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Karadeniz Alabalığı, Doğu Karadeniz’de 

akarsularında doğal yayılım gösteren ve Fırtına, 

Çağlayan, Kapistre, Solaklı, Baltacı ve İyidere gibi 

akarsularında halen yoğun şekilde bulunan ticari 

değeri yüksek alabalık türüdür. Anadrom bir tür 

olmasına bağlı olarak üreme amacıyla tatlı suya, 

beslenmek maksadıyla da denize göç etmektedir.

Karadeniz alabalığının deniz, göl ve dere olmak 

üzere üç ekotipi mevcuttur. Akarsularda tatlısu 

ortamında dere ekotipi olarak yaşamını süren 

balıkların bir kısmı göl veya denize göç eder. Göl 

ortamında hızlı büyüme ile yapısal değişikliği 

nedeniyle göl ekotipi olarak isimlendirilir. Deniz 

ekotipi ise yumurtadan çıkışının gerçekleştiği tatlı 

su kaynağından denize göç edecek boyuta (smolt 

boy) ulaşıncaya kadar yaşamına devam eder. 

Smolt boya ulaşınca, yaşadığı akarsuyun denizle 

buluştuğu mansap bölgelerine gelir ve burada 

deniz suyu tuzluluğuna adaptasyon sürecini 

tamamladıktan sonra denize geçiş yaparak ilk 

göçünü tamamlar. Cinsi olgunluk dönemine kadar 

gelişimini denizel ortamda sürdürür ve üreme 

olgunluğuna ulaştığında yumurtadan çıktığı 

akarsu kaynağına geri döner ve böylece ikinci 

göçünü gerçekleştirmiş olur (Tabak vd., 2001; 

Okumuş, 2004; Çakmak vd. 2007).

Karadeniz alabalığının deniz ekotipinde yaşanan 

bu göçler, dere ekotipi bireyler ile deniz ekotipi 

bireyler arasında renklenme açısından farklar 

görülmesine sebebiyet vermektedir. Dere ekotipi 

bireyler vücutlarının yan taraflarında siyah ve 

kırmızı benekler taşırken, deniz ekotipi bireyleri 

gümüş beyazı renge sahiptirler (Slastenenko, 

1956; Svetovidov, 1984; Çakmak vd., 2011).

Denize göç eden bireylerin yumurtadan çıktığı 

dereye dönüş hafızasının smoltifikasyonla bağlantılı 

olduğu tahmin edilmekte ve bu bireylerin denize 

KARADENİZ ALABALIĞI 
Yerli Somon

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğinde, 
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından “Alabalık Islah 
Hatları Oluşturulmasında Moleküler 
Genetik ve Biyoteknolojik Yöntemlerin 
Kullanımı” isimli güdümlü proje 
yürütülmektedir.
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göç ederken salgıladığı “feromon” isimli kimyasal 

maddeyi dönüşte ayırt edebilme yeteneklerinin 

bu göçe yardımcı olduğu düşünülmektedir (Lelek, 

1980; Edwards vd., 1992). Karadeniz alabalığı deniz 

ekotipinin; 1 m uzunluğa, 26 kg ağırlığa ulaşabildiği 

rapor edilmiştir (Slastenenko, 1956). Trabzon Su 

Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün 1993 

yılından günümüze Karadeniz alabalığına yönelik 

yapmış olduğu çalışmalarda denizden göç eden 124 

cm boyunda, 16 kg ağırlığında bir birey örneklemiş 

olması bu literatürü doğrular niteliktedir (Çakmak 

vd., 2011).

Rize Fırtına Deresi’nde yakalanan 16 kg büyüklükte 

deniz alabalığı

Karadeniz alabalığı deniz ekotipi göç hikâyesi 

ile Salmonidae familyasının bir başka üyesi 

olan Salmo salar ile benzeşmektedir. Hem bu 

benzerlik hem de denizel ortamda hızlı büyüyerek 

devasa boyutlara ulaşabiliyor olması hasebiyle 

tıpkı Norveç’te yetiştirilen Salmo salar’ın Norveç 

Somonu, İskoçya’da üretilen Salmo salar’ın İskoç 

Somonu olarak isimlendirildiği gibi Karadeniz’de 

yetiştirilen kırmızı benekli doğal alabalıklar da 

Karadeniz Somonu olarak isimlendirilmektedir.

Ülkemizde son yıllarda hız kazanan ihracata 

yönelik kilogram üstü alabalık üretiminin büyük bir 

bölümünü Gökkuşağı alabalığı oluşturmaktadır. 

Ancak bu balıkların Somon olarak uluslararası 

pazarda satılmasında sıkıntılar yaşanmakta 

ve fiyat olarak Norveç somonunun gerisinde 

kalmaktadır. Ayrıca, Gökkuşağı alabalığında iç 

organlar arasında meydana gelen yağlanmaya 

bağlı olarak balık büyüdükçe karın bölgesinde 

sarkma oluşabilmektedir. Karadeniz somonunda 

ise yağlanma, kas doku içerisinde oluştuğu için bu 

sarkma yaşanmamaktadır. Tüm bu artılar ve etinin 

daha lezzetli oluşu Karadeniz somonunu büyük boy 

alabalık üretiminde ön plana çıkarmaktadır. Bu 

yüzden türün yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların 

çözülmesi ve denize transfer edilecek büyüklüğe 

kadar tutulduğu tatlı sudaki düşük büyüme 

performansının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu 

minvalde, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğinde, Trabzon Su 

Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

“Alabalık Islah Hatları Oluşturulmasında 

Moleküler Genetik ve Biyoteknolojik Yöntemlerin 

Kullanımı” isimli güdümlü proje yürütülmektedir. 

Projenin nihai hedefleri arasında; hızlı büyüyen, 

yetiştiricilikte sıkça karşılaşılan hastalıklara karşı 

dirençli ve ağ kafes koşullarına ve 22-26°C gibi 

yüksek su sıcaklıklarına dayanıklı ıslah hatlarının 

geliştirilmesi ve bu hatların yetiştiricilerimizin 

kullanımına sunulması yer almaktadır.
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Son derece dinamik bir yapıya sahip olan su ürünleri 

yetiştiricilik sektörü, tüm dünyada sürekli artan 

bir üretim yapmaktadır. Üretim artışı hammadde, 

kaynak, altyapı, çevre ve su kullanımında diğer 

sektörlerle rekabeti de beraberinde getirmektedir. 

Ayrıca, insan faaliyetleri neticesinde gerçekleşen 

iklimsel ve çevresel değişikliklerin neden olduğu 

tehditler tüm tarımsal üretim kollarını olumsuz 

etkilemektedir. Bu etkenlere karşı su ürünleri 

sektörünün başvurduğu çözüm alternatifleri kapalı 

devre sistemler, entegre multi-trofik sistemler ve 

biyoyumak gibi farklı yetiştiricilik teknolojilerini 

kapsamaktadır. Bu yöntemlerin genel özelliği su 

kullanımını ve çevresel etkiyi azaltmak, kullanılan 

besinlerin daha etkin kullanımı temin etmektir. 

Biyoyumak (biofloc) teknolojisi ilk olarak 1970’lerin 

başlarında karides yetiştiriciliğinde geliştirilmiş, 

hastalık bulaşma riskini minimize etmek amacıyla 

oldukça benimsenmiş ve hızla yaygınlaşmıştır. 

