen uygulaması NBT(+) hücre sayısını etkilememi tir. Tribrissenin gökku a ı alabalıklarının nötrofillerin 
oksidatif yakma mekanizması üzerine etkisi ile ilgili ba ka bir çalı maya rastlanmamı tır. Akhan vd. (2003) 
oksitetrasiklin uygulamasının levrek balıkları(Dicentrarchus labrax)’nda NBT(+) hücre sayısını azalttı ı
belirtilmektedir. Tribrissen verilen balıklardaki eritrosit sayısı uygulama sonrası 1., 8. ve 15. günlerde kontrol grubuna 
göre istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek bulunmu tur(P<0.05). Tribrissen uygulamasın eritrosit sayısını 1, 
8 ve 15. günlerde zenginle tirmi tir. Tribrissenin gökku a ı alabalıklarının kanlarındaki eritrosit sayısına  etkisi ile ilgili 
ba ka bir çalı maya rastlanmamı tır. Sazan balıklarına oksitetrasiklinin uygulanmasının ise balıklarda eritrsosit sayısını
azalttı ı rapor edilmektedir (Rijkers vd., 1980). Chloramphenicol de yılan balıklarında i.p. olarak tedavi edici dozda 
kullanıldı ında kırmızı kan hücrelerini etkileyebilmektedir. Uygulamadan sonraki 48. saatte sirküle eritroblast sayısında
önemli bir azalmaya neden oldu u bildirilmektedir (Treves-Brown, 2000). Tribrissen uygulamasının gökku a ı
alabalıklarının serum lizozim aktivitesine ve toplam lökosit sayısına ise, etkisinin olmadı ı görülmü tür. Lunden ve 
Bylund (2000), gökku a ı alabalıklarına tribrissen ugulaması sonrasında  balıkların serum lizozim aktivitesinin ve 
kanlarındaki toplam lökosit sayısının etkilenmedi ini ifade etmektedirler.   

Sonuç olarak tribrissenin gökku a ı alabalıklarınsa 30mg/kg canlı a ırlık dozunda 7 gün süreyle oral olarak 
kullanımının spesifik olayan ba ı ıklık sistemine önemli bir baskılayıcı etkisinin olmadı ı belirlenmi tir.
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FARKLI BES N KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRET M NE
ETK S

SEVG  SAVA , TÜLAY ÖZVAROL, ZEK YE GÜÇLÜ 

Süleyman Demirel Üniversitesi E irdir Su Ürünleri Fakültesi, ISPARTA 

ÖZET 
Bu çalı mada, Daphnia longispina kültürüne farklı Chlorella vulgaris yo unlu unun
(0.05×106;0.1×106;0.2×106;0.4×106;0.8×106;1.6×106;2×106 h/ml) etkisi incelenmi tir. Deneme 16 aydınlık:8 saat 
karanlık ı ık uygulamasında gerçekle tirilmi tir. Deneme ba ında, farklı besin yo unlukları içeren her bir tüpe 1 adet 24 
saatten genç birey konulmu , birey sayısı ve büyüme hızı 25 gün süre ile belirlenmi tir. Daphnia longispina  
kültürlerinde en yüksek birey sayısı (105±2.828 birey/30ml) ve büyüme hızı (0.233±0,001) 2×106 h/ml besin 
yo unlu unda beslenen kültürlerde belirlenmi tir. Besin yo unlu unun artması Daphnia longispina’nın birey sayısı ve 
büyüme hızını arttırmı tır. Farklı besin yo unluklarının birey sayısına etkisi istatistiki olarak önemli (P<0,05) oldu u
bulunmu tur.
Anahtar Kelimeler: Daphnia longispina, Chlorella vulgaris., besin yo unlu u, populasyon artı ı

THE EFFECT OF DIFFERENT FOOD CONCENTRATIONS ON Daphnia longispina
PRODUCTION

ABSTRACT
In this study, the effect of the different concentration of Chlorella vulgaris (0.05×106; 0.1×106; 0.2×106; 0.4×106;
0.8×106; 1.6×106; 2×106 h/ml) on culture of Daphnia longispina were investigated. The experiment carried out a 
photoperiod of 16 hours light:8 hours dark. In the beginning of the experiments, 1 individual <24 h old were put on each 
vessel, number of the individual, growth rates were determined during 25 days. It was found that maximum individual 
number in Daphnia longispina culture (105±2.828 birey/30ml) and growth rate (0.233±0,001) was in the group of fed 
with 2×106  h/ml in algae concentration. Increasing the food concentration was increased number of individual and 
growth rates in Daphnia longispina. The effect of different food concentration on number of the individual were 
statisticaly significant (P<0,05) were found.  
Keywords: Daphnia longispina, Chlorella vulgaris, food concentration, population growth 
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DO AL VE KULUÇKAHANE KÖKENL  KARADEN Z ALABALI I (Salmo trutta labrax, 
PALLAS 1811) ANAÇLARINDA ÜREME ÖZELL KLER N N RDELENMES

EYÜP ÇAKMAK,  N LGÜN AKSUNGUR*, R N F R D N, YAHYA ÇAVDAR, .ZEK  KURTO LU

Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü, P.k. 129, Trabzon, Türkiye. 
* E-mail: aksungur@post.com Tel: 0462/3411053 Fax: 0462/3411056 

ÖZET 
Karadeniz Alabalı ı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) Türkiye’nin Kuzeydo usunda yer alan derelerde do al
yayılım göstermektedir. Ekonomik de eri yüksek olan anadrom türlerin çe itli nedenlerle stokları gittikçe azalmaktadır.
Bu çalı ma; türün kültüre alınmasına katkı sa lamak amacıyla, yumurta verimlili inin belirlenmesi ve üreme 
konusunda kar ıla ılan problemlerin çözümü konularında yürütülmü tür.

Çalı ma süresince Kasım- ubat döneminde cinsel olgunlu a ula an balıklar morfolojik yapıları ve kökenlerine göre 
ayırt edilerek sa ılmı  ve üreme özellikleri tespit edilmi tir. lk dönem (Kasım 1998) sa ılan do al kökenli anaçlardan 
elde edilen yavrular kültür artlarında büyütülerek 2002 üreme döneminde anaç olarak kullanılmı lardır. Bu anaçların
sa ımı ile kuluçkahane kökenli yumurtalar elde edilmi tir. Ayrıca çalı mada  anaçlar markalanarak yıllara göre üreme 
özelli i takip edilmi  ve  do al ortamdan elde edilen anaçlarla kuluçkahane kökenli anaçların üreme özellikleri  
irdelenmi tir.
Anahtar Kelimeler : Karadeniz Alabalı ı, Salmo trutta labrax, Fekondite, Yumurta çapı, Döllenme oranı

A COMPARATIVE STUDY ON SOME REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF HATCHERY 
REARED AND WILD BROODSTOKS OF BLACKSEA TROUT (Salmo trutta labrax, PALAS,1811) 

ABSTRACT
Balacksea trout (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811), an endangered anadromous species, exist naturally in rivers of 
North-Eastern Turkey. The valuable anadromous species’ stocks have been decreased by several reasons, day by day.
The aim of this study is to determine some reproductive characteristics of Blacksea trout in favour of artificial 
reproduction. Wild female broods were striped in Nov 98 and female off springs were used as hatchery reared 
broodstock in 2002.  Hatchery reared and wild females were tagged in order to observe individual reproductive capacity 
and were striped in Nov 2002 to compare some parameters such as number of eggs, viability, fecundity, survival etc. 
Key words: BlackSea Trout, Salmo trutta Labrax, fecundity, broodstock, reproduction, fertilization 

G R
Salmonidlerde ilk kez 1849 yılında yapay metotla sa ım yapılmı  ve bu tarihten itibaren yeti tiricilik çalı maları
ekonomik boyutta önem kazanmı tır (Thiboult, 1989). Fakat Kahverengi alabalıklar, kültür artlarında üretimde hiçbir 
zaman gökku a ı ile rekabet edememi tir. Bunun sebebi dü ük büyüme oranları ve dü ük stoklama oranı
gereksinimleridir. Buna ra men son zamanlarda balık yeti tiricili i üzerinde ki ekonomik baskılar, ürün çe itlili ine
olan ihtiyaç ve balıklandırma çalı malarında bu türün çok ba arılı olması, yeti tiricili inin geli tirilmesini te vik
etmi tir (Baglinière ve Maisse, 1999).  

Alabalıklarda, kuluçkahane artlarında yapılan çalı malarda yumurta verimi ve kalitesi üzerinde anaç büyüklü ünün
(Gall, 1974; Elliot, 1995), beslenmenin (Scott, 1962; Bagenal, 1978; Bromage ve Ark., 1992), balık ya ının (Hanson, 
1966) denizde kalma süresinin (Thorpe ve di ., 1989), balı ın genotip ve tür farklılı ının (Edwards, 1978; Huang ve 
Gall, 1990) etkili oldu u bildirilmi tir.

Gjerde ve ark. (1994), yaptı ı bir çalı mada, yumurta hacmi ve yumurta sayısı bakımından, Atlantik salmonu ve 
gökku a ı alabalı ında fenotip bakımından büyük bir korelasyonun mevcut oldu unu, ayrıca vücut a ırlı ının da bu 
türlerde yumurta üzerinde önemli bir ayırıcı faktör oldu u ,yumurta büyüklü ü ve büyüme oranı arasında ise zayıf bir 
ili ki oldu unu tespit etmi tir.

Thorpe ve ark. (1984), Almond nehrinde Atlantik salmonunun üreme özellikleri üzerine denizde kalı  süresinin etkisini 
ara tırmı lar ve yumurta büyüklü ünün, anaç büyüklü ü ve anaç ya ı ile arttı ını, denizde geçirilen süreyle yumurta 
büyüklü ü arasında ili ki olmadı ını, fakat nehir ya ının yumurta çapını artırdı ını tespit etmi lerdir. Ayrıca embriyo 
a ırlı ının yumurta büyüklü ü ile arttı ını, bundan dolayı büyük yumurtalardan büyük larvalar elde edildi ini ve
embriyo/larva oranının yakla ık 0.97 oldu unu, yumurta büyüklü ü ile larvaların büyüme ili kisinin zayıf oldu unu
saptamı lardır.
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Karadeniz alabalı ı (Salmo trutta labrax)’nın özellikle deniz ekotipinin üremesi hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır.
Ancak, balı ın 2–4 ya ları arasında yumurtlama dönemine girdi i bilinmektedir. Di er alabalık türlerine benzer olarak 
deniz ekotipinin de yumurtlama dönemi kasım-aralık aylarında ba lamakta ve ubat ayının sonlarına kadar devam 
edebilmektedir (Berg, 1962; Çelikkale, 1988; Svetovidov, 1984; Kuru, 1995). 

Karadeniz alabalı ına ait büyük bireylerin genellikle nehir ve akarsuların ana kolu üzerine yuva açtı ı, bununla birlikte 
4-5 kg ve daha küçük bireylerin, kayna a yakın yerler ve yan kolları tercih ettikleri (Chernitskii, 1988; Solomon, 2000) 
bildirilmi tir. Di i bir balı ın, ortalama 5–10 bin yumurta (Fishbase, 2001; IFS, 2001), büyük balıkların 30 bin üzerinde 
yumurta bıraktı ı bildirilmektedir (Slastenenko, 1956; Barachi, 1962; Fishbase, 2001). Bu yumurtaların do al kayıplar
nedeniyle yarısı yumurtadan çıkabilmekte ve besin azlı ı vb etkenlerle %4–5 oranlarında birey hayatta kalabilmektedir 
(Bagliniere ve Maisse, 1999; IFS, 2001).  

MATERYAL VE METOT 
Çalı ma, Maçka-De irmendere üzerinde bulunan, Trabzon Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsüne ait Altındere
Alabalık Üretim Ünitesinde yapılmı tır. Yumurtalar, aynı havzada bulunan ve kuluçkalamada kaynak suyu kullanan 
özel sektöre ait alabalık i letmesinde kuluçkalanmı tır.

Çalı mada kullanılan do al kökenli olarak isimlendirilen damızlıklar, 1998–99 yıllarında, Do u Karadeniz’e akan 
nehirlerden toplanmı lardır. Kuluçkahane kökenli olarak isimlendirilen damızlıklar ise, Kasım 1999 - ubat 2000 
döneminde sa ılan yumurtalardan elde edilen bireylerin üç yılık bakım beslemesi ile büyütülen damızlıklardır.
Çalı mada kullanılan damızlıklar, yazın tatlısu havuzlarında (Altındere Alabalık Üretim Ünitesinde),  sa ım sonrasında
ise deniz kafeslerinde bakım ve beslemeleri yürütülmü tür. Sa ımın yapıldı ı dönemde, damızlık balıklar harf ve seri 
numaralı Alfa Numerik Markalarla markalanarak ayrı havuzlarda muhafaza edilmi tir. Damızlıkların markalarına göre 
alınan ölçümler, bireysel olarak takip edilmi tir. Bununla birlikte, her iki grup anaçlar 900 g’dan küçük 900-1500 g 
arası ve 1500 g üzeri olarak sınıflandırılmı lardır. Yeteri kadar erkek balık bir kabın içerisine sa ılarak, di ilerin
verimlerini kıyaslamada, erke in etkisi bertaraf edilmeye çalı ılmı tır. Her üç gurupta sa ılan anaçların kondisyon 
faktörleri, literatürde verilen anaç balık kondisyon faktörlerinden daha küçük bulunmu tur.

Çalı ma süresince, kuluçka a amasındaki ve ilk beslenme döneminde kullanılan dere ve kaynak sularının fiziksel ve 
kimyasal parametreleri düzenli olarak takip edilmi tir.  Damızlık balıkların di ileri Alfa Numerik Marka ile 
markalanmı lardır. Do al anaçlar T (1–100 arası) serisi; kuluçkahane kökenli anaçlar M (1–100 arası) serisi numaralı
marka ile markalanmı tır. Anaç balıklar, üreme dönemi ba langıcından itibaren, yumurta olgunluk düzeyini belirlemek 
amacıyla haftada bir kez kontrol edilmi tir. Di i balıklar sa ım öncesi 40 mg/L Tricaine Methanesulfonate (MS–222) 
ile bayıltıldıktan sonra, 1mm hassasiyet ile boyları ölçülmü , 0.1g hassasiyetle a ırlıkları saptanmı tır. Sa ım sırasında
her bir anaçtan elde edilen yumurtalar iyice kurulandıktan sonra toplam a ırlıkları 0.01g hassasiyetle tespit edilmi tir.

Toplam yumurta sayısının ve birim yumurta a ırlı ı ile yumurta çapının belirlenmesi için, her bir anacın döllenmi  ve 
su alarak i mi  yumurtalarından alınan örnekler, etiketlere kayıtlar yazılarak, a zı kapaklı plastik kaplarda laboratuara 
getirilmi tir. Laboratuarda, döllenmi  yumurta örnekleri kurulanmı  ve toplam a ırlıkları tespit edilmi tir. Bu sayı,
toplam yumurta a ırlı ına oranlanarak toplam yumurta sayısı gravimetrik olarak hesaplanmı tır. Mutlak ve nispi 
yumurta verimi hesaplamalarında bu de er kullanılmı tır. Böylece, orantı yoluyla bir anaçtan elde edilen toplam 
yumurta sayısına ula ılmı tır.

Kuluçka ve do al kökenli anaçlardan elde edilen yumurtaların bireysel a ırlık ve çapları, her bir di iye ait yumurta 
gruplarından rasgele örnekleme ile alınan 40’ar adet yumurta üzerinde tespit edilmi tir. Skalalı binoküler mikroskop 
kullanılarak her bir yumurtanın çapı belirlenmi  ve hesaplamalarda kullanılmak üzere kaydedilmi tir. Yumurtalar 
0.1mg hassas terazide tartılarak birim yumurta a ırlı ı tespit edilmi tir.

Sa ım sonrasında yıkama i lemi yapılan yumurtalar dikey akı lı kuluçka dolaplarındaki tablalara her anaç yumurtası
ayrı tablaya olacak ekilde yerle tirilmi tir. Döllenme oranının tespiti için, sa ım ve döllenmeden sonraki ilk 36 saat 
içinde opakla an yumurtalar sifonlama yöntemiyle ayıklanmı , sayılmı  ve kaydedilmi tir. Yumurtaların hassasla tı ı
ilk 36 saat sonrası ile gözlenme a amasına kadar olan dönemde, mantarla maya kar ı, iyodinle 10 ppm oranında 5 
dakika daldırma ile yumurta dezenfeksiyonu yapılmı tır. Yumurtalar gözlendikten sonra bozuk yumurtalar düzenli 
olarak ayıklanmı ; gözlenmeye kadar olan dönemde ve gözlenmeden çıkı a kadar olan dönemde her tabla için ayrı ayrı
olacak ekilde kayıp yumurtalar kaydedilmi  ve kayıp oranları hesaplanmı tır.

BULGULAR
Do adan yakalanan anaçlardan ve kuluçkahanede üretilen anaç balıklardan 2002, 2003 ve 2004 üreme dönemlerinde 
sa ım yapılarak yumurta elde edilmi  ve üreme özellikleri ortaya konulmu tur. Do al ve kuluçkahane kökenli 
Karadeniz alabalı ının 2002, 2003 ve 2004 yıllarına ait yumurta verim de erleri Tablo 1’de verilmi tir.
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Yıllara göre, do al ve kuluçka kökenli anaçlar arasında, yumurta verimi açısından yapılan kar ıla tırmada 2002 yılı
kuluçka kökenliler dı ında istatistik olarak fark bulunmamı tır (P>0.05). Anaç balık boy ve a ırlık de erlerinde yine 
yıllara ba lı olarak büyümenin sürekli olmasından kaynaklanan farklar mevcuttur (Tablo 1). Yumurta çapında ise; 
kuluçkahane kökenli ve do al kökenli bireyler arasında, do al kökenliler lehine yine fark oldu u hesaplanmı tır.

Tablo   1 – Karadeniz alabalı ında yumurta verim de erleri.

 2002 2003 2004 
 Kuluçkahane Do al Kuluçkahane Do al Kuluçkahane Do al
AS (N) 35 22 92 23 55 10 
ABB (cm) 41,4±0,33a 48,1±0,64 b 48,6±0,43 b 52,0±0,56 c 54,5±0,4 c 53,9±0,6 c

SÖABA
(g)

909,9±25,72 1435,0±53,92 1510,6±44,58 1804,3±60,16 2090,9±49,8 2217,5±46,0 

SSABA (g) 744,9±19,58 a 1158,1±44,02
b 1251,8±37,31 c 1524,1±53,12 b 1696,7±41,7 bc 1857,4±34,4 b

YÇ (mm) 5,08±0,01 a 5,23±0,02 c 5,20±0,02 b 5,3±0,02 c 5,4±0,0 c 5,3±0,0 c

BYA (mg) 81,06±0,69 87,67±1,02 87,4±0,80 94,8±0,90 97,3±0,8 94,6±1,1 
TYA (g) 153,7±6,34 233,2±9,77 286,2±9,05 280,2±9,45 387,7±10,4 341,9±11,5 
TYV 1943±89 b 2644±117 a 3261±97 a 3013±106 a 3980±97 a 3730±124 a

NYV 2544±60 a 2316±45 a 2683±50 a 2056±53 a 2415±36 a 1919±53 a

AS: Anaç Sayısı, ABB: Anaç Balık Boyu, SÖABA: Sa ım Öncesi Anaç Balık A ırlı ı, SSABA: Sa ım Sonrası Anaç, 
Balık A ırlı ı, YÇ: Yumurta Çapı, BYA :Bir Yumurta A ırlı ı, TYA: Toplam Yumurta A ırlı ı, TYV:Toplam 
Yumurta Verimi, NYV: Nispi Yumurta Verim  (P>0.05). 

Anaç a ırlı ı ile mutlak yumurta verimi arasındaki ili kinin varlı ı, regresyon analizi ile test edilmi tir. Anaç a ırlı ı
(W)- toplam yumurta verimi (TF) arasında (P<0.01) do ru orantılı, Anaç a ırlı ı (W)- nispi yumurta verimi (RF) 
arasında (P<0.01) ve anaç a ırlı ı (W)- yumurta çapı (ED) arasında (P<0.01) ters orantılı fakat zayıf  ili kiler oldu u
tespit edilmi tir ( ekil 1, 2).

Üreme döneminde, 
birkaç periyotta (yıllara
göre 4–9 ayrı sa ım) 
sa ımı ve döllenmesi 
yapılan Karadeniz 
alabalı ı yumurtaları, su 
sıcaklı ına göre de i en
gözlenme ve açılma 
süreleri ve kayıp oranları
Tablo 2’de verilmi tir.
Daha önce yürütülen 
çalı mada (Tabak ve 
ark., 2001) dere suyu 
kullanılması gözlenme 
ve açılma sürelerini 
uzatmı  ve kayıp oranını

yükseltti i tespit edilmi tir. Bu çalı mada ise kaynak suyu kullanılmı tır.

TARTI MA
Balıklarda üreme, çevresel faktörlere, özellikle fotoperiyot ve sıcaklı a ba lıdır (Peter ve Crim; 1979). Kahverengi 
alabalıklarda yumurta veriminde görülen farklıla manın ve yumurta kalitesinin bireysel, bölgesel ve yıllara göre büyük 
varyasyonlar gösterebildi ini bildirilmi tir (Bagenal, 1978). 2-10°C arası sıcaklıklarda Kahverengi alabalıkların (Salmo 
trutta) kasım-aralık aylarında cinsel olgunlu a ula tı ı bildirilmektedir (Templeton, 1990). Do u Karadeniz Bölgesinde 
sürdürülen bir ara tırmada, deniz ekotipine ait bireylerin kasım, dere ekotipine ait bireylerin ise eylül-aralık aylarında
do al ortama yumurta bıraktıkları tespit edilmi tir (Tabak ve ark., 2001). Bu çalı mada; anaç balıkların su sıcaklı ı 8-
10°C’nin altına dü tükten sonra olgunla manın kasım ayı içerisinde gerçekle ti i, erkek bireylerin cinsel aktivitelerinin 
ekim ba ından aralık sonuna kadar devam etti i belirlenmi tir.

Kahverengi alabalık (Salmo trutta)’larda toplam yumurta verimini, Leitritz ve Lewis (1980) 1407 yumurta/anaç, 
ngiltere’de bulunan deniz alabalı ı populasyonlarında yapılan çalı maları derleyen ve de i ik lokalitelerde büyük 

varyasyonlar oldu unu bildiren Elliot (1995) 380–3585 yumurta/anaç arasında, Jonsson (1999) 650–2400 yumurta/anaç 
ve Atlantik salmonu için Nall (1930) 343–3109 yumurta/anaç, ahin ve ark. (1998) 3763 yumurta/anaç, Pope ve ark. 
(1961) 4943–6067 yumurta/anaç olarak bildirmi lerdir. Nispi yumurta verimini; Kahverengi alabalık için Templeton 

Tablo - 2    Yumurtaların gözlenme, açılma zamanları ve kayıp oranları
 2002 2003 2004 
Sa ım tarihi Do al Kuluçka Do al Kuluçka Do al Kuluçka 
Toplam yumurta sayısı 56028 70141 68445 286959 36413 195012 
Döllenme oranı (%) 97.26 96.07 98.40 98.04 89.87 94.99 
Gözlenme zamanı (Gün) 25 5 22 4 26 4
Su sıcaklı ı (°C) - 12.05  (11.5-13.0) 9,04 (8.0-10.0) 
Gözlenme (Gün-Derece) 220 269 235 
Gözlenme oranı(%) 69.66 79.48 89.11 93.72 81.46 88.40 
Çıkı  zamanı 40 2 37 2 42 3
Su sıcaklı ı  (°C) - 11.83 (11,2-12,48) 8.74(8-9.5) 
Çıkı  (Gün-Derece) 490 432 461 
Çıkı  oranı (%) - - 91,62 94.04 92.36 85.54 
Çıkan larva sayısı - - 7280 51022 25620 157837 
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(1990) 1100–2600 yumurta/kg, Leitritz ve Lewis (1980) 1751 yumurta/kg, deniz alabalıklarında Sedgwick (1990) 
1200–2000 yumurta/kg, Jonsson (1999) 960–1430 yumurta/kg, Rounsefell (1957) 1535–1899 yumurta/kg, Atlantik 
salmonu için Nall (1930) 1764 yumurta/kg olarak bildirmi lerdir.

Yapılan çalı mada ise, kuluçkahane kökenli alabalıklarda toplam yumurta verimleri 2002, 2003 ve 2004 yıllarında
sırasıyla 1943±89, 3261±97 ve 3980±97 yumurta/anaç; do al kökenli balıklarda ise 2644±117, 3013±106 ve 3730±124 
yumurta/anaç olarak saptanmı tır. Aynı dönemde, nispi yumurta verimi ise kuluçkahane kökenli balıklarda 2544±60, 
2683±50 ve 2415±36 yumurta/kg olarak hesaplanırken, do al kökenli alabalıklarda 2316±45, 2056±53 ve 1919±53 
yumurta/kg olarak bulunmu tur. Görüldü ü gibi; bu çalı mada toplam yumurta verimi de erleri Pope ve Ark. 
(1961)’nin bildirdi i de erlerden dü ük, Leitritz ve Lewis (1980) ve Jonsson (1999) ‘un bildirdi i de erlerden yüksek, 
di er ara tırıcıların bildirdi i de erlerle uyumlu çıkmı tır. Nispi yumurta veriminde ise; do al ve kuluçkahane kökenli 
balıklardan elde edilen de erler Templeton (1990) ile uyum gösterirken, di er tüm ara tırmacıların de erlerinden
yüksek bulunmu tur.

Yumurta verimi; beslenme, populasyonun yo unlu u ve ya ı (Bagenal, 1965; Hanson, 1966), genetik özellikler 
(Huang ve Gall, 1990) ve suyun fiziko-kimyasal özellikleri ile de i ti inden farklı a ırlıklardaki anaçlar ve farklı
ko ullarda yapılmı  ara tırma sonuçlarını kar ıla tırmak mümkün olmayabilir (Marten, 1992; Thorpe ve ark., 1984).

Templeton (1990), Kahverengi alabalıklar için yumurta büyüklü ünün 3–6 mm, Edwards (1978) deniz alabalı ında 5.2 
mm, Atlantik salmonun da ise 6.2 mm, ahin ve ark. (1998) Atlantik salmonun da 4.7–6.9 mm; Tabak ve ark. (2001) 
Karadeniz alabalıklarında do al ortamdan elde edilen bireylerde dere ekotipin de 3.6–5.7 mm, deniz ekotipin de 4.6–7.2 
mm arasında de i ti ini tespit etmi tir. Yürütülen çalı mada elde edilen yumurta çapı de erleri, deniz alabalı ı ve 
Kahverengi alabalık için bildirilen de erlerle benzerlik göstermi , Atlantik salmonu için bildirilen de erlerden küçük 
çıkmı tır. Do al ve kuluçkahane kökenli bireylerde, ortalama yumurta çapı ve tek yumurta a ırlı ı de erleri arasındaki
farklılı ın istatistiki olarak önemli oldu u tespit edilmi tir (P<0.05). Yumurta çapı üzerinde; anaç a ırlı ı, ya ı ve 
genotipi yanında beslenmesinin de etkili oldu u (Bromage ve Cumaranatunga, 1988; Thorpe ve ark., 1984; Huang ve 
Gall, 1990; Bromage ve ark., 1992) ifade edilmekle birlikte, salmonidlerde yumurta büyüklü ü ile yumurta miktarı
arasında negatif, buna kar ın Pope ve ark. (1961) pozitif bir ili ki oldu unu bildirmi lerdir. Bu çalı mada ise toplam 
yumurta verimi ile yumurta çapı arasında ters yönlü, fakat zayıf bir ili ki saptanmı tır(r=-0.126, P<0.01). 

Toplam yumurta verimi, balık a ırlı ı ile do rusal bir ili ki göstermi tir (Kuluçka kökenli r=0.867, Do al kökenli 
r=0.817  P>0.01). Benzer bir ili ki Jonsson (1999), Elliot (1995) tarafından deniz alabalıkları için, Thorpe ve ark. 
(1984), ahin ve ark. (1998) tarafından Atlantik salmonu için ifade edilmi tir. Benzer ekilde, a ırlıkla yumurta çapı
arasında da çok dü ük bir do rusal ili ki bulunmu tur. Bu bulgular Estay ve ark. (1994) ve Bromage ve Cumaranatunga 
(1988)’nın bulguları ile benzerlik göstermektedir. Bunun tersi olarak, her iki grup için balık a ırlı ı ile nispi yumurta 
verimi arasında çok dü ük negatif bir ili ki saptanmı tır (Kuluçka kökenli r=-0.240, Do al kökenli r=-0.085  P<0.01). 
Bu durum, Belding (1940) tarafından bildirildi i gibi, gonad büyümesi ile a ırlıkça büyümenin aynı oranda 
gerçekle memesinden kaynaklanmı  olabilir.

McKay ve ark. (1992) Salmo trutta üzerine yürüttükleri çalı mada, gözlenme oranını %97.1, gözlenmeden çıkı a kadar 
ya ama oranını %90.5 olarak tespit etmi tir. Landergren ve Valin (1998) deniz alabalıklarında yaptıkları çalı mada, 
tuzlulukla döllenme arasındaki ili kiyi irdelemi ler, tatlısuda döllenme oranının %96.6 oldu u ve ‰6.7 tuzluluktan 
sonra döllenmenin gerçekle medi ini belirlemi tir. Göl alabalı ı için döllenme oranı Mac ve ark. (1985) %74 olarak 
saptamı tır. Çıkı  oranı ise Edwards (1978) Kahverengi alabalıklarda %80 olarak bildirmi tir. Yapılan çalı mada elde 
edilen döllenme oranında, Tablo 2’de bildirildi i gibi yıllara göre de i mekle birlikte, esas olarak kullanılan su 
kalitesinin etkili oldu u gözlenmi tir. Karadeniz alabalı ı üzerine Tabak ve Ark. (2001)’nın yürüttükleri çalı mada, 
dere ve kaynak suyu kullanılarak yapılan denemelerde, dere ve deniz ekotipi için, bulanıklık problemi olan ve dere 
suyunun kullanıldı ı sa ım döneminde gözlenme (%50.81) ve çıkı  (%39.8) oranları dü ük olurken, kaynak suyu 
kullanılan ikinci sa ım döneminde gözlenme (%83.9) ve çıkı  (%75.92) oranları daha yüksek olmu tur.

519



y = 174,85x - 5372,4

R2 = 0,7628

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 20 40 60 80 100

Boy (cm)

F
e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
a
n
a
ç
) y = 154,95x - 4617,3

R2 = 0,7203

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 20 40 60 80 100

Boy (cm)

F
e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
a
n
a
ç
)

y = 2,0307x + 574,59

R2 = 0,7525

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

F
e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
a
n
a
ç
)

y = 1,9028x + 518,16

R2 = 0,6673

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

F
e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
a
n
a
ç
)

ekil  1 -  Sa ım yapılan anaçlarda  boy ile a ırlık ve toplam yumurta verimi arasındaki ili ki

y = -0,2288x + 2858,1

R2 = 0,0578

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

R
e
la

tif
 F

e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
k
g
)

y = -0,0731x + 2405,7

R2 = 0,0072

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

R
e
la

tif
 F

e
k
o
n
d
ite

 (
a
d
e
t/
k
g
)

y = 0,0002x + 5,0038

R2 = 0,1582

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

Y
u
m

u
rt

a
 Ç

a
p
ı 
(m

m
)

y = 8E-05x + 5,1868

R2 = 0,0354

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 1000 2000 3000 4000 5000

A ırlık (g)

Y
u
m

u
rt

a
 Ç

a
p
ı 
(m

m
)

ekil 2 – Kuluçkahane ve do al kökenli anaçlarda  a ırlık ve relatif yumurta verimi ile yumurta çapı
arasındaki ili ki

Kuluçkahane Do al

Kuluçkahane Do al
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Su kalite kriterlerinin ve çevresel parametrelerin kuluçka süresi ve kuluçka ba arısı üzerinde etkisi oldu u
bilinmektedir. Yapılan çalı mada aynı artlarda kuluçkalama yapıldı ı için döllenme ve gözlenme oranları do al ve 
kuluçkahane kökenli bireyler için benzerlik göstermi tir (Tablo 2). 