Balık yetiştiriciliğine uyarlanması ise daha sonraki 

yıllarda gerçekleşmiştir. Biyoyumak teknolojisi su 

ürünleri yetiştiriciliğinde kuvvetli havalandırma 

ve karıştırma ile birlikte ilave karbon takviyesi 

yaparak yüksek yoğunlukta bakteriyel yumaklar 

oluşturarak su kalitesini iyileştirme tekniğidir. 

Kısaca ayrıntılandırmak gerekirse, balıklar 

yedikleri yemden aldıkları proteinin atıklarını 

daha çok inorganik formda (amonyak) uzaklaştırır. 

Suya bırakılan amonyak uzaklaştırılmazsa, 

SU ÜRÜNLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
BİYOYUMAK (BIOFLOC)
TEKNOLOJİSİ

Biyoyumak teknolojisinde yetiştiricilik 
sistemine giren toplam karbon/azot 
(C/N) oranının kontrolü en temel 
husustur. Yaygın olarak kullanılan 
oran türlere (karides, tilapia vs.) 
ve yetiştiricilik şartlarına (deniz 
suyu, acı su, tatlı su) göre 10-20 
arasında değişmektedir. C/N oranını 
hesaplarken hem yemin içeriği hem de 
ilave karbon kaynağının içeriği dikkate 
alınır. Karbon kaynakları nişasta, 
asetat, tapiyoka, mısır unu, dekstrin, 
gliserol, glikoz, melas, sorgum, 
pirinç, buğday unu veya bunların bir 
kombinasyonu olabilir.

Doç. Dr. Hüseyin Sevgili

Akdeniz su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

Kepez Birimi, Antalya

huseyin.sevgili@tarimorman.gov.tr
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birikerek kısa zamanda balıklar/karidesler için 

toksik seviyelere yükselir. Geleneksel yetiştiricilik 

sistemlerinde amonyak taze su girişi veya 

kafeslerde akıntı sayesinde kritik seviyenin altında 

tutulur. Biyoyumak teknolojisinde ise taze su girişi 

yapılmaz. Katı ve çözünmüş tüm atık yetiştiricilik 

ünitesinde kalır. Suda biriken amonyak yetiştiricilik 

ortamına ilave edilen karbon ile tetiklenen 

heterotrofik bakteriler tarafından tutulur (Şekil 

1). Katı maddeler ise bakteri tarafından kullanılır. 

Hızla üreyen heterotrofik bakterilerin sayısı 106-

109/mL düzeyine eriştiğinde, funguslar, algler, 

detrituslar, protozoalar, zooplanktonlar ve diğer 

askıda kalan maddeleri içeren yumaklar oluşur 

(Şekil 2). Oluşan yumakların büyüklüğü genelde 

0.1-2 mm arasındadır. Bu yumaklar havalandırma 

ve karıştırma ile askıda tutulur. Yumaklar sadece 

su kalitesinin iyileştirilmesinde değil, aynı 

zamanda yetiştirilen balık/karides tarafından 

da tüketilerek ilave besin sağlanmasında da rol 

oynar. Böylece hem kullanılan yemin hem de 

atıkların tekrar biyoyumak sistemine katılarak 

balık tarafından tüketilmesi sonucu önemli 

düzeyde yem tasarrufu sağlanabilmektedir. Zira 

biyoyumak kütlesinin protein içeriği kuru madde 

üzerinden azımsanmayacak düzeylerdedir (%18.2-

49.0). Ayrıca, biyoyumak yapısında çok farklı 

canlıları içerdiğinden fonksiyonel maddelerce 

zengin oldukları, balıklar ve karidesler tarafından 

tüketildiklerinde bağışıklık sistemlerini 

desteklediği düşünülmektedir. 

Bu sistemde, geleneksel yetiştiricilikte olduğu 

gibi bol su kullanımının önüne geçilmektedir. 

Teknolojinin uygulama yöntemine, yetiştirilen türe, 

Biyoyumak oluşum konsepti ve yetiştiricilik ünitesine entegrasyonu (Crab vd.   
2012’den modifiye edilmiştir)
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kullanılan havuz tipi ve yapısına göre günde 1 ve 2 

defa deşarj yapılmakta, eksilen kadar su takviyesi 

yapılmaktadır. Sıkı teknik uygulamalarla sıfır 

deşarjlı yetiştiricilikte sadece buharlaşan miktar 

kadar su takviye edilmektedir.

Biyoyumak teknolojisi yetiştiricilik için gerekli su 

kaynağına bağımlılığı azaltarak tesis yer seçiminde 

büyük avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, kullanılan 

yemin atıkları biyoyumak sistemine katılmasıyla 

yetiştirilen tür tarafından tekrar tüketilmesi ve 

deşarj atıklarının kontrollü bir şekilde elemine 

edilebilmesi sonucu çevre dostu bir üretime imkan 

vermektedir. 

Buraya kadar açıklanan avantajlarına karşın, 

biyoyumak teknolojisinin tüm türlerde 

uygulanabilirliği mümkün olmadığını belirtmek 

gerekir. Zira yetiştirilen türün biyoyumak 

şartlarına (yüksek yumak yoğunluğu, yumaktan 

yararlanabilme, bulanıklık, akıntı, bazen düşük 

oksijen vs.) uygun olması gerekmektedir. Yapılan 

araştırmalar karidesler, tilapia, Afrika ve Asya 

yayınları, baramundi, kısmen sazan türlerinin uygun 

olduğunu göstermektedir. Biyoyumak teknolojisi, 

havalandırma ve havuz suyunun karıştırılması 

için ekstra enerji, tekniğin detaylarına hakim 

kalifiye personel ve çabuk acil durum tepkisi 

gerektirmektedir.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğü’nde büyük ölçekli havuzlarda 

biyoyumak teknolojisinin sazan ve Japon balığı 

yetiştiriciliğinde uygulanabilirliği farklı karbon 

kaynakları ile araştırılmaktadır (Şekil 3). Devam 

eden araştırma projesinde ülkemiz girişimcileri için 

önemli bir deneyim ve bilgi birikimi kazanılmıştır.

Biyoyumak teknolojisine tüm dünyada 

araştırmacılar ve üreticiler tarafından artan 

bir ilgi vardır. İklim değişikliği, su ve yer kıtlığı 

ile diğer faktörler sektörü bu tür teknolojilerin 

kullanmasına yönlendireceği açıktır. Nispeten 

yeni bir yetiştiricilik metodu olan biyoyumak 

teknolojisinin ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinde 

yerini alması, hem üretimin çeşitlendirilmesi hem 

de yeni istihdam olanaklarının yaratılması açısında 

önemli olacaktır.

Imhof konisinde çöktürülen 
biyoyumak kütlesi

Tipik biyoyumak yapısı (orijinal)
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Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve 
Teknikler Sanal Semineri | 17-18 Kasım 2020

Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve Teknikler Sanal 

Semineri Etkinliği, 17-18 Kasım 2020 tarihlerinde, Genel 

Müdürlüğümüz ile Amerika Birleşik Devletleri Tarım 

Bakanlığı Yurtdışı Tarım Hizmetleri Ajansı (USDA/FAS) 

işbirliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Sanal seminere, TAGEM’e bağlı 26 farklı araştırma 

enstitüsünden araştırmacılar ile Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü ile bağlı 8 kuruluşunun yanı sıra 

ayrıca üniversitelerden öğretim üyeleri ile TÜBİTAK 

ve ABDGM’den birer uzman katılım sağlamıştır. Sanal 

seminer her iki gününde de toplam 86 katılımcıya 

ulaşmıştır. 