Grande ve Andersen (1990), derinden ve yüzeyden alınan suların yavru Salmonidlerin geli imlerine olan etkilerini 
incelemi lerdir. 20 m derinden alınan suda yeti tirilen kahverengi alabalık yumurtaları 49 günde (273 GD) gözlenmi ,
126 günde (406 GD) açılmı  ve açılmayı takiben 194 günde  (273 GD) serbest yüzmeye ba lamı lardır. 1 m derinden 
alınan suya maruz bırakılan yumurtaların gözlenmeleri 126 gün (195 GD), açılmaları 176 günde (250 GD) ve açılmayı
takiben 204 günde (387 GD) serbest yüzmeye geçtikleri bildirilmi tir (Muir ve Roberts, 1993). Gözlenme süresinin, 
Stevenson (1987) 9.5°C’de 21 (200 GD) günde, Edwards (1978) 8°C’de 30 (240 GD) günde gerçekle ti ini;
yumurtadan çıkı ın, Stevenson (1987) 5 °C’de 100 gün (500 GD) 7°C’de 64 gün (448 GD) ve 10°C’de yakla ık 41 
günde (410 GD), Edwards (1978) 8°C’de yakla ık 62 (500 GD) günde, Leitritz ve Lewis (1980) 4.4°C’de 100 (427 GD) 
günde, 7°C’de 64 (444 GD) günde, Templeton (1990) 10°C su sıcaklı ında 40 gün kuluçkalama sonrasında
gerçekle ti ini bildirmi tir. Tabak ve ark. (2001) Do u Karadeniz artlarında yürüttükleri çalı mada, Karadeniz 
alabalı ı yumurtalarının do al dere suyunda (5.1°C) kuluçkalamaya bırakıldı ı için 47 gün içerisinde gözlenen 
yumurtalarda 78 günde (426 GD), ikinci dönemde ise kaynak suyu (10.7±0.69°C gözlenme, 11.4±0.51°C çıkı )
kullanıldı ı için 24 günde gözlenen yumurtaların kuluçkalama süresi 38 gün (432-441 GD) olmu tur.

Yürütülen çalı mada ise yumurtaların gözlenme ve çıkı  süreleri Tablo 2’de verilmi tir. Bu de erler su sıcaklı ına göre 
de i mekle birlikte Stevenson (1987) ve Edwards (1978)’in bildirdi i de erlerden dü ük, di er ara tırmacıların
bildirdi i de erlere yakın olmu tur.

Marten (1992) gözlenme ve çıkı  periyotlarında farklı sıcaklıklar uygulayarak sürdürdü ü denemeler, çıkı  süresi 
yanında yumurta kayıplarının, deforme çıkı ların ve larva büyüklü ünün ba lantısını ortaya koymu tur.

Do u Karadeniz artlarında kültür ortamına adaptasyonu yapılan ve üreme özellikleri belirlenen Karadeniz alabalı ı,
kuluçka performansı yönünden oldukça iyi bir seviyededir. Özellikle ilk ya ama dönemine ili kin ara tırmalar ve ıslah
çalı maları devam ettirilerek ticari ölçekte üretimi için yeti tiricilikte alternatif bir tür olarak önerilebilir.
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ABUT BALI I (Barbus grypus) YET T R C L  ÜZER NE B R ÖN ÇALI MA

M.SEL M SELK 1, NUR  BA USTA2, AHMET Ç FTÇ O LU1,

1D.S. .XV.BÖLGE MÜD.ATATÜRK BARAJI UBE MÜD.,SU ÜRÜNLER  BA MÜHEND SL , ANLIURFA
2HR.Ü. ATA SU ÜRÜNLER  UYGULAMA VE AR .MERKEZ , ATATÜRK BARAJI, BOZOVA, ANLIURFA

ÖZET:  
Bu çalı ma, Güneydo u Anadolu bölgesinde iç su balıkları yeti tiricili inde sazan ve alabalı a alternatif olabilecek 

abut (Barbus grypus) balı ı yeti tiricili i ile ilgili bir ön denemedir. Damızlık olarak kullanılacak balıklar a larla
yakalanarak 2 di iden alınan yumurtalar, 1 erkekten sa ılan sütle döllenmi tir. Döllenen yumurtalar Zuger i elerine
konulmu  ve inkübasyon 23°C sabit sıcaklıkta 96 saat sürmü tür. Larva çıkı ı ba ladıktan sonra, yumurtaların tamamı 2 
saat içerisinde açılmı tır. Larvaların, 25°C su sıcaklı ında besin keselerini 10 günde tükettikleri gözlenmi tir. Besin 
kesesi çekilen larvalar, havuz ortamından elde edilen zooplanktonla ba arılı bir ekilde süreyle beslenmi lerdir.
Anahtar Sözcükler: abut Balı ı, Barbus grypus, Yeti tiricilik, Atatürk Barajı

A PRELIMINARY STUDY ON SHABBOUT FISH (Barbus grypus) CULTURE 

ABSTRACT
This is a preliminary study on the culture of Shabbout fish (Barbus grypus) as an alternative fish species  to carp and 
rainbow trout in Southeast Anatolian Region. Broodstock fish were caught by gill net from Atatürk dam lake and 
transported to the laboratory. Maturational stage of eggs was checked by abdominal palpation, and the eggs and sperm 
of five female and two male individuals were stripped manually. Fertilised eggs transported to zugar incubators and 
incubation took 96 hours at 23 ºC. Prelarval stage took 10 days at the same temperature. First feeding of postlarva was 
sucessfully carried out with zooplankton obtained from ponds.  
KEY WORDS: Shabbout fish, Barbus grypus, Aquaculture, Atatürk dam lake 

 ______________________________________________________________________________________________ 

G R
Ülkemizde sadece Dicle ve Fırat nehirlerinde ya ayan  ve halk arasında abut, abot veya Sore ismiyle bilinen abut
balı ı (Barbus grypus) (Resim 1.) Fırat nehrinin Atatürk Barajı ve mansap sularında görülen, eti sevilerek tüketilen  
endemik balık türlerden biri olup, hızlı akan sı  suları sever, avlanması zor bir balık olarak bilinir. abut büyük pullarla 
örtülü,  vücut yanlardan yassıla mı tır. A ız yanlarında iki çift bıyık bulunmaktadır. Kuyruk yüzgeci derin çatılı olup 
her iki lobu da sivrile mi tir. Rengi, sırtta koyu kahverengi, yanlarda açık kahve, karın bölgesinde ise kirli sarıdır. Anal 
ve kuyruk yüzgeçleri koyu di er yüzgeçleri açık renklidir, Nisan- Mayıs aylarında yumurta bıraktı ı bildirilmektedir 
(Geldiay ve Balık,1996; Epler ve ark.,2001).  abut balı ı ile ilgili ara tırmalar ülkemizde yok denecek kadar az 
olmakla birlikte birkaç sistematik ara tırmadan ibarettir. Duman ve Çelik (2001) Atatürk Baraj gölü Bozova bölgesinde 
avlanan balıklar ve verimliliklerini incelemi ler 12 tür ve alttürün avlandı ı bu balıklardan 45-70 mm göz geni li ine
sahip monoflament ve multiflament sade a larla yakalandı ını bildirmi lerdir. Yurtdı ında ise, Szypula ve ark.,(2001) 
Irak’ta Tharthar, Razzazah ve Habbaniya göllerinde bulunan abut balı ının büyüme karakteristiklerini incelemi lerdir.
Epler ve ark.(2001), Iraktaki Tharthar ve Habbaniya göllerindeki bazı balıkların üreme biyolojisi üzerine yaptıkları
ara tırmada, abut balı ının Nisan ayı içerisinde üredi ini, erkeklerinin 5. yılda, di ilerin ise 6.yılında üreme eylemine 
geçtiklerini ve kg vücut a ırlı ı ba ına yakla ık 11500 adet yumurta verdi ini saptamı lardır.

Tarımsal üretimin arttırılması amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yatırımı olarak hayata geçirilen Güneydo u
Anadolu Projesi çerçevesinde, bu bölgede olu turulan göl ve göletlerde su ürünleri üretimi açısından yeni kaynaklar 
yaratılmı tır. Atatürk Baraj gölü 81700 ha alanı ve depoladı ı su hacmi ile önemli büyüklükte bir su ürünleri 
potansiyeline sahiptir. 

Bu çalı ma ile, DS  tarafından Atatürk Baraj gölü yakınlarında tesis edilen Balık Üretim stasyonunda abut Balı ı (Tor 
Grypus)’nın yeti tiricili i için ön deneme üretiminin yapılması amaçlanmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Üretime alınan balıklar 2005 yılı mart ayının ortalarında Atatürk baraj gölünden a larla yakalanmı  ve  Atatürk Baraj 

Gölü’nde iki di i ve bir erkek birey yakalanmı  ve halen teknede iken di ilerden dökülen yumurtaların üzerine sperm 
sa arak döllendirildikten sonra  balık ta ıma tanklarıyla D.S. . Atatürk Barajı ube Müdürlü üne ba lı su ürünleri 
üretim istasyonuna götürülmü lerdir. 8.06.2005 tarih saat 10:00 da  döllenmi  yumurtaları normal Aynalı sazan 
balı ının Üretiminin yapıldı ı zuger i elerine (Resim 2) konulmu tur.
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BULGULAR VE TARTI MA
Döllenen yumurtaların inkübasyonu 23°C sabit sıcaklıkta 96 saat sürmü tür. Pyka ve ark.,(2001). Tharthar ve 
Habbaniya gölleri yakınındaki havuzlarda ve kuluçka havuzlarında tam kontrollü ko ullarda Barbus cinsine ait üç türün 
inkübasyonu sırasında yumurtaların, açılma oranını ve larva ve yavruların ya ama oranlarını incelemi ler, abuta ait 
döllenmi  yumurtalarda açılma  oranını yakla ık olarak %85, ya ama oranını ise larvalar için %75 ve yavrular için %75 
oranında bulmu lardır. Bu çalı mada ise döllenmi  yumurtalarda açılma oranının %50 civarında oldu u belirlenmi tir.
Yumurtaların yakla ık olarak 2-2.5 mm çapında (Resim 3) ve turuncu renkte oldu u gözlenmi tir (Resim 4). Larva 
çıkı ı ba ladıktan sonra, yumurtaların tamamı 2 saat içerisinde açılmı tır. Larvaların (Resim 5), 25°C su sıcaklı ında
besin keselerini 10 günde tükettikleri gözlenmi tir. Besin kesesi çekilen larvalar (Resim 6), havuz ortamından elde 
edilen zooplanktonla beslenmeye ba lanmı tır.

Resim 1. abut Balı ı (Barbus grypus ) Resim 2. Yumurtalar Zuger i esinde

Resim 3.Döllenmi  Yumurta 2. gün Resim 4.Döllenmi  Yumurta 3. gün 

Resim 5.Besin keseli Larva Resim 6.Besin kesesi çekilmi  Larva 

SONUÇ
Atatürk Barajı DS  152. ube Müdürlü üne ba lı Su Ürünleri Ba mühendisli ince 2005 yılı içerisinde, etinin 
be enilmesi ve ekonomik de erinin yüksek olması nedeniyle deneme üretimine ba lanan abut balı ından üretim 
döneminde 1000 adet civarında yavru elde edilmi tir. Halen besleme havuzlarında bakım, beslenme, hastalık kontrolü 
ve çevreye adaptasyon çalı maları devam eden abut balı ı ile ilgili elde edilen bazı sonuçlar öyle sıralanabilir;
-Yumurtlama döneminin  Mayıs ile Haziran ayları oldu u dü ünülmektedir. 

524



-Yumurtaların rengi turuncu olup ortalama çapları 2-2,5 mm civarındadır.
-Zuger i esine konan döllenmi  yumurtaların yarısına yakın miktarının öldü ü görülmü , ı ıktan etkilenebilece i
dü ünülmekte, bu nedenle üretimin daha az ı ıklı ortamlarda yapılmasının daha verimli olaca ı dü ünülmektedir. 
-Elde edilen yumurtalardan 96/23 saat/derecede yakla ık larva çıktı ı görülmü tür.
-Çıkan larvaların besin keselerinin oldu u ve bu keselerin aynı sıcaklıkta 10 gün içerisinde tüketildikten sonra balı ın
aktif yüzme yetene ini kazandı ı gözlenmi tir.
-Larvaların da ı ı a kar ı duyarlılık gösterdi i ve besin havuzlarının daha az ı ık alan bölümlerine kaçı tıkları tespit 
edilmi tir.
-Larvaların daha fazla oksijen istekleri nedeniyle suyun kayna ına yakın yerlerde ya amayı tercih ettikleri 
gözlemlenmi tir.
-Sonuç olarak bu türün GAP bölgesi için Sazan ve Alabalı a alternatif bir balık olabilece i dü üncesiyle daha detaylı
yeti tiricilik çalı malarının yapılması ve ekonomik potansiyelinin incelenmesi gerekmektedir. 
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SEA LICE (Caligus minimus, OTTO 1821,COPEPODA :CAL G DAE) INFESTATION IN 
CULTURED SEABASS (Dicentrarchus labrax.,L1758)

GÜL EN ULUKÖY1   AY EGÜL KUB LAY2

1 Mugla University, Faculty of Fisheries and Aquaculture, Department of Aquaculture, 48000 Mugla-Turkey 
2 Süleyman Demirel University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture,32500 Egirdir/Isparta-Turkey 

email: gulukoy@mu.edu.tr 

ABSTRACT
Ectoparasitic copepods especially belongs to Caligidae family are the most common crustacean parasites on fish. In 
this study, the infestation of the parasitic copepod, sea lice, Caligus minimus, Otto1821, was described in reared 
European sea bass (Dicentrachus labrax,L.1758),  at the coastal zone of Aegean sea in Turkey.  Infestation of 
European sea bass with parasitic copepod “Caligus minimus” was observed in a marine net cage farm between 
October and November 2004. The samples were collected during an infestation. An individual fish, carried the 
number of parasites was counted as 30 and other fish had between 10 and 20 parasites in each. The infestation was 
most common in fish weighed between 250 and 300 gr. During the invasion, the water temperature was around 17-
19 oC. The cumulative mortality related to the crustecean infestation in the farm was about 2 % in one month. The 
parasite concentrated in the buccal cavity and gills of fish. Heavily affected fish, dark in color with excess mucus 
production, had hemorrhages in the mouth and on the head, and widespread ulcers all over the skin of mouth and 
operculum. 
Key Words: Caligus minimus, Dicentrachus labrax,ectoparasite, copepods, infestation 

YETI TIRICILI I YAPILAN AVRUPA DENIZ LEVREKLERINDE (Dicentrarchus labrax.,
L1758) Caligus minimus ENFESTASYONU

ÖZET: 
zellikle ektoparazitik copepodlardan caligidae familyası üyeleri, balıklar üzerinde en nemli crustacean 

parazitlerdir. Bu çalı mada, Türkiye’nin güneybatısında Ege Denizinin kıyı b lgesinde yeralan bir Avrupa deniz 
levre i (Dicentrachus labrax.,L.1758) çiftli inde parazitik copepeodlardan deniz biti olarak bilinen bir parazit 
(Caligus minimus, Otto 1821) enfestasyonu saptanmı tır. Enfestasyon Avrupa deniz levre i yeti tiricili inin
yapıldı ı d nemde a  kafeslerde, 2004 yılının ekim ve kasım aylarında g zlemlenmi tir. Tek bir balı ın bazen 30 
kadar parazit ta ıdı ı belirlenirken, aynı kafeste bazı balıklarda ise sayılarının 10 ile 20 arasında de i ti i
saptanmı tır. Çiftlikte zellikle 250-300g a ırlı a ula mı  balıklarda bu parazit enfestasyonu dikkati çekmi tir.
Parazit enfestasyonu olu tu unda su sıcaklı ının 17-19 oC oldu u tespit edilmi tir. Bu parazit enfestasyonu 
nedeniyle çiftlikteki aylık lüm oranı % 2 ye ula mı tır. Parazitlerin zellikle a ız içi ve solungaçlar içerisine 
yerle ti i saptanmı tır. Çok fazla sayıda parazit ta ıyan balıklarda renklerinde koyula ma, vücutta a ırı mukus 
üretimi, a ızda ve ba  üzerinde kanamalar, operkulum ve a ız çevresindeki deride geni  derin ülserlere rastlanmı tır.
Anahtar Kelimeler:Caligus minimus,Dicentrachus labrax, ektoparazit, copepod, enfestasyon 
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Costia necatrix ve Ambiphyra spp. LE ENFESTE OLMU  LEP STES (Poecilia reticulata)
BALIKLARINDA FORMALDEH T UYGULAMASI 

evki KAYI , Fikri BALTA , lhan YANDI , Süleyman AKHAN 

KTÜ Rize Su ürünleri Fakültesi Yeti tiricilik Bölümü,R ZE
e-mail : aquasevki@msn.com 

ÖZET 
Bu çalı mada birer protozoan parazit olan Costia necatrix ve Ambiphyra spp. ile enfeste olmu  ortalama boyları
(2.12±0,3) cm olan Lepistes (Poecilia reticulata) balıklarının tedavisinde formaldehit uygulaması
gerçekle tirilmi tir. Sonuç olarak (22±0,5)0C de 250ml/ton 1 saat dozunda 3 gün ardı ardına formaldehit 
uygulamasının Lepistes (Poecilia reticulata) balıklarında ki Ambiphyra spp. enfestasyonlarını tedavide ba arılı
oldu u, Costia necatrix’te ise tam bir ba arının sa lanamadı ı gözlemlenmi tir.
Anahtar Sözcükler: Lepistes, Costia necatrix , Ambiphyra spp , Formaldehit 

FORMALDEHYDE APPLICATION ON THE LEBISTES (Poecilia reticulata) , INFESTED BY 
Costia necatrix and Ambiphyra spp.

ABSTRACT
In this study, Formaldehyde was used in the treatment of Lebistes whose average lenght is (2.12±0,3) cm and which 
is infected with Costia necatrix ve Ambiphyra spp.,  protozoan parasites. Consequently, formaldehyde was 
determined to be successful at (22±0,5)0C in dose of 250ml/ton during 1 hour, 3 days respectively, in treatment of 
Ambiphyra spp. on Poecilia reticulata. But it was observed that the treatment method did not succeed completely in 
treating Costia necatrix.
Keywords: Lebistes, Costia necatrix , Ambiphyra spp. , Formaldehyde 

G R
Uluslararası ticaret hacmine bakıldı ında akvaryum balıkçılı ının son yıllarda tahmin edildi inden daha çok ticari 
önem kazandı ı bildirilmektedir (Evans and Lester 2001). Bu gerçek akvaryum balı ı üretimini daha da cazip hale 
getirmekte ve üretimi yapılan akvaryum balıklarının miktarındaki artı ı desteklemektedir. Bu geli melerin bir 
sonucu olarak son yıllarda ülkemizde akvaryum balı ı üretiminde büyük geli meler gözlemlenmektedir. Ülkemizde 
hemen her bölgede akvaryum balıkları üreten veya satan çok sayıda i letme gerek profesyonel gerekse amatör 
olarak bu meslek ile u ra maktadır. Akvaryum balıkları içerisinde yeti tiricilik açısından özellikle görünümü ve 
kolay üretilebilir olması sebebiyle en yaygın türlerin ba ında ise Lepistes (Poecilia reticulata) gelmektedir (Alpbaz 
1984). nsanların ilgisi nedeniyle bu balıkların dünya üzerindeki yayılımı çok geni tir. Yurt içi ve yurt dı ı balık
transferlerinin en riskli yanının hastalık etkenlerini beraberinde nakletti i bildirilmektedir (Ça ırgan 1996). 
Akvaryum balıklarının patojenik hastalıkları içerisinde protozoan parazitlerin neden oldu u sorunlar önemli ölçüde 
yer tutmaktadır (Schperclaus,1992; Cengizler,2000; Ruth and Floyd 2003). Costia necatrix’in kırmızı kan 
hücrelerinin boyutlarında virgül yada damla eklinde bir parazit oldu u rapor edilmektedir. Costia’nın 3-30oC su 
sıcaklı ı aralı ında ya adı ı, hareket ve tutunma için flagellalarını kullandı ı, balıkların deri ve solungaçlarına
yerle ti i bildirilmektedir (Durborow, 2003).   Nigrelli et al. (1976) Costia necatrix tarafından meydana gelen 
enfestasyonlarda %40-73 oranında mortalitenin meydana geldi i bildirilmektedir. Durborow (2003) Ambiphyra’nın
yo un stok artlarında solungaçlardaki gaz de i imini engelleyen bir protozoan oldu unu bildirmi tir. Protozoan 
parazitlerin tedavisi için formaldehit, CuSO4 ve KMnO4 önerilmektedir (Durborow, 2003). Tonguthai, (1997) 
formaldehitin di er kimyasallardan daha etkin ve ucuz olmasının protozoan parazitlerin tedavisinde kullanımını
yaygınla tırdı ını belirtmi tir. Bu çalı ma Costia necatrix ve Ambiphyra spp. ile aynı anda enfeste olmu  lepistes 
balıklarının tedavisi amacıyla gerçekle tirilmi tir.

MATERYAL VE METOD 
Costia ve Ambiphyra spp. ile enfeste olmu  ortalama boyları  (2.12 ± 0,3) cm olan 50 adet lepistes balı ı Rize ilinde 
akvaryum balıkları ticareti yapan bir akvaryumcudan temin edilmi tir. Rize Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları
laboratuarına getirilen balıkların yüzgeç , deri ve solungaçlarından alınan kazıntı örnekleri ile hazırlanan preparatlar 
(Timur ve Timur ,2003) te his için Bausch & Lomb marka mikroskopta 400× büyütmede  incelenmi tir. Özellikle 
solungaçlardan hazırlanan preparatlarda yo un olarak Ambiphyra spp. olmak üzere Costia’nın varlı ı
gözlemlenmi tir. Hazırlanan preparatlar alkol ile tespit edilip karmin ile boyandıktan sonra ayrıca incelenmi tir.
Enfeste olmu  balıklar 50×40×30 cm ebadındaki cam akvaryuma yerle tirilmi tir. Yine aynı balıklardan rast gele 
seçilen enfeste olmu  25 balık kontrol grubunu olu turmaları için aynı özellikteki ayrı bir akvaryuma konulmu tur.
Çalı ma 2 paralelli olarak yürütülmü tür. Su sıcaklı ı, formaldehitin yüksek sıcaklıktaki olumsuz etkisi (Durborow 
R.M, 2003) nedeniyle iki grupta da (22± 0,5)0C’ye ayarlanmı tır. Rambo EP-9000 model , 220 V-50Hz  
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özelli indeki hava motoru ile akvaryumlara yeterli havalandırma sa lanmı tır. Suyun pH sının 7,3 oldu u tespit 
edilmi  ve deneme boyunca her iki gruba da yem verilmemi tir. Tedavi amaçlı olarak protozoan parazitler için etkin 
tedavi özelli i olan formaldehit (Merck %37) kullanılırken (Schnick,1991;Rach et al.,1997), kontrol grubuna ilaç 
uygulaması yapılmamı tır. Formaldehitin dozu Durborow, (2003)’ün belirtti i ekilde 250 ppm 1 saat olarak 
uygulanmı tır. Tedavi 3 gün ardı ardına 3 uygulama eklinde yapılmı tır.

SONUÇ VE ÖNER LER
Tedavi sonrası deneme grubunda bulunan bireylerin yüzgeç, deri ve solungaçlarından alınan kazıntı örnekleri 400× 
büyütmede incelendi inde Ambiphyra spp  bireylerine rastlanmamı tır. Fakat inceleme sonunda fazla aktif olmayan 
ve az sayıda Costia bireylerine rastlanmı tır.

Grafik 1. Deneme sonrası kontrol grubunda 
gözlemlenen Costia ve Ambiphyra
bireylerini gösteren grafik 

Grafik 2. Deneme sonrası deney grubunda 
gözlemlenen Costia ve Ambiphyra
bireylerini gösteren grafik 

2.

gün sonunda deneme grubunda % 3 lük 
ölüm meydana gelirken, 3. günde ölümlerin durdu u gözlemlenmi tir. Kontrol grubunda 2. günün sonunda % 20 lik 
ölüm gözlenirken 3. gün sonunda solungaç ve deriden alınan örneklerin mikroskop altında incelenmesi neticesinde  
yo un ekilde Costia ve Ambiphyra spp. bireylerine rastlanmı tır. Aynı zamanda ölümlerin devam etti i
gözlemlenmi tir.

Grafik 3. Günlere göre kontrol ve deney 
grubundaki ölüm oranları

Tonguthai, (1997) 250 ppm 1 saat dozunda formaldehit uygulamasının Costia’nın kontrolünde ba arılı oldu unu
bildirmesine kar ılık bu çalı mada lepistes balıklarında 250 ppm 1 saat dozunda , günde 1 kez ve 3 gün ardı ardına
formaldehit uygulamasının Costia bireylerinin azalmasını sa lamasına ra men enfestasyonun kontrolünde tam bir 
tedavi olu turmadı ı tespit edilmi tir. Klinger ve Floyd (1998) Ambiphyra spp. bireyleri üzerinde 150-250 ppm 
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dozunda formaldehit uygulamasının ba arılı oldu unu belirtmi tir. Yapılan bu çalı mada da belirtilen dozda 
formaldehit uygulamasının etkin tedaviyi olu turdu u gözlemlenmi tir.

Bu çalı ma birden fazla tür protozoan parazit ile aynı anda enfeste olmu  balıkların tedavisine katkı sa lamasının
yanında, mix eklinde seyreden hastalıkların tedavisi konusunda bir çok çalı ma yapılması ihtiyacının var oldu u
gerçe ini de ortaya koymaktadır.
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ÖZET 
Bu çalı mada Rize kıyılarında iki farklı deniz kafes çiftli inde yeti tirilen Gökku a ı alabalıklarında iz element 
konsantrasyonları ara tırıldı. Balıklarda EDXRF analiz methodu kullanılarak yedi farklı element belirlendi. Balık
örneklerinin elemental analizi için, radioizotopla uyarma x-ı ını floresans analiz sisteminde çoklu standart ekleme 
yöntemi uygulanmı tır. Karaci er, solungaç, iç organlar ve kas dokularını içeren balık doku örneklerinin spectral pik 
analizlerinde Sülfür(S), Klor (Cl), Potasyum(K), Kalsiyum (Ca) , Demir (fe), Kalay (Sn) ve Baryum (Ba) içerdikleri 
görülmü tür. Alabalık doku örneklerinde bulunan Kalay ve Baryum biota için toksik olan a ır metallerdir. Ancak doku 
örneklerinde belirlenen a ır metal konsantrasyonlarının Amerikan Çevre Koruma Te kilatı (USEPA) ve Türk Gıda
Kodeksinin müsaade etti i sınırlardan yüksek olmadı ı belirlenmi tir.
Anahtar Kelimeler: EDXRF, gökku a ı alabalı ı, element analizi 

INVESTIGATION OF TRACE ELEMENTS IN RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)),
CULTURED IN MARINE AQUACULTURE CAGES (R ZE-TURKEY) 

ABSTRACT
The trace elements concentrations in Rainbow trout cultured in two different marine cage farms (Rize, Turkey) were 
investigated in this study. The concentration of seven different elements in fish samples was determined using energy 
dispersive X-ray fluorescence method (EDXRF). A radioisotope excited X-ray fluorescence analysis using the method 
of multiple standard addition is applied for the elemental analysis of fish. A qualitative analysis of spectral peaks 
showed that fish tissue samples (gill, liver, internal organs and muscle)  contained sulphur (S), chlorine (Cl), potassium 
(K), calcium (Ca), iron (Fe), tin (Sn) and barium (Ba). Tin (Sn) and barium (Ba) as toxic and heavy metal elements for 
biota were detected in trout tissue samples. Heavy metal concentrations in the tissue samples are not higher than the 
criterion value of USEPA and Turkish Food Codex. 
Keywords: EDXRF, rainbow trout, trace element analysis 

G R
Su kalitesi çalı malarında suların fiziko-kimyasal analizlerinin yanında son yıllarda sucul canlılarda elemental analiz 
oldukça yaygınla mı tır. Sularda a ır metal kirlili i ara tırmaları biomonitor canlılarda a ır metal birikiminin 
belirlenmesi üzerine yo unla maktadır. Bu amaçla AAS, ICP-MS, HPLC ve XRF gibi  çok çe itli elemental analiz 
yöntemleri kullanılmaktadır (Wong ve ark., 2001; Widianarko ve ark., 2000; Türkmen ve ark., 2005).

XRF, X ı ınları floresans tekni i, dalga ayrımlı X ı ınları floresans tekni i (WDXRF) ve enerji ayrımlı X ı ınları
floresans tekni i (EDXRF) olarak ikiye ayrılır. EDXRF tekni inin di er tekniklere göre avantajları vardır. Bir çok 
elementin e zamanlı olarak belirlenebilmesi, geni  konsantrasyon aralı ını tespit etmeye imkan vermesi, basit ve hızlı
hazırlanabilmesi ve di er tekniklere göre daha ucuz olması en önemli avantajlarıdır. Bu teknik kullanılarak biyolojik, 
jeolojik ve kimyasal çe itli materyallerdeki a ır metal konsantrasyonu ölçülebilir. Bu yöntemin belirleyici olarak 
kullanıldı ı su (Stewart ve ark., 1982), kırmızı çamur (Kobya ve ark., 1996), tortu (Akyüz ve ark., 2001; Çevik ve ark.,
1995), çe itli madenler (Obiajunwa, 2001; Karabulut ve ark., 2002), bitkiler ( Aslan ve ark., 2004; Tıra o lu ve ark.,
2005), anne sütü (Ekinci ve ark., 2005), resim çalı maları (Ferrore ve ark., 2002) gibi çok farklı alanlarda yapılan
çalı malara örnek gösterilebilir.  

Su kaynaklarının içerdi i su ürünlerinin istihsali, su kirlenmesi, a ırı avcılık ve nüfus artı ı sebebiyle avcılık yoluyla 
mevcut talebi kar ılayamamaktadır. 100 milyon tonluk dünya su ürünleri üretiminin % 15’i yeti tiricilikle sa lanırken,
Türkiye’de bu oran 1997 yılı itibarıyla % 9 civarındadır. Türkiye’de içsularda gökku a ı alabalı ı, aynalı sazan ve 
karabalık üretimi yanında a ırlıklı olarak denizlerde çipura ve levrek balı ı yeti tirilmektedir. Bunun yanında son 
yıllarda Karadeniz’de yo un olarak kafeslerde Gökku a ı alabalı ı yeti tirilmektedir (Çelikkale ve ark.,1999 ) 
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Rize ilinde akarsular üzerinde bir çok alabalık üretim tesisinin yanında sadece 2 adet deniz kafesi çiftli i faaliyet 
göstermektedir. Bu çiftliklerde Gökku a ı alabalı ı yavruları yaz dönemine kadar sofralık düzeye getirilip pazara 
sürülmektedir. Dörtmevsim ve Özkafes deniz kafes çiftliklerinin aynı zamanda içsu üretim havuzları da bulunmaktadır.
Bölgede özellikle yaz aylarında balık avlama yasakları dolayısıyla çiftliklerde üretilen Gökku a ı alabalıkları oldukça 
ra bet görmekle beraber, üretilen balıklar turistik tesislere ve büyük ehirlere tüketim amacıyla gönderilmektedir.  

Bu çalı mada Rize kıyılarında deniz kafeslerinde üretilen Gökku a ı alabalıklarının elemental analizi EDXRF 
metoduyla yapılmı tır. Dörtmevsim ve Özkafes deniz kafes çiftliklerinden alınan balık numuneleri farklı dokulara 
ayrılarak iç organ, karaci er ve kas dokuları ayrı ayrı olmak üzere analiz edilmi tir. Çalı malarda Gökku a ı alabalı ı
dokularında metal ve a ır metal düzeyleri ara tırılmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Gökku a ı alabalıkları Rize de bulunan iki farklı deniz kafes  çiftlikten alındı.     ( ekil 1.)  Bu çiftliklerden dörtmevsim 
alabalık çiftli inin aynı zamanda Güneysu da akarsu kıyısında yerle mi  havuzları da mevcuttur. Deniz çiftliklerindeki 
balıklar yaz aylarına do ru pazarlanmaktadır. Ancak satılamayan balıklar su sıcaklı ının 22-23 C geçmesi sebebiyle 
kara tesislerine transfer edilebilmektedir.

ekil 1. Rize kıyılarını gösteren harita 

Deniz kafes çiftliklerinden toplanan balık
numuneleri laboratuara getirildi ve daha sonra 
saf su ile iyice temizlendi. Örneklerin 
karaci er, iç organı ve kas dokusu plastik bir 
bıçak yardımıyla çıkarıldı, kurutma 
ka ıtlarında oda sıcaklı ında homojen bir 
bicimde kurutuldu. Daha sonra analiz öncesi 
saklama kapları ile birlikte -20 C donduruldu. 
Balık numuneleri analiz a amasına gelmeden 
önce dondurucudan çıkarıldı, oda sıcaklı ında
kurumaya bırakıldı. Kuruma sonrası Heraeus 

marka fırında yakla ık  80 C sıcaklıklarında tavlandı. Bu i lemden sonra farklı fiziki özelliklere sahip taneciklerde 
elementel konsantrasyon farklılık ortadan kaldırmak ve parçacık büyüklü ü etkisini minimize etmek için numuneler 
Spex de irmeninde ö ütülmü tür. Ö ütülen bu numuneler 400 mesh’lik elekten elenmi tir. Daha sonra numuneler 
yakla ık 50 mgr a ırlı ında olacak ekilde tartılıp, 5 ton basınç uygulanarak preslenmi  ve 13 mm çapıda pellet haline 
gelmi tir. Numuneler böylece kalitatif ve kantitatif analiz için hazır hale getirilmi tir.

Ölçüme hazır haldeki numuneler ekil 1 deki deney düzene ine yerle tirilmi tir. Demir, kalay ve baryum 
elementlerinin ölçümleri için 1.85Gq’lik 59.5 keV foton yayımlayan 241Am radyoaktif  halka kayna ı ve kükürt, klor, 
potasyum ve kalsiyum elementlerinin ölçümü için 1.85Gq’lik 5.96 keV foton yayımlayan 55Fe  radyoaktif  halka 
kayna ı kullanılmı tır. Bu radyoaktif kaynaklarla uyarılma sonucunda numunelerden yayımlanan karakteristik X- 
ı ınları bir PTG Si(Li) yarıiletken  detektörü (5.9 keV’de yarı maksimumdaki tam geni li i (FWHM) 160 eV, aktif alanı
13mm2, kalınlı ı 3mm ve Be pencere kalınlı ı 30 mm) kullanılarak sayılabilmi tir. Si(Li)’den çıkan pulslar önce ön 
amplifikatörden ve daha sonra lineer amplifikatörden geçirilerek 8192 kanallı çok kanallı puls yükseklik analizöründe 
kaydedilmi tir. Sayma i lemlerinde MCA’nın 2048 kanalı kullanılmı tır.  Numunelerin her biri  gerçek sayma zamanı
2000 sn sayılmı tır. Spektrum analizi için Nucleus programı ve spektrum  çizimleri için Orjin 7.0 programından
yararlanılmı tır.
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ekil 2. Deney Geometrisi 

Spektrumların kalitatif analizi sonucunda numunelerde kükürt, klor, potasyum, kalsiyum, demir, kalay ve baryum 
elementleri gözlenmi tir. Elde edilen spektrumlarda so urma etkisini azaltmak için,  FeK  pik alanları Comptonnet pik 
alanlarına, SK  pik alanları MnK  pik alanlarına bölünerek normalize edilmi tir. ekil 2’de 55Fe radyoaktif kayna ıyla
uyarılma sonucunda ve ekil 3’te 241Am radyoaktif kayna ıyla uyarılma sonucunda  yayımlanan karakteristik X-ı ını
pikleri görülmektedir. 
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ekil 2. Bir numuneye ait  55Fe radyoaktif kayna ı ve Si(Li) detektörüyle kaydedilmi  XRF piki    
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ekil 2. Bir numuneye ait  241Am radyoaktif kayna ı ve Si(Li) detektörüyle kaydedilmi  XRF piki    

Numunelerin Kantitatif analizleri çoklu standart ekleme yöntemi kullanılarak gerçekle tirildi. Bu metot da analiz 
edilmi  element (analit olarak adlandırılır) belirlenerek, numuneye bu analit eklenmek suretiyle belirlenir. Bu metot 
bizim önceki çalı malarımızda açıklanmı tır (Çevik ve ark.,2003).

BULGULAR
ki farklı çiftlikten alınan balık örneklerindeki element konsantrasyonu Tablo 1 de verilmi tir. Analiz sonucunda balık

örneklerinde kükürt, klor, potasyum, kalsiyum, demir ve a ır metal olarak bilinen kalay ve baryum elementleri 
bulunmu tur. Alabalık örneklerinde konsantrasyon olarak en yüksek miktar Cl (26.06 mg/g) ve K (23.34mg/g) 
de erlerine rastlanmı tır. Örneklerde konsantrasyon sıralaması ise K > Cl > Fe > S > Ca > Sn > Ba eklinde
bulunmu tur.
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TARTI MA
Elde edilen bulgular ı ı ında, her iki üretim çiftli inde Kükürt, klor, potasum ve kalsiyum element konsantrasyonları
açısından önemli farklara rastlanmamı tır. Demir ve kalay elementlerinin konsantrasyonları, Özkafes çiftli inde
Dörtmevsim çiftli inde daha fazla bulunmu tur. Ama baryum elementinin konsantrasyonu bu durumun tersinde de i im 
göstermi tir. Gökku a ı alabalı ının dokuları ayrı ayrı incelendi inde, en yüksek element birikiminin karaci erlerde
oldu una rastlanmı tır. Element konsantrasyonlarının da iç organ< kas< karaci er eklinde sıralandı ı görülmektedir. 
Sadece birkaç numunede görülen Ba elementinin yalnızca karın kaslarında birikim gösterdi ine rastlanmı tır. A ır
metal olan Kalay ve Baryum element konsantrasyonlarının, Amerikan Çevre Koruma Te kilatı (USEPA) ve Türk Gıda
Kodeksinin müsaade etti i sınırlardan yüksek olmadı ı belirlenmi tir.

Ölçüm sonuçlarımızdaki maksimum relatif hatanın yakla ık %6 civarında oldu u dü ünülmektedir. Hataların temel 
kayna ını, numunenin a ırlı ı, kayna ın iddeti ve sistem geometrisi olu turmaktadır. EDXRF metodu ile  
numunelerdeki S ,Cl, K, Ca, Fe, Sn ve Ba elementleri konsantrasyon miktarları do ru ve kolay bir biçimde 
belirlenebilmi tir. Görülüyor ki, EDXRF spektroskopisi çok çe itli örneklerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmada 
çok kullanı lı bir alettir. Bu yüzden di er spektroskopik yöntemlere göre daha avantajlı oldu unu söyleyebiliriz. 
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e-mail: atekinay@comu.edu.tr

ÖZET 
Balık yeti tiricili inde kullanılan pelet veya ekstrude yemlerin kimyasal özellikleri yanında, fiziksel kaliteleri de büyük 
öneme sahiptir. Tozlanma, kırılma, boy farklılı ı, yo unluk (yüzme, hızlı batma), suda da ılma ve fazla ya lanma, yem 
ve balık üreticilerinin pratikte kar ıla tı ı önemli fiziksel problemler olarak tespit edilmi tir. Bu problemlerin nedenleri, 
yem teknolojileri uygulamaları deste inde analiz edilerek, balık yemleri üretiminde önemli olan sürdürülebilir kalite 
standartları için çözüm önerileri getirilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Balık Yemi, Pelet Yem, Ekstrude Yem, Fiziksel Kalite 

FACTORS AFFECTING PHYSICAL QUALITY OF FISH FEED 

ABSTRACT
The physical characteristics as well as the chemical characteristics of pelet or extruded fish feed used in aquaculture are 
of great significance. Dustiness, breakage, difference in size, bulk density (floating, rapidly sinking), water satbility and 
oily appearance are the important physical problems that are met in practice by feed producers and fish farmers. The 
reasons for these problems are analyzed on the basis of feed technology applications; so as to reach the sustainable 
quality standards important for fish feed technology, solutions for the physical problems of fish feed are suggested. 
Keywords: Fish Feed, Pellet Feed, Extruded Feed, Physical Quality 
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BALIK YET T R C L NDE TEHL KE ANAL Z  VE KR T K KONTROL 
NOKTALARI (HACCP) S STEM  UYGULAMASI 

NAZAN ÇEV K 1, DERYA GUROY 2, AHMET ADEM TEK NAY 2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç Meslek Yüksekokulu 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

e-mail: atekinay@comu.edu.tr 

ÖZET 
Balık i leme sektöründe Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) Sistemi ürün güvenli inin
sa lanmasında düzenli olarak uygulanmaktadır. Balık yeti tiricili inde ekstansif ko ullardan entansif ko ullara
geçilmesiyle birlikte balıkların sa lı ı ve i letme verimini negatif etkileyecek tehlike ve riskler artmaktadır. Birim 
alanda balık sayısı arttıkça hastalık riskleri artmakta, bu da yemle birlikte ilaç kullanımını gerektirmektedir. Ayrıca,
yeti tiricilikte su kalitesi ve çevre ko ulları da, güvenilir üretim gerçekle tirilmesinde son derece önemli rol oynar. Su 
ürünleri pazarında, daha kaliteli ve aynı zamanda güvenilir akuakültür ürünleri sunumu için çiftlik bazında tehlike 
analizi sistemi uygulanarak riskler önceden belirlenerek olu madan engellenmesi sa lanmalıdır. Bu nedenle, bu 
sektörde HACCP sistemi uygulanmasının üretimi olumlu etkileyece i dü ünülmektedir. Genel olarak, HACCP, gıda
güvenli inin sa lanabilinmesi için fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik risk analizlerinin analitik çalı mayla 
yürütüldü ü bir sistemdir. Bu çalı mada, HACCP sisteminin balık yeti tiricili i üretimine, uygulama modeli 
açıklanmı tır.
Anahtar Sözcükler: Balık Yeti tiricili i, Tehlke Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları HACCP 

APPLICATION OF HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM IN 
AQUACULTURE

ABSTRACT
Hazard Analysis and Critical Control Poin (HACCP) System is regularly applied in fish processing sector to .provide 
product safety. In aquaculture, with the trend from extensive to intensive production conditions, hazards and risks that 
might negatively affect fish health and production yield, are emerging. As fish number per unit area increases, disease 
risks also increase and this leads to an increase of drug use with feed. On the other hand, water quality and 
environmental conditions also play an important role for the realization of safe production. For the supply of quality and 
at the same time safe aquculture products to the fish market, first of all hazard analysis system should be applied at farm 
for preliminary determination of risks so as to prevent the possible risks. For this reason, the application of the HACCP 
system to this sector is thought to affect positively fish production. Generally, HACCP is defined as the system 
implementing the analytical hazard investigation of food prouducts in terms of physical, chemical and mycrobiological 
risk analyses. In this study, a model for implementing the HACCP system to aquaculture production sytem is explained. 
Keywords: Aquaculture, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) 
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ÖZET 
Mikotoksinler, Aspregillus, Penicillium ve Fussarium gibi filamentöz küfler tarafından üretilen toksik bile ikler olarak 
hem insanlar hem de hayvan sa lı ını olumsuz etkilemektedir. Balık yeti tiricili i sektöründe, mikotoksin 
kontaminasyon kayna ı mısır, fındık unu, bu day, soya ve pamuk küspesi gibi bitiksel kaynaklı hammaddeler oldu u
gibi; et ve kemik unu ve balık unu gibi hayvansal kaynaklı yem hammaddeleri de toksin kayna ı olabilmektedir. Yem 
hammaddeleri en önemli mikotoksin kayna ı olmasına ra men, toksin kontaminasyonu, yem hammaddeleri ve 
yemlerin depolandı ı ko ullara ba lı olarak, hammadde hasat ve depolanmadan ba layarak, yemlerin balık çiftliklerinde 
balıklara verilmesine kadar yem üretiminin tüm a amalarında meydana gelebilir. Mikotoksinler, canlılarda toksijenik, 
mutajenik, teratojenik ve karsinojenik etkilere neden olurlar. Balık yeti tiricili inde, mikotoksinler, üretimde verim 
dü ü ü ve yüksek ölüm oranlarına neden olduklarından dolayı balık yemindeki toksin kontaminasyonlarının
engellenmesi gerekmektedir. Bu çalı mada balık yeti tiricili inde, ve özellikle balık yemlerinde mikotoksin 
kontaminasyonunu kontrol altında tutulması için denetimli hammadde temini ve yem üretiminin yanı sıra yemlerde 
mikotoksin ba layıcı kullanımı önerilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Mikotoksin, Balık Yemi, Mikotoksin Ba layıcı.

MYCOTOXIN CONTROL IN FISH FEED 

ABSTRACT
Mycotoxins are a group of toxic compounds produced by filamentous fungi of the genera of Aspergillus, Penicillium
and Fusarium that have been proven to be highly toxic to both humans and animals. In the aquaculture sector, raw 
materials of plant origin such as maize, peanut meal, wheat, soybean and cottonseed meal; as well as raw materials of 
animal origin such as meat and bone meal and fish meal might be a source of mycotoxin contamination. Though the 
feed ingredients are the most important source of mycotoxins, contamination may occur during all process stages 
starting from production till delivery of feed to fish at fish farms depending on the handling of feed ingredients and 
finished feed. Mycotoxins have been proven to have toxigenic, mutagenic, teratogenic and carcinogenic effects on 
living organisms. In aquaculture, since mycotoxins are responsible for low production yield and high mortality rates, 
toxin contamination of fish feed should be prevented. In this study, use of mycotoxin binders in fish feed together with 
inspectory raw material delivery and feed production for effective control of mycotoxin contamination in fish feed is 
proposed.
Keywords: Mycotoxin, Fish Feed, Mycotoxin Binder.  
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I-VI YA LARINDAK  PAS F K KEFAL  (Mugil so-iuy Basilewsky)’NDE A IRLIK - 
KARKAS VE A IRLIK - BA  ORANI L K LER

NAD R BA ÇINAR1, BRAH M OKUMU 2

1 Trabzon Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü, PK 129,  61001, TRABZON 
2 KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Çamburnu TRABZON 

ÖZET 
Bu çalı mada Do u Karadeniz bölgesinde avlanan ya ları I ile VI arasında de i en 174 adet Pasifik kefali (Mugil so-iuy
Basilewsky)’nin ya a ba lı olarak vücut a ırlı ı - karkas ve a ırlık - ba  oranı ili kileri ortaya konmu tur. Ortalama 
karkas oranı %64.39, yenebilir et oranı %58.61, ba  oranı  %13.77, kemik oranı %5.04 ve di er organların oranı % 
21.85 olarak belirlenmi tir. Vücut a ırlı ı – karkas a ırlı ı (r=0.99, p<0.001) ve a ırlık- ba  a ırlı ı (r=0.98, p<0.001) 
arasında önemli ili kiler belirlenmi tir. Karkas oranı I ya lı bireylerde di er ya lara göre dü ük bulunmu tur
(F5.173=5.78, P<0.001). Ya  ile karkas ve ba  oranları arasında ise zayıf (r=0.32 ve r=0.23), ancak önemli (F5.173=6.485,
p<0.05 ve F5.173=3.317, p< 0.05) polinominal ili kiler belirlenmi tir.
Anahtar Kelimeler: Pasifik Kefali, Mugil so-iuy, vücut a ırlı ı, karkas oranı, ba  oranı, et verimi 

BODY WEIGHT - CARCASS AND BODY WEIGHT - HEAD RATIO RELATIONSHIPS OF 
PACIFIC MULLET (Mugil so-iuy Basilewsky) AGES I-VI 

ABSTRACT
In this study, 174 specimens of I-VI aged Pacific mullet (Mugil so-iuy Basilewsky) landed in the Eastern Black Sea 
region were examined, and age depended body weight, carcass and head ratios and the relationships between body 
weight - carcass rate, body weight - were determined.  Mean carcass, head, bone, other organs ratios to body weight, 
and meat yield fish were estimated as 64.39%, 13.77%, 5.04%, 21.85% and 58.61%, respectively. The body weight - 
carcass rate (r=0.99, p<0.001), and body weight - head ratio (r=0.98, p<0.001) relationships were significant. Carcass 
rate at age I was significantly lower than those of other ages (F5.173=5.78, p<0.001). It was found that, age - carcass rate, 
and age - head ratio exhibited weak, but significant polynomial relationships (r=0.32 and r=0.23, respectively), 
(F5.173=6.485, p<0.05, and F5.173=3.317, p< 0.05, respectively).  
Key Words: Pacific mullet, haarder, Mugil so-iuy, body weight, carcass rates, head ratio, meat yield.

G R
Kaliteli protein ve ya  asitlerini içeren su ürünlerinin beslenmedeki öneminin ortaya konması ve avcılık yoluyla elde 
edilen ürünün nispeten dura an seviyelere ula ması ile birlikte dünya su ürünleri yeti tiricili i ve yeti tiricili e dayalı
balıkçılık hızlı bir ivme kazanmı  ve 54.7 milyon ton seviyesine ula mı tır. Kefallerin 2003 yılı üretimi ise Dünya’da 
261731 ton, Türkiye’de ise 11000 seviyesindedir. Kefallerin yeti tiricili inde ise beklenen geli im 
gerçekle tirilememi tir (Dünya: 10911 ton) (FAO, 2005).   

Türkiye denizlerinde do al olarak Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza ramada, Liza aurata, Liza saliens, ve
Odeachilus labeo türleri (Geldiay, 1977; Kaya ve ark., 1998) ya amakta iken bu türlere ilaveten ilk defa, 1989 yılının
Kasım ayında Do u Karadeniz’de (Trabzon) iki adet yeni kefal balı ı yakalanmı  ve bu kefallerin tür özelliklerinin 
di er yerli türlerden farklılık gösterdi i gözlenmi tir. 1991 yılının Ekim ayına kadar sürdürülen çalı malarda bu kefalin 
do al yayılım alanı Uzakdo u olan Pasifik kefali (Mugil so-iuy, Basilewsky, 1855) oldu u belirlenmi tir (Ünsal, 1992; 
okumu  ve Ba çınar, 1997). Daha sonra yapılan çalı malar türün stanbul ve Çanakkale Bo azlarından geçerek Ege 
Denizi’nde da ılım göstermeye ba ladı ını bildirilmi tir (Kaya ve ark., 1998). Mugil so-iuy do al olarak Uzakdo u
Amur Havzası’nda Vladivostok kenti yöresinde bulunan nehirlerde ya ayan, tuzlulu a geni  tolerans gösteren 
(örihalin), yerel olarak Pelingas adıyla tanınan bir kefal türüdür (Ünsal, 1992). Rus bilim adamları tarafından Amur 
Havzası’ndan getirilerek Kuzey-Batı Karadeniz’deki lagünlere (Kazanskij ve Starushenko, 1980) ve Azak Denizi’ne 
(Semenenko,1988) yeti tiricilik amacıyla stoklanmı tır.

Balıklarda et verimi tüketimde önemli bir kriterdir ve gerek taze tüketim ve gerekse i leme teknolojisi açısında büyük 
önem arz eder. Et verimi; tür, mevsim, hayat evresi/ya , beslenme, üreme mevsimi ve mide doluluk oranına ba lı olarak 
de i im göstermektedir. leme esnasında ayrılan ba  ve di er organlar, balık unu ve balık ya ı üretiminde 
kullanılabilmektedir. 

Karadeniz’de avlanan ve ticari olarak önem arz eden türlere ait et verimi, ba  ve iç organ oranları Erkoyuncu ve ark.
(1994) tarafından çalı ılmı , bu türler arasında kefal de yer almı , ancak tür olarak bildirilmemi tir. Di er taraftan 
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mezgit (Düzgüne  ve Karaçam, 1990), istavrit (Düzgüne  ve Karaçam, 1991), hamsi (Karaçam ve Düzgüne , 1990), 
siraz (Köprücü ve Özdemir, 2003), iskorpit (Koca, 2002), gökku a ı alabalı ı (Çelikkale, 1982), aynalı sazan 
(Çelikkale, 1979) ve kaynak alabalı ının (Çelikkale ve ark., 1998) et verimleri ile ilgili çalı malar yapılmı tır.

Pasifik kefaline ait morfolojik karakterler (Ba çınar, 1996), büyüme ve üreme özellikleri (Okumu  ve Ba çınar, 1997) 
tarafından ortaya konulmu tur. Ancak pek çok türe ait karkas ve et oranı ile ilgili veriler belirlenmi  olmasına ra men, 
bu tür için ya a ba lı olarak söz konusu veriler belirlenmemi tir. Bu çalı mada I-VI ya larındaki Pasifik kefalinin 
karkas ve ba  oranları ve ya  ve vücut a ırlı ı ile olan ili kileri ile et verimi ortaya konmu tur.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Pasifik kefali (Mugil so-iuy) örnekleri, Çamburnu, Sürmene, Balıklı ve Trabzon’daki  balıkçılardan satın alınmı tır
(KTÜ Ara tırma Fonu Proje no: 95.101.010.5). Çalı ma Pasifik kefalinin en yo un av verdi i ve aynı zamanda üreme 
dönemi olan  Mayıs-Temmuz ayları arasında yürütülmü tür.

Laboratuvar çalı malarında boy ölçümlerinde ölçüm tahtası (±1 mm), a ırlık ölçümlerinde Baster (±10 g) ve Ohaus 
(±0.1 g) marka teraziler, puldan ya  tayini yapmak için Olympos marka binoküler mikroskop kullanılmı  ve malzemeler 
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından temin edilmi tir.

Günlük avlanan balıklar az ise tamamı, çoksa rasgele örnekleme metodu örneklenerek  satın alınmı , laboratuvara 
getirilip numaralandırılarak bir küvete konulmu tur. Balıkların üzerindeki fazla su havlu ile kurulanmı  ve 1 g 
hassasiyetle a ırlıkları tartılmı tır. Tam boylarının ölçümü 1 mm hassasiyetle ölçüm tahtasında yapılmı tır. Balıkların
yüzgeçleri makasla kesilmi  ve pulları bıçakla kazınmı tır. Ba  geride et kalmayacak ekilde omurganın ba ladı ı
yerden çapraz olarak kesilip yıkanmı  ve karın anüsten ba a do ru makasla açılıp iç organlar çıkarılmı , fazla su bezle 
alınıp tartılmı tır (TSE, 1982).

Örneklenen her bireyin pektoral yüzgeci ile yan hattı arasından 10-15 tane pul alınmı  ve küçük zarflara konularak 
üzerine balı ın sıra numarası yazılmı tır. Daha sonra laboratuvara getirilen pullar temizlenerek, mikroskopta yıllık
halkalar sayılmak suretiyle ya  tayini yapılmı  ve tam olarak doldurulan ya lar esas alınmı tır (Al Daham ve Wahab, 
1991).

Karkas oranı, ba  ve iç organların a ırlı ı balık a ırlı ından çıkarılarak, balık a ırlı ına oranlanması ile elde edilmi tir.
Ba  oranı ise ba  solungaç kapaklarının sonlandı ı yerden itibaren kesilerek tartılmı  ve a ırlı ı balık a ırlı ına
oranlanarak belirlenmi tir (TSE, 1982). Ba  ve karkasın dı ındaki organlar ise “di er organlar” olarak ifade edilmi tir.

Balıklarda et verimi (randıman); ba , iç organlar, yüzgeç ve pullar çıkarıldıktan sonra geride kalan karkas a ırlı ının,
balı ın tam a ırlı ına oranı olarak tanımlanmakta ve yüzde (%) olarak ifade edilmektedir (Çelikkale, 1979; TSE, 1982).        

Verilerin de erlendirilmesinde MINITAB 13.0 istatistik programı kullanılmı tır.

BULGULAR
Bu ara tırmada, Pasifik kefalinin çe itli vücut kısımlarının a ırlıkları alınarak toplam vücut a ırlı ına oranları
hesaplanmı , ortalama karkas oranı %64.39, yenebilir et oranı %58.61, ba  oranı  %13.77, kemik oranı %5.04 ve di er

organların oranı %21.85 olarak bulunmu tur  ( ekil
1). Balıkların ya a ba lı ortalama a ırlık, ba  ve 
karkas a ırlıkları Tablo 1’de verilmi tir.

ekil 1. Pasifik kefalinin karkas, et verimi, ba ,
kemik ve di er organ oranları (%). 
Figure 1. Carcass, meat yield, head, bone, and 
other organs rates of Pacific mullet (%).  

Karkas a ırlı ı (KW) ile vücut a ırlı ı (W) arasında; log KW = -0.238079+ 1.01564 log W (r = 0.9964, F5.173=13403.1,
p<0.001) ( ekil 2), ba  a ırlı ı (BW) ile vücut a ırlı ı (W) arasında ise log BW = -0.850644+0.995657 log W (r = 
0.9920, F5.173=5432.76, p<0.001) ( ekil 3) eklinde önemli ili kiler bulunmu tur.
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Karkas oranı (KO) ile ya  (T) arasında;
KO=48,9389+13,4411 T-3,46601 
T2+0,273469 T3 (r = 0.32, F5.173=6.485,
p<0.05) ( ekil 4) ve ba  oranı (BO) ile ya
(T) arasında; BO=9,86212+4,41808 T-
1,38511 T2+0,129318 T3 (r = 0.23, 
F5.173=3.317, p<0.05) ( ekil 5) eklinde
zayıf, ancak önemli ili kiler bulunmu tur.

ekil 2. Toplam a ırlık (W) ile karkas a ırlı ı (karkas 
W) arasındaki ili ki ve tahmin bandı (%95). Figure 2. 
Relationship between total weight-carcass weight and 
prediction band (95%). 

ekil 3. Toplam a ırlık (W) ile ba  a ırlı ı (Bas W) 
arasındaki ili ki ve tahmin bandı (%95). 
Figure 3. Relationship between total weight-head 
weight and prediction band (95%). 
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ekil 4. Karkas oranı ile ya  arasındaki ili ki ve 
tahmin bandı (%95).
Figure 4. Relationship between age-carcass rate and 
prediction band (95%). 

ekil 5. Ba  oranı ile ya  arasındaki ili ki ve 
tahmin bandı (%95).
Figure 5. Relationship between age-head rate and 
prediction band (95%).

Tablo 1. I-VI ya larındaki Pasifik kefalinin ortalama toplam (W), karkas 

(KW) ve ba   a ırlıkları (BW) ve standart sapmaları (g). 

Table 1. Mean total (W), carcass (KW) and head (BW) weights values of 
Pacific mullet aged I-VI (  std: standard deviation)

Ya Örnek
sayısı

W  std (g) KW  std (g) BW  std (g) 

I 10 150.0  34.03 88.7  24.3 19.6  5.01 

II 6 433.8  51.89 290.8  30.1 59.8  8.66 

III 42 691.2  152.08 445.8  92.9 97.6  20.95 

IV 84 980.6  162.67 636.8  112.5 133.0  22.78 

V 23 1680.0  443.53 1066.3  298.1 227.9  66.03 

VI 9 2086.7  613.12 1330.2  385.2 295.6  81.81 
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Pasifik kefalinin ya a ba lı olarak karkas, ba  ve di er organ oranları kar ıla tırılmı  ve I ya lı balıkların karkas 
oranının di er ya lara göre dü ük, di er organ oranlarının ise yüksek oldu u  belirlenmi tir (p<0.001). Ba  oranları ya
ile farklılık göstermemi tir. Di er ya  grupları arasındaki farklılık ve benzerlikler Tablo 2’de verilmi tir.

TARTI MA
Pasifik kefalinin ba  ve karkas a ırlı ı ile toplam 
a ırlı ı arasındaki ili kiler öncelikle lineer (y=a+bx) 
olarak irdelenmi , ancak a katsayısının P de eri,
korelasyonu çok yüksek bulunmasına ra men bu 
ili kileri desteklememi tir. Yapılan di er kontrollerde 
ise en uygun ili kiler logy = a + logx eklinde; ya a
ba lı olarak irdelenen karkas ve ba  oranı ili kileri ise 
polinominal (y=a+b1x+b2x

2+b3x
3) olarak 

belirlenmi tir. Di er türlerle ilgili yapılmı
çalı malara ula ılamadı ından kar ıla tırma 
yapılamamı tır.

Denizlerimizde 01 Nisan-31 A ustos tarihleri arasında
balıkların üreme dönemi olması nedeniyle av 
yasakları uygulanmaktadır. Ancak, Pasifik kefali 
avcılı ı yo un olarak mayıs-temmuz döneminde 
yapılmakta ve bu dönem bu türün üreme mevsimi ile 
örtü mektedir. Üreme döneminde ise balıkların gonad 
olu turmaları nedeniyle et verimleri ve et kaliteleri 
dü mektedir. Karadeniz’de pelajik olarak av veren 

di er türlere göre Pasifik kefalinin et verimindeki dü üklü ün temel nedeni budur. Di er taraftan iç sularda ya ayan
siraz ve sazan ve denizlerimizin demersal türleri olan iskorpit ve mezgite göre ise yüksektir. Erkoyuncu ve ark. (1994) 
tarafından tür bildirilmemekle birlikte kefal için bildirilen de erden dü üktür. Özellikle 3 ya lı di i balıkların
gonadosomatik indeksleri bu donemde %13-14 seviyelerine ula makta ve et verimi dü mektedir. Di er taraftan “et 
veriminin” tanımı konusunda farklı yakla ımlar sözkonusudur. Bazı kaynaklarda et verimi olarak yenebilir et oranı
verilmektedir. Karaçam ve Düzgüne  (1990) hamsi (Engraulis encrasicholus) için %64.7,  Düzgüne  ve Karaçam 
(1990) mezgit (Gadus euxinus) için %43.94, Düzgüne  ve Karaçam (1991) istavrit (Trachurus mediterraneus) için 
yenebilir et verimini %45.45 olarak bildirmi lerdir. Bu çalı mada Pasifik kefali için yenebilir et verimi oranı %58.61 
olarak hesaplanmı tır. Buna göre Pasifik kefalinin Do u Karadeniz bölgesinde en çok tüketilen hamsiden dü ük, mezgit 
ve istavrite oranla oldukça yüksek et verimine sahip oldu u görülmektedir (Tablo 3). 

Pasifik kefalinin karkas oranının, kültür artlarında üretilen aynalı sazana oranla yüksek, kaynak alabalı ı ile benzer, 
gökku a ı alabalı ına göre ise dü ük oldu u belirlenmi tir (Tablo 3). 

Tablo 3. Pasifik kefalinin karkas, ba  ve di er organ oranları ve et veriminin di er balıklarla kar ıla tırılması.
Table 3. Comparing of carcass, head, and other organ rates, and meat yield of Pacific mullet with the other fish species. 

Balık türü 

Karkas
oranı (%) 

Ba
oranı
(%) 

Et verimi 
(%) 

Di er organ. 
oranı (%) Kaynak

Aynalı sazan 56.59 16.68 50.88 21.02 Çelikkale, 1982 

Gökku a ı alabalı ı 69.56 10.60 66.05 16.03 Çelikkale, 1979 

Kaynak alabalı ı 62.26 15.36 - 22.38 Çelikkale ve ark. 1998 

Palamut - 6.71 79.33 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Zargana - 10.71 76.27 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Tirsi - 9.25 74.65 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Karagöz - 15.51 73.77 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Lüfer - 7.12 73.70 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

zmarit - 8.25 72.45 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Kefal * - 13.99 71.06 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Tablo 2. Ya a ba lı olarak karkas, ba  ve di er organ 
oranlarının kar ıla tırılması.
Table 2. Variance analysis of carcass, head, and other 
organs rates among the ages 

Ya  Karkas oranı
(%)

Ba  oranı (%) Di er organ 
oranı (%) 

I 58.74  3.34a 13.06  0.93 28.20  3.42a

II 67.27  4.18b 13.88  1.99 18.85  4.03b

III 64.74  4.54bc 14.22  1.39 21.04  5.03bc

IV 65.01  4.36bc 13.62  1.33 21.37  4.50bcd

V 63.37  3.05c 13.53  1.50 23.10  3.89d

VI 63.95  3.40bc 14.42  1.92 21.63  4.83bd

ANOVA    

P <0.001 0.071  <0.001 

F5.173 5.00 2.07 5.30 
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Kırlangıç - 15.04 68.60 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Barbunya - 6.73 68.30 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

stavrit - 9.71 67.17 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Hamsi - 16.26 66.87 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Mezgit - 24.82 47.13 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Vatoz - - 36.08 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

skorpit - 34.75 35.88 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Köpek balı ı - - 30.94 - Erkoyuncu ve ark. 1994 

Siraz K III 69.7  39.1  Köprücü ve Özdemir, 2003 

Siraz K IV 71.2  46.7  Köprücü ve Özdemir, 2003 

Siraz K V 68.9  43.7  Köprücü ve Özdemir, 2003 

Siraz H III 69.8  40.3  Köprücü ve Özdemir, 2003 

Siraz H IV 69.6  40.9  Köprücü ve Özdemir, 2003 

Siraz H V 68.7  41.0  Köprücü ve Özdemir, 2003 

skorpit  28.56 34.35 38.00** Koca, 2002 

Hamsi - - 64.7 - Karaçam ve Düzgüne ,
1990

Mezgit - - 43.94 - Düzgüne  ve Karaçam, 
1990

stavrit - - 45.45 - Düzgüne  ve Karaçam, 
1991

Pasifik kefali  64.39 13.77 58.61 21.85 Bu ara tırma 

* Tür bildirilmemi tir. **: ç organ+yüzgeç-deri oranları, K: Keban Baraj Gölü, H: Hazar Gölü, III: 3. Ya , IV: 4. Ya ,
V: 5. Ya .