Seminerin ilk günü ABD Tarım Ataşesi Christine 

MUMMA ve TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 

İlhan AYDIN’ın açılış konuşmalarının ardından; Cornell 

Üniversitesi Transformasyon Bölümü Yöneticisi, 

Dr. Matthew R. WILLMANN tarafından ‘Geleneksel 

Bitki Islahından CRISPR/Cas9’a konulu bir sunum 

gerçekleştirmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi Sayın 

David M. SATTERFIELD’ın açılışını gerçekleştirdiği 

etkinliğin ikinci gününde,  ayrıca Genel Müdürümüz 

Dr. Nevzat BİRİŞİK ve ABD Tarım Müşaviri Michael 

CONLON tarafından konuşma yapılmıştır. 

Yine sanal seminerin ikinci gün etkinlikleri kapsamında, 

Arjantin Quilmes National Üniversitesi Öğretim 

üyesi Dr. Martin LEMA ‘Tarıma Uygulanan Genom 

Düzenlemesinin Regülasyonu’ konulu sunumunu 

gerçekleştirmiştir. 

Seminerin son panelisti, Brezilya Ulusal Soya Fasulyesi 

Araştırma Merkezi (Embrapa Soybean) Genel Müdürü 

Dr. Alexandre NEPOMUCENO, gerçekleştirdiği sunum 

ile ‘Brezilya’da Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin 

Biyogüvenliği ve CRISPR’ hakkında bilgi paylaşmıştır. 

İnteraktif soru-cevap kısmı ile yoğun ilgi gören 

etkinlikte, 2020 Nobel Kimya Ödülüne layık görülen 

genetik makas teknolojisi hakkında bilgi verilmiştir. 
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Biyolojik istila
Balon ve Aslan Balıkları

Denizlerimizde Artan Tehdit Biyolojik İstila

Biyolojik istilalar, bir türün daha önce var olmadığı bir 

ekosisteme gelişi, hayatta kalması, başarılı bir şekilde 

yeniden üremesi ve yayılmasından oluşur. İstilalar, 

türlerin doğal yayılım uzantılarından veya insan 

kaynaklı girişlerden kaynaklanabilir. Aynı zamanda 

çağımızın en büyük sorunsalı olan küresel iklim 

değişikliği, buzulların erimesi, kirlilik, kıyı tahribatı, 

deniz taşımacılığı, akvaryum faaliyetleri, su ürünleri 

yetiştiriciliği, aşırı avcılık, besin arayışı gibi nedenlerle 

de türler bulundukları ortamı terk edip, kendilerine 

yeni bir yaşam alanı arayışında 

bulunurlar. Geçtiğimiz 

son yirmi 

yılda, yerli olmayan deniz türlerinin Akdeniz’e girişleri 

daha sık meydana gelmeye başladı ve bu, türlerin deniz 

ekosistemleri üzerindeki etkilerine ilişkin endişeleri 

arttırdı. Akdeniz’de yabancı ve istilacı türlerin esas 

kaynağını, Süveyş kanalından gelen Kızıldeniz ve Hint 

Okyanusu kökenli türler oluşturmaktadır. Bunun 

sebeplerinden biri, insan kaynaklı girişe gösterilen 

en güzel örnek olan Süveyş kanalının 1869 yılında 

açılması ve iki deniz arasındaki coğrafik izolasyonların 

kalkmasıdır. Birçok yabancı tür, aralarında ticari değer 

taşıyanlarla beraber, ekosistem ve halk sağlığını da 

tehdit edebilen balon ve aslan balıkları gibi istilacı 

türler de ülkemiz sularına bu vesile ile giriş yapmıştır.

Balon Balığı 

Dünyada tropikal denizlerde Tetraodontidae familyasına 

ait 120 tane balon balığı türü vardır. Yerli olmayan balon 

balıkları 1920’lu yıllardan beri Akdeniz ekosisteminin 

bir parçasıdır ve eski çağlardan bu yana zehirli bir balık 

türü olarak bilinmektedir.

Dünyada tropikal denizlerde 
Tetraodontidae familyasına ait 120 tane 
balon balığı türü vardır. Yerli olmayan 
balon balıkları 1920’lu yıllardan beri 
Akdeniz ekosisteminin bir parçasıdır ve 
eski çağlardan bu yana zehirli bir balık 
türü olarak bilinmektedir. 

Merve Karakuş

Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
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Balon balıkları, üreme organlarında, karaciğer, kas doku 

ve derisinde Tetrodotoksin (TTX) denilen, protein yapıda 

olmayan, bu sebeple de ısı değişimlerine duyarsız olan, 

organik, kristal halde, zayıf bazik, renksiz ve kokusuz 

bir toksin içermektedir. TTX’in bilinen bir panzehiri 

olmadığı için ölümcüldür. Balon balıklarının eti asla 

tüketilmemelidir! Dünyadan örnekler incelendiğinde; 

balon balıklarının kendi yaşam alanlarında doğal 

predatörleri ile bir denge halinde yaşadığı ortaya 

konulmuştur. Doğal predatörleri; bazı köpek balıkları, 

zehirli yılan balıklar ve büyük avcı balıklarıdır.

Bünyesinde barındırdığı Tetradotoksin (TTX) den dolayı, 

ticari olarak avlanması ve karaya çıkarılması yasak 

olan, bu yüzden de üzerinde herhangi bir av baskısı 

olmayan balon balıkları (Familya: Tetraodontidae); 

özellikle de en yayılımcı türü olan Lagocephalus 

sceleratus (Gmelin,1789)  namı diğer Benekli Balon 

balığı; Akdeniz’in biyo-çeşitlilik ve sosyo-ekonomik 

açıdan en zararlı istilacı türlerinden birisi olarak 

kıyılarımızda 2003 yılından beri yayılım göstermeye 

başladı. Ancak benekli balon balığının yıllar içinde 

gözlem sayısı ve yayılım aralığı hızla artmış olup, 

böylece havzadaki en hızlı genişleyen istilacı türlerden 

biri olarak kabul edilmiştir (Şekil 1).

Tür oldukça fırsatçı bir davranış sergilerken, oltalara 

takılmış, ağlara yakalanmış balıklara saldırmakta 

ve av araçlarına ciddi bir şekilde zarar vermektedir. 

Hatta oltaya takılan kendi türünü bile kendisine av 

yapabilmektedir. Yayılım başarısını, yüksek büyüme 

ve üreme oranına, doğal avcılarının eksikliğine, 

besin kaynaklarından yararlanma yeteneğine ve 

çok çeşitli çevresel koşullara tahammül etme 

kapasitesine borçludur. Benekli balon balığı türünden 

sonra sularımızda en fazla görülen, büyük sürüler 

oluşturan, sualtında insandan kaçmayan ve de içerdiği 

toksin düzeyinden dolayı tehlike sıralamalarında üst 

sıralarda yer alan diğer tehlikeli tür ise Cüce Balon 

Balığı (Torquigener flavimaculosus)’ dır. Sevimli 

görüntüsünün arkasında, özellikle sığ sularda yaşam 

faaliyeti göstermesi sebebiyle de, balıkçılığın yanı 

sıra, halk sağlığı açısından daha büyük bir tehlike arz 

etmektedir. 

Kıyılarımızda 8 adet balon balığı türü tespit edilmiştir. 