Balıkların temizlenme esnasında atılan ba  kısmı ise özellikle balık unu ve ya ı sanayinde kullanılabilecek düzeyde 
besin maddesi içermektedir. Pasifik kefali için hesaplanan ba  oranı %13.77 seviyesindedir. Bu de er aynalı sazan, 
kaynak alabalı ı, karagöz, kırlangıç, hamsi, mezgit ve iskorpite oranla dü ük, gökku a ı alabalı ı, palamut, zargana, 
tirsi, lüfer, izmarit, barbunya ve istavrite göre yüksektir (Tablo 3). 

Karkas oranı, beslenme, üreme dönemi, ya adı ı bölge ve mide doluluk oranına ba lı olarak de i im göstermesinin 
yanında, ayrıca ya a göre de de i im gösterebilmektedir. Pasifik kefalinde ya a ba lı olarak de i im görülmü tür.
Keban Baraj Gölü’nde ya ayan siraz balı ında da benzer sonuçlar bildirilmi tir (Köprücü ve Özdemir, 2003).  

Karkas oranı, özellikle di i bireylerde üreme dönemi gonad geli imi nedeniyle erkeklere oranla dü me e ilimi 
gösterebilmektedir. Bu çalı mada erkek bireylerle di i bireyler arasındaki farklılık irdelenmi , ancak önemli bir farklılık
belirlenememi tir.

Sonuç olarak Pasifik kefalinde yenilebilir et verimi dikkate alındı ında cinsiyetin önemli olmadı ı, ancak bir ya lı
balıklarda bu de erin di er ya  gruplarına göre dü ük oldu u belirlenmi tir. Di er taraftan Pasifik kefali havyarının da 
yenilebilir kısım veya et verimi olarak de erlendirilmesi gerekir. 
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KAYNAK ALABALI ININ (Salvelinus fontinalis) 16°C VE 20°C SU SICAKLIKLARINDA 
OKS JEN TÜKET M

NAD R BA ÇINAR1 BRAH M OKUMU 2

1 Trabzon Su Ürünleri Merkez Ara tırma Enstitüsü, PK 129,  61001, TRABZON 
2 KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Çamburnu, TRABZON 

ÖZET 
Çalı mada, kaynak alabalı ının (Salvelinus fontinalis) 16°C ve 20°C su sıcaklıklarındaki oksijen tüketimlerinin 
belirlenmesi amaçlanmı tır.

Kaynak alabalı ının oksijen tüketimi, balıkların aç bırakıldı ı üçüncü günün sonunda 16°C’de 141 1 mgO2/kg/saat
iken, 20°C’de 221 17 mgO2/kg/saat olarak belirlenmi tir. Yemlemenin yapıldı ı andan (t=0) itibaren oksijen tüketimi 
hızlı bir artı  göstererek 40-60. dakikalar arasında maksimuma (16°C’de 432 9 mgO2/kg/saat, 20°C’de 628 14
mgO2/kg/saat). Altı saatlik periyodun sonunda oksijen tüketimi 16°C’de 229 2 kgO2/kg/saat, 20°C’de ise 312 20
mgO2/kg/saat olarak tahmin edilmi tir. Su sıcaklı ına göre oksijen tüketimi arasındaki farklılıklar önemli bulunmu tur
(P<0.05). Oksijen tüketimi ile zamansal de i im veya süre arasında önemli ili ki gözlenmi tirr (P<0.01). 
Anahtar sözcükler : Kaynak alabalı ı, Salvelinus fontinalis, oksijen tüketimi, su sıcaklı ı

OXYGEN CONSUMPTION OF BROOK TROUT (Salvelinus fontinalis)
AT 16°C AND 20°C WATER TEMPERATURES

ABSTRACT

The aim of this study was to determine oxygen consumption of brook trout, Salvelinus fontinalis, at 16°C and 20°C 
water temperatures. At the end of three days fasting period oxygen consumption of brook trout was 141 1 mgO2/kg/h at 
16°C and 221 17 mgO2/kg/h at 20°c water temperatures. Oxygen consumption rates increased rapidly maximum levels 
from feeding time (t=0) to 40-60 minutes as 432 9 mgO2/kg/h at 16°C and 628 14 mgO2/kg/h at 20°C. Six hours after 
feeding, consumptions estimated as 229 2 kgO2/kg/h at 16 °C and 312 20 mgO2/kg/h at 20°C. Differences in oxygen 
consumption at different water temperatures were found significant (P<0.05). In addition, significant relationship were 
observed between oxygen consumption and time after feeding (P<0.01).  
Key words: Brook trout,  Salvelinus fontinalis, oxygen consumption, water temperature.  

G R
Yeti tiricili i ve ekolojisi üzerinde çalı ılan yo un olarak çalı ılan Salmonidae türlerinden birisi de Kuzey Amerika 
kökenli kaynak alabalı ıdır (Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814). Yeti tiricili i ile ilgili çalı malar son derece azdır,
ancak ekolojisi hemen hemen bulundu u tüm ortamlarda çalı ılmı  ve çalı ılmaya devam etmektedir. Ülkemizde ise 
sadece birkaç alabalık i letmesinde yeti tirilen kaynak alabalı ının Okumu ve ark. (1999) tarafından kültür 
potansiyelinin varlı ına dikkat çekilmi tir.

Balıklarda oksijen tüketimi, su sıcaklı ı, beslenme aktivitesi, sindirim (Jobling, 1995), stok yo unlu u (Leftrançois ve
ark., 2001), akıntı hızı, sosyal yapı, (Christiansen ve ark., 1991) gibi pek çok faktör tarafından etkilenir. Genel olarak su 
sıcaklı ı arttıkça balıklarda O2 gereksinimi artar, buna kar ın suyun oksijen içeri i dü er. Ayrıca, hemoglobinin oksijen 
ta ıma kapasitesi dü er. Dolayısıyla, yüksek sıcaklıklarda O2 yetersizli i ciddi problemler yaratabilir. Sıcaklı ın balık
için kabul edilen optimal de erlere yakla ması ile metabolik faaliyetler hızlanır ve bu sıcaklıklarda yem alımı en üst 
düzeylere ula ır. Yem alımı, O2 talebini arttıran di er önemli faktörlerin ba ında gelir. Alınan yemin sindirebilmesi için 
O2 gerekli oldu undan, yemlemeyi takiben oksijen tüketimi 2-3 kat artmaktadır (Jobling, 1995). 

Küçük balıkların enerji ihtiyaçları büyük balıklardan daha fazladır. Örne in aktif metabolizma durumunda oksijen 
tüketimi 1 g büyüklü ündeki alabalıklarda 1000 mgO2/kg/saat’e kadar çıkarken 100 g a ırlı ındaki alabalıklarda ise 
400 mgO2/kg/saat civarındadır (Çelikkale, 1994). 

Bu çalı mada, kaynak alabalı ının Do u Karadeniz artlarında farklı su sıcaklıklarında açlık, yemleme ve bundan sonra 
geçen süreye ba lı oksijen tüketiminin belirlenmesi amaçlanmı tır.

545



MATERYAL VE METOT 
Çalı mada kullanılan kaynak alabalıkları ortalama 76.5±10.76 g (59.47 - 94.16  g, n=10) a ırlık, 19.0 ± 0.84 cm (17.8 - 
20.3 cm, n= 10) boy ve 1.107 ± 0.033  (1.05 - 1.15, n=10) kondisyon faktörüne sahiptir ve Rize'de özel bir alabalık
i letmesinde Ocak- ubat 1999 döneminde yumurtadan çıkan balıklar arasından rasgele örnekleme metodu ile 
seçilmi tir. Ara tırma KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Üretim ve Ara tırma Ünitesi'nde 
gerçekle mi tir.

Balıkların beslenmesinde özel bir firma tarafından üretilen %45 protein ve %12 ya  içeren 2 nolu pelet alabalık yemi 
kullanılmı tır. Çalı ma, 80x25x35 cm (boy x en x yükseklik) ebatlarında, 50 litre kullanılabilir su hacmine sahip 
akvaryumlarda gerçekle tirilmi tir. Her akvaryuma be  balık stoklanarak, iki tekerrürlü olarak çalı ılmı tır.

Çalı ma ilk yemlemenin yapıldı ı andan itibaren geçen 6 saat süreyi kapsamaktadır. Balıklar çalı ma ba lamadan önce 
üç gün süreyle aç bırakılmı tır. Çalı ma ba langıcında balıkların ilk yem tüketim miktarları kaydedilmi tir.
Akvaryumlarda oksijenlendirme havalandırma ile sa lanmı tır (de la Gándara ve ark., 2000). Bu nedenle her bir 
saatteki oksijen tüketimi iki a amada belirlenebilmi tir. Birinci a amada, balıkların yemlenmesini takip eden tek 
saatlerin (1, 3, 5) ba ında havalandırma bir saat süreyle kapatılmı tır. Havalandırmanın kapatıldı ı anda ve açılmadan 
hemen önce suyun oksijen içeri i Winkler metodu ile ölçülmü tür. Bu sürede tüketilen oksijen miktarı mgO2/saat/kg
birimine dönü türülmü tür. kinci a amada ise yine balıklar üç gün süreyle aç bırakılmı , ancak oksijen tüketimleri çift 
saatlerde (0, 2, 4) belirlenmi tir. Böylece balıkların yemlemeyi takip eden 6 saat boyunca oksijen tüketim miktarındaki
de i im ortaya konmu tur.

Balıkların oksijen tüketimi (MO2; mgO2/kg/saat), suyun oksijen konsantrasyonundaki azalma ( Cw O2; mg/l), 
akvaryum hacmi (V; l), balık a ırlı ı (m; kg) ve zaman de i iminden (  t; saat) yola çıkılarak a a ıdaki e itlik
yardımıyla hesaplanmı tır:

 MO2 =  Cw O2 x  t-1  x  V  x  m-1

(Lefrançois ve ark., 2001). 

Verilerin de erlendirilmesinde MINITAB 13.0 istatistik programı kullanılmı tır. Oksijen tüketimindeki farklılıklar
varyans analizi (ANOVA), zamana ba lı de i im ikinci dereceden polinominal fonksiyonlarla ortaya konmu tur.

BULGULAR
Kaynak alabalı ının oksijen tüketimi, balıkların aç bırakıldı ı üçüncü günün sonunda 16°C’de 141 mgO2/kg/saat iken, 
20°C’de 221 mgO2/kg/saat’e yükselmi tir. Yemlemenin yapıldı ı andan (t=0) itibaren oksijen tüketimi hızlı bir artı

göstererek 40-60 dakikaları
arasında maksimum (16°C için 432 
mgO2/kg/saat, 20°C için 628 
mgO2/kg/saat) düzeye ula mı tır.
Oksijen tüketiminin yeniden 3 
günlük açlık seviyesine ne zaman 
dü ece i belirlenmemi , ancak 6 
saatlik veriler alınmı tır. 6 saatlik 
periyodun sonunda oksijen 
tüketimi 16°C’de 229 
kgO2/kg/saat, 20°C’de ise 312 
mgO2/kg/saat olarak ölçülmü tür
( ekil 1 ve 2, Tablo 1). Oksijen 
tüketiminin zamansal de i imi 
arasındaki ili ki ikinci dereceden 
bir polinom ile hesaplanmı  ve 
polinoma ait de erler Tablo 2’de 
verilmi tir.

ekil 1. Kaynak alabalı ında 16°C’deki oksijen tüketiminin (mgO2/kg/saat) zamansal (t; saat) de i imi ve %95 güven 
bandı.
Figure 1. Variation in oxygen consumption of brook trout at 16°C with time and confidence limits (95%). 
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ekil 2. Kaynak alabalı ında 20°C’deki oksijen 
tüketiminin (mgO2/kg/saat) zamansal de i imi (t; 
saat) ve %95 güven sınıları.

Figure 2. Changes in oxygen consumption 
(mgO2/kg/saat) of brook trout with time and 
confidence limits (95%).

Tablo 2. 16 ve 20 °C’de kaynak alabalı ının oksijen tüketimi ile zaman arasında hesaplanan polinomlara ait istatistiki 
de erler.
Table 2. Relationships between oxygen consumption and time of brook trout at 16 °C and 20 °C and their statistics 
values.

T (°C) Model a b1 b2 R2 F P 

16 y= a + b1 log x + b2 log x2 402.280 161.841 - 541.314 0.928 46.827 0.000 

20 y= a + b1 log x + b2 log x2 571.516 269.487 - 736.175 0.849 20.849 0.002 

TARTI MA
Özelikle su sıcaklı ının 20°C’nin üzerine çıktı ı yaz aylarında alabalıklarda ölümler görülmekte ve büyüme oranı
azalmaktadır. Bu nedenle çalı mada, kaynak alabalı ı için ideal sınırlar içinde bildirilen 16°C ve üst sınır olarak kabul 
edilen 20°C su sıcaklıkları tercih edilmi tir.
Alabalıklar so uksu balıkları olup %100 oksijen doymu lu una yakın de erlere gereksinim duyarlar. Suyun oksijen 
içeri inin 5 mg/l'dan dü ük olması, Salmonidae türlerinde genel olarak, yem tüketimi ve büyüme için kritik bir de er
olarak kabul edilmektedir (Jobling, 1995). Bu nedenle, çalı ma esnasında havalandırmanın kapatıldı ı dönemlerde 
balı ı strese maruz bırakmamak amacıyla ihtiyatlı davranılmı  ve suyun oksijen içeri inin 6.5 mg/l’nin altına dü mesine 
izin verilmemi tir.
Çalı mada elde edilen sonuçlara göre 20°C’de yemlemeden itibaren geçen birinci saatte oksijen tüketimi 628 
mgO2/kg/saat’tir ve bu de er 16°C’de belirlenen de erin (432 mgO2/kg/saat) 1.45 katıdır. Su sıcaklı ı ve yemleme ile 
gereksinim duyulan oksijen miktarındaki artı a ra men, artan su sıcaklı ı ile çözünmü  oksijen miktarı azalmaktadır.
Akarsularda suyun oksijen içeri i genellikle %90’lık doymu luk civarındadır.  Tam doymu luk seviyesine ula mı
suyun içerdi i oksijen miktarı deniz seviyesinde 16°C’de 9.95 mg/l iken, bu de er 20°C’de 9.17 mg/l’dır (Çelikkale, 
1994;  Stirling, 1985). Alabalık yeti tiricili i yapılan suların içerdi i oksijen miktarının 5 mg/l’den daha dü ük
olmaması önerilmektedir (Çelikkale, 1994). Çünkü bu seviyenin altı alabalıklar için sublethal ve lethal etkiye sahiptir. 
Dolayısıyla 16°C ve 20°C’de suyun içerdi i oksijen miktarından kritik seviye çıkarıldı ında 16°C için kullanılabilir
miktar 4.95 mg/l, 20°C için ise 4.17 mg/l’dir. 20°C’deki kullanılabilir oksijen miktarı ise 16°C’deki miktarın %84’dür.
Su sıcaklı ına ba lı olarak yem alımını takip eden dönemdeki metabolik orandaki artı , 20°C’de 16°C’ye göre 40-60. 
dakikalar arasında %45’den daha fazla bulunmu tur. Suyun oksijen içeri i ve kaynak alabalı ının tüketti i oksijen 
miktarları birlikte de erlendirildi inde 1 l/sn’lik su ile yeti tirilebilecek kaynak alabalı ı miktarının 16°C’de 41.25 kg, 
20°C’de ise 23.90 kg oldu u hesaplanmaktadır.

Tablo 1. Kaynak alabalı ının 16°C ve 
20°C’deki oksijen tüketimi 
(mgO2/kg/saat).

Table 1. Oxygen consumption 
(mgO2/kg/h) of brook trout at 16°C and 
20°C.   (NS: Farklılık önemsiz, *: P<0.05, 
**: P<0.01)

t
(saat)

16 °C 20 °C ANOVA 

0 141  1 221  17 *
1/3 176  16 261  31 *
2/3 387   2 392    8 NS
1 432    9 628  14 **
2 380    5 508  28 *
3 326    7 482  29 **
4 287  21 430  30 *
5 255  14 377  33 **
6 229   2 312  20 *
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Genellikle yüksek rakımlarda suların so uk oldu u bilinmektedir. Deniz seviyesinden yükseldikçe basınç azalmakta ve 
basıncın azalması ile birlikte suyun oksijen içeri i de azalmaktadır. Pratikte çok fazla dikkate alınmamasına ra men, 
özellikle su miktarının kısıtlı, ancak üretim miktarının fazla oldu u i letmelerde dikkat edilmesi gereken bir husustur. 
Suyun oksijen içeri i, deniz seviyesindeki bir i letmeye sa lanan suyun oksijen içeri ine oranla, 300 m rakımlı bir 
i letme için %96.3, 500 m için %93.9, 1000 m için %88.3, 1500 m için %83.0 ve 2000 m için %78.2‘dir (Çelikkale, 
1994). Yemlemeyi takip eden ilk birinci saatte maksimuma ula an oksijen tüketimi dikkate alındı ında (16°C için 432 
mgO2/kg/saat, 20°C için 628 mgO2/kg/saat) 100 l/sn su giri i sa lanan bir i letmede o an için stoklanabilecek kaynak 
alabalı ı miktarları Tablo 3'de verilmi tir.

Tablo  3. Rakıma ba lı olarak 16°C ve 20°C'de suyun oksijen içeri inin belirlenmesindeki düzeltme faktörleri, suyun 
O2 içeri i (mg/l) ve 100 l/sn su giri i sa lanan bir i letmede stoklanabilecek kaynak alabalı ı miktarları (SBM; kg). 
Table 3. Correction factors of water oxygen content at 16°C and 20°C depend on altitude, oxygen content of water 
(mg/l), and stocking biomass (SBM; kg) of brook trout with 100 l/sec water flow rate in a fish farm. 

Çalı ma sonucunda, kaynak alabalı ı
yeti tiricili i yapan veya yeni giri en
i letmelere öncelikle su sıcaklıklarının
20°C’ye ula tı ı dönemdeki su miktarlarına
göre stoklama yapmaları, ayet su sıcaklı ı
uzun süre 20°C veya üzerinde seyrediyorsa 
kaynak alabalı ı yeti tirmek için ya suyu 
so utmalarını ya da havalandırma 
sistemleri kullanmaları önerilebilir.

Su sıcaklı ının 20°C’ye ula ması ile 
birlikte yemlemenin kesilmesi halinde 

mevcut suda stoklanabilecek balık miktarı yemlemeye devam edilen sto a göre 2.8 kat daha fazla olacak, ancak 
büyüme duracak ve hatta a ırlık kaybı meydana gelecektir.  

Balıkların mümkün olan en kısa sürede pazarlanabilir büyüklü e ula tırılabilmesi için yemleme zorunludur. Balık
büyüklü ünü arttırmak ve büyümeyi hızlandırmak için tür için letal de erlere (maksimum 25°C) ula ılmadı ı sürece su 
miktarı ve oksijenlendirme ile yemlemeye devam edilebilir. Su sıcaklı ı ile yem tüketimi ve yem de erlendirme 
oranlarında meydana gelen de i imler ekonomik girdi ve çıktıların gözden geçirilmesini gerektirebilir.  
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Rakım (m) 0 300 500 1000 1500 2000 

Düzeltme Faktörü 1.000 0.963 0.939 0.883 0.830 0.785

O2  (16°C) 9.95 9.58 9.34 8.79 8.26 7.78 

O2  (20°C) 9.17 8.83 8.61 8.10 7.61 7.17 

SBM (16°C) 4125 3817 3617 3158 2717 2317 

SBM (20°C) 2390 2196 2069 1777 1496 1244 

SBM (16) / SBM (20) 1.726 1.738 1.748 1.777 1.816 1.863
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GÖKKU A I ALABALIKLARINDAN (Oncorhynchus mykiss) IZOLE ED LEN
Lactococcus garvieae SU LARININ ANT JEN K ÖZELL KLER  VE BALIKLARIN 

MMUN ZASYONU 

S. ALTUN*   A. KUB LAY*   Ö. D LER*  G. ULUKÖY**   S. EK C *

*Süleyman Demirel Üniversitesi, E irdir Su Ürünleri Fakültesi, 
Su Ürünleri Yeti tiricili i Bölümü 32500 E irdir-ISPARTA 

**Mu la Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su ürünleri Yeti tiricili i B lümü, 48000 Kötekli-MUGLA 

ÖZET 
Bu çalı mada,  Lactococcus garvieae’ nin 9 su unda  SDS PAGE ve Westernblotting analizleri yapılarak, iyi bir 
immunojeniteye sahip olan  M1 su u deneysel a ı denemelerinde kullanılarak gökku a ı alabalıklarındaki
immunizasyon etkinli i incelenmi tir. SDS PAGE ve Western blotting analizlerinde Lactococcus garviae su larında
66, 52, 46 ve 40 kDa lik bantlar ortak antijenik yapılar olarak belirlenirken, M1 nolu L.garvieae izolatında di er
izolatlardan farklı olarak  ayrıca 30 ve  37 kDa lik bantlar tespit edilmi tir. L.garvieae’nin M1 su u %0.7 lik 
formaldehitte inaktive edilerek hazırlanan bakterin, gökku a ı alabalıklarına i.p. enjeksiyon ile a ılama 
yapılmı tır.A ılama sonrası 30. günde yapılan eprüvasyon  sonucunda RPS(Relative Percent Survival) oranının
bakterinli grupta %87,5,  bakterin + FIA(freund Incomplete Adjuvant)’lı grupta ise %100 olarak tespit edilmi tir. A ılı
balıkların  Mikroaglutinasyon testinde bakterinli grupta ve bakterin+adjuvantlı grupta antikor titresi tespit edilmi tir.
RPS oranı ve mikroaglutinasyon sonuçları, M1 su undan hazırlanan a ının iyi bir immunizasyon sa ladı ı saptanmı tır.

ANT GEN C PROPERT ES OF ISOLATED STRA NS OF Lactococcus garvieae FROM RA NBOW
TROUT (Oncorhynchus mykiss) AND IMMUN ZAT ON TR ALS N F SH

ABSTRACT
In this study, antigenic properties of nine strains of Lactococcus garvieae were investigated by using SDS-PAGE 
(Sodium Dodecyl Sulphate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) and Westernblotting analysis. Electrophoretic profiles 
of nine strains contained common bands (Molecular weight 66, 52, 46 and 40 kDa) except M1 strain which had two 
more bands which were 30 and 37 kDa. By evaluating the analyzed results, M1 strain used for immunizing rainbow 
trout against Lactococcus garvieae. M1 strain found to be highly immunogenic for vaccination trials. Rainbow trout 
were immunized one group with formalin inactivated bacterin (M1 strain) other group with bacterin plus Freund 
Incomplete Adjuvant (FIA) by intraperitonal injection. After immunization, challenges were done in 30 days, 75 days 
and 105 days post immunization. While the RPS ratio was calculated 87,5 % following the only bacterin challenge, the 
RPS was 100% following the bacterin plus FIA in 30 days post immunization. Immunized serums were tested with 
microagglutination test to be able to monitor antibody titres during vaccination trials. Immunized fish produced 
antibodies at high titres especially in bacterin plus FIA group for at least 75 days and showed significantly lower 
mortalities than the other group (only bacterin) in the challenge tests. Results of the RPS rates and microagglutination 
tests showed that the formalin-inactivated M1 strain and FIA combination gives a highly protective immunization 
against Lactococcus garvieae  in rainbow trout. 
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TÜRK YE’DE KÜLTÜRÜ YAPILAN ALABALIK (Oncorhynchus mykiss)
LARVALARINDA Flavobacterium columnare’nin ZOLASYONU 

S.ALTUN, A. KUBILAY, O.,DILER,  S. EKICI 

Süleyman Demirel University, Faculty of Fisheries, Department of Aquaculture, 32500, Egirdir, Isparta-Turkey,  

ÖZET: 
Bu çalı mada yeti tiricili i yapılan gökku a ı alabalıklarında Temmuz 2004’de kolumnaris hastalı ı tanımlanmı tır.Bu 
enfeksiyon havuzlarda yeti tiricili i yapılan gökku a ı alabalı ı yavrularında (5-10gr) görülmü  ve  mortalite oranı
yakla ık %30 olarak belirlenmi tir. Hasta balıkların solungaçlarının  distal uçlarında sarı nekrotik bölgeler görülmü tür.
Eksternal semptom olarak deri renginde açılma karekteristiktir. Hasta balıkların ön böbrek karaci er ve 
solungaçlarından Gram negatif uzun, ince çubuklar izole edilmi tir. zole edilen bu bakteri   geleneksel bakteriyolojik 
metotlar ve API 20 E test sistemi kullanılarak morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özelikleri temel alınarak
Flavobacterium columnare olarak tanımlanmı tır.
Anahtarkelimeler: Flavobacterium columnare, Oncorhynchus mykiss, columnaris hastalı ı, fenotipik özellikleri. 

ISOLATION OF Flavobacterium columnare FROM CULTIVATED RAINBOW TROUT 
(Oncorhynchus mykiss) FRY IN TURKEY 

ABSTRACT:
This study describes columnaris disease from cultivated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey during July, 
2004 in summer. The infection appeared in rainbow trout fry (5-10g) in rearing ponds. The mortality was approximately 
30%. Yellow necrotic areas was seen at the tip of the gills. As external appearance, the skin discoloration was 
characteristic. The Gram negative long, thin rods was isolated from the anterior kidney, liver and gills of sick fish. 
Flavobacterium columnare was identified based on morphological, physiological and biochemical features by using 
conventional methods and the API 20 E test system. 
Keywords: Flavobacterium columnare, Oncorhynchus mykiss, columnaris disease, phenotypic characteristics.  
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TÜTSÜLENM  HAMS N N ( Engraulis encrasicolus, L. 1758 ) BUZDOLABI 
KO ULLARINDA (+4O C±1) DEPOLANMASI ESNASINDA KAL TE DE MLER N N

BEL RLENMES

SERKAN KORAL, SEV M KÖSE 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 53100 Rize - TÜRK YE
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Trabzon- TÜRK YE

sevimk@ktu.edu.tr 

ÖZET 
Bu çalı mada Do u Karadeniz bölgesinde yo un olarak avlanan ve genelde taze veya tuzlanmı  olarak tüketilen hamsi 
balı ının ( Engraulis encrasicolus, L.1758) sıcak tütsülenmesi yapılarak yeni bir ürün eldesi amaçlanmı tır. Çalı mada 
sıcak tütsülenen hamsi balı ı 11 gün boyunca buzdolabında (+4oC±1) saklanmı  ve depolama boyunca her gün TMA, 
TVB-N, TBA analizleri yapılmı tır. Sonuç olarak  4. günden itibaren tütsülenmi  balıklar duyusal yönden 
tüketilebilirlik özelliklerini kaybetmeye ba ladı ı gözlenmi tir. Ancak kalite standardı kimyasal parametrelerden TVB-
N’ ne göre 9 günden itibaren tüketilebilirlik sınırı olan 35 mg/100g de erini a arak  35,020 mg /100g de erine
ula mı tır.
Anahtar kelimeler: Hamsi, Sıcak Tütsüleme, TMA, TVB-N, TBA 

G R
Su ürünleri üretiminde dünyada oldukça iyi konumda olan Türkiye’de gerek denizlerimizden, gerekse yeti tiricilikle
elde edilen balıkların hemen hemen tamamı taze olarak pazarlanmaktadır, islenmi  balık ise çok az bir kısmı olu turur.
Oysa ki dünyada elde edilen balı ın büyük bir kısmı i lenerek tüketime sunulmakta, böylece balı ın hem raf ömrü 
artırılmakta, hem de piyasaya farklı tat ve aromada ürün sa lanarak ürün çe itlili i temin edilmektedir.  

Bu i leme yöntemlerinden biri de balıkların uygun ko ullarda tütsülenmesidir. Bilinen en eski gıda muhafaza 
yöntemlerinden biri olan tütsüleme teknolojisinde önceleri amaç ürünün dayanıklı hale getirilmesi iken bugün daha çok 
tütsü aroması ve renginden yararlanılarak ürünün duyusal özelliklerinin geli tirilmesi amaçlanmaktadır. Bu arada 
tütsüleme teknolojisi gere i uygulanan tuzlama ve kurutma ile ürünün su aktivitesi dü erken tütsünün yapısında yer alan 
maddeler de mikroorganizmaların faaliyetini engelleyici ve mikroorganizmaları öldürücü etki yapmaktadırlar (Frasier, 
1967; Mills,1978; Kundakçı,1979; Erta ,1978; Sikarski,1990; Göko lu,1994). Tütsülenmi  balıklar tütsü bile iminde 
bulunan bile enlerin kar ılıklı interaksiyonun bir sonucu olarak, tütsülenmemi  balıklara göre daha uzun süre muhafaza  
edilebilirler (Gökalp,1994). Deng ve ark. (Deng ve ark, 1974) yaptıkları bir ara tırmada tütsünün bu koruyucu etkisinin 
tütsüleme boyunca ortaya çıkan dehidrasyon ile tütsünün antimikrobiyal ve antioksidant özelliklerinden kaynaklandı ını
belirtmi lerdir. Jense (Jense,1954) ve Draudt’a (Draudt,1963) göre de bu etki tuz, dehidrasyon ve tütsü bile iklerinin
kombine etkileri sonucu gerçekle mektedir. Tütsüleme teknolojisinde iki önemli kural söz konusudur (Foster and 
Simson 1961 ; Toth and Potthast, 1984). 

1) Gıdaların termal muamelelerle neminin üniform olarak azaltılması, e er arzu edilirse otolitik enzimatik faaliyetlerle 
ürünün olgunla tırılması ve ürünün belili derecede pi mesi 

2) Tütsü uygulaması ile üründe renk ve tat geli tirme, bunun yanında koruyucu etki sa lamaktır. Gıdaların
tütsülenmesinde geleneksel tütsüleme, elektrostatik tütsüleme ve sıvı tütsü kondensatları ile muamele olmak üzere üç 
farklı yöntem uygulanabilir (Girard, 1992). 

Tütsü kabinlerinde ürünün direkt duman ile temasıyla uygulanan geleneksel tütsüleme i lemi tütsülenen ürüne göre 
farklı sıcaklık ve sürede yapılabilir. Buna göre geleneksel tütsüleme i leminde klasik iki metot so uk ve sıcak
tütsülemedir (Girard, 1992 ; Burgess et all, 1965). So uk tütsülemede i lem 20-25°C arasında gerçekle tirilmekte, 
sıcaklık hiçbir zaman 30°C’yi asmamaktadır. Sıcak tütsülemede ise tütsüleme 30- 35°C’de ba layıp, 75-80°C’de 
bitmekte, son a amada ürün kurumasının önlenmesi için tütsü odasına buhar verilmesi gerekmektedir (Girard, 1992 ; 
Burgess et all, 1965). Tütsüleme sınırsız bir koruma yöntemi de ildir. Bu nedenle tütsülenmi  balıklarda bozulma 
oranını azaltabilmek için balıklar mutlaka so ukta muhafazaya alınmalıdırlar. Ancak, bu a amada depolama ömürlerine 
etki eden bazı faktörler vardır. Bunlar arasında tür, ham materyalin kalitesi, tuz konsantrasyonu, etin su aktivitesi, 
tütsüleme boyunca sistem sıcaklı ı, paketlemenin tipi, hijyenik standart ve depolama sıcaklı ı önemli rol oynamaktadır
(Kaya ve Erkoyuncu, 1999). 
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MATERYAL VE METOD 
Ara tırmada Rize balık halinden alınan 10 kg hamsi balı ı materyal olarak kullanılmı tır. Tuzlamada kullanılan tuz, 
ticari olarak paketlenmi  ve Rize piyasasında satılan orta irilikteki kuru ve temiz göl tuzu olup tütsülemeden sonra 
paketlemede polyamid tabaklar ve ürünün üzerini kaplamak ve hava ile temasını kesmek için streç film kullanılmı tır.

Temizlenen ve yıkanan ham materyalde toplam uçucu bazik azot (TVB-N), Tiyobarbüritik asit miktarı (TBA) , 
Trimetilamin azot (TMA-N),  pH, Tuz, Su ve Kuru Madde, Kül tayinleri 2 tekerrür halinde  yapılıp bulunan de erler
tekerrürlerin ortalamasıdır.Ayrıca tütsülemeden önce materyalin tuz içeri ini belirlemek için tuz tayini yapılmı tır.

Sürmene deniz bilimleri fakültesi laboratuarında temizlenen hamsiler, 10 oC deki % 20 lik tuz içeri ine sahip 
salamurada 1 saat bekletildikten sonra tekrar sudan geçirilerek tuzun homojen da ılımı sa lanmı tır. Tuzlanmı  balıklar
hafif bir sızdırma i lemini takiben sıcak tütsülenme yapılmı tır. Tütsülenen ürünler oda sıcaklı ında bekletilerek 
so utulmu  ve yarım kiloluk paketler olacak ekilde polyamid tabaklara yerle tirilip üzeri streç film ile kaplanıp
buzdolabı ortamında (+4oC ±1) muhafazaya bırakılmı tır.

Depolama boyunca 1’er günlük periyotlarda duyusal, toplam uçucu bazik azot (TVB-N), Tiobarburitik asit (TBA) ve 
Trimetilamin azot (TMA-N) analizleri yapılmı tır.

SONUÇ VE ÖNER LER
Kimyasal Analiz Bulguları
Temizlenen ve yıkanan ham materyalde yapılan analizler sonucu , pH 6,76, % 0,93 Tuz, % 73,34 Su ve %26,66 Kuru 
Madde, % 1,56 Kül de erlerine ula ılmı tır. Ayrıca temizlenip salamurada bekletilen ürünün tütsülemeden önceki  tuz 
içeri ini belirlemek için tuz tayini yapılmı  ve % 1,45 de eri tespit edilmi  ve tütsüleme i leminden sonra yapılan tuz 
tayininde ise % 8,19 de eri bulunmu tur. Tayinler 2 tekerrür halinde yapılıp bulunan de erler tekerrürlerin 
ortalamasıdır.Dumanlama sırasında yapılan tuzlama ve ısıtma i leminin etkisiyle dumanlanan hamsi balıkları % 27,02 ± 
1 oranında su kaybetmi tir. Brüt a ırlık üzerinden verim ise % 51,5 bulunmu tur.

Total Volatil Baz (TVB-N) Miktarı:
Genel olarak 25 mg/100g TVB-N içeren örnekler çok iyi, 30 mg/100g TVB-N içeren örnekler iyi, 30-35 mg/100g TVB-
N içeren örnekler pazarlanabilir, 35 mg/100g’ dan fazla TVB-N içeren örnekler bozulmu  olarak kabul edilmektedir 
(Varlık ve ark, 1993).

Tütsüleme i leminden önce ham materyalde yapılan analiz sonucu 3,502 mg /100 g olup 11 günlük deneme süresi 
sonunda 42,024 mg /100 g de erine ula mı tır.Çalı manın 9. gününde tüketilebilirlik sınırı olan 35 mg/100g de erini
a ıp 35,020 mg/100g de erine ula mı tır. TVB-N de erinin günlük de i imleri ekil 5. de verilmi tir.

Trimetilamin (TMA) Miktarı:
Tüketime uygun su ürünlerinde TMA de eri <10-15 mg/100g olmalıdır. Bu de erin üzerindeki su ürünleri bozulmu

olarak de erlendirilir (Varlık ve ark, 
1993).  Tütsüleme i leminden önce 
ham materyalde yapılan analiz 
sonucu TMA miktarı 0,801 mg/100 
g olup 11 günlük deneme süresinin 
sonunda 12,019 mg/100 g de erine
ula mı tır, bu de er tüketilebilirlik 
sınırları içerisindedir. TMA 
de erinin günlük de i imleri ekil 5. 
de verilmi tir.

Tablo 1. Buzdolabında muhafaza 
edilen materyalin 11 günlük 

Tiyobarbütirik Asit (TBA) Miktarı:
Tüketime uygun su ürünlerinde, çok 
iyi bir materyalde TBA sayısı 3’ten 
az, iyi bi  materyalde 5’ten çok 
olmamalıdır.Tüketilebilirlik sınır

de eri 7-8 arasındadır (Varlık ve ark, 1993). Tütsüleme i leminden önce ham materyalde yapılan analiz sonucu  TBA 
miktarı 0,741 mg malonaldehit /1000g olup 11 günlük deneme süresinin sonunda 3,4 mg malonaldehit /1000 g de erine
ula mı tır, bu de er önerilen kalite standardını a madı ı ortaya çıkmı tır.

 TBA de erinin günlük de i imleri ekil 6 de verilmi tir.

TBA
Günler TVB-N (mg/100g) TMA (mg/100g) 

Mg malonaldehit/1000 g 

1 9,805 6,975 1,357 

2 12,607 8,242 1,758 

3 16,809 11,169 1,844 

4 18,21 9,156 2,086 

5 19,611 11,32 2,09 

6 21,012 9,870 2,189 

7 28,016 9,896 2,250 

8 29,416 10,197 2,269 

9 35,020 10,157 2,386 

10 37,821 10,633 2,964 

11 42,024 12,019 3,4 
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Bilindi i gibi balıkların bozulması, yakalandıkları andan yada ölümlerinden hemen sonra ba lar. Bu bozulmada balı ın
türü, avlama yöntemleri avlandı ı suyun ve pazarlandı ı çevre sıcaklı ı gibi pek çok etken rol oynamaktadır
(Anonymous, 1982).  

Çevresel etkenler, balı ın kimyasal 
kompozisyonu, boyu, balı ın avlanırken
strese maruz bırakılıp bırakılmadı ı ve 
avlandı ı anda balı ın iyi beslenmi  olup 
olmadı ı, balıkta ölümden sonra meydana 
gelecek rigor motrisin ba lama ve olu um 
süresine dolayısıyla balı ın bozulma oranına
etki etti i bilinmektedir (Anonymous, 1982). 

Balık ve balık ürünlerinin tazeli inin
belirlenmesinde önemli bir kriter olan TVB-
N miktarı, bozulmaya paralel olarak artı
gösterir. Ancak TVB-N de erini çe itli
faktörler etkileyebilmektedir. Bu faktörler, 
balı ın türü, avlanma mevsimi, avlanma 
bölgesi, avlanma derinli i, balı ın beslenme 
durumu, cinsiyeti ve ya ıdır.

ekil 1. Depolama Süresince TVB-N De i imini Gösteren Grafik 

Fakat genel olarak 25 mg/100g TVB-N içeren örnekler çok iyi, 30 mg/100g TVB-N içeren örnekler iyi, 30-35 mg/100g 
TVB-N içeren örnekler pazarlanabilir, 35 mg/100g’ dan fazla TVB-N içeren örnekler bozulmu  olarak kabul 
edilmektedir (Varlık ve Göko lu, 1991 b, Varlık ve ark., 1993). Tüketime uygun su ürünlerinde TMA de eri <10-15 
mg/100g olmalıdır. Bu de erin üzerindeki su ürünleri bozulmu  olarak de erlendirilir (Varlık ve ark, 1993).

Bu ara tırmada sınır de erleri göz önünde 
tutularak, u sonuçlara varılmı tır. Kimyasal 
analizlerin sonucunda 9. günün TVB-N 
de eri kalite sınırlarını a mı  ve bozulma 
gözlenmi tir. Ancak TMA ve TBA 
analizlerinin sonuçları kalite kriterlerini 
a mamı  ve tüketilebilirlik sınırları içerisinde 
kalmı tır. A a ıdaki grafikte kimyasal analiz 
sonuçları verilmi tir.

ekil 2.  Depolama Süresince TMA 
De i imini Gösteren Grafik

ekil 3.  Depolama Süresince TBA 
De i imini Gösteren Grafik

Do u Karadeniz bölgesinde  yo un olarak 
avlanan ve büyük bir ço unlu u taze olarak  
tüketilen, geri kalan kısmının da balık unu ve 
ya ı üretiminde kullanıldı ını göz önüne 
alırsak; ucuz bir protein kayna ı olan 
hamsinin, i leme teknolojisi olan tütsüleme 
ile i lenmesi ve buzdolabı ko ullarında
saklanması sonucunda raf ömrünün 9 gün 
oldu u belirlenmi tir.Litaratüllere göre 
hamsinin raf ömrü oda sıcaklı ında bir gün, 
buzdolabında ise iki gün olmu tur. Böylece, 
buzdolabı ko ullarında ürünün raf ömrünün 
oda sıcaklı ına göre sadece bir gün 

uzatılabildi i tespit edilmi tir(Köse ve Erdem, 2004). Yapılan çalı manın sonuçlarına göre daha uzun bir raf ömrüne 
sahip ve bunun yanında tüketime uygun  tat ve renge sahip alternatif  bir ürün elde edilmi tir.
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AÇIKDEN Z BALIK YET T R C L Ç N YÜZER B R TES S MODEL

GÖKDEN Z NE ER(1), DEN Z ÜNSALAN(1), N HAT KURTULU (2), ERK N ALTUNSARAY(1)

(1) Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 
(2) U urlu Balık Üretim Sanayi Ticaret Limited irketi

ÖZET 
Ülkemizde son yıllarda yaygınla an, ekonomimize önemli bir miktarda döviz girdisi sa layıp, geni  bir istihdam 
yaratan ve halk kitlelerinin bir gıda olarak balıkla tanı masını sa layan akuakültür, kıyı ve kıyıya oldukça yakın
tesislerde gerçekle tirilmektedir.  Günden güne artan ve dünya ölçe inde rekabetçi kalmak gereklili iyle de artmak 
zorunda olan akukültür kapasiteleri kıyı ve yakınlarındaki sucul ortamın kaldırma kapasitesilerini a mak tehlikesiyle 
i kolunda etkinlik gösteren tesislerin daha derin sulara ta ınması zorunlulu unu beraberinde getirmektedir. Tesislerin 
açıkdenize konu landırılması bu etkinliklerin turizme olumsuz oldu u iddia edilen etkilerini azaltmak veya en azından
sektörler arasındaki yıpratıcı sürtü meyi ortadan kaldırmak yararlarının do masını da sa layacaktır. Akuakültür 
i kolunun ya amsal önemi haiz açıkdeniz üretim tesisi ihtiyacını gidermek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden bir grup ara tırmacı, U urlu Balık Üretim Sanayi, Ticaret Limitet irketi’nden
uygulamacıların görü lerinden yararlanmak suretiyle yarıbatık yüzer bir tesisi projelendirmi lerdir.  ekilde sunulan, 
çelik malzeme kullanılmak suretiyle üretimi planlanan tesisi proje ayrıntılarını kamuoyuna sunmak amacıyla  ortaya 
konan bu çalı mada  proje gerekçeleri ve temel kabuller ayrıntılandırılmaktadır.
Anahtar sözcükler: Açıkdeniz balık yeti tiricili i; Yarıbatık platform tasarımı ve üretimi 

A FLOATING FACILITY FOR OFFSHORE FISH FARMING 

ABSTRACT
Fish farming is a developing sector in our country, which has achieved a rapid development in recent years.  It has 
enabled masses of people to have fish as a food source at a reasonable price, been a source of foreign currency and 
provided a large employment.  Fish farming has been made in coastal or near-coastal facilities so far.   Ever-expanding 
capacities of fish farms, which need to be competitive on the world scale, has a need of large coastal areas which are 
also been claimed by the tourism activities and has a trend to exceed the natural balance of the areas if  the number of 
fish per area exceeds a given number.  Therefore, a need to carry fish farms to open seas has been a mandatory measure 
in order to leave the touristically valuable Turkish coastline to touristical facilities.  A group of researchers from the 
Institute of Marine Sciences and Technology of the Dokuz Eylül University, in close cooperation with the management 
of U urlu Fish Production company, have developed a floating platform of semisubmersible type for being used at the 
offshore fish farms.  The platform, to be manufacured from steel and anchored to the bottom will house the working 
personnel of the fish farm and will also serve as the storage facility for fish food for the fish cages loacated around. 
Keywords: Offshore fish farming; Semisubmersible platform design and production 

G R
Türkiye’deki yeti tiricilik etkinliklerinin gerek miktar ve gerekse ekonomik de er olarak yarısından fazlası güneybatı
Anadolu kıyılarında gerçekle tirilmektedir (T.C. Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı Tarımsal Üretim ve Geli tirme Genel 
Müdürlü ü, 2004).  Bu kıyılar, do al morfolojisi, topografisi ve hidrografisiyle çipura, levrek gibi ekonomik de eri
yüksek denizel türlerin do al olarak bulundu u ve yeti tiricili e uygun alanlardır. Özellikle bu yörede yer alan Mu la
ili ( ekil 1), 1124 km’lik kıyı uzunlu u, kıyılarının girintili çıkıntılı olması ve sahip oldu u çok sayıdaki koylar 
dolayısıyla deniz balıkları yeti tiricili inde büyük bir potansiyele sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı a  kafeslerde 
çipura ve levrek balıkları üretimi, Türkiye’de ilk olmak üzere 1986 yılında Mu la’da ba lamı , daha sonra da Mu la
hızlı bir geli me göstererek gerek sayı, gerekse üretim miktarı açısından ba ı çeken yöre haline gelmi tir (T.C. Tarım ve 
Köyi leri Bakanlı ı, 2000).

Mu la ili kıyı uzunlu unun yakla ık olarak ‰2’si üretim amacıyla kullanılmaktadır. yi bir su kalitesi, habitat 
koruması, kirletici etkilerin azlı ı ve yeterli kullanım alanı gereksinimi duyan akuakültür sektörü için, yörenin çok hızlı
geli en denizel turizmin etkisiyle hızla endüstrile mesi ve kalabalıkla ması son derece olumsuz etkiler do urmaktadır.
Bu durum yöredeki yeti tiriciler ile turizmciler ve çevrecileri kar ı kar ıya getirmektedir  (T.C. Tarım ve Köyi leri
Bakanlı ı, 2000).

Yine T.C. Tarım ve Köyi leri Bakanlı ı’nca (2003) yürütülmü  olan , balık çiftliklerinin yo un bir ekilde konu landı ı
kiz Adalar ve Salih Adası çevresinde ( ekil 1) bir yıl içinde su kalitesi de i iminin ölçümlendi i çalı ma, “bundan 
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sonraki dönemlerde, bölgede projelendirilecek tesislerin anakaraya yakın güney bölümünden ziyade açık deniz tarafına
yönlendirilmesi” önerisiyle tamamlanmı tır.

Balık üretim çiftliklerini söz konusu tartı maların, kalkınmalarında  birbirlerine destek olacak turizm ve yeti tiricilik
sektörlerini birbirleriyle çeli tirerek zaman ve kaynak yitimine neden olacak tartı maların dı ına ta ımak gibi sosyo-
ekonomik, kısa sürede ve çevresel anlamda sakıncasız verimli kapasiteye varmak gibi teknik olanakları ortaya koyacak 
bir mühendislik çözümünün gereklili i son derece açıktır.

te bu çalı mada Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü’nden bir grup ara tırmacının,
yeti tiricilik i kolunda uygulamacı olan U urlu Balık Üretim Sanayi Limitet irketi’yle i birli i halinde geli tirdikleri
açıkdeniz balık üretimi platformu anlatılmaktadır.

2. Yüzer tesisin tasarımı
2.1. Tasarım kısıtları
Uygulamacının kullanım gereksinmeleri, dolayısıyla tasarım kısıtları mevcut ve olası balık kapasitesi ortaya konularak 
u ekilde saptanmı tır:

(1) Açıkdeniz balık yeti tiricili i Türkiye’nin güneybatı Anadolu kıyılarında yapılacaktır.
(2) Konu lanılacak konum kıyıdan en az 1 mil açıkta ve yine en az 25 metre derinlikte olmalıdır.
(3) En az 200 m2 güverte alanına gereksinim vardır.
(4) Güverte sabit yükü 6 adet yem silosunu da kapsayacak ekilde toplam 4 tondur. 
(5) Platformda sürekli ya ayacak üç ki ilik bir ekibin ya am gereksinmelerine i çi sa lı ı ve i  güvenli i

gerekliliklerini de gözeterek yanıt verebilmelidir. 
(6) Çevreye herhangi bir olumsuz etkisi olmamalıdır.
(7) n aatı yöre olanaklarına dayanmalı, güvenilir malzeme ve yöntemlerle kısa sürede tamamlanabilmelidir. 
(8) Bakım-onarım ihtiyacı en aza indirgenmelidir. 
(9) n aatı ve i letmesi ekonomik olmalıdır.

2.2. Kavramsal tasarım
Uygulamacı istemleri, bir mühendislik tasarımı probleminin ortaya konması a amasının temel girdileri, yukarıda da 
belirtildi i gibi tasarım kısıtlarıdır. Bu kısıtlar göz önüne alınarak, ileride ayrıntılandırılmak üzere probleme bir ilk 
yakla ım, yani  kavramsal tasarım gerçekle tirilir. Ortaya konan problemde birbirleriyle çeli se bile tüm istemlerin 
mümkün oldu unca nasıl kar ılanabilece i tartı ılmı tır. Dünyadaki uygulamaları içeren literatür sörveyinin e li indeki
tartı mada, özellikle 7., 8. ve 9. tasarım kısıtları do rultusunda açıkdeniz tesisinin sabit veya gergili ayaklı olamayaca ı
sonucuna varılmı tır.

Bu a amadan sonra çalı ma, yarı-batık platformlara yo unla tırılmı tır. 3. ve 4. kısıtı sa layacak yapısal tasarım
çalı maları bir yandan yürütülürken, di er taraftan 1. ve 2. kısıtı göz önüne alan hidromekanik etüdler yürütülmü tür.

Yarı-batık (semisubmersible) platform, daha önce açıkdenizlerde petrol sondajı ve hatta üretimi amaçları için geni  bir 
kullanım yeri bulmu  olan, deniz dibine demirli bir platform türüdür.  Sabit ayaklı ya da dibe oturan platformların
uygun olmadı ı derin deniz ortamlarında, dalgalı deniz ko ullarından nispeten az etkilenen bu platform türünde su hattı
alanının oldukça azaltılmı  olması nedeni ile platform a ırlı ında olabilecek de i iklikler, platform draftını önemli 
ölçüde de i tirecektir. Bu nedenle platformun sabit bir draftta çalı abilmesi için ayrı bir balast sisteminin olması
gereklidir.

Su hattının az olması, teknenin deniz ko ullarından daha az etkilenmesini sa lamaktadır.   Ayrıca, “Smith etkisi” olarak 
adlandırılan fiziksel olayın da platform stabilitesine olumlu bir katkısı bulunmaktadır (Faltinsen, 1993, Sükan, 1985). 

2.3. Ayrıntılı tasarım
Yapı
Hidromekanik etüdlerde geometrisi olu turulan yapının, konu landırılaca ı alanda maruz kalaca ı yükler altındaki
dalıp-çıkma, ba -kıç vurma, yalpa davranı ları incelenmi tir. Burada söz konusu edilen yükler, 

(1) Dalga yükü 
(2) Rüzgar yükü 
(3) Akıntı yükü 
(4) Gemi ve/veya kafes çarpma yükü 
(5) Demirleme yüküdür. 

Yarı-batık platformun yapısal tasarımının temelini, maruz kalaca ı büyük ölçekli çevresel yükleri kar ılayabilmesi 
ba lamında çelik konstrüksiyon olması olu turmaktadır. Bu malzemenin seçimiyle her ne kadar a ır bir yapıya ula ılsa
da yapının dengesi açısından bu a ırlık bir olumluluk da ta ımaktadır. Yapıyı bir ölçüde de olsa hafifletebilmek için 
güverte kaplaması olarak Cam Takviyeli Plastik (CTP) dö emeler tercih edilmi tir. Ayrıca güverte üstü yapısı ve yem 
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siloları da çevresel korozif etmenlere dayanımlı plastik malzemeden yapılmı tır.Platformun çelik yapısı için toplam 90 
ton malzemeye gereksinim duyulmaktadır.

Yardımcı sistemler 
Platformun üzerinde bulunması gereklili inden daha önce bahsedilen denge sistemi, biri yedek iki dalgıç pompanın,
yalnızca bu platform için üretilmi  özel otomasyon yazılımı ve sistemiyle olu turulmu tur. Bu tesise özgü, denge
otomasyonu sistemi platformu sabit su çekiminde trimsiz ve yalpasız tutmaya yöneliktir. 

Güvertenin üzerinde kalmak ko uluyla kolonların üzerine yerle tirilen altı yem silosu, U urlu firması tarafından
olu turulan yemleme otomasyonuyla çalı acaktır.  80 m2 üzerine kurulu ya am, gözetim ve denetleme mahalli, bu 
platformun tüm i levselli inin oda ını olu turmaktadır. Burada en az üç ki i için sürekli ya ama yeri, yiyecek ve su, 
yemleme sevk pompaları, balast pompası, bu pompaların çalı tırılması için bir Diesel jeneratör ve yakıtı, 24 saat / 7 gün 
ya antı için güne  ve rüzgar enerjisi sistemleri, kıyı ile ili kiyi sa layacak olan tekneye inip-çıkmak için iskele, ileti im 
için telsiz, seyir halindeki gemilerle çatı mayı önleme amaçlı donanım, gerekti inde kafeslerde onarım için dalı
sistemleri gibi donatımlar da yer alacaktır.

Ayrıntılı tasarımı da halihazırda gerçekle tirilmi  olan ve in a a amasına gelmi  ve dünyayı sırtında ta ımak kavramına
bir gönderme olarak ATLAS ismi verilen yapının genel görünümü ise ekil 1.’de sunulmaktadır.

ekil 1. Yarı-batık Yeti tiricilik Tesisi 
Figure 1. Semisubmersible Aquaculture Platform  

DE ERLEND RME
Tamamıyla yerel olanaklara dayalı bir ekilde tasarlanıp in aya hazır hale gelen projenin prototipinin in aatı akuakültür 
sektörünün önemli bir gereksinimine yanıt verece i de erlendirilmektedir.  Özellikle Ege Denizi ve çipura/levrek 
çiftlikleri için tasarlanan bu sistemin, di er balıklar ve deniz ürünleri için de uyarlanabilece i de erlendirilmektedir. 
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FARKLI ORANLARDA YONCA UNU (Medicago sativas) ÇEREN KARMA YEMLERLE 
BESLENEN OT SAZANI (Ctenopharyngodan idella)’NIN BÜYÜME VE GEL ME

PARAMETRELER N N SAPTANMASI” 

Nazmi TEKEL O LU1, Mahmut YANAR1, Arzu ÖZLÜER HUNT2, Zeynep ERÇEN1

1Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 01330 Balcalı, ADANA 
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ÖZET 
Bu çalı mada, farklı oranlarda yonca unu (Medicago sativas) içeren diyetlerle beslenen ot sazanı (Ctenopharyngodan 
idella)’nın büyümesi üzerine etkileri ara tırılmı tır. Çalı mada ortalama canlı a ırlıkları 5.32 0.17 g olan balıklar
kullanılmı tır. Balıklar; 60 gün boyunca %10, 15, 25, 40 ve 60 yonca unu içeren diyetler ile kontrol yemiyle 
beslenmi lerdir. Deneme sonunda %10, 15, 25, 40 ve 60 yonca unu ilaveli yemlerle beslenen balıkların canlı a ırlık
ortalamaları sırasıyla 11.20 0.24, 11.54 0.36, 10.65 0.39, 9.53 0.54, 8.44 0.06 g olurken, kontrol grubunda bu de er
11.56 0.02 olarak bulunmu tur. Denemenin ilk üç grubundan elde edilen de erler, kontrol grubuyla kar ıla tırılınca
benzer sonuçlar elde edilmi tir (p<0.05). Ayrıca balıklarda en iyi canlı a ırlık kazancı kontrol, %10, 15 ve 25 yonca unu 
ilaveli yemlerle beslenen gruplardan elde edilmi tir (K 6.24 0.02, 5.89 0.24, 6.22 0.37 ve 5.33 0.39). Deneme 
sonunda balıklarda %10, 15, 25, 40 ve 60 yonca unu ilaveli yemlerle beslenen balıkların boyca büyüme ortalamaları
sırasıyla (10.35 0.06, 10.23 0.01, 10.30 0.12, 9.75 0.1 ve 8.67 0.2 cm) olurken, kontrol grubunda bu de er
10.58 0.18 cm olarak bulunmu tur. Denemenin ilk üç grubundan elde edilen de erler, kontrol grubuyla kar ıla tırılınca
benzer sonuçlar elde edilmi tir (p<0.05). Balıklarda en iyi boy kazancı kontrol, %10, 15 ve 25 yonca unu ilaveli 
yemlerle beslenen gruplardan elde edilmi tir (3.00 0.18, 2.64 0.01, 2.76 0.06, 2.71 0.1210.35 0.06). En iyi yem 
çevirim oranının (sırayla 2.2 0.04, 2.4 0.01, 2.5 0.03, 2.7 0.04) ve en iyi spesifik büyüme oranının (sırayla 
1.29 0.006, 1.24 0.03, 1.29 0.05, 1.15 0.06) boy ve a ırlık artı ına benzer ekilde %10, %15, %25 yonca ilaveli 
yemlerle beslenen gruplar ile kontrol grubunda di er gruplara göre, daha yüksek oldu u saptanmı tır (p<0.05). Deneme 
sonunda gruplarda gözlenen ya ama oranı da %93 ile %98 arasında de i im göstermi tir.
Anahtar kelimeler: Ot sazanı, Yonca unu, Growth 

ABSTRACT
In this study, the effects of diets including various alfalfa proportions on growth of the grass carp  (Ctenopharyngodan 
idella) were examined. In the study, fish initial weight was 5.32 0.17 g were used. The fish were fed diets including 10, 
15, 25, 40 ve 60% alfalfa meal and a control diet for 60 days. At the and of the trial, while growth rate of fish fed   10, 
15, 25, 40 ve 60% alfalfa meal were  11.20 0.24, 11.54 0.36, 10.65 0.39, 9.53 0.54, 8.44 0.06 g,  this value of fish 
fed control diet was observed 11.56 0.02 g. Smilar growth rate was observed between the groups fed diets including 
10, 15, 25% alfalfa and control (P<0.05). In addition,  the best growth gain was observed at diets including 10, 15 ve 
25% alfalfa meal and control (K 6.24 0.02, 5.89 0.24, 6.22 0.37 ve 5.33 0.39 recpectively). At the and of the trial, 
while length rate of fish fed   10, 15, 25, 40 ve 60% alfalfa meal were  10.35 0.06, 10.23 0.01, 10.30 0.12, 9.75 0.1 ve 
8.67 0.2 cm,  this value of fish fed control diet was observed 10.58 0.18 cm. Smilar length rate was observed between 
the groups fed diets including 10, 15, 25% alfalfa and control (P<0.05). The best length gain was observed at diets 
including 10, 15 ve 25% alfalfa meal and control (3.00 0.18, 2.64 0.01, 2.76 0.06, 2.71 0.1210.35 0.06 respectively). 
The best feed conversion rate (2.2 0.04, 2.4 0.01, 2.5 0.03, 2.7 0.04 respectively) and the best specific growth rate 
(1.29 0.006, 1.24 0.03, 1.29 0.05, 1.15 0.06 respectively) was observed the groups fed diets including 10, 15, 25% 
alfalfa and control (P<0.05). Survival rate observed the group changed between 93% and 98%. 
Keywords: Grass Carp, Fish Meal, Growth 

G R
Ot sazanı (Ctenopharyngodan idella), yeti tiricilikte tercih edilmesinin en önemli nedenlerden birisi herbivor yani bitki 
kaynaklı besinlerle beslenmesi ve di er balıkların tüketemedi i atıklardan iyi bir ekilde yararlanmasıdır (Muir ve 
ark.1985). Ot sazanlarının büyümesinde etkili olan en önemli faktörlerden birincisi su sıcaklı ı (24-32 0C) ve ikincisi de 
besin kaynaklarıdır (Tekelio lu,1996). Ot sazanının ba arılı bir üretimi için; do ru besin kaynaklarının seçilmesi 
gerekmektedir. Üreme açısından en uygun alanlar subtropik iklim ku aklarıdır ve yumurta verimlili i açısından sazan 
üyeleri arasında en fazla döl verimlili ine sahip olan tür olarak da ayrı bir öneme sahiptirler (Gorbach, 1972). Do ada
ot sazanı kanallarda, göllerde ve akarsularda bulunan do al otlarla kolaylıkla beslenebilmelerine kar ın, kültür 
ko ullarında yeti tirilebilmeleri için dı arıdan mutlaka verilecek karma yemlere ihtiyaç duymaktadırlar (Fischer,1972). 
Bunun içinde sazan (Cyprinus carpio L.) için hazırlanan karma yemlerle beslemeye alınmı tır. Kilambi (1980)’nin 
bildiri ine göre, uzun süreli pelet yemlerin içine bitkisel kaynaklı protein kaynakları katılmadan beslenme yapıldı ı
takdirde balıklarda sindirim problemi ya andı ı ve bu durumun da özellikle su sıcaklı ının dü tü ü aylarda ortaya 
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çıktı ı tespit edilmi tir. Bunun için yem karmalarında mutlaka zenginle tirilmi  pelet (%30-40 protein) ve ye il besin 
maddeleri kullanılmalıdır (Ghoneim ve ark.,1982). Aynı ara tırıcılar bitkisel protein kaynakları olarak da mısır unu ve 
soya unuyla hazırlanan diyetlerle beslenen balıklarda, balık unuyla beslenen diyetlere göre daha iyi bir büyüme ve 
geli me elde etmi lerdir.

Ancak son yıllarda artan besin sıkıntısı ve varolan kaynakların etkili bir ekilde kullanılma arayı ından dolayı içerdi i
yüksek protein kayna ı nedeniyle ucuz bitkisel kaynakların kullanımı ve alternatif arayı lara ba lanmı tır. Bu nedenle 
bu kaynakları kullanırken de, büyüme ve geli me üzerine de olumlu etkisi oldu u dü ünülen ve ülkemizde de bolca 
yeti tirilen yonca bitkisinin kullanılabilirli i ara tırılacaktır. Besinsel ihtiyaçların niceli i ve niteli i balık türünün 
ihtiyaç duydu u enerji, proteinler,ya lar/ya  asitleri, karbohidratlar, vitaminler ve minerallere göre de i mektedir (Cho 
ve ark.,1985). Ot sazanının bu maddelere ihtiyaçları tam olarak bilinmemekle birlikte konu üzerinde çe itli çalı malar 
da yapılmı tır. Fisher (1972) ve Dabrowski (1977), optimum protein düzeyinin yemlerde %40-42 düzeylerinde 
olabilece ini belirtmi lerdir. Yonca bitkisi (Medicago sativa) kuru maddede, %15-22 protein, % 2–4 ya  ve  % 18-26 
lif içermektedir. Loper ve ark.(1962)’nın bildiri ine göre, Yonca bitkisi içerisinde yakla ık 16 adet amino asit 
bulunmaktadır. Bunların oranları büyüklüklerine göre: aspartik asit, glutamik asit, lesin, valine, alanine, glycine, 
arginine, phenyalanine, lysine, serine, isolesin, proline, thronine, tyrosine, histidine ve methionindir (Bickoff ve Kohler, 
1969). Ot sazanının ihtiyaç duydu u esansiyel aminoasitler ise: arginin,histidin,isolesin, lesin, lisin, methionin,cystin, 
phenyalanine, tyrosine, threonin, triptofan ve valindir (Nose,1979 ve Steffens,1981). Bu aminoasitlerde yonca bitkisinin 
içerdi i aminoasitlerle örtü mekte; büyüme ve geli me için etkili olaca ı dü ünülmektedir. Ancak bu etkinin balı ın
sindirim sistemi fizolojisine uygunlu u ile olmaktadır. Olvera-Novoa ve ark.,1990; yaptı ı bir çalı mada, yonca 
bitkisinin tilapia (Oreochromis niloticus)’nın büyümesi üzerinde olumsuz etki yaptı ı ve nedeninin de bu balı ın
omnivor beslenme özelli inden kaynaklandı ına i aret edilmektedir. Ancak, Ot sazanı (Ctenopharyngodan idella)
herbivor a ırlıklı beslenen bir balık oldu u için yonca bitkisinin liflerinden iyi bir ekilde yararlanma yapaca ı
dü ünülmü ür. Sucul otların yo unlu u balık yeti tiricili inde çok yönlü bir problem olup, kontrol metotları duruma 
ba lı olarak de i iklik göstermektedir. Toksit herbisitlerin kullanılabilirli i, suyun kimyasal yapısı ve biyolojik 
durumuna ba lı olmakla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle do anın korunması ve girdilerin azaltılması
amacıyla son yıllarda su altı bitkileri ile mücadelede balık da kullanılmaktadır. Bunlardan biride ot sazanıdır. Ayrıca
geli en nüfus kar ısında artan gıda ihtiyaçlarının kar ılanması amacıyla ucuz kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak 
bu kaynakları sa larken de ucuz hammadde ile balıkların büyüme ve geli melerini de sa lamaya çalı ılmalıdır. Yapılan
bu çalı ma ile bu balıkların yonca bitkisi (Medicago sativa) ile daha ucuz protein kayna ı kullanılarak  bu balıkların
ihtiyaç duydu u besin maddelerini sa layarak daha iyi bir büyüme ve geli me sa layaca ı dü ünülmü tür. Buna ek  
olarak yurdumuzda tarımı yaygın olarak yapılan ve ucuz olan yanca bitkisinin yem katkısı olarak de erlendirilebilme 
potansiyelinin de  ortaya konulmasına çalı ılacaktır.