Bunlar; Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus 

suezensis, Lagocephalus guentheri,  Torquigener 

flavimaculosus Lagocephalus spadiceus, Sphoeroides 

pachygaster, Lagocephalus lagocephalus, Tylerius 

spinosismus türleridir. Lagocephalus sceleratus’ta 

toksin çok güçlü olduğundan, bu türün Japonya 

‘ da tüketildiği gibi ‘fugu’ olarak yani gıda olarak 

kullanılmasına izin verilmez. Bu nedenle, toksinlerinin 

potansiyel kullanımında ilaç endüstrisinde 

kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 

büyük balon balıklarının derilerinin işlenebilir olduğu 

da yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Şekil 1. Balon balığı türü; Lagocephalus suezensis.    Benekli Balon Balığı-Lagocephalus sceleratus
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slan balıkları, görkemli görüntüsü ile 

su altında görenleri kendisine hayran 

bıraktıran ama, bir o kadar da dikkat edilmesi gereken 

bir istilacı yabancı türdür. Scorpaenidae familyasına 

ait olan Pterois (Oken,1817) genusu dünyada 12 tür 

ile belirtilmektedir.  Bulunduğu habitata önce tek tek 

yerleşen, sonrasında koloni halinde dolaşıp avına 

tuzak kurarak avlanan bir istilacı tür olan aslan 

balıkları Kızıldeniz kökenlidir. Ancak dünyadaki yayılım 

alanlarının nasıl bu kadar geniş olduğu sorusu, 1980’ 

li yıllarda Florida’ da ki bir akvaryumdan bırakıldığı 

fikrinin daha çok benimsenmesini sağlıyor. Ayrıca 

aslan balıkları diğer istilacı türler gibi hızla büyüyen, 

üreyen ve oldukça yırtıcı bir avcı balıktır (Şekil 4). Aslan 

balıkları sürekli bir üreme döngüsü içerisindedir ve 

uzun ömürlüdür. Değişken ekosistemlere hızlı adapte 

olur. Generalist bir beslenme rejimleri vardır. Besin 

diyetini genellikle aynı yaşam alanını paylaştığı kardinal 

balıkları, iskorpit ve papağan balıklarının juvenilleri, 

larvaları, hatta kendi türünün juvenili, kabuklular gibi 

türler oluşturur. Bu tür beslenme rejiminden dolayı 

ekosisteme büyük zararı vardır.

Doğal olarak bulundukları habitatta predatörleri 

genellikle zehirli yılan balıkları, büyük fenerbalıkları 

ve kayabalıklarıdır.  Akdeniz’de ki varlığı 1992 yılında 

bahsedilirken ülkemiz sularında ilk kaydı 2014 yılında 

verilmiştir (7). Günümüze baktığımızda yayılım alanı 

İzmir’ e kadar ulaşmaktadır. Kıyılarımızda iki tür  Pterois 

miles (Bennett 1828) ve Pteoris volitans (Linnaeus, 

1758) aslan balığı bulunmaktadır (8). Kaya altlarında, 

kovuklarında bir yaşam tercih etmelerinden dolayı; 

nesli tehlike altında olan orfoz balıklarının, yaşam 

alanlarını istila edip onları yuvalarından uzaklaştırırlar. 

Yerli balık türlerinin korunması, Akdeniz’de aslan 

balığı saldırısına karşı savaşmak için daha fazla önem 

kazanmaktadır. 

Aslan balıklarının dorsal (sırt) yüzgecinde 10-13 adet, 

pektoral (göğüs) yüzgecinde 2 adet ve anal yüzgecinde 

3 adet zehirli diken ışınları bulunur. Aslan balıklarının 

aktardığı zehir miktarı; dikene yapılan baskı yoğunluğu 

ve ne kadar süre ile battığı ile orantılıdır. Dikenleri ile 

bir temasının olması durumunda yapılacak ilk yardım, 

40- 45 o C sıcak suda, ağrı geçene kadar en az 30 dakika 

yaralı uzvun bekletilmesidir. Alerjik bir durum olması 

halinde derhal en yakın sağlık merkezine gidilmelidir.

Aslan balığı, zehirli dikenlerinden arındırılması 

durumunda tüketilmesinde risk bulunmayan bir balıktır. 

Bu lezzetli protein kaynağının tezgâhlarda yer bulması 

sağlanarak, ekonomik bir girdi elde edilebileceği gibi, 

türün popülasyonlarının kontrol altına alınmasıyla 

ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri de minimize 

edilebilecektir.

Aslan Balığı
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Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

kurulduğu günden bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı, 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM)’nün destekleriyle çalışma bölgesinde yer 

alan önemli kaynaklarda su ürünleri türlerine yönelik 

biyoekolojik ve stok tahmin çalışmaları yapmaktadır. 

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

tarafından yürütülen “Van Gölü İnci Kefali (Alburnus 

tarichi) Stoğunun İzlenmesi” isimli proje ile ülkemiz 

iç sularında avlanan su ürünlerinin yaklaşık %30’unu 

oluşturan inci kefali stokları izleniyor.  Son dört yıldır 

Van Gölü’ndeki inci kefali avcılığına dair rutin olarak 

toplanan biyolojik örneklere ve avcılık filosunun 

yapısına dair verilere ilaveten, bu yıl geniş kapsamlı 

bir hidroakustik sörvey de gerçekleştirildi. Doğu 

Anadolu balıkçılarının geçim kaynağı olan inci kefali 

populasyonuna ait yıllık avlanan ürün miktarı, av çabası, 

birim çabaya düşen av miktarı ve balıkçılık yönetimi 

açısından önemli olan verilerin süreklilik arz edecek 

şekilde toplanması amacıyla yürütülen çalışmaları 

2020 sonbahar döneminde tamamlandı.

Projede planlandığı gibi ilk üç avcılık sezonuna  (2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020) ait balıkçılığa bağlı verilerin 

ve balıkçılıktan bağımsız biyolojik verilerin toplanması 

ile göldeki balıkçılığın yönetimine esas oluşturacak 

raporlar hazırlanıyor. Van Gölü’ndeki bilimsel veriler 

sezon başında ve sezon sonunda olmak üzere iki ayrı 

dönemde, teknelerin çoğunluğunun bağlı olduğu beş 

karaya çıkış noktasından yapılan ölçümler, gözlemler 

ve sayımlarla toplanmaktadır. Bu faaliyetlere ilaveten 

avlanan balıkların satıldığı toptancılardan ve satış 

defteri tutan bazı balıkçılardan da avlanan ürünün 

miktarına yönelik veriler temin edilmektedir.

Projeye sonradan eklenen hidroakustik iş paketi 

kapsamında ilk kez iç sularda stok belirlemesi 

yapılmıştır. Hidroakustik yöntem, bilimsel bir yankısayar 

(echo sounder) kullanılarak ses dalgaları yardımıyla su 

kolonundaki balıklardan yankı (echo) toplama tekniğidir. 

Bu teknik dünyada 1960’lı yıllardan beri çok önemli 

balık stoklarının izlenmesinde yaygın olarak kullanılan 

standart bir metottur. Hidroakustik, ülkemizde 

de 1990’lı yıllardan beri özellikle Karadeniz’deki 

hamsi, istavrit, çaça ve mezgit gibi balık stoklarının 

izlenmesinde kullanılmaktadır. Hidroakustik yöntemle 

biyokütle tahmini, ülkemiz iç sularında daha önce 

Keban ve Atatürk Baraj Gölleri’nde uygulanmasına 

rağmen Van Gölü gibi doğal göllerimizde bugüne kadar 

denenmemiştir.