Bu çalı mada, yonca ununun de i ik konsantrasyonlarda yemlere karı tırılarak elde edilen karma yemlerin Ot sazanı
(Ctenopharyngodan idella)’nın büyüme ve geli mesi üzerindeki etkileri ara tırılmı tır. Bunun yanı sıra, yem 
de erlendirilme, ya ama gücü gibi paremetrelere de bakılmı tır.

BULGULAR
Farklı oranlarda yonca içeren yemlerle 60 gün boyunca beslenen balıkların a ırlık de i imleri ve bu de i imler   
Çizelge 2.ve  ekil 1.’de  verilmi tir.

Çizelge 2. De i ik Oranlarda Yonca çeren Yemlerle Beslenen Ot sazanı (Ctenopharyngodan idella)’nın Gözlem 
Dönemlerine Göre A ırlık De i imleri (g) 

Denemenin sürdürüldü ü 60 
gün boyunca en iyi a ırlıkça
büyüme kontrol, %10, 15, 
25 grubuyla beslenen 
balıklarda bulunmu tur. Bu 
grupları sırasıyla % 40 ve 60 
yonca ilaveli yemlerle 
beslenen diyet grupları
izlemi tir. Bu diyet grupları
arasında deneme sonu 

itibariyle istatistiksel bir fark olu mu tur (p<0.05). Denemenin sürdürüldü ü 60 gün boyunca balıkların her 15 günde 
bir boyları da ölçülmü tür ve bu ölçümlere ait boy de i imleri Çizelge 3. ve ekil 2.’de  verilmi tir. Buna göre a ırlık
de i imlerinde gözlenen de i imler, boy de i imlerinde de benzer özellikler göstermi  ve deneme sonunda kontrol 
grubuyla %10,15 ve 25 yonca ilavesiyle beslenen gruplar arasında istatistiksel bir fark olu mamı tır (p>0.05). Ancak, 
bu grupla da di er gruplar arasında önemli bir fark belirlenmi tir (p<0.05).

Gözlem Dönemleri 
Deneme
Grupları 0. Gün 15. Gün 30. Gün 45. Gün 60. Gün 

Kontrol 5.32 0.17a 6.92 0.12a 7.73 0.43a 10.18 0.54a 11.56 0.02a

%10 5.32 0.17a 6.90 0.03a 7.62 0.15a 9.72 0.31a 11.20 0.24a

%15 5.32 0.17a 6.64 0.44a 7.30 0.34ab 10.12 0.36a 11.54 0.36a

%25 5.32 0.17a 6.37 0.39a 7.10 0.27ab 9.40 0.43a 10.65 0.39a

%40 5.32 0.17a 6.16 0.20a 6.52 0.12b 8.72 0.64ab 9.53 0.54b

%60 5.32 0.17a 6.34 0.08a 6.64 0.01b 7.78 0.19b 8.44 0.06c
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ekil 1. De i ik Oranlarda Yonca çeren
Yemlerle Beslenen Ot sazanı
(Ctenopharyngodan idella)’nın Gözlem 
Dönemlerine Göre A ırlık De i imleri 

Çizelge 3. De i ik Oranlarda Yonca 
çeren Yemlerle Beslenen Ot sazanı

(Ctenopharyngodan idella)’nın Gözlem 
Dönemlerine Göre Boy De i imleri (cm) 
Deneme sonunda balıklardan elde edilen 
sonuçlara dayanarak bazı büyüme 
parametreleri hesaplanmı  ve bu 
parameteler Çizelge 4.’de verilmi tir.

Deneme boyunca grupların
kazanmı  oldukları a ırlık
de i imleri sırasıyla kontrol, 
%10, 15 ve 25 yonca ilaveli 
gruplarda 6.24 0.02
5.89 0.24, 6.22 0.37 ve 
5.33 0.39 g olarak 
bulunmu  ve bu gruplar 
arasında önemli bir fark 

belirlenmemi tir. %40 ve %60 yonca ilavesiyle beslenen grupta ise bu kazanç 4.21 0.55 ve 3.13 0.06 g olarak 
saptanmı tır. 60 gün boyunca gruplardan elde edilen boy de i imleri ise 3.00 0.18 cm ile 1.08 0.2 cm arasında de i im 
göstermi tir. A ırlık de i imlerinde gözlenen durum boy de i imlerinde de belirlenmi tir. Spesifik büyüme oranı
0.78 0.01 (%/gün) ile 1.29 0.006 (%/gün) arasında de i im göstermi tir. Deneme boyunca gruplar arasında belirlenen 
spesifik büyümeye ait de i im ekil 3.’de verilmi tir.

ekil 2. De i ik Oranlarda Yonca 
çeren Yemlerle Beslenen Ot Sazanı

(Ctenopharyngodan idella)’nın Gözlem 
Dönemlerine Göre Boyca Büyüme 
De i imleri 

Çizelge 4. 60. gün  Boyunca Deneme Gruplarından Elde Edilen Bazı Büyüme Parametreleri 
Deneme Gruplarının Büyüme Parametreleri 
 Kontrol %10 %15 %25 %40 %60 
A ırlık
kazancı (g) 

6.24 0.02a 5.89 0.24a 6.22 0.37a 5.33 0.39a 4.21 0.55b 3.13 0.06c

Boy 
kazancı cm) 

3.00 0.18a 2.64 0.01a 2.76 0.06a 2.71 0.12a 1.38 0.04b 1.08 0.21b

SBO (%/gün) 1.29 0.006a 1.24 0.03a 1.29 0.05a 1.15 0.06a 0.97 0.09b 0.78 0.01c

YÇO 2.2 0.04a 2.4 0.01a 2.5 0.03a 2.7 0.04a 3.4 0.50b 3.92 0.06c

Ya ama oranı
(%)

98 0.02a 97 0.04a 97 0.03a 95 0.06a 93 0.08b 93 0.06b

Gözlem Dönemleri 
 0. Gün 15. Gün 30. Gün 45. Gün 60. Gün 
Kontrol 7.59 0.03a 8.15 0.08a 9.0 0.20a 9.95 0.22a 10.58 0.18a

%10 7.59 0.03a 7.96 0.02a 8.65 0.03ab 9.60 0.09a 10.35 0.06a

%15 7.59 0.03a 7.88 0.20a 8.50 0.12b 9.39 0.29a 10.23 0.01a

%25 7.59 0.03a 8.11 0.11a 8.43 0.16b 9.44 0.15a 10.30 0.12a

%40 7.59 0.03a 7.83 0.05a 8.27 0.09b 8.63 0.11b 9.75 0.1b

%60 7.59 0.03a 8.13 0.02a 8.47 0.03b 8.60 0.07b 8.67 0.2b
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ekil 3. De i ik Oranlarda Yonca çeren
Yemlerle Beslenen Ot sazanı
(Ctenopharyngodan idella)’nın Spesifik 
Büyüme Oranları

12 haftalık deneme süresince ya ama 
oranları %93 ile %98 arasında de i mi tir.
Hemen hemen bütün deneme diyetlerinde 
balıklar verilen yemi redetmemi lerdir.
Kontrol, %10,15 ve 25 yonca ihtiva eden 
deneme diyetlerinde hem büyüme, hem de 
yemden yararlanma açısından di er
gruplara göre aralarında önemli bir fark 
olu mu tur (p<0.05). En iyi yem çevirim 
oranı Kontrol, %10,15 ve 25’lik gruplarda (2.2 0.04, 2.4 0.01, 2.5 0.03, 2.7 0.04) en dü ük yem oranı ise, %25 ve 40 
yonca ilaveli yemlerle beslenen gruplarda belirlenmi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Bu çalı ma sonucunda yemlere eklenen yonca ilavesinin belirli oranlara kadar büyümede olumsuz bir etkiye yol 
açmadı ı belirlenmi tir. Ot sazanı diyetlerine %25’e varan oranlarda yonca ilave edilmesinin bir sakıncası
bulunmamı tır. Tilapia (Oreochromis mossambicus) diyetlerine protein kayna ı olarak yoncanın kullanıldı ı ve 90 gün 
sürdürülen denemede yoncayı safla tırılmı  yonca (purified alfalfa ) ve ham yonca (crude alfalfa) olarak iki farklı
ekilde denemi ler ve %40 oranında balık unu yerine kullandıklarında diyetlere %35’e varıncaya kadar bu bitkinin 

diyetlere kullanılabilece ini belirtmi lerdir. Bizim çalı mamızda da yoncanın belirli oranlara kadar diyetlere 
eklenmesinin büyüme ve geli mede olumsuz bir etki yaratmadı ı ancak belli bir oranın üzerinde ise büyümede 
olumsuzluklar yaratttı ı belirlenmi tir. Bu seviye %25’e kadar korunmu  ancak bu oranın üzerinde balıkların sindirim 
etkinli inde olumsuz etkilere yol açmı tır. Bu olumsuz etki proteaz inhibator etkisinden kaynaklanabilir. Yani proteinin 
parçalanma etkinli i azalmakta bu da büyüme ve yem de erlendirmede olumsuz nedenlere yol açmaktadır (Soto ve 
Mitchell, 1960, Jouncey ve Ross, 1982). lemden geçmeyen ve yemlerde fazla miktarda kullanılan bitkisel yemler 
balıklarda anorexia, büyüme oranında azalma ve dü ük yem alımına neden olabilmektedir (NRC, 1983). Bu nedenle 
yemlere ilave edilen yonca katkısının içerdi i protein oranı iyi ayarlanmalıdır. Ancak, yonca bitkisi her tür tatlı su 
balı ında aynı etkiyi göstermemi tir. Yousif ve ark, 1994, tilapia diyetlerinde kurutulmu  yonca yapraklarını diyetlere 
%5,10,20 ve 30 oranlarında ilave ederek 12 hafta boyunca yaptıkları çalı mada diyetlerdeki %40  protein oranını
korumu lar ancak çalı ma sonunda yonca ilaveli grupların balıkların büyüme ve geli medesinde olumsuz etkisinin 
oldu u belirlenmi  ve tilapia diyetlerinde yoncanın kullanımını önermemi lerdir. Bu çalı mada da artan yonca 
yüzdesine ba lı olarak balıkların büyüme oranında azalma gözlenmi tir.
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FARKLI KÜLTÜR S STEMLER NDE FANGR  (Pagrus pagrus, L.1758)
LARVA ÜRET M TEKNOLOJ S

CÜNEYT SUZER, AH N SAKA,  KÜR AT FIRAT, OSMAN ÖZDEN 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yeti tiricilik Bölümü 35440 skele, Urla- ZM R

ÖZET 
Bu çalı mada, özellikle son yıllarda alternatif tür kapsamında de erlendirilen fangri, (Pagrus pagrus) balı ının larval 
döneminde (0–35 gün) 3 farklı kültür teknolojisinin larval geli ime olan etkileri incelenmi tir. 3 tekrarlı ve tam 
kontrollü ko ullar altında uygulanan çalı mada; akı kanlı su, air-lift ve kapalı devre üretim teknikleri olmak üzere 3 
farklı larva üretim teknolojisi kullanılmı  ve tanklar sırasıyla A, B ve C grubu olarak adlandırılmı tır. Tamamen toz 
yeme geçi in yapıldı ı 35. gün sonunda, larvalara ait total boy ve a ırlık geli imleri incelendi inde, en iyi total boy 
18.21±4.1 mm ve 83.73±6.7 mg a ırlık olarak, air-lift üretim tekni inin uygulandı ı B grubunda elde edilmi tir. Bu 
grubu 17.25±3.2 mm total boy ve 79.33±5.7 mg a ırlık de eri ile kapalı devrede uygulanan C grubu ve 15.52±3.3 mm 
total boy ve 69.13±8.2 mg a ırlık de eri ile akı kanlı su üretim tekni inin uygulandı ı A grubu izlemi tir. Total boy ve 
a ırlık geli imi açısından, B grubu ile C grubu arasındaki fark önemsiz bulunmu tur (p>0.05). A grubu ile di er gruplar 
arasındaki fark ise önemlidir (p<0.05). Ayrıca hava kesesi geli im oranı gruplarda sırası ile %90, %93 ve %89 olarak 
hesaplanmı tır. A, B ve C gruplarındaki hava kesesi geli imleri incelendi inde ise gruplar arasında istatistik olarak 
farklılı a rastlanmamı tır (p>0.05). Bunun yanında, ya ama oranları ise gruplara göre sırası ile % 11.1, % 26.2 ve % 
24.5 olarak saptanmı tır. Benzer ekilde, B ve C grupları arasındaki fark istatistik olarak önemsiz iken (p>0.05), A 
grubu ise di er gruplardan farklıdır (p<0.05). 
Anahtar kelimeler: Pagrus pagrus, air-lift, kapalı devre, akı kanlı su, larval geli im, ya ama oranı.

RED PORGY LARVICULTURE IN DIFFERENT CULTURE SYSTEMS 

ABSTRACT
In this study, the effects of three different culture techniques on larval development during larval period (0-35 day) in 
the red porgy (Pagrus pagrus) which is accepted as a new candidate species in the recent years were investigated. Three 
different culture techniques which are air-lift, closed and circulated sea water systems were compared in triplicate and 
controlled conditions and named group A, B and C. In circulated sea water system, sea water renewed during the day, 
and also renewed 10% per hour in closed system. Besides, in the air-lift system, sea water circulated inside of tank and 
10% of volume renewed during the day. Except larval culture technology, firstly, larvae fed S-type, L-type rotifera, then 
Artemia nauplii and enriched metanauplii. After metamorphosis, they start to fed by microparticulate food. At the end 
of the experiment (35 day), it is determined that the best total length development and weight was found as 18.21±4.1 
mm and 83.73±6.7 mg in group B applied air-lift technique. Also, these parameters were determined as 17.25±3.2 mm 
and 79.33±5.7 mg for group C applied closed system and 15.52±3.3 mm and 69.13±8.2 mg for group A applied 
circulated sea water system. Although significant differences were found in group A (p<0.05), there is no differences 
between B and C groups (p>0.05) in total length development and weight. Also, swimbladder inflation rates were 
determined as 90%, 93 % and 89% respectively. There were no significant differences in all groups for swimbladder 
development and inflation rates (p>0.05). Additionally, survival rates were calculated as 11.1%, 26.2% and 24.5% 
respectively. Similarly, differences between group B and C were not significant (p>0.05) whereas group A was 
significantly different than the other groups (p<0.05). 
Keywords: Pagrus pagrus, air-lift, closed system, circulated sea water, larval development, survival rate.

G R
Akdeniz ülkelerindeki son yıllarda endüstri halini alan akuakültür sektörü daha çok levrek Dicentrarchus labrax ve 
çipura Sparus aurata türlerinin kültürü üzerine yo unla mı  durumdadır. Üretimde izlenen büyük miktardaki artı ların
tüketime aynı oranda yansımaması, akuakültür sektörüne yeni bir ivme kazandırabilmek amacı ile ekonomik de eri
yüksek alternatif türlerin üretimini gündeme getirmi tir. Bu ba lamda fangri (Pagrus pagrus) özellikle son yıllarda
akuakültür sektöründe alternatif türler arasında de erlendirilen ekonomik de eri yüksek bir Sparidae ailesi üyesidir.
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ekil 1. Fangri balı ının genel görünü ü.
The general view of red porgy. 

Demersal bir tür olan fangri,  bütün Akdeniz’de, Do u Atlantik’te, ngiliz Adaları’ndan Senegal’e, Batı Atlantik’te 
Kuzey Carolina’dan Meksika’ya ve Venezüella’dan Arjantin’e kadar yayılım gösterir. Genellikle dibi çamurlu-kumlu 
ta lı bölgelerde ve sı  sularda ya arlar. Akdeniz’de 200 m, Atlantik’te 300 m’ye kadar, genelde 20–100 m arasındaki
derinliklerde yayılım gösterir (Manooch, and Hassler, 1978; Hood, 2000). Fangri, di er Sparidae üyeleri gibi 
hermafrodit özellik göstermektedir ve ço unda (Pagrus pagrus, Pagellus erythrinus, Pagrus ehrenbergi, Pagellus 
acarne) protogynous hermafroditlik görülmektedir (Alekseev, 1982; Devlin and Nagahama, 2002).

Fangri larva kültürüne ait çalı malar son yıllarda artı  göstermi tir. Özellikle Japonya’da yo un olarak üretimi yapılan
ve fangri ile çok yakın benzerlikler ta ıyan Pagrus major türüne ait üretim protokollerinin adapte edilmesiyle üretim 
miktarında artı lar gözlenmi tir. Son yıllarda yapılan çalı malar sayesinde bu türe ait erken ya am dönemlerindeki 
biyolojik ve fizyolojik özelliklerin ayrıntılı ekilde tanımlanmı , bunun sonucunda larva kültüründe farklı teknikler 
ba arıyla uygulanmı tır (Kolios et al. 1997; Hernandez-Cruz et al. 1999; Mihelakakis et al. 2001). Bu çalı mada, 
özellikle son yıllarda alternatif tür kapsamında de erlendirilen fangri balı ının üç farklı larva kültür teknolojisinde 
uygulanan üretim yöntemlerinin larval geli ime, hava kesesi geli imine ve ya ama oranına olan etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmı tır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
2.1. Anaç Yönetimi ve nkübasyon
Çalı malarda kullanılan anaç balıklar, 16m3 hacmindeki dairesel tanklara, 1:1 di i (627.4±72.3 gr)/erkek (1128.2±92.1 
gr) oranında ve 5 kg/m3 yo unlukta stoklanmı tır. Anaçlardan yumurta do al üreme periyodu olan Nisan-Mayıs ayları
süresince do al sıcaklık (16–18°C) ve fotoperiyot (13 aydınlık: 11 karanlık) uygulanmı tır. Anaçlara herhangi bir 
hormon uygulaması yapılmamı tır. Anaçların beslenmesinde yumurta kalitesini artırmak amacı ile taze ya  yem olarak 
sübye (Sepia officinalis), kalamar (Loligo vulgaris) ve ahtapot (Octopus vulgaris) kullanılmı tır. Anaçlara günde 2 kez 
doyuncaya kadar besleme yapılmı tır.

Anaçlardan temin edilen yumurtalar kollektörlerden toplandıktan sonra ayrı bir kapta bekletilmi  ve ölü-canlı ayrımı
yapılmı tır. Canlı yumurta miktarı tespit edildikten sonra yumurtalar 200 litre hacmindeki 375 µm göz açıklı ına sahip 
inkübatörlere 3000 yumurta/lt olacak ekilde yerle tirilmi tir.

2.2. Larval Üretim ve Deneme Düzeni 
Son yıllarda alternatif tür olarak üretime ba lanan fangri larva kültüründe hangi larva üretim tekni inin hangi de er ve 
aralıklarda daha iyi sonuçlar verece inin belirlenebilmesi için 3 farklı teknik ünitede kurulması planlanmı tır. Bu 
ba lamda, A grubunda akı kanlı su tekni i, B grubunda air-lift tekni i ve C grubunda ise kapalı devre üretim tekni i
kullanılmasına karar verilmi tir. Akı kanlı su tekni inde tank ortamına 24 saat sürekli taze su giri i yapılması
planlanmı tır. Air-lift yönteminde kurulan sistem ile su giri i yapılmadan kendi içinde sürekli aynı suyu çevirmesi ve 
her gün ortama %10, kapalı devre yöntemde ise her saat sisteme %10 taze su giri i yapılması planlanmı tır ( ekil 2,3). 
Tüm denemelerde 4 m3 hacimli, çeperleri siyah, zemin gri renkte, silindir-konik yapıda polyester tanklar kullanılmı tır.
nkübasyon a amasından sonra larvalar 100 adet/lt olacak ekilde tanklara yerle tirilmi tir. Larva üretimi tüm üretim 

yöntemlerinde ye il su tekni i kullanılarak yapılmı tır. Alg türü olarak Isochryisis galbana ve Tetraselmis suesica 
türleri 20–40 x 103 hücre/ml kullanılmı tır. Denemelerde larval geli ime ba lı olarak 30–100 lüks yo unlu unda ve 24 
saat süreli aydınlatma yapılması dü ünülmü tür.
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ekil 2. Air-lift larva üretim sistemi çalı ma prensibi ile larva tankının görünü ü.
The view of larval tank and air-lift larviculture system operating principle 

ekil 3. Kapalı devre larva üretim sistemi. 
The view of closed larviculture system. 

Larvalarda a ız açılımı gözlendikten sonra larval beslemeye S-type olarak adlandırılan Brachionus rotundiformis ve L-
type olarak adlandırılan Brachionus plicatilis türü rotiferle ba lanması dü ünülmü tür. Ba langıç a amasında 3. gün için 
%70 S-type+%30 L-type, 5. gün için %50 S-type+%50 L-type, ve 8. günden itibaren sadece L-type rotifer giri i
planlanmı tır. Canlı yem yo unlu unun 10 adet/ml olması hedeflenmi tir. Rotiferin ardından canlı yem olarak 
beslemeye Artemia nauplii ile devam edilmi tir.  AF tipi artemialar yumurtadan çıktıktan hemen sonra larvalara 10. 
günden itibaren ve ilerleyen günlerde larva geli imine ba lı olarak zenginle tirildikten sonra metanauplii olarak 15. 
günden itibaren verilmesi hedeflenmi tir. Artemia ve rotiferlerin zenginle tirilmesinde INVE firmasının Selco ürünleri 
kullanılmı tır. Metamorfoz sonrasında toz yeme adaptasyonu sa layabilmek amacıyla Artemia metanauplii ile birlikte 
INVE firmasının Proton ürünleri kullanılmı tır. Denemelerin larvaların toz yeme tamamen alı masıyla birlikte sona 
erdirilmesi planlanmı tır.

2.3. Örnekleme 
Denemeler süresince larval geli im haftalık olarak, her tanktan alınan 30 adet larvaya ait milimetrik oküler yardımı ile 
yapılan boy ve en ölçümü ile izlenmi tir. Hava kesesi geli imi ise yine alınan bu larvalarda hava kesesi boyu ve eni 
ölçümü ile hacimlerinin hesaplanmasıyla izlenmi tir. Hava kesesi hacmi V= 4/3* *a*b2 formülü kullanılarak
hesaplanmı tır. Formüldeki a=maksimum kese uzunlu u yarısı ve b=maksimum kese eni yarısı olarak alınmı tır (Rosa 
and Dinis, 1985). Deneme sonunda, her tankta kalan larvalar sayılarak ya ama oranı hesaplanmı tır.

Denemeler 3 kez tekrar edilmi  ve veriler ortalamanın standart sapması (S.D.) olarak gösterilmi tir. Varyanslar 
arasındaki homojenite Levene testi ile incelenmi tir. Gruplar arasındaki farklılıklar, tek yönlü varyans analizinin 
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(ANOVA) ardından Tukey testi ile tespit edilmi tir (p–0.05). Ya ama oranları arasındaki farklılık ise Fischer’in Ki kare 
testi ile saptanmı tır.

BULGULAR
Anaçlar do al üreme periyodu içinde su sıcaklı ının 15.8–17.6 °C arasında de i im gösterdi i dönemde yumurta 
bırakmı lardır. Yumurtaların döllenme oranı %93 olarak saptanmı tır. nkübasyon süresince deniz suyu sıcaklı ı 16.5–
17.5 °C arasında de i mi , ortalama 16.6±0.2 °C olarak kaydedilmi tir. Bu sıcaklık aralı ında 60–66 saat arasında süren 
inkübasyon sonrasında yumurtalar çatlayarak larvalar çıkmı tır. Açılım oranı %92–96 arasında de i mi tir. Fangri 
yumurtalarının çapı 1005.6±2.32 µm ve ya  damlası çapı 233.4±0.85 µm olarak tespit edilmi , yumurta boyutları
arasında fark tespit edilmemi tir (p>0.05). Denemeler süresince izlenen bazı embriyolojik geli im a amaları ekil 4’te 
foto raflarla gösterilmi tir.

ekil 4. Fangri yumurtalarının embriyolojik geli imi. 
Embryonic development of red porgy egg. 

Yeni Döllenmi                  2 li Blastomer                    4 lü Blastomer

16 lı Blastomer                 Morula                              Blastula

Gastrula                            Embr. kalkan olu .          Neurula

8-9 Somit, optik kese  18-19 somit, Kupfer     Yumurtadan çıkı
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Denemeler süresince ortalama deniz suyu sıcaklı ı tüm gruplar için 18–22 °C arasında de i mi , ortalama 20.8±0.3 °C 
olarak izlenmi tir. Larvalardaki a ız açılımı 3. günde tespit edilmi  ve larval besleme protokolü planlandı ı ekilde
gerçekle mi tir.

Akı kanlı su tekni inin uygulandı ı A grubundaki larval geli im verileri incelendi inde, denemenin ba langıcında
3.09±0.01 mm olan larva boyu, 7 gün sonra yapılan ilk ölçümde 3.94±0.2 mm olarak tespit edilmi tir. Bunun ardından
devam eden ölçümlerde sırasıyla 14. gün için 4.45±0.2 mm, 21. gün için 8.03±1.2 mm, 28. gün için 12.04±2.3 mm ve 
denemenin sona erdi i 35. günde yapılan ölçümde 15.52±3.3 mm olarak bulunmu tur. A grubundaki larvaların a ırlık
geli imleri incelendi inde ise, denemenin ba langıcında 0.557±0.01 mg olarak ölçülen larva a ırlı ı, 7 gün sonra 
yapılan ölçümde 0.875±0.14 mg olarak saptanmı tır. Bunun ardından periyodik olarak yapılan ölçümlerde sırasıyla 14. 
gün için 3.04±1.12 mg, 21. gün için 15.12±1.4 mg, 28. gün için 19.23±3.3 mg, ve denemenin sona erdi i 35. günde 
yapılan ölçümde 69.13±8.2 mg olarak tespit edilmi tir ( ekil 5). 

Air-lift tekni inin uygulandı ı B grubundaki larval geli im verileri incelendi inde, denemenin ba langıcında 3.09±0.01 
mm olan larva boyu, 7 gün sonra yapılan ilk ölçümde 3.81±0.1 mm olarak tespit edilmi tir. Ardından devam eden 
periyodik ölçümlerde sırasıyla 14. gün için 4.65±0.2 mm, 21. gün için 8.74±1.2 mm, 28. gün için 14.35±1.6 mm ve 
denemenin sona erdi i 35. günde 18.21±4.1 mm olarak izlenmi tir. B grubundaki larvaların a ırlık geli imleri 
incelendi inde ise, denemenin ba langıcında 0.557±0.01 mg olarak ölçülen larva a ırlı ı, 7 gün sonra yapılan ölçümde 
0.861±0.16 mg olarak bulunmu tur. Bunun ardından periyodik olarak yapılan ölçümlerde sırasıyla 14. gün için 
3.21±1.08 mg, 21. gün için 16.72±1.6 mg, 28. gün için 23.12±4.5 mg ve denemenin sona erdi i 35. günde yapılan
ölçümde 83.73±6.7 mg olarak tespit edilmi tir ( ekil 5). 

Kapalı devre tekni inin uygulandı ı C grubundaki larval geli im verileri incelendi inde, denemenin ba langıcında
3.09±0.01 mm olan larva boyu, 7 gün sonra yapılan ilk ölçümde 3.62±0.2 mm olarak tespit edilmi tir. Bu günden sonra 
yapılan ölçümlerde, 14. gün için 4.18±0.2 mm, 21. gün için 8.22±1.3 mm, 28. gün için 13.84±2.5 mm ve denemenin 
sona erdi i 35. günde yapılan ölçümde 17.25±3.2 mm oldu u görülmü tür. C grubundaki larvaların a ırlık geli imleri 
incelendi inde ise, denemenin ba langıcında 0.557±0.01 mg olarak ölçülen larva a ırlı ı, 7 gün sonra yapılan ölçümde 
0.827±0.15 mg olarak bulunmu tur. Devam eden ölçümlerde sırasıyla 14. gün için 3.16±1.11 mg, 21. gün için 
16.33±1.6 mg, 28. gün için 21.34±3.4 mg ve denemenin sona erdi i 35. günde yapılan ölçümde 79.33±5.7 mg oldu u
izlenmi tir ( ekil 5).
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ekil 5. Fangri larvalarında total boy-a ırlık geli imi. (Xort ±SD; n=30). 
Growth of red pogy larvae (X±SD; n=30). 

Gruplar arasındaki en iyi boyca büyüme de erlerine air-lift tekni inin kullanıldı ı B grubundaki larvalarda 
rastlanmı tır. Bunun yanında B grubu ile C grubu arasındaki fark önemsizken (p>0.05) A grubu ile di er gruplar 
arasındaki fark önemli bulunmu tur (p<0.05). Gruplarda, en iyi a ırlık artı ı B grubunda gerçekle mi tir. A ırlık artı ı
verilerinde de total boy geli iminde oldu u gibi, B grubu ile C grubu arasındaki fark önemsizken (p>0.05) A grubu ile 
di er gruplar arasındaki fark önemli bulunmu tur (p<0.05). Tüm gruplarda izlenen boyca büyüme ve a ırlık artı ı
de erleri ekil 5’te gösterilmi tir.

Deneme sonunda gruplardan elde edilen ya ama oranlarına bakıldı ında sırası ile A grubu için % 11.1, B grubu için % 
26.2 ve C grubu için % 24.5 olarak tespit edilmi tir. Benzer ekilde, B ve C grupları arasındaki fark istatistiki olarak 
önemsizken (p>0.05) A grubunun di er 2 gruba göre farkı önemli bulunmu tur (p<0.05).
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Bununla birlikte, tüm deneme gruplarında ilk hava kesesi i mesi 5–7. günler arasında tespit edilmi tir. lk ölçümün 
yapıldı ı 7. günde hava kesesi hacmi A grubu için 0,031± 0,001 mm3, B grubu için 0,035±0,001 mm3 ve C grubu için 
0,032±0,002 mm3 olarak tespit edilmi tir ( ekil 2). Bu ilk de erlere ait istatistiki analiz sonrasında gruplar arasında
önemli bir fark bulunamamı tır (p>0.05). Bu günün (7.gün) ardından hava kesesi hacmi larval geli ime ba lı olarak 
artmı tır. Bütün gruplardaki larvalarda, 14–17. günler arasında ikinci hava kesesi i mesi görülmü  ve kese hacminde 
ortalama 5–6 kat artı lar tespit edilmi tir. Ancak ikinci hava kesesi i mesi sırasında, A grubunda %19, B grubunda 
%10 ve C grubunda %15 oranında hipertrofi izlenmi  ve hipertrofik larvalardaki kese hacmi artı ı 4–6 kat bulmu tur.
Özellikle ikinci hava kesesi i mesinin ardından kese hacmindeki artı lar daha fazla olmu tur. Aynı ekilde,
metamorfoza ba lı olarak, 20–25. günler arasında da yakla ık %20 oranında hipertrofi gözlenmi tir. Deneme sonunda 
yapılan ölçümlerde, hava kesesi hacmi A, B ve C grupları için sırası ile 1.86±0.16 mm3, 1.94±0.17 mm3 ve 1.92±0.14 
mm3 olarak tespit edilmi tir. En yüksek hava kesesi hacim de erleri air-lift tekni inin uygulandı ı B grubunda 
bulunurken, bunu sırasıyla kapalı devre tekni i uygulanan C grubu ve ardından akı kanlı su tekni i uygulanan A grubu 
izlemi tir. Ayrıca, deneme sonunda hava keseli birey oranları A grubunda %90, B grubunda %93 ve C grubunda %89 
olarak tespit edilmi tir.  Ancak yapılan istatistiki de erlendirmeler sonucunda, gruplar arasında önemli bir farklılık
tespit edilmemi tir (p>0.05). Bütün gruplara ait hava kesesi geli im ve hava keseli birey oranı de erleri ekil 6’te 
sunulmu tur.
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ekil 6. Fangri larvalarında hava kesesi geli imi (Xort ±SD; n=30). 
Swimbladder development of red pogy larvae (X±SD; n=30). 
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ekil 7. Farklı günlere ait fangri postlarvaları.
Red porgy postlarvae at different age. 