Van Gölü İnci Kefali (Alburnus tarichi)
Stoğunun İzlenmesi
Ferhat DEMİROL

Su Ürünleri Mühendisi

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 ferhat.demirol@tarimorman.gov.tr

Van Gölünde yürütülen araştırmada 2 deniz mili aralıkla 
oluşturulan hidroakustik hatlar
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ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi işbirliğiyle 22-27 

Ekim 2018 tarihleri arasında Van Gölü’nün tamamını 

kapsayan bir hidroakustik sörvey gerçekleştirilmiştir. 

Bu sörvey ile Van Gölü inci kefalinin biyokütlesinin 

hidroakustik metotla tahmin edilebileceğine dair yeterli 

veri sağlanmıştır. Bu nedenle 2020 yılı sonbaharında 

daha kapsamlı bir hidroakustik sefer yürütülmüş 2 

deniz mili aralıklı hatlarla 11 gün boyunca akustik 

olarak taranmasıyla çok kapsamlı bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir. Özellikle biyokütle büyüklüğünün ve 

göldeki balıkların boy ve yaş dağılımlarının bilinmesinin 

yanında inci kefali sürülerinin mevsim itibariyle gölün 

hangi bölgelerinde ve hangi derinliklerde yoğun olarak 

bulunduklarının belirlenmesi de göldeki balıkçılığın 

yönetilmesi için gerekli olan çok önemli bilgilerdir.

Van Gölü’nün tam anlamıyla tarandığı akustik 

çalışmalarda endemik bir tür olan inci kefalinin 

neslinin devamının güvence altına alınmasının yanında 

ekonomik anlamda stoğa zarar vermeden maksimum 

şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayacak bilgiler 

elde edilmiştir. Gölün orta ve kuzey bölgelerinde 20-30 

m derinliklerde erişkin balıkların oluşturduğu büyük 

sürülere bol miktarda rastlanmıştır. Ayrıca neredeyse 

tüm kıyı kesiminde bol miktarda yavru balık dağılımı 

tespit edilmiştir. Ancak kesin bulguların detaylı analiz 

sonucu, yakın dönemde Bakanlığımıza rapor edilecektir.

Van Gölü havzasında İnci kefalinin üreme döneminde 

kaçak avcılıktan korunması konusunda gerek İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğü gerekse başta Edremit, Ahlat 

ve Erciş Bot Komutanlıkları olmak üzere tüm kolluk 

kuvvetlerinde büyük hassasiyet ve özverili bir çalışma 

yürütülmektedir. Küresel ısınma ve diğer mevsimsel 

anormalliklerin balıkların alışılagelmiş davranışlarını 

değiştirmesi, inci kefali stoklarının mevsim itibariyle 

daha az avlanıyor oluşunu ve stoktaki azalmadan 

ziyade balığın davranışlarındaki değişmeden 

kaynaklanabileceği belirlenmiştir.

Projenin hidroakustik faaliyetlerini yürüten, Elazığ Su 

Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli 

Su ürünleri Yüksek Mühendisi Ferhat DEMİROL, ODTÜ 

Deniz Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Ali Cemal 

GÜCÜ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Su Ürünleri 

Fakültesi’nden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fazıl Şen ve 

Dr. Öğret. Üye. Ataman Altuğ ATICI’nın gölde yaptığı 

çalışmalar yerel ve ulusal basının da ilgisini çekmiştir.

İnci kefali sürülerini gösteren bir yankı grafiği
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Türk Tıbbi Sülüğü Hirudo sulukii
SÜLÜK YETİŞTİRİCİLİĞİNE KAZANDIRILIYOR

Belirli şartları sağlayan hastane ve kliniklerde sülük 

uygulaması alanında sertifikalandırılmış olan tabip 

ve tabip gözetiminde sağlık personeli tarafından 

gerçekleştirilen tedaviye olan ilgi gün geçtikçe 

artmaktadır. Artan bu talebin steril koşullarda üretilen 

sülüklerle karşılanması amacıyla ülkemizde henüz 

yeterince bilinmeyen sülük yetiştiriciliği prensiplerinin 

türler bazında araştırılmasına ve açığa çıkartılmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır.

2009 yılından bu yana Hirudo verbana türünün 

yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yürütmekte olan 

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

henüz 2016’da keşfedilmiş olan ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ne endemik olan Türk tıbbi sülüğü, 

Hirudo sulukii türünün de üretime kazandırılması 

amacıyla bir proje tamamladı. Tıbbi Sülük Araştırma 

Laboratuvarında gerçekleştirilen ve Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile 

enstitü personeli Dr. Mustafa CEYLAN yürütücülüğünde 

geçekleştirilen proje ile Türk sülüğünün yetiştiriciliğe 

kazandırılmasının temelleri atıldı. 01 Mayıs 2020 tarihi 

Tıbbi sülükler sahip oldukları enzimler 

sayesinde tıp, eczacılık, veteriner hekimlik 

ve kozmetik alanlarında önemli işlevler 

görmektedir. Sülük tedavisi 2014’de yürürlüğe 

giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Yönetmeliği ile ülkemizde yasal 

bir tedavi olarak kabul görmüştür. 
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itibariyle sonuçlanan “Tıbbi Sülük, Hirudo sulukii 

Türünün Laboratuvar Ortamında Büyüme ve Üreme 

Özellikleri ile Yaşama Oranlarının Araştırılması” 

başlıklı proje ile türün kontrollü koşullarda üretiminin 

yapılabildiği belirlenmiştir. Avrasya coğrafyasında 

geniş bir dağılıma sahip olan Hirudo verbana türü ile 

karşılaştırmalı yürütülen çalışmada Türk sülüğünün 

daha hızlı büyüme ve daha yüksek üreme performansı 

sergilediği belirlenmiştir. Daha düşük oranda yaşama 

oranı ve daha yüksek oranda kokon (yumurta kesesi) 

deformasyonu görülen Türk sülüğüne yönelik konu 

bazında yürütülecek olan araştırma projeleri ile türün, 

sülük akuakültüründe yerli bir tür olarak yerini alacağı 

umulmaktadır.

Endemizmin korunması amacıyla projeden elde 

edilen 1.350 adet sülük, anaç sülüklerin temin 

edildiği Karagöl (Gerger - Adıyaman)’e bırakılmıştır. 

Bir anaç sülükten 30 kadar yavru elde edilebildiği 

değerlendirildiğinde göle bırakılan sülüklerin mevcut 

popülasyonun güçlenmesinde önemli bir katkı sunması 

beklenmektedir.

Kokonlardan yavru çıkartılması

Yavruların tartımı
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BALIKLANDIRMA İÇİN ÜRETİM

Balıklandırma; çok geniş anlamı ile ekosisteme dışarıdan yapılacak yapay müdahale ile mevcut 

doğal kaynağın geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Ticari anlamda ise balıklandırma her türlü 

su kaynağı (akarsu, doğal göl, deniz, dalyan, yapay gölet ve barajlar) stoklarının arttırılması 

olarak ifade edilebilir. Bugün özellikle balıkçılıkta gelişmiş ülkelerde balık üretiminde doğal 

stoklardan; avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin yanı sıra üçüncü bir yol olarak balıklandırma 

çalışmalarından önemli miktarlarda üretim elde edilmektedir.

1 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon
2 Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya

3 Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ
4 Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta

Dr. Atife Tuba BEKEN1, Adil YILAYAZ2, Filiz KİŞTİN2, İsa AYDIN2, Abdülselam GÜN3, O. Yaşar UZUNMEHMETOĞLU4



17

Balıklandırma çalışmalarının tarihi çok eskidir ve 

1860-1880’lere kadar gider. İlk olarak Pasifik’teki 

anadrom salmonlarla başlar. ABD, Kanada, Rusya 

ve Japonya’da baraj yapımı ve kirlilik gibi nedenler 

yüzünden azalan stokların yenilenmesi için stok 

arttırma çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizde 

ilk balıklandırma Fransızlar tarafından Amik 

gölü bataklıklarına biyolojik mücadele amacıyla 

aşılanan sivrisinek balığı ile başlamıştır. Sonraki 

yıllarda yetkili olmayan kurumların doğal ortama 

müdahalesi ve bilinçsiz balıklandırma çalışmaları 

yapılmıştır. Fazla araştırma yapılmadan ve 

hepimizin bildiği yanlış uygulamalar olan sudak, 

sazan, gökkuşağı alabalığı, inci kefali, havuz balığı, 

kadife balığı, tilapia aşılamaları ile devam etmiştir. 

Ülkemiz doğal göllerindeki bilinçsiz stoklama 

ve yönetim konusunda Eğirdir gölüne aşılanan 

sudak balığı (Sander lucioperca) deneyimi tipik bir 

örnek teşkil etmektedir. 1955 yılında yurt dışından 

getirilen ve Eğirdir gölüne aşılanan, karnivor bir tür 

olan sudak balığı, göl ekosistemine uyum sağlamış 

ve hızlı bir şekilde çoğalmıştır. Sonraki yıllarda 

sazan ve eğrez balıkları hariç, gölde yaşayan diğer 

türlerin (8 tür balık) yok olmasına neden olmuştur.

Bu olumsuz uygulamalara son verilmesi amacıyla 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Tarım ve 

Orman Bakanlığı balıklandırma konusunda tek 

yetkili kurum haline gelmiştir. Bakanlık adına 

balıklandırma programı yürütülmesi TAGEM 

Enstitülerinin yavru balık üretim desteği ile 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

yetkisinde yürütülmektedir. Günümüzde ise yerli 

türlerin kullanımına ağırlık verilmekte olup doğal 

ortama, biyoçeşitliliğe etkisi vb konularda ar-ge 

çalışmaları yürütülmekte, genetik çekinceler takip 

edilmektedir. Son yapılanmada Bakanlığımıza 

bağlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü baraj 

ve sonradan oluşturulan yapay göletlere balık 

aşılama faaliyetleri; Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

ise kendi yetkisi çerçevesinde orman içi suların 

balıklandırılması için çalışma yürütmektedir. 

Ülkemizdeki balıklandırma çalışmaları daha çok 

tatlısu ortamında, özellikle de doğal ve yapay 

göllerde uygulama alanı bulmuştur. Denizel 

ekosisteme yönelik ticari amaçlı bir balıklandırma 

programı henüz başlatılmamasına karşın bu 

konuda başlangıç olarak birkaç ekonomik tür 

üzerinde deneysel ve araştırma amaçlı çalışmalar 

devam etmektedir. 

TAGEM su ürünleri araştırma enstitülerince yeni 

balık türlerinin kültür üretimi araştırmalarında 

esas olarak amaç, ülkemiz özel sektör 

yetiştiriciliğinde çeşitliliğin artması ve su 

ürünleri üretiminin geliştirilmesidir. Şimdiye 

kadar yürütülen bilimsel araştırmalarda, 23 balık 

türünde ve diğer su ürünü türlerinde kültüre alma 

çalışması yürütülmüştür. Enstitülerde araştırma 

amaçlı üretilen yavruların bir kısmı doğal stokların 

desteklenmesi için Bakanlığımız politikası gereği 

doğal ortama bırakılmaktadır. Sazan türlerinin 

yoğun üretimi dışında, ar-ge faaliyetleri ile üretilen 

balık türlerinden kalkan, Karadeniz alabalığı, 

mersin balığı, sudak, kerevit, sülük vb türlerin 

bir kısmı deniz ve tatlısu alanlarına bırakılmakta 

ve markalama çalışmaları ile doğal ortama 

adaptasyonları izlenmektedir. Bakanlığımız 

balıklandırma politikaları rehberliğinde yürütülen 

çalışmalarda TAGEM enstitüleri tarafından hem 

genetik risklerin giderilmesi yönünden ar-ge 

faaliyeti yürütülmekte, hem de  yerel türlerin 

balıklandırmada kullanılması sağlanarak doğal 

stokların zarar görmesi engellenmektedir.

Sazan Balıklandırma Programı

Bakanlığımız, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü’nün hazırladığı ve Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından 

yürütülen “Türkiye İç Sularını Balıklandırma 
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Projesi” 1982 yılında yerel sazan türleri ile başlamış 

ve 38 yıldan bu yana devam etmektedir. Bu süre 

zarfında tüm ülke kaynakları yaklaşık 211 milyonu 

aşkın yavru sazanla balıklandırılmıştır. Son olarak 

2020 yılında üretimi yapılan 6.200.000 adet sazan 

yavrusu Türkiye’nin 63 ilinde yer alan 800’ü aşkın 

su kaynağına doğal stokları desteklemek amacıyla 

bırakılmıştır. Enstitüde 38 yıldır tam kontrollü olarak 

üretimi yapılmakta olan pullu ve aynalı sazan balığı 

(Cyprinus carpio) anaçları özenle seçilip elektronik 

markalama yöntemiyle işaretlenmektedir. Yumurta 

verimleri, döllenme bilgileri, larval gelişimleri takip 

edilmektedir. Havuzlarda uygun şekilde büyütülen 

yavru balıklar ön besleme işlemleri gerçekleştirilip 

adaptasyonunu tamamladıktan 2-2,5 ay sonra hasat 

edilerek Bakanlığımızın belirlediği su kaynaklarına 

gönderilmektedir.

Kalkan Balığı Balıklandırma Çalışmaları

Kalkan balığı üretimi konusunda bilimsel 

araştırmalar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Japonya 

İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (JICA) ile birlikte 

1997 yılında başlatılan ilk kalkan balığı (Psetta 

maxima) üretim çalışmalarında başarı sağlanmış, 

ticari üretiminin desteklenmesi için özel sektör 

ile yürütülen yetiştiricilik çalışmalarının yanı sıra 

doğal stokların desteklenmesi için balıklandırma 

denemeleri yapılmıştır. İlk olarak kalkan balığı 

balıklandırma çalışmaları 1999–2005 yılları 

arasında Trabzon SUMAE bünyesinde “Yetiştiricilik 

Yoluyla Üretilen Kalkan Balığı Yavrularının Doğal 

Stoka Katılımları ve Biyoekolojik Özelliklerinin 

İncelenmesi” başlıklı TAGEM projesiyle 

gerçekleştirilmiştir. 2001-2005 döneminde üretim 

fazlası 30 bin adet balığın markalanarak Sinop-

Hopa kıyı bölgesinde denize bırakılması yapılmış, 

üç yıl süreyle izleme yürütülmüştür. 