TARTI MA VE SONUÇ
Son yıllarda akuakültür sektöründe ya anan darbo azlar ve özellikle üretimin çipura ve levrek türleri üzerinde a ırı
yo unla ması alternatif türler olarak adlandırılan fangri (Pagrus pagrus), sinarit (Dentex dentex), sivriburun karagöz 
(Diplodus puntazzo), kırma mercan (Pagellus erythrinus), sargos (Diplodus sargus), e kine (Sciaena umbra) ve 
minekop (Umbrina cirrosa) gibi ekonomik de eri yüksek deniz balıklarının kültüre alınmasını gündeme getirmi tir. Bu 
türlerin ba ında gelen fangri, özellikle Akdeniz ülkelerinde üreticilerin fazlaca dikkatini çekmi tir. Ancak bu türe ait 
üretim protokolünün tam olarak bilinmemesi nedeniyle ara tırıcılar ve üreticiler, bu türe oldukça yakın olan ve uzun 
yıllardan beri özellikle Japonya’da kültürü ba arı ile mercan (Pagrus major) türüne ait üretim protokolleri adapte 
edilmi tir (Kolios et al. 1997; Hernandez-Cruz et al. 1999; Mihelakakis et al. 2001). Bu çalı mada, fangri larva 
kültüründe üretim tekni i olarak hangi yöntemin kullanılaca ı, uygulanan 3 farklı teknikle incelenmi  ve elde edilen 
larval geli im, hava kesesi geli imi ve ya ama oranları kar ıla tırılmı tır.

Denemelerde kullanılan yumurta ve ya  damlası çapları 1005.6±2.32 µm ve 233.4±0.85 µm olarak tespit edilmi tir.
Stephanou et al. (1995) yaptıkları çalı mada, yumurta çapının 920–1050 µ, ya  damlası çapının ise 220–250 µ 
de i ti ini bildirmi tir. Ayrıca, Mihelakakis et al. (2001) fangri biyolojisi üzerine yaptıkları çalı mada yumurta ve ya
damlası çapını 1.075±0.019 mm ve 0.243±0.037 olarak bulmu tur. Bu de erler, denemelerde kullanılan yumurta ve ya
damlası çapı de erleri ile paralellik göstermektedir. Bunun yanında, 3 farklı üretim tekni inin kullanıldı ı deneme 
sonuçlarına göre en iyi total boy geli imi ve a ırlık artı ı air-lift tekni inin kullanıldı ı B grubunda (18.21±4.1 mm ve 
83.73±6.7 mg) bulunmu  ve bu grubu sırası ile C (17.25±3.2 mm ve 79.33±5.7 mg) ve A (15.52±3.3 mm ve 69.13±8.2 
mg) grubu izlemi tir. Mihelakakis ve ark. (2001) yaptıkları larval üretim çalı masında 32. günde yaptıkları ölçümlerde 
total boy uzunlu unu 12.74±1.18 mm olarak tespit etmi tir. Bu aradaki farkın çalı manın yürütüldü ü sıcaklık
aralı ının (17–21ºC) bu çalı mada kullanılan sıcaklık aralı ına göre (18–22 ºC) daha dü ük olmasından kaynaklandı ı
dü ünülmektedir. Çünkü su sıcaklı ı, sucul organizmalar için büyümeyi ve hayati fonksiyonları etkileyen temel 

Yumurtadan yeni çıkmı  fangri prelarvası

10 günlük fangri postlarvası

22 günlük fangri postlarvası

27 günlük fangri postlarvası
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faktörler arasında gelmektedir. Bununla birlikte, Roo et al. fangri larvalarındaki larval geli ime paralel olarak sindirim 
sistemi ile birlikte görme sisteminin geli imini inceledikleri çalı mada, larval üretimi daha yüksek sıcaklık aralı ında
(20.5–21.8 ºC) yapmı  olmalarına ra men, 29. günde total boy uzunlu unu 12.2 mm olarak bulmu tur. Ancak 
ara tırıcılar söz konusu çalı mada daha yüksek ı ık yo unlu u (600–900 lüks) ve 24 saat aydınlatma yerine 12 saatlik 
aydınlatma rejimi kullanmı tır. Total boy geli imindeki bu farkın daha yüksek sıcaklık kullanılmasına ra men dü ük
fotoperiyot rejimlerinden kaynaklandı ı dü ünülmektedir. 

Kemikli balıklarda, hava kesesi yapı, büyüklük ve biçim olarak türlere göre farklılık gösterse de, kimi türler için 
solunum organı olarak, bazı türler içinde ses çıkarma ya da ses algılama rolünü de üstlenmi tir. Ancak hiç ku kusuz,
tüm türler için hidrostatik görevi en önemli özelli idir (Steen, 1970). Fizoglist türlerde genellikle, hava kesesinin ilk 
olarak i irilmesi ve hidrostatik fonksiyonun kullanılması a ız açılımı ve eksojen ilk besleme sonrasında
gerçekle mektedir (Doroshev et al., 1981). Fangri larvaları da parafizoglist bir türdür, tüm gruplar için larval evrenin 5–
7. günleri arasında ve 3.4–3.8 mm aralı ındaki larvaların hava kesesini i irdi i tespit edilmi tir. Fangri larva üretimi ile 
ilgili yapılan di er çalı malarda da ilk hava kesesi i mesinin 5. günde ba ladı ını ve 10. günde tamamlandı ını
belirtilmi tir (Stephanou et al., 1995). Ayrıca, Mihelakakis et al. (2001) yaptıkları çalı mada, hava kesesinin ilk olarak 
5–7. günler arasında ve 3.5–4.0 mm total boy aralı ında gerçekle ti ini belirtmi , hava kesesi oranını 5. gün için, %35, 
6. gün için %70 ve 7. gün için %100 olarak tespit etmi tir. Bu oranların tüm gruplarda 5. gün için %52–62, 6. gün için 
%74–84 ve 7. gün için 89–91 arasında de i ti i saptanmı tır. Gerek hava kesesi geli imi gerekse hava kesesi oranları
de erleri arasında paralellikler izlenmi tir. Benzer ekilde, mercan (Pagrus major), çipura (Sparus aurata), sivriburun 
karagöz (Diplodus puntazzo) ve kırma mercan (Pagellus erythrinus) larvalarında ilk hava kesesi i mesi larval evrenin 
5–9. günler arasında ve 3.5–5.0 mm boy uzunlu unda geli ti i belirtilmi tir (Kitajima et al. 1985; Chatain, 1987; 
Marangos, 1995; Suzer ve Kamacı, 2004). 

Tüm denemeler boyunca 20–25. günler arasında hipertrofi görülmü  olmasına ra men, bu olayın metamorfoz sonucu 
meydana gelmesi, bu tür için üretim protokolünde tuzluluk de i iminin uygulanmaması ve toplam hipertrofi oranının
%20’yi a maması nedeni ile di er ara tırıcıların belirtti i antihipertrofik önlemler uygulanmamı tır (Özden ve ark., 
1998; Fırat ve ark., 1999). Bunun birlikte, tüm gruplarda, uygulanan farklı üretim tekniklerinin hava kesesi geli imine 
herhangi bir olumsuz etkisi olmadı ı tespit edilmi tir. Fizoglist türlerde, hava kesesine ilk havanın doldurulması
genelde karanlık ortamda gerçekle mektedir (Boeuf and Le Bail, 1999; Trotter et al., 2003). Ancak 24 saat ı ık
uygulamasının yapıldı ı ye il su gibi bazı üretim tekniklerinde larvaların hava kesesini doldurarak fonksiyonel olarak 
kullandı ı ve farklı ı ık yo unluklarının hava kesesi geli iminde belirleyici bir etkisinin olmadı ı farklı ara tırıcılar
tarafından bildirilmi tir (Doroshev et al., 1981; Chatain, 1987; Trotter et al., 2003). 

Deniz balıkları larva üretiminde kullanılan üretim protokolün geçerlili i ve larval üretimin ba arısı üretim sonunda 
tespit edilen ya ama oranı ile yakın ili kilidir. Deneme sonunda ya ama oranı yapılan ölçümlerde gruplara göre sırası ile 
% 11.1, % 26.2 ve % 24.5 olarak saptanmı tır. Kolios et al. (1997) fangri larva yeti tiricili i ile ilgili yaptıkları
çalı mada ı ık iddeti olarak 200 lüks kullanmı  ve metamorfoz sırasında (20–27.gün) yo un ölümler gözledi ini
belirtmi tir. Ölümleri önleyebilmek için önlem olarak;  Yano ve ark. (1982) tarafından Pagrus major türü için bildirilen 
80 lüks’ten daha dü ük ı ık yo unluklarının larval dönemde ya ama oranı açısından daha iyi sonuçlar verdi i
sonucundan hareketle ı ık yo unlu unu 200 lüks’ten 80 lüks yo unlu a azaltmı tır. Ayrıca, Hernandez-Cruz et al. 
(1999) fangri larva üretiminde farklı teknikleri denedi i çalı masında, deneme gruplarından saptanan ya ama 
oranlarının % 4.89–16.07 arasında de i ti ini bildirmi tir. Bununla birlikte, ya ama yüzdeleri arasında tespit edilen 
farkın, çalı malarda kullanılan yumurta ve larva kalitesinin yanı sıra, söz konusu fizyolojik de i imler sırasında izlenen 
protokol de erleri ve ortam ko ullarının farklılı ından kaynaklandı ı dü ünülmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalı madan elde edilen veriler de erlendirildi inde, fangri larva yeti tiricili inde ı ık iddeti olarak 30 
lüks de erinin uygulanmasının, gerek larval geli im ve ya ama oranı gerekse hava kesesi geli imi bakımından olumlu 
sonuçlar verdi i tespit edilmi tir. Sparidae üyelerinin üretim protokolleri göz önüne alındı ında, bu de erin ba arılı bir 
üretim için pratik ekilde kullanılabilece i dü ünülmektedir. Bununla birlikte, ülkemiz akuakültür sektörü için alternatif 
yeni bir tür olarak de erlendirilen fangri türünün di er teknolojilerin kullanımının yanısıra biotik ve abiotik ko ullarının
saptanmasına dair yeni çalı malara da ihtiyaç bulunmaktadır.
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ARTEMIA YUMURTALARINDA AÇILIM ORANI ÜZER NDE H DROJEN PEROKS T,
SO UKTA BEKLETME VE DEKAPSÜLASYONUN ETK S

YASEM N (BA BU ) SAYGI 

Hacettepe Üniversitesi, Fen fakültesi, Biyoloji Bölümü, Hidrobiyoloji ABD, Beytepe-Ankara 

ÖZET 

Bu çalı mada zmir Çamaltı Tuzlasından Kasım 2000 ve Mart 2001 tarihlerinde TEKEL Tuz letmelerinden satın
alınan Artemia yumurtaları kullanılmı tır. Denemeler Haziran 2001 tarihinde yapılmı  ve yumurta açılım oranları farklı
teknikler uygulandıktan sonra standart ko ullarda yumurtaların 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon periyodu sonucunda 
belirlenmi tir. Bu amaçla yumurtaların bir kısmı %2 ve %5 hidrojen peroksitle 5 dk muamele edilmi  ve uygulama 
sonunda yumurtalar distile sudan geçirilip standart ko ullarda yukarıda belirtilen sürelerde bekletilmi tir. Ayrıca
so ukta bekletme deneylerinde yumurtalar 6 gruba ayrılmı tır. Her grup vakumlu, vakumsuz ve doygun tuz çözeltisinde 
15 gün ve 1 ay süresince -25 ºC’de tutulmu  ve bu sürenin sonunda 1 hafta boyunca oda sıcaklı ında tutulduktan sonra 
standart ko ullarda inkübasyon yapılmı tır. Ayrıca Kasım 2000 örneklerine hipoklorit çözeltisi uygulanarak yumurta 
kabukları uzakla tırılmı  ve sonrasında yumurta açılım oranları tespit edilmi tir. Uygulamaların tümünde 1 litre 
çözeltide 1 gram Artemia yumurtası 28 ºC sabit sıcaklıkta, 1000 lux sürekli ı ık ko ulunda ve dipten havalandırılan
silindro-konik i elerde standart ko ularda tutulmu  ve denemeler 3 tekrarlı yapılmı , ayrıca her i eden her deneme 
için altı defa 1 ml. örnek alınarak yumurta açılım oranları belirlenmi tir. Denemeler sonucu kontrol grubunda kasım ayı
örneklerinde ilk 24 saat sonunda açılım görülmezken, mart örnekleri için bu oran 19.2±4.25 olarak bulunmu , 72 saat 
sonunda ise açılım oraları kasım ve mart örnekleri için sırasıyla %38.9±4.69 ve %68.5±9.60 olarak bulunmu tur.
Yumurta açılım oranlarını artırmak amacıyla yapılan uygulamalar sonucunda uygulanan tüm yöntemlerin yumurtaların
daha kısa sürede açılmalarını sa ladı ı, ancak 72 saat sonucunda elde edilen açılım oranlarında önemli de i imlerin 
olmadı ı gözlenmi tir. Yapılan testlerde 72 saat sonundaki yumurta açılım oranlarına göre kasım örnekleri için en 
ba arılı sonuçlar dekapsülasyon ile (%44.8±9.45), mart örnekleri için ise %2 hidrojen peroksitte 5 dk. bekletme 
(%70.5±4.94) sonucu elde edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Artemia, Çamaltı Tuzlası,yumurta açılım oranı, hidrojen peroksit etkisi, so ukta bekletme etkisi, 
dekapsülasyon 
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ILDIR KOYU’NDA AÇIK DEN Z A  KAFESLERDE YAPILAN BALIK 
YET T R C L N N SU KAL TES  ÜZER NE ETK LER N N ZLENMES

ASLI KAYMAKÇI BA ARAN, ÖZDEM R, EGEMEN, MEHMET AKSU 

2 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yeti tiricilik Bölümü,Bornova/ ZM R
kaymakci@sufak.ege.edu.tr 

Türkiye kıyılarında a  kafeslerde balık yeti tiricili i 1980’lerin ortalarından itibaren büyük ivme kazanmı tır. Hızlı ve 
plansız geli im çevresel sorunları da beraberinde getirmi tir. Yeti tiricili i yapılan türler tarafından tüketilmeyen yemler 
ve dı kılar özellikle kapalı ve yarı kapalı koylarda su sütununda ve sedimentte olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Günümüzde a  kafes teknolojisindeki geli melere paralel olarak daha yo un ve verimli üretim yapılmasına olanak 
sa layan açık deniz a  kafes sistemlerinin kurulması, a  kafes yeti tiricili ine yeni bir yön vermi tir. Bu çalı ma ile 
Ildır Koyu’nda gerçekle tirilen balık yeti tiricilik aktivitesinin su kolonunda olu turaca ı olası etkilerin izlenmesi 
amaçlanmı tır. Bu amaçla Çe me - Ildır Koyu’nda Mayıs 2000, Temmuz 2000, Ekim 2000, ubat 2001 ve ubat 2004, 
Mayıs 2004, A ustos 2004, Kasım 2004 tarihlerinde üç istasyonda yüzey, orta ve dip suyunda 8 kez mevsimsel 
örnekleme yapılmı tır. Alınan örneklerde fiziko-kimyasal parametreler, besleyici elementler, klorofil-a miktarları
incelenmi tir. Çe me- Ildır Koyu açık deniz a  kafeslerden alınan örneklerin analizi sonucunda; su sıcaklı ının 14-24.5 
ºC, pH’ın 7.2-8.4, çözünmü  oksijenin 5.2-9.2 mg/l, tuzlulu un %o 33.7-41.0, seki diski derinli inin 10.5-32.9 m., 
klorofil-a’nın 0.0-1.14 µg/l, nitrit azotunun 0.0-0.30 µgat/l, nitrat azotunun 0.01-0.97µgat/l, amonyum azotunun 0.0-
9.07 µgat/l, fosfat fosforu 0.01-0.67 µgat/l, silisin 0.32-18.11 µgat/l arasında de i imler gösterdi i saptanmı tır.
Anahtar Kelimeler: Açık deniz a  kafesleri, su kalitesi, izleme, .Ildır Koyu. 
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ÇUKUROVA VE HATAY BÖLGELER NDE BULUNAN T LAPYA (Tilapia)
TÜRLER N N GENET K AYRIMI 

MEVLÜT GÜRLEK, CEMAL TURAN 

Balıkçılık Geneti i Laboratuarı, Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 31040, 
Antakya/HATAY

ÖZET 
Çalı mada Tilapia türlerinin yayılım alanlarını içeren Çukurova ve Hatay Bölgeleri’ndeki nehir, göl ve su ürünleri 
yeti tiricilik istasyonlarından dört tilapi türü Oreochromis aureus, Oreochromis niloticus, Tilapia zillii ve Tilapia 
rendalli örnekleri toplanmı tır.Yapılan genetik analizde yatay ni asta jel elektroforezi kullanılmı tır. Elektroforetik 
analizde dört farklı enzim sistemi (ME, MDH, PGI, PGM) denenmi , ME ve MDH enzimleri polimorfik olarak 
bulunmu  ve türlerin ayrımında kullanılabilecek yapıda oldukları belirlenmi tir. Aynı türün farklı bölgelerdeki 
populasyonları ve farklı türler arasında genetik uzaklık ve benzerlik de erleri hesaplanmı tır. Aynı türün populasyonları
arasında fark gözlenmesine ra men, ayrı bölgelerde bulunan farklı türler arasında genetik olarak herhangi bir fark 
olmadı ı da tespit edilmi tir.
Anahtar Kelimeler: Tilapia, Genetik, Tür tespiti, Elektroforezis 

GENETIC IDENTIFICATION OF TILAPIA (Tilapia) SPECIES FOUND IN ÇUKUROVA AND 
HATAY REGIONS 

ABSTRACT
In this study, four species of Tilapia Oreochromis aureus, O.  niloticus, Tilapia zillii ve T. Rendalli were collected from 
distributional range comprising lakes, rivers and Aquaculture research centers in Çukurova and Hatay regions. 
Horizontal starch gel electrophoresis was used for genetic identification.  Four different enzyme systems (ME, MDH, 
PGI, PGM) were used for electrophrotic analysis, and only ME and MDH enzymes were found to be polymorphic, 
which can be used for identification of certain Tilapia species. Genetic divergence and genetic identity values were 
found between the populations within the same species and between the different species. There were differences 
between the populations within the same species, but also there were no differences between different species taken 
from different localities. This may be attributed to that the species lived in different environment and accepted as a 
different species may be ecologic forms of the same species.  
Keywords: Tilapia, Genetic, Species identification, Electrophoresis 

G R
Tilapia türleri genellikle morfolojik olarak  birbirlerine  önemli derecede benzerlikler gösterebilmektedir. Bölgesel 
olarak populasyon içi birtakım etkile imler sonucunda tilapia türleri arasında birtakım gen alı veri i söz konusu 
olabildi i bilinmektedir. Tür içerisinde meydana gelen fenotipik varyasyon, sadece genetik kontrol altında olmayıp aynı
zamanda  çevresel modifikasyonun  da etkisi altındadır (CLAYTIN, 1981).  Tilapialarda tür tespitinde ya anan
zorlukları gidermek için geleneksel olarak sadece morfolojik karakterler kullanılmakta ve bu türlerin morfolojik olarak 
da birbirlerine benzerli i sorun te kil edebilmektedir. Fenotipik tekniklerin kullanımı türlerinin genetik kontrolün etkisi 
altında olup olmadı ı hakkında kesin bir bilgi veremez. Bu nedenle genetik tekniklerin kullanılması ve de tür içi veya 
türler arası bir etkile imin olup olmadı ını ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Tilapianın ekonomik ve besin de eri bakımından oldukça önemli bir yerinin olması biyolojileri ile ilgili birçok 
ara tırma yapılmasını sa lamı tır. Bununla birlikte, genetik yapısını inceleyen çalı malara ülkemizde rastlanılmamı tır.
Bu anlamda tür tespitinin en sa lıklı bir biçimde yapılabilmesine iddetle gereksinim duyuldu u açıktır.

Bu çalı mada Çukurova ve Hatay bölgelerinde yo un olarak bulunan ve büyük talep gösterilen tilapiaların genetik 
yapılarının belirlenmesini amaçlamaktayız.

MATERYAL VE METOT 
Ara tırmada kullanılan balık materyali, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi çsu Balıkları Yeti tirme 
stasyonu’ndan Oreochromis aureus,  O. niloticus, Tilapia zilli, T. rendalli, Kırıkhan Gölba ı Gölü’nden T. zillii ve O.

aureus, Asi Nehri Güzelburç Mevkii’nden O. niloticus ve Seyhan Nehri’nin A a ı Havzaları’ndaki populasyondan 
alınan O. niloticus’dan olu mu tur. Çalı mada Seyhan Nehri O. niloticus örne inden 18 adet ve di er örnekleme 
alanından her tür için  20 adet olmak üzere toplam 158 adet tilapia örne i kullanılmı tır.
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Toplanan balık örnekleri örnekleme alanlarından protein yapılarının bozulmaması için ayrı ayrı etiketlenmi  polietilen 
torbalara konularak, so uk ta ıma kabında (buzda) 4-5 saat içinde laboratuara getirilmi tir. Laboratuarda örneklerden 
sa  dorso-lateralden 1cm2’lik kas dokusu alınmı , sonra kas örnekleri ependorf tüpleri içerisinde genetik analizler 
yapılıncaya kadar derin dondurucuda saklanmı tır (-20oC). 

Genetik olarak horizontal jel elektroforez tekni i kullanılmı tır. Jelin hazırlanmasında elektroforeze uygun olarak 
hazırlanmı  % 13’lük hidrolize ni asta jel kullanılmı tır (MCANDREW ve MAJUMDAR, 1983). Elektroforez 
çalı masında 4 enzim (Malic Enzyme (ME; E.C. no. 1.1.1.), Malate Dehydrogenase (MDH; 1.1.1.37), Phospglucose 
Isomerase (PGI; 5.3.1.9), Phosphoglucomutase (PGM; 5.4.2.2)) ve birer losi kullanılmı tır. Bütün enzim sistemlerinde 
Tris citrate buffer (pH 8) çözeltisi kullanılmı tır (MCANDREW ve MAJUMDAR, 1983).  

Verilerin analizinde BIOSYS-1 bilgisayar paket programı (SWOFFORD ve SELANDER, 1989), örnekler arasındaki
genetik uzaklık NEI (1972)’a göre, genetik uzaklı ın kullanılması ile yapılmı tır. Populasyonlar arasındaki genetik 
farklılı ın belirlenmesinde Fisher's exact testen yararlanılmı tır.

BULGULAR
Tilapia türleri ve populasyonları 4 enzim sistemi ve 4 loside incelenmi tir. Bu 4 loside toplam 10 allel gözlemlenmi tir.
Herbir örnekleme için  gözlenen allel frekansı da ılımları Çizelge 1’de verilmi tir. Çizelgede de görüldü ü gibi ME ve 
MDH enzimleri polimorfik bulunurken PGI ve PGM enzimleri monomorfik olarak tespit edilmi tir.

Çizelge1. Allel frekans de erleri

Losi Aleller O.n.
(S.N.)

T.r.
(Ç.Ü.)

O.a.
(G.G.)

T.z.
(G.G.)

 O.n. 
(A.N.)

T.z.
(Ç.Ü.)

O.n.
(Ç.Ü.)

O.a.
(Ç.Ü.)

*n
ME A

B

18

1.0000

20
1.0000

20
0,5000
0,5000

20
1.0000

20
1.0000

20
1.0000

20
1.0000

20
1.0000

MDH A
B
C
D
E
F

0,5000
0,5000

0,5000
0,5000

0,5000

0,5000 1.0000
0,4333
0,5667

1.000

0,5000
0,5000

0,5667

0,4333

PGI A
B

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

PGM
A
B

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

Oreochromis niloticus (O.n.), Oreochromis  aureus (O.a.), Tilapia  rendalli (T.r.), Tilapia zillii (T.z.) Seyhan Nehri 
(S.N.), Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.), Gölba ı Gölü (G.G.), Asi Nehri (A.N.)
*n = Örnek Sayısı

ME enziminde Seyhan Nehri Oreocromis niloticus örne i ile sadece Gölba ı Gölü  Oreocromis aureus örne i benzer 
alleller payla mı lardır. Fakat bu benzerlik genetik olarak tam de ildir. Gölba ı Gölü  Oreocromis aureus örne inin
sadece %50’si bu alleli bulundurmakta Seyhan Nehri Oreocromis niloticus örne i ise bu alleli %100 olarak 
bulundurmaktadır. Guruplar hernekadar benzer allelleri kısmen payla ıyorsada aynı tür olamaz, ancak birbirlerine 
genetik olarak daha benzer türler olabilirler. ME enziminde di er örnekler monomorfik olarak bukunmu  ve türlerin 
ayrımıda etkili bulunmamı lardır.

MDH enzimi için Seyhan Nehri Oreochromis niloticus ile Çukurova Üniversitesinden alınan Tilapia rendalli benzer 
allelleri payla mı lardır. Yine Oreochromis niloticus Seyhan Nehri örne i ve Çukurova Üniversitesi Tilapia zillii örne i
ile Gölba ı Gölü O. aureus örne i benzer alleller payla mı lar. Bu benzerlik genetik olarak tam de ildir ve  benzer allel 
sadece A allelidir. Yine O. aureus Gölba ı Gölü örne i ile O. aureus Çukurova Üniversitesi örne i benzer allelleri 
payla mı lardır. Bu benzer allel sadece C allelidir ve bu benzerlik de genetik olarak tam de ildir. Çukurova 
Üniversitesinden alınan Oreochromis niloticus ile Asi Nehrinden alınan O. niloticus aynı allelleri payla mı lardır ve 
genetik bir benzerlik sözkonusudur. 
PGM ve PGI enzimleri de monomorfik olarak bulunmu tur, bu enzimler türlerin ayrımında etkili bulunmamı tır.
4 lokusa dayanılarak elde edilen I ve D de erleri NEI (1972) için Çizelge 2. ve 3.’de gösterilmi tir.
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Çizelge 2. Genetik benzerlik (I) de erleri (NEI, 1972)

Pop I O.n.
(S.N.)

T.r.
(Ç.Ü.)

O.a.
(G.G.)

T.z.
(G.G.)

 O.n. 
(A.N.)

T.z.
(Ç.Ü.)

O.n.
(Ç.Ü.)

O.a.
(Ç.Ü.)

O.n.
(S.N.)

_____        

T.r.
(Ç.Ü.)

0,7143   _____       

O.a.
(G.G.)

0,8487   0,8487     _____      

T.z.
(G.G.)

0,5345   0,8018     0,8660     ______     

   O.n. 
(A.N.)

0,5707   0,8561     0,7705     0,8008     _______    

T.z.
(Ç.Ü.)

0,5345   0,8018     0,8660     1,0000     0,8008     _____   

O.n.
(Ç.Ü.)

0,5714   0,8571     0,7715     0,8018     0,9987     0,8018    _____  

O.a.
(Ç.Ü.)

0,5707   0,8561     0,8579     0,9520     0,8550     0,9520    0,8561     ____ 

Çizelge 3. Genetik mesafe (D) de erleri (NEI, 1972)

Pop  D O.n. 
(S.N.)

T.r.
(Ç.Ü.)

O.a.
(G.G.)

T.z.
(G.G.)

 O.n. 
(A.N.)

T.z.
(Ç.Ü.)

O.n.
(Ç.Ü.)

O.a.
(Ç.Ü.)

O.n.
(S.N.)

_____        

T.r.
(Ç.Ü.)

0,3365     _____       

O.a.
(G.G.)

0,1641     0,1641     _____      

T.z.
(G.G.)

0,6264     0,2209     0,1438     ______     

   O.n. 
(A.N.)

0,5609     0,1554     0,2607     0,2222     _______    

T.z.
(Ç.Ü.)

0,6264     0,2209     0,1438     0,0000     0,2222  _____   

O.n.
(Ç.Ü.)

0,5596     0,1542     0,2594     0,2209     0,0013  0,2209     _____  

O.a.
(Ç.Ü.)

0,5609     0,1554     0,1533     0,0492     0,1567 0,0492     0,1554     ____ 

Bu sonuçlara göre, sadece Gölba ı Gölü örne i ile Çukurova Üniversitesi örne i olan T. zillii’nin benzerlikleri, I de eri
bakımından benzerliklerin tam oldu u sonucuna varılmı tır. Di er örnekler arasında I de eri bakımından benze melerin 
az da olsa varlı ı söz konusu olmu tur. Genetik mesafe de erleri üzerinden yapılan kar ıla tırmada da benzer bir 
biçimde T. zillii türünün Gölba ı Gölü örnekleri ile Çukurova Üniversitesi örneklerine ait bireylerinin yakınlı ı bu 
anlamda D de erinin sıfır olu u ile rapor edilmi tir. Di er örnekleme alanları ve bunlara ait türler arasında D de eri
bakımından elde edilen farklı verilerin genetik farklılı ın önemli bir göstergesi oldu u sonucuna varılmı tır.

Tür ve populasyonlar arasındaki genetik ili kinin UPGM soya acı ile gösterimi ekil 1’de verilmi tir. ekil 1’e göre 
Gölba ı Gölünden alınan T. zillii ve Çukurova Üniversitesinden alınan T. zillii genetik benzerlik göstermektedir. O.
aureus Çukurova Üniversitesi örnekleri ise Gölba ı Gölünden alınan T. zillii ve Çukurova Üniversitesinden O.n. (S.N.) alınan T.
zillii örneklerine kısmen genetik benzerlik göstermi tir. Gölba ı Gölünden alınan O. aureus ise Çukurova 
Üniversitesinden alınan O. aureus’a az da olsa genetik benzerlik göstermektedir. Meydana gelen bu farklılık
populasyon düzeyinde olabilmektedir. O. niloticus Asi Nehri örnekleri ile O. niloticus Çukurova Üniversitesi örnekleri 
genetik benzerlik göstermi tir. T. rendalli Çukurova Üniversitesi örnekleri ise O. niloticus Asi Nehri örnekleri ile O.
niloticus Çukurova Üniversitesi örneklerine aynı oranda genetik benzerlik göstermi tir. O. niloticus Seyhan Nehri 
örne i di er türlerden  farklı bulunmu tur ve ba ka bir tür olabilece i  gözlemlenmi tir.
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ekil 1.  Tür ve populasyonlar arasındaki genetik ili kinin UPGM soya acı ile  Gösterimi 

SONUÇ VE TARTI MA
Tilapia türleri arasında sunulan sonuçlar içerisinde yer alan benzerliklerin türsel özellikler bakımından aynı grupta yer 
almaya götüren faktörleri belirlemek ve açıklamak için kullanıldı ı bilindi inden, olası farklılıkların türler arası
çiftle meler sonucu olu an bireylere ya da bunların tekrar orijinal genetik formlara sahip bireyler ile döl alı veri inde
bulunabilmi  olduklarına i aret edilebilir. Hibritle me sonucu türler birbirleri ile benzerlik sa layabilir ve her iki türün 
özelliklerini belli oranlarda yansıtabilir

Çalı ma ile elde edilen genetik analiz sonuçları MCANDREW ve MAJUMDAR (1982)’ın tilapiada zorluklarını
gidermek için elektroforezis kullanımının güvenli sonuçların elde edilebilece i bildiri i ile bire bir örtü mektedir. 
GNAORE (1998)’nin tilapia  yeti tiricili inde en iyi verimin elde edilebilmesine olanak sa layan temel materyalin 
genetik tür tespitinin ayrımının meristik ve morfometrik karakterler yanında elektroforetik genetik ayırım metotları
kullanılması önerisi ile ve çalı malarında  ayırım kriterleri ile mevcut çalı mamız benzerlikler göstermektedir.   
MORALLE ve ark. (2000), HOCKADAY ve ark.(2000), SZYPER ve ark.(2002)’nın tilapia türleri arasındaki genetik 
mesafelerin de i kenli i ile hibritle meye gidilebilece i savları çalı mamızla elde edilen farklı mesafe de erlerinin
tilapialar arasında bir hibritle me ile ekillenebildi i kanısını do urmaktadır.Bu yakla ımla çalı mamızla elde edilen 
genetik mesafelerin de i kenli i hibrit birey varlı ından söz edilebilece i dü üncesine kapı açmaktadır.