Araştırmada, azalan kalkan populasyonunun 

geliştirilmesine yönelik ilk adaptasyon, büyüme 

ve göç gibi yarayışlı bulgular elde edilmiştir. Bu 

araştırma sonunda yaklaşık 4 yıllık bir süreçte 

markalanarak doğal ortama bırakılan kalkan balığı 

populasyonun doğal koşullarda ulaşabileceği 

en büyük boy ve ağırlık 60 cm ve 4100 g olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca ileri derecede yıpratılmış 



19

stoklar grubu içerisinde yer alan Türkiye’nin 

Karadeniz kıyılarındaki kalkan balığı stoklarının 

ve balıkçılığının yeniden rehabilitasyonu ve yeni bir 

yönetim stratejisi için önerilerde bulunulmuştur. 

İlk dönem balıklandırma çalışmasında doğal 

ortama adaptasyon konusunda başarılı sonuçlar 

elde edilmesi ile kalkan balığının lokal düzeyde 

(30-60 km) göç yaptığı için balıklandırmaya uygun 

bir tür olarak belirlenmiştir. Trabzon SUMAE 

tarafından 2008 yılı üretim sezonunda elde edilen 

kalkan balığı yavrularından 12.000 adedi Trabzon-

Havaalanı ve Akçaabat-Salacık açıklarında 

belirlenen iki ayrı bölgeden markalanarak denize 

salıverilmiştir. 2009 yılında ise üretim ve teknik 

çalışmalardan kalan fazla balıklar 9.300 adet Sinop 

Akliman bölgesinden doğal ortama bırakılmıştır. 

Balıkçı kooperatiflerinin talebi ile kalkan balığı stok 

takviyesi çalışmaları devam ettirilmiştir. 2010 yılı 

sonrasında Karadeniz kıyısı boyunca birçok farklı 

yerden toplam 57 bin balık bırakılmıştır.

Karadeniz Alabalığı Balıklandırma 
Çalışmaları

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

tarafından, 1998 yılından itibaren, Doğu Karadeniz 

için anadrom bir tür olan ve stokları ileri derecede 

yıpratılan Karadeniz Alabalığı üzerine yürütülen 

araştırmalarda, birinci aşamada türün biyoekolojik 

özellikleri araştırılmış ve kültüre alınmıştır. İkinci 

aşamada ise üremek üzere giriş yaptığı önemli 

akarsuların balıklandırılması hedeflenmiştir. Bu 

çalışmalarda sıvı plastik (Visible implant fluorecent) 

ve fosforlu silikon (Visible alfa tags) iki ayrı marka 

tipi kullanılmıştır.

2004 yılındaki çalışmada, Yanbolu Deresi üzerinde 

tespit edilen 4 istasyona farklı renkte markalarla 

markalanmış toplam 2.600 adet Karadeniz alabalığı 

bırakılmıştır. Aylık örnekleme periyotlarıyla 

markalı Karadeniz alabalıklarının 177 tanesi geri 

yakalanmıştır. Yanbolu deresindeki araştırmada 

çok iyi adaptasyon sonuçları elde edildiği için, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen çalışmalarda danışmanlık 

sağlanmış, 2006-2012 döneminde Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki bütün akarsularda balıklandırma 

yürütülmüştür. Genetik risklerin önlenmesi 

için 2008-2014 döneminde ülkemizdeki bütün 

akarsularda doğal alabalıkların genetik yapısı 

belirlenmiştir.

Mersin Türleri Balıklandırma 
Çalışmaları

Mersin balıkları, 200 milyon yıldır yaşam sürmeleri 

ve yumurtalarıyla siyah havyar üretildiği için 

dünyada en değerli balıklar olarak bilinmektedir. 
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Ülkemiz kıyılarında doğal olarak yaşayan üç 

tür mersin (Acipencer stellatus, Acipencer 

gueldenstaedti, Huso huso) bulunmaktadır. 

Trabzon SUMAE liderliğinde 2001 yılından sonra 

DSİ ve üniversitelerin işbirliğinde yürütülen 

projelerle mersin balıklarıyla ilgili birçok alanda 

önemli bilgi birikimi oluşmuştur. Dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de mersin balığı yetiştiriciliği ve 

doğal stokların desteklenmesindeki en önemli 

zorlukların sınırlı sayıda damızlık birey temini ve 

yavru üretim aşamasında karşılaşılan problemler 

olduğu bilinmektedir.

TAGEM bünyesinde gerçekleştirilen Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü 

“Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi 

Geliştirilmesi” başlıklı proje ile 2011 yılında mersin 

balığı damızlık stoku oluşturma, yetiştiricilik 

tekniklerinin geliştirilmesi, doğal stokların ve 

gen kaynaklarının korunması çalışmalarına katkı 

sağlamıştır. FAO projesi kapsamında ülkemizde 

nesli azalan Mersin balıkları (Acipencer sp.) için 

planlanan araştırma programları ile Yeşilırmak 

ve Kızılırmak’ta toplam 28 bin adet iki tür yavru 

bırakılmış, Rusya, Gürcistan ve Bulgaristan dahil 

bütün kıyılarımızdaki dağılım ve göçü izlenmiştir. 

Mersin türlerine ait iki dönem yürütülen 

balıklandırmada yine markalama yapılarak 

bilimsel izleme yürütülmüş, balıkların doğal 

ortama adaptasyonu takip edilmiştir.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü tarafından 2010 yılında özel sektör işbirliği 

projesi kapsamında Karaca Mersini konusunda 

yetiştiricilik çalışması yürütülmüştür. Rusya’dan 

getirilen gözlenmiş yumurtaların Enstitü Kepez 

tesislerinde inkübasyonu ile Antalya’da mersin 

balığı üretimi başlatılmıştır. Halen oluşturulan 

F1 damızlık stoktan 2020 yılında ilk defa yavru 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Karaca Mersin 

balıklarının büyütme çalışmaları devam etmekte 

olup uygun büyüklüğe eriştiğinde doğal kaynakları 

zenginleştirmesi için bırakılması planlanmaktadır.

Avrupa Yayın Balığı Balıklandırması

Avrupa yayın balıkları ticari değeri yüksek, eti 

lezzetli, tatlı suların en büyük balıklarından 

biridir. Avrupa’nın doğusunda Asya’nın batısında 

doğal yayılım göstermektedir. Ülkemizde pek 

çok göl ve akarsularda (Manyas, İznik, Gölhisar, 

Çıldır vs) doğal olarak bulunmaktadır. Bilinçsiz 

avlanma, av baskısı, olumsuz çevre koşulları gibi 

nedenlerle doğal stokları azalmakta olan Avrupa 

yayın balıklarının üretimi yapılarak, doğal stokların 

desteklenmesine yönelik katkı sağlanmaktadır. 