Çalı ma ile elde edilen farklı mesafe de erleri sonuçlarından yola çıkılarak, daha önce sözü edilen savların netlik 
kazanmasına yönelik ileri çalı maların yapılması da bir zorunluluk olarak görülmektedir. 
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AS  NEHR  (HATAY)’NDE YA AYAN  BARBUS (CYPR N DAE) TÜRLER N N
S TOGENET K ANAL Z

CEMAL TURAN, MEHMET KARCIO LU, DURUL HAZAR, S BEL SEVENLER 

Balıkçılık Geneti i Laboratuarı, Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 31040, 
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ÖZET  
Bu çalı mada, Asi nehri’nde ya ayan Barbus rajanorum, Barbus longiceps ve Barbus capito pectoralis türlerinin
sitogenetik analizi yapılmı tır. Ara tırmada kullanılan balıklar Asi nehri’nden  serpme a larla yakalanarak laboratuara 
getirilmi tir. Balıklar laboratuara getirildikten sonra kaslarına 1 ml/ 100 gr % 0,1’lik colcemid çözeltisi enjekte 
edilmi tir. Dört saat sonra balıklar öldürülmü , solungaç ve böbrek dokulardaki hücrelerin metafaz kromozomları
sayısal olarak incelenmi tir. Sonuçta,  türlerin sahip oldu u diploid kromozom sayısı, Barbus rajanorum’un 2n=125,
Barbus longiceps 2n=148 ve Barbus capito pectoralis’ın  diploid kromozom sayısı 2n= 150 olarak  tespit edilmi tir.
Anahtar Sözcükler: Barbus Sp. Sitogenetik, Asi nehri

CYTOGENETIC ANALYSIS OF BARBUS (CYPRINIDAE) SPECIES FROM ASI RIVER (HATAY)

ABSTRACT
In this study, cytogenetic analysis were performed on, Barbus rajanorum,  Barbus longiceps and Barbus capito 
pectoralis  lived in Orontes river. The fish used in this study were caught with fishing nets from Orontes river and taken 
to the laboratory. A solution of 1 ml/ 100 gr of %1 colcemid was injected intramuscular of fish. Four hours later the fish 
were killed kidney and gills  in  tissues of the cells Metaphase chromosomes were investigated numerical. Finally, the 
diploid chromosome number in Barbus rajanorum was found 2n=125, barbus longiceps was 2n=148 and  Barbus capito 
pectoralis  was determined  2n= 150 diploid chromosomes.
Keywords: Barbus Sp.  Cytogenetic, Asi River. 

G R
Dünya üzerinde yaygın olarak 576 Barbus  türü mevcut olup, bunlardan bazıları so uk sularda, bazıları ise sıcak sularda  
ya amaktadırlar. Bu türler genelikle hızlı akı lı, zemini çakıllı kumlu akarsuları tercih ederlerse de zaman zaman durgun 
sularda da görülebilirler. Ekonomik önemi olan ve çok sayıda tür ve alttürleri olan bu cinsin asıl vatanı Do u Asya 
olmakla beraber, bugün Do u Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar uzanmakta ve hatta Afrika’ya da girmi  bulunmaktadır.
Türkiye sularında  bu cinsin 7 türü ve 6 alttürü ya amaktadır. Bunlar, Barbus mursa, barbus rajanorum, Barbus 
esiconus, Barbus xanthopterus, Barbus subquincuncinatus, Barbus capito, Barbus plebejus tür olarak Barbus capito 
capito, Barbus capito pectoralis, Barbus plebejus kosswigi, Barbus plebejus lacerta,  Barbus plebejus ercisianus, 
Barbus plebejus escherichi alttür olarak yurdumuzun  ç Anadolu bölgesi hariç hemen hemen bütün bölgelerde bulunan 
akar sularda bunların ba landı ı do al göller ve baraj göllerinde mevcuttur. Bu cinse ait türlerin boyu 30- 80 cm 
arasında olmakla beraber Türkiye’de ya ayan  tatlı su balıkları içerisinde  yo un olarak avlanan ve eti lezzetli olan balık
türleridir.

Teknolojinin geli mesine paralel olarak her geçen gün artan çevre kirlili i sonucu, sahip oldu umuz zengin su 
kaynaklarımız kirlenmekte ve canlıların do al üreme ortamları yava  yava  yok olmaktadır. Ayrıca artan nüfusa paralel 
olarak besin ihtiyacının kar ılanmasındaki sıkıntılar ve beyaz etin dünyaca kabul edilen besin de eri her geçen gün daha 
da önem kazanmaktadır. Bu nedenle yakın zamanda yapay üretiminin önemi daha çok artacak, balık çiftliklerinde 
yeti tirilen balıklarla ilgili sitogenetik çalı malar daha da ileriye götürülüp de i ik çaprazlamalar ve seleksiyonlar 
yapılarak daha kısa zamanda, daha çok ve kaliteli, aynı zamanda  da ekonomik  yollarla balık üretiminin yapılmasına
çalı ılacaktır(HAMALOSMANO LU, M., KURU, M., 2002). 

Memeli sitogeneti inde yapılan çalı malarla elde edilen ba arılar, balık sitogeneti inde yapılan çalı malara ı ık
tutmu tur. 1960’dan beri balık sitogeneti inde yeni metotların geli tirilmesine çalı ılmı tır (DENTON, 1973). 

Balıkların  sistematik, mutagensis, filogenetik ili ki ve deneysel hibritle me alanlarında kromozomlardan faydalanmak 
amacıyla güvenilir bir balık kromozom metodolojisine (KLIGERMAN, 1991; DIXON ve  ark., 1983; LANDOLT ve 
ark., 1983; ZAKOUR ve ark., 1983; AL-SABTI ve ark., 1983) ve balıklarda yapay ginogenesis ve poliploid olu turmak 
için de kromozom çalı malarına ihtiyaç duyulmaktadır (ROBERTS, 1983).  

Balıklar üzerine sitogenetik çalı malar yurt dı ında fazla olmasına kar ın ülkemizde sınırlı kalmı tır. Balık
kromozomları ile ilgili olarak yapılan çalı malarda türlerin filogenetik ve taksonamik durumları, populasyon içi, 
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populasyon arası ve e eyler arası varyasyonlar hakkında önemli bilgiler elde edilmi tir Bu bilgiler özellikle balık
sistemati i ve yeti tiricili i alanında önemli geli melere imkan sa lamı tır. Su ürünlerinde, balık yeti tiricili i önemli 
bir yere sahiptir. Bu amaçla balık üretiminde artı   sa lamak için balıkların genetik yapısının bilinmesi ve uygun ıslah
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bunun yanında kromozom inceleme yöntemlerinin sistematik çalı malara 
büyük katkılar sa layaca ına inanılmaktadır.

Bu çalı mada, Hatay bulunan  Asi nehrinde  ya ayan Barbus capito pectoralis, Barbus rajanorum ve Barbus longiceps
türlerinin kromozom sayısı tespit edilmi tir.

MATERYAL VE METOT 
Asi nehrinden alınan balık örnekleri laboratuara getirilerek daha önceden hazırlanan 20-25 ºC sıcaklı ındaki

havalandırmı  akvaryumlara yerle tirilmi tir
(ULUPINAR ve OKUMU , 1997). Bir hafta sonra 
akvaryuma uyum sa layan balıkların kaslarının
arasına balı ın vücut a ırlı ının her 100 gramı için 
%1’lik 1 ml  kolsemid enjekte edilmi tir.
Enjeksiyondan sonra  balıklar havalandırılmı
akvaryuma yeniden konmu  ve akvaryum içerisinde 
4 saatlik inkübasyona bırakılmı tır. nkübasyon 
süresi sonunda öldürülmü , balıklar kesilerek 
solungaç ve böbrekleri alınmı tır. Daha sonra bu 
böbreklerden ve solungaçlardan  1g’lık doku 
örnekleri  ayrı ayrı tüplere konularak üzerlerine KCl 
(0.075 M) çözeltisi eklenmi  ve 25ºC’de 30 dk KCl 
içinde tutulmu tur. Böbrek ve solungaç dokularını
içeren çözelti 10 dkakika 2000 rpm’de santrifu
edilmi  ve supernatant atılmı tır.

ekil 1. Barbus türlerinin  örnekleme alanları.

Bu i lem iki defa tekrarlanmı tır. Fiksasyonu 
sa lamak için 3:1 methanol: asetik asit karı ımından
her tüp için 2 ml alınarak tüp içerisine dökülmü tür.
Tüpler 10 dakika 2000 rpm’de santrifu  edilmi  ve 
supernatant atılmı tır.  Bu i lem iki defa 
tekrarlanmı tır. Tüpler  4ºC’de buzdolabında bir 
gece saklanmı tır. Son santrifu  i leminden sonra 
supernatant’ ın büyük bir kısmı atılıp tüpün taban 
kısmında kalan 2-3 ml’lik hücre süspansiyonu iyice 

karı tırılmı tır. Preparat yapma i leminde hazırlanan hücre süspansiyonundan lamlar üzerine 40-50 cm yükseklikten 1-2 
damla damlatılarak iyice yayılması sa lanmı tır. Lamlar üzerine damlatılan çözeltinin oda sıcaklı ında kuruması
sa lanmı tır. Boyama i leminde giemsa  boyama yöntemi kullanılmı tır. Boyanan preparatlar oda sıcaklı ında
kurutularak entallen ile daimi hale getirilmi  ve  ı ık mikroskobunda incelenmi tir. ncelen uygun metafaz 
da ılımlarının foto rafı çekilmi tir.

BULGULAR
Hatay bölgesinde ya ayan Barbus türlerinden olan Barbus rajanorum, Barbus longiceps ve Barbus capito pectoralis
türlerinin solungaç ve böbrek hücrelerinden hazırlanan preparatların incelenmesi sonucunda, toplam 162’ye yakın
metafaz evresi incelenmi  ve bu evrelerin 148’sinin foto rafı çekilmi tir.

Barbus rajanorum türünün solungaç ve böbrek hücrelerinden  elde edilen 42 metafaz evresinde diploid kromozom 
sayıları a ırlıklı olarak % 79.2’lık bir oranla 2n=125 olarak bulunmu tur. Bunun yanında 11 metafaz hücrenin 
toplamında % 20.8’lik oranla 124’den 126’ya kadar farklı diploid kromozom sayıları tespit edilmi tir. Barbus
rajanorum’ın sahip oldu u diploid kromozom sayıları çizelge 1’de ve Metafaz evresindeki kromozom da ılımı ekil
2’de gösterilmi tir.
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Çizelge 1. Cyprinidae familyasının Barbus rajanorum türünün kromozom sayıları

Barbus longiceps türünün solungaç ve böbrek 
hücrelerinden  elde edilen 39 metafaz evresinde 
diploid kromozom sayıları a ırlıklı olarak % 81.2’lik 
bir oranla 2n= 148 olarak bulunmu tur. Bunun yanında
9 metafaz hücrenin toplamında %18.8’lik oranla 
144’den 148’e kadar farklı diploid kromozom sayıları
tespit edilmi tir. Barbus longiceps’nın sahip oldu u
diploid kromozom sayıları çizelge 2’de ve Metafaz 
evresindeki kromozom da ılımı ekil 3’te 
gösterilmi tir.

ekil 2. Barbus rajanorum’un metafaz 
evresindeki kromozom da ılımı

Çizelge 2. Cyprinidae familyasının Barbus longiceps türünün kromozom sayıları

                             Kromozom  Sayıları           Karyotip (2n = 125)

Balık
sayıları

144 145 146 147  148 Toplam Metafaz 

1 1   1 4 6 
2 1    5 6 
3    1 4 5 
4     4 4 
5   1  3 4 
6 1     3 4 
7  1   4 5 
8     3 3 
9     5 5 

10 1  1  4 6 
Toplam 4 1 2 2 39 48 

   Kromozom Sayıları          Karyotip (2n = 125)

Balık
sayıları

124 125 126 Toplam 
Metafaz

1 1 5  6 
2 1 4  5 
3 1 4  5 
4  4 1 5 
5  4 1 5 
6 1 5  6 
7 1 4 1 6 
8 1 4  5 
9 1 4  5 

10  4 1 5 
Toplam 7 42 4 53 
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ekil 3. Barbus longiceps’in metafaz evresindeki 
kromozom da ılımı

Barbus capito pectoralis türünün solungaç ve 
böbrek hücrelerinden  elde edilen 37 metafaz 
evresinde diploid kromozom sayıları a ırlıklı
olarak % 78.7’lik bir oranla 2n= 150 olarak 
bulunmu tur. Bunun yanında 10 metafaz hücrenin 
toplamında % 21.3’lük oranla 148’den 150’e 
kadar farklı diploid kromozom sayıları tespit 
edilmi tir. Barbus capito pectoralis’nın sahip 
oldu u diploid kromozom sayıları çizelge 3’te ve 
Metafaz evresindeki kromozom da ılımı ekil
4’te gösterilmi tir.

Çizelge 3. Cyprinidae familyasının Barbus capito pectoralis türünün kromozom sayıları

                           Kromozom Sayıları          Karyotip (2n = 125)
Balık sayıları    148 149 150 Toplam Metefaz 

1 1  4 5 
2   3 3 
3 1  4 5 
4  1 4 5 
5  1 4 5 
6 1  4 5 
7 1 1 4 6 
8 1  3 4 
9 1  3 4 

10 1  4 5 
Toplam 7 3 37 47 

ekil 4. Barbus capito pectoralis’in metafaz evresindeki kromozom da ılımı
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Genel olarak çalı mada tespit edilen barbus 
türlerinin sahip oldukları diploid kromozom sayısı
a a ıdaki çizelgede verilmi tir.

TARTI MA VE SONUÇ 
Çalı mada inceledi imiz Barbus türlerinin  sahip oldu u diploid kromozom sayısı  türler arasında farklı  oldu u tespit 
edilmi tir. ncelenen toplam metafaz evrelerinde  tespit edilen diploid kromozom sayılarının a ırlıklı oranlarına  göre 
Barbus rajanorum türünde % 79.2’lık bir oranla 2n=125, Barbus longiceps türünde  % 81.2’lik bir oranla 2n=148 ve 
Barbus capito pectoralis türünde % 78.7’lik bir oranla 2n= 150 olarak tespit edilmi tir.

Daha önce dünyanın di er bölgelerinde ya ayan  Barbus türleri üzerinde bazı ara tırmacılar tarafından yapılan
çalı malarda Barbus türlerinin sahip oldu u kromozom sayıları 100-150 arasında de i ti i tespit edilmi tir. Bu de i im 
mesafesinde sahip olunan diploid kromozom sayısına göre Barbus cinsleri diploid (kromozom sayıları 50), tetraploid 
(kromozom sayıları 100) ve hekzoploid (kromozom sayıları 150) olan türleri ihtiva  etti ini ifade etmi lerdir.
Etopya’dan GOLUBTSOV ve  KRYSANOV (1993),  ve Güney Afrika’dan  BERREB  (1995) tarafından hexploid 
olarak  2n= 150 kromozom sayısına sahip olan  Barbus bynni bynni ve 2n= 148 kromozom sayısına sahip olan Barbus
bynni occidentalis türleri tespit edilmi tir. Bunların yanında OELLERMAN ve SKELTON (1990), GOLUBTSOV ve  
KRYSANOV (1993) tarafından Barbus aeneus, Barbus capensis, Barbus ethiopicus, Barbus intermedius, Barbus 
kimberleyensis,  Barbus marequensis, Barbus natalensis, Barbus polylepis türlerinin sahip oldukları diploid kromozom 
sayısının 2n=150 olarak tespit edilmi tir. VÁRAD  ve ark. (1995) tarafından  Afrika’da ya ayan Barbus conchonius
türünün sahip oldu u diploid kromozom sayısı 2n= 125 olarak tespit edilmi tir. GUÉGAN ve ark. (1995) tarafından
Batı Afrika’da ya ayan  Barbus bynni occidentalis, Barbus  wurtzi ve Barbus  petitjeani türleri üzerinde yapılan
sitogenetik çalı mada bu türlerden Barbus bynni occidentalis ve Barbus  wurtzi türlerinin Sahip oldu u diploid 
kromozom sayısı 2n= 148 olarak tespit edilmi ken Barbus  petitjeani türünün sahip oldu u diploid kromozom sayısı
2n=150 olarak tespit edilmi tir.

Sonuçta,  çalı mada elde etti imiz türlere ait olan kromozom sayıları daha önce yapılan çalı malarda elde edilen 
sonuçlarla kar ıla tırıldı ında sonuçlarımız, tüm ara tırmacıların elde etmi  oldukları sonuçlarla e de erde oldu u
saptanmı tır. Bu durum dünya üzerinde farklı bölgelerde ya ayan Barbus türlerinin sitogenetik açıdan geni  bir 
kromozom sayısına sahip oldu u bu çalı mamızla  tekrar gösterilmi tir.

Kromozom sayılarındaki de i im farklı sebeplere ba lanabilece ini dü ünmekteyiz. Bu sebepler, poliploid hücrelerinin 
meydana gelmesi, çalı mada sitogenetik analizinde kullanılacak olan dokulara uygulanan ön muamelede kullanılan
maddenin niteli i ve uygulamadaki de i iklikler kromozom sayısının çok fazla olması nedeni ile metafaz alanlarının
çok iyi elde edilememesi ya da ekolojik izolasyon nedeni ile balıkların genotipinde meydana gelebilen de i ikliklerin
aynı türlerin bile farklı çalı malarda elde edilen kromozom sayılarının farklı olmasını sa layabilir.

Kromozom sayıları, balıkların konvansiyonel morfoloji  kriterleri ile birlikte paleontolojiden veriler, davranı  modelleri, 
ekoloji ve genetik deneyleri ve soyolu ifresini çözmek için bir alet  görevini sa lar (LAGLER ve ark., 1981). 
Kromozomların sayılarının farklı olması  türe özgü özelliklerinden ileri gelebilir. Ancak bazı alt türlerde bu sayılar
de i iklik gösterebilir. Ayrıca tür ve familya farkı olmasına kar ın kromozom sayıları aynı olan türlerle de kar ıla mak 
olasıdır. Sazangiller familyasından (Cyprinidae) Beni Balı ında (Cyprinion macrostomum) kromozom sayısı 48 olarak 
saptanmı tır (ÇOLAK ve ark.,1985). Bunun yanında GÜL ve ark. (1988) tarafından incelenen Gümü  Balı ı da 
Sazangiller familyasından olup kromozom sayısı 48 olarak belirlenmi tir. Bundan da kromozom sayıları aynı olan 
canlıların karyotip farklarını ancak ileri bantlama yöntemleriyle saptanabilece i anla ılmaktadır.

Canlılardaki farklı karyotiplerin ara tırılmasıyla türler, cinsler ve ba lıca sistematik grupların evolüsyonunda kromozom 
mekanizmasının rol oynadı ı görülmektedir (YÜKSEL, 1984; GÜLKAÇ ve YÜKSEL, 1989). Sadece morfolojik 
anotomik ve biyokimyasal özelliklere göre yapılan çalı maların taksonomik ve filogenetik açıdan yeterli olmadı ı, aynı
cinse ait tür ve alt türlerin ayırt edilmesinde ve aralarındaki akrabalıkların belirlenmesinde karyalojik çalı maların ne 
kadar önemli  oldu u bu çalı ma ile bir kez daha ortaya konmu tur

Sonuç olarak, fenotip yapı de i en çevre artlarına kar ı yüksek elastikiyet göstermesinden dolayı karma ık bir durum 
yaratmakta ve fenotipik farklılıkların genellikle genetik dayana ı olmayabilmektedir. Bundan dolayı sadece fenotipik 
karakterlerine dayalı çalı malar türler arasındaki genetiksel benzerli i tespit etmede etkisiz olmaktadır. Bu bakımdan 
farklı veya aynı co rafik alanlarda ya ayıp morfolojik karakter bakımından birbirine benzer veya birbirinden farklı olan 
türlerin tespiti yapılırken sitogenetik yapı göz önünde bulundurulmalıdır. Bundan dolayı biz bu çalı mamızın gelecekte 
morfolojik karakterler ile birlikte sitogenetik verilerin Barbus türlerinin taksonomik ili kisinin belirlenmesinde ve türler 
arasındaki genetik farklılı ın derecesini ortaya çıkarmada etkili olabilece ini dü ünmekteyiz. 

Çizelge 4. Çalı mada, tespit edilen Barbu  türlerinin kromozom 
sayılarının da ılımı

TÜRLER
TESP T ED LEN

D PLO D KROMOZOM SAYISI (2n) 
Barbus rajanorum 125 
Barbus longiceps   148 
Barbus capito pectoralis, 150 
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ÖZET 
Bu çalı mada Siluridae familyasından Silurus glanis L., 1758’in kromozom sayısı ve morfolojisi incelenmi tir.
Ara tırmada kullanılan balıklar Kızılırmak’ın Kayseri ili sınırları içerisindeki Yemliha ve Bo azköprü civarından
serpme ve germe a larla yakalanmı tır. Preparatlar solungaç epitel hücrelerinden hazırlanmı tır. Kromozom sayısı
2n=58 olarak bulunmu tur. Bunun 13 çiftinin metasentrik (m), 13 çiftinin submetasentrik (sm), 3 çiftinin ise akrosentrik 
(a) oldu u tespit edilmi tir. NF=110 olarak belirlenmi tir.
Anahtar kelimeler: Silurus glanis, Kromozom, Karyotip, Kızılırmak 

KARYOTYPE ANALYSES OF THE Silurus glanis L.,1758 LIVE IN KIZILIRMAK 

ABSTRACT
The number and structure of chromosomes of Silurus glanis L., 1758 (Siluridae) were investigated and karyotype was 
determined. The specimens used were caught with fishing nets and fish line from Kızılırmak River near Bo azköprü
and Yemliha, Kayseri. Gill tissues were used for slide preparation. The total chromosome number (2n) was to be 58. of 
these, 13 pairs were identified in metacentric (m) position, 13 in submetasentric (sm) and 3 in acrocentric (a). The arm 
number of chromosome (NF) was determined as 110. 
Keywords: Silurus glanis, Chromosome, Karyotype, Kızılırmak.  

G R
Silurus glanis L., 1758 Siluridae familyasına ait olup Kuzey yarımkürede özellikle Avrupa’da Tuna Nehri havzasında
ya ayan bir balıktır. Türkiye’de Güneydo u Anadolu’nun Güney kısımları hariç Sapanca, znik, Terkos ve ç
Anadolu’nun pek çok göl ve baraj gölleri ile Meriç, Sakarya, Porsuk, Büyük ve Küçük Menderes, Kızılırmak, Melen 
Çayı gibi akarsularda bulunmaktadır (Çelikkale, 1994). Tatlı su balıklarının en büyük türüdür. Boyu 3-4 metre, a ırlı ı
250-300 kg kadar olanlarına rastlanmı tır (Atay, 1987). 
Özellikle Do u Avrupa’da oldukça büyük öneme sahiptirler. Etleri kılçıksızdır. Hızlı büyüyen bir balık oldu u, eti de 
de erli oldu u için ba ta Macaristan olmak üzere pek çok ülkede havuzlarda kültürü yapılmaktadır (Atay, 1987). 

Üretimin verimli bir ekilde yapılabilmesi için balıkların sitogenetik yapılarının iyi bilinmesi zorunlulu u vardır.
Balıklarda verimin artırılması çevre ko ullarının yanı sıra balı ın genetik yapısı ile de ilgilidir.  Bu sebepten dolayı
sitogenetik ara tırmalar üretimin arttırılması, balıkların ıslahı ve kültüre alınması konusunda yarar sa layacaktır. Ayrıca
balıkların karyotipi hakkındaki bilgiler, evrim, sitotaksonomi, gen haritalarının yapılması, mutasyonlar, mutagenlerin 
tespiti çalı malarına da büyük ölçüde ı ık tutacaktır (Demir, 1992). 
Zengin bir iç su potansiyeline sahip olan ülkemizde, bu potansiyeli etkin bir ekilde kullanarak hayvansal protein 
ihtiyacımızın büyük bir kısmını su ürünlerinden sa layabiliriz.

Bu çalı mada ekonomik önemi yüksek olan Silurus glanis’ in karyolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmı tır.
Bu çalı ma ile Silurus. glanis’ in karyotipi ilk kez ortaya konulmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM 
Bu ara tırmada inceleme materyali olarak kullanılan Silurus glanis L., 1758 türüne ait 5 adet balık örne i Kayseri ili 
sınırları içerisindeki Yemliha ve Bo azköprü civarından serpme ve germe a larla yakalanarak, havalandırılmı
bidonlarla ve naylon po etlerle laboratuara getirilmi tir. Balık örnekleri çalı ma süresince 35x50x70 boyutlarında iyi 
havalandırmalı ara tırma akvaryumlarında muhafaza edilmi tir. Araziden getirilen balıklar akvaryumda 2-3 gün süre ile 
saklanarak ortama adaptasyonları sa landıktan sonra sırasıyla u i lemler uygulanmı tır:

Çalı madan 3-4 saat önce e ey farkı gözetmeden balı ın intraperitonal ve intramuskular bölgesinden 1ml’lik enjektör 
ile her 100 gr vücut a ırlı ı için 1ml olacak ekilde % 0,1’lik colchicine solüsyonu enjekte edilmi tir. Yakla ık 5 saat 
süreyle akvaryumda ya atıldıktan sonra ba larına vurulmak suretiyle hareketsiz hale getirilerek solungaçları
çıkartılmı tır. Çıkarılan doku önce bisturi ile küçük parçalara bölünmü , daha sonra homojenizatörde homojen hale 
getirilmi tir. Örnekler daha sonra 0,075 m KCI çözeltisinde 35-40 dakika hücrelerin i mesi için oda ısısında
bekletilmi tir. Daha sonra Doku+KCI çözeltisinden olu an süspansiyon 2000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilmi ,
santrifüj sonunda üst kısımdaki süpernatan atılmı  ve taze olarak hazırlanmı  fiksatiften (3:1 Metanol:Glasial Asetik 
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Asit) 7cc karı tırıcı üzerinde ilave edilmi tir. Aynı i lem 2 sefer daha tekrar edilmi tir. Son santrifüj i leminden sonra 
tüpün üst kısmındaki çözelti atılmı  tüpün tabanında kalan 2 cc’lik kısım iyice karı tırılarak pastör pipet ile lamlar 
üzerine damlatılmı tır. Hazırlanan preparatlar 1 gün kurutulduktan sonra %5’lik pH sı 6,8 olan Giemsa boyası ile 6 
dakika boyanmı tır. Kanada balsamı ile daimi preparat haline getirilmi tir. yi olan preparatların foto rafları Nikonx39 
mikroskopta 50 ASA 24x36 siyah beyaz filmle çekilmi tir. Diploid kromozom sayısı (2n), temel kromozomların sayısı,
metasentrik, submetasentrik ve akrosentrik kromozom sayısı Levan et al. (1964)’a göre yapılmı tır.

BULGULAR
Bu çalı mada kullanılan 3 di i ve 2 erkek Silurus glanis
bireyinden elde edilen 50 metafaz pla ı incelenmi tir.
ncelenen preparatlarda mitotik metafaz plaklarında

kromozom sayısının 45-60 arasında de i ti i gözlenmi ,
diploid kromozom sayısı 2n=58 olarak tespit edilmi tir ( ekil
1, 2). 

ekil 1. Silurus glanis L., 1758’in metafaz kromozomları.
Figure1. Metaphase chromosomes of Silurus glanis L., 1758 

ekil 2. Silurus glanis L., 1758’in 
metafaz kromozomları.
Figure2. Metaphase chromosomes 
of Silurus glanis L., 1758 

Balı ın karyogramı ekilde
gösterilmi tir (Sekil 3). 
Sentromerlerin bulundu u yere 
göre kromozomlardan 13 çiftinin 
metasentrik, 13 çiftinin 
submetasentrik, 3 çiftinin de 
akrosentrik oldu u tespit 
edilmi tir. NF=110 olarak 
bulunmu tur.

ekil 3. Silurus glanis L., 1758’in 
karyotipi. 
Figüre3. Karyotypes of Silurus
glanis L., 1758. 

Erkek ve di i bireylerin kromozom sayıları ve morfolojileri arasında fark gözlenmemi tir. Her iki bireyde de e ey
kromozomları ayırt edilememi tir.
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TARTI MA VE SONUÇ 
Siluridae familyasından Silurus glanis L., 1758’e ait imdiye kadar yapılmı  herhangi bir karyolojik çalı maya 
rastlanmadı ından ara tırma sonuçlarını kar ıla tırma imkanı bulunamamı tır. Ancak Siluriformes’ten Ageneiousus 
brevifilis and Ageneiousus atronases’in kromozom sayıları çalı ılmı  ve her iki tür için de 2n=58, NF=102-104 arasında
bulunmu tur. Bu sayılar da bu ara tırmadan elde edilen sonuçlara benzerlik göstermektedir (Alberto Sergio Fenocchio, 
Cytobios 1972). 

Temel basamaklar aynı olmakla birlikte kromozom çalı maları için temel olarak iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlar 
direkt yöntem ve doku kültürü yöntemidir. Bu çalı mada eldeki imkanlarla en iyi sonucu verecek, ucuz, pratik ve fazla 
zaman gerektirmeyen yöntemi laboratuar artlarında uygulamak amaçlanmı tır. Bu amaçla Reddy ve John ve Das ve 
Das’ın yöntemleri temel alınarak, metot kısmında bazı ufak de i iklikler yapılmı tır (Klinkhardt, 1991). 
Kromozom çalı malarında “Air dried” tekni i en çok kullanılan teknik olup ilk kez Ojima ve Hitotsumachi tarafından
kullanılmı tır (Foresti et. al., 1993). Bu çalı ma için seçilen dokunun aktif olarak bölünen doku olmasına dikkat 
edilmi tir. Bu çalı mada Silurus glanis L., 1758’in kromozom sayı ve tipi ilk olarak ortaya çıkarılmı tır.
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ABSTRACT
The aim of the “Fish & Chips” project is the development of DNA chips for the identification of marine organisms in 
European Seas as a cost effective, reliable and efficient technology in marine biodiversity and ecosystem science. 
Many marine organisms, such as (1) eggs and larvae of fishes and invertebrates, (2) zoo- and phytoplankton, and (3) 
benthic invertebrates, are difficult to identify by morphological characters, and for many groups the skills of specialised 
taxonomists are needed. The classical microscopy methods are extremely time consuming and require a high degree of 
taxonomic expertise. Consequently, the basic step of identifying such organisms is a major bottleneck in marine 
biodiversity and ecosystem science. 
The “Fish & Chips” project aims to demonstrate that DNA chips can be a new innovative tool for the identification of 
marine animals and phytoplankton. 

The fish chips will comprise capture oligonucleotides for fishes of the North Sea, Baltic Sea, North-Eastern Atlantic, 
Mediterranean and Black Sea. This chip will facilitate ecosystem research in terms of ichthyoplankton community 
studies, as well as dispersal of fish eggs and larvae. 

The phytoplankton chip will focus mainly on unicellular algae from the North Sea. This DNA chip will enable 
monitoring of biodiversity, especially for pico- and nanoplankton species which lack morphological features for 
identification. The detection of harmful algae blooms is also an important application.  

The invertebrate chip will focus on important prey species of demersal fishes in the Mediterranean, as well as 
bioindicator organisms, such as polychaetes, that are difficult to identify by morphological characters.  
Sustainable development is a fundamental goal of the European Union, and loss of biodiversity was emphasised as one 
of the main threats to sustainable development during the Göteborg European Council. This underlines the importance 
of biodiversity and ecosystem science to facilitate the realisation of sustainable development. DNA chips are a powerful 
and innovative technology which facilitates surveying and monitoring of marine organisms, necessary to track changes 
in biodiversity and ecosystem functioning. Especially for a biodiversity indicator system which aims to answer policy 
questions about the threat status and trends of Europe’s biodiversity, the identification of species is a fundamental task. 
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