Ekonomik yönden karlılığı yüksek olan bu türün 

kültür tekniğinin standartlaşması ile üretiminin 

yaygınlaşması için çalışılmaktadır. Üniversite ve 

Araştırma Enstitülerinin bilimsel çalışmalarında 

kullanabileceği anaç ve yavru balık materyali temin 

edilmektedir. Üretimi yapılan Avrupa yayın balığı 

yavrularından 20.000 adedi 7 ilde (Aydın, Ankara, 

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Burdur illeri) 

belirlenen su kaynaklarına bırakılmıştır.
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Doğu Anadolu Bölgesinde Yürütülen 
Balıklandırma Çalışmaları

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından, 

ilk olarak Hazar gölünde ve barajlarda avcılığı 

yapılan balıkların markalanıp tekrar doğaya 

bırakılması ile stok tahmininde kullanımı 

konusunda araştırma yürütülmüştür. 2015 yılında 

enstitü Keban tesislerinin faaliyete geçmesi 

ile yavru üretim çalışmaları başlatılmış,  2019 

yılında 2 milyon adet sazan türü üretimi yapılarak 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan baraj 

göllerinde balıklandırma yapılmıştır. Yerel türlerin 

balıklandırmada kullanılması kapsamında, 

2020 yılında Enstitü tesislerinde siraz türlerinin 

üretimi gerçekleştirilmiştir. “Siraz Balığı (Capoeta 

umbla)’nın Balıklandırma Amacıyla Üretim 

Olanaklarının Araştırılması’’ isimli güdümlü proje 

kapsamında Türkiye’de ilk defa balıklandırma 

amaçlı üretilen 420.000 adet Siraz Balığı yavruları 

Sivrice Hazar Gölü’ne bırakılmıştır. 

Projede hedeflenen çıktılar açısından siraz balığı 

(Capoeta umbla)’ndan beslenme ve büyümede 

önemli bilimsel veriler elde edilerek, omnivor 

(otçul-etçil) türlerde yeni balık türlerinin 

kültüre alınabilirliği üzerine deneyim ve tecrübe 

oluşturulacaktır. Doğal balık türlerinin üretim 

faaliyetlerinin devamı ile doğadaki stokların 

desteklenmesine katkıda bulunulacaktır. Özellikle 

küresel ısınmadan dolayı su kaynaklarının sıcaklık 

derecelerinin yükselmesi soğuk su balıkları 

yetiştiriciliğini risk altına sokmaktadır. Bu çalışma 

sonucunda olası belirtilen riske karşılık ılık su 

balıkçılığı yetiştiriciliğine imkan sağlayacağı 

konusuna ışık tutacağı düşünülmektedir.

Kerevit Stoklama Çalışmaları

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 2014 

yılında faaliyete geçen tesislerinde yerel türler ve 

kerevit üretimi ile Eğirdir Gölü’nde balıklandırma 

çalışması yürütmüştür. Bu çalışmaların devamlılığı 

için kerevit üretimi yapan yeni bir ar-ge merkezi 

faaliyete geçmiştir. Halen deneysel olarak yürütülen 

çalışmalarda hastalıktan ari damızlık stoklar 

kullanılarak doğal göllerde kerevit stoklarının 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Tıbbi Sülük Stoklarının Desteklenmesi

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından 

Kızılırmak ve Sakarya havzaları gibi önemli 

alanlarda tıbbi sülük tür çeşitliliği ve stok tahmini 

konusunda projeler yürütülmektedir. Nesli tehlike 

altında olan tıbbi sülükleri kültür ortamında üretimi 

sağlanarak, geleneksel tıp uygulamalarında 

nedeniyle son dönemde artan taleplerin steril 

sülük kullanımı ile karşılanması amaçlanmaktadır. 

Bu sülük türlerinin bir kısmı ülkemize ait endemik 

stoklar içermektedir. Doğal ortamdan tıbbi sülük 

toplanması yasaklanması ile, Enstitünün ar-ge 

üretim çalışmaları önem kazanmıştır. Araştırma 

amaçlı toplanan damızlık materyalin üretimde 

kullanılması ile yavrulardan bir kısmı doğal 

stokların desteklenmesi için genetik kökeni dikkate 

alınarak doğal ortama bırakılmıştır. Ülkemizde 
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endemik olan ve doğal ortamda tehlike altındaki 

yerel türler ile sülük türleri konusunda bilimsel 

araştırmalar devam etmektedir.

Marmara Denizi’nde Yürütülen 
Balıklandırma Çalışmaları

TAGEM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan 

protokol kapsamında; Trabzon SUMAE ve Akdeniz 

SUAE tarafından  2017 ve 2018 yıllarında İzmit 

Körfezi Balıklandırma Projesi altında çalışmalar 

yapılmıştır. İzmit Körfezi’nde Trabzon SUMAE 

tarafından yürütülen bir yıllık bilimsel inceleme 

sonrasında faunada doğal olarak bulunan kalkan 

balığı, çipura, levrek ve granyöz (sarıağız) balıkları 

ile stok takviyesi yapılarak ticari balıkçığın 

geliştirilmesi için çalışma yürütülmüştür. 2018 

yılında 75 bin çipura, 55 bin levrek balığının yanısıra, 

25 bin granyöz ve 10 bin adet kalkan balığı içkörfez 

bölgesinde denize bırakılmıştır. 2019 yılında 90 bin 

levrek balığının yanısıra 5 bin granyöz balığı ile 

balıklandırma devam ettirilmiştir. 2020 yılına 6 ayrı 

noktadaki deniz kaynağımız 50 bin levrek ve 15 bin 

granyöz balığı ile balıklandırılmıştır. 

Proje dışında Bakanlığımız balıklandırma programı 

doğrultusunda araştırma amaçlı üretilen bir kısım 

deniz balığı türlerinin yavruları, yerel belediyelerin 

talepleri ile doğal ortama bırakılmaktadır. Bu 

dönemde Akdeniz ve Ege denizine yerel türlerin 

yıllık 52 bin adeti bulan kontrollü balıklandırmaları 

yürütülmüştür. 

Sonuç

Ülkemizde baraj göllerinde ve doğal göllerde küçük 

ölçekli balıkçılığın gelişmesi için Bakanlığımız 

tarafından bir program çerçevesinde özellikle sazan 

türleri ağırlıklı olarak yerli türlerin balıklandırması 

yürütülmektedir. Balıklandırma programı dışında 

nesli tehlike altında olan ve  enstitülerin araştırma 

ve koruma amaçlı üretim yaptığı Karadeniz 

alabalığı, mersin balığı, kerevit, tıbbi sülük vb 

türlerin kontrollü şekilde doğal ortama bırakılması 

sağlanmaktadır. Bakanlığımız TAGEM enstitüleri 

esas olarak yeni türlerin kültürü ve ıslahı 

konusunda  bilimsel çalışmaların yürütülmesi yanı 

sıra, bu balıklandırma programında öngörülen 

su ürünleri türlerinin üretiminin önemli bir 

kısmını yapmaktadır. Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, Doğa Koruma veMilli Parklar Genel 

Müdürlüğü vb. kurumların yaptığı uygulamalarda 

özellikle içsularda kendi yetki sorumluluklarına 

göre yürütülmektedir. Baraj Göllerinde küçük 

ölçekli balıkçılığın desteklenmesi için yürütülen 

çalışmalarda yıllık 10 milyon adet yavru balık 

üretimi kapasitesine ulaşılmıştır. Son dönemde 

ise denizlerde kıyı balıkçılığı, orman içi sularda ise 

amatör avcılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen 

stok takviyesi çalışmaları önem kazanmıştır. 

TAGEM’e bağlı su ürünleri araştırma enstitüleri 

tarafından esas olarak üretim ve balıklandırma 

hedefi olmaksızın, yeni kültüre alınan ticari 

türlerin üretimi konusunda bilimsel araştırmalar 

yürütülmektedir. Bu araştırmaların sonucunda 

endemik türler ve doğal ortamda stokları 

azalan türler için uluslararası standartlar göz 

önüne alınarak stok takviyesi ve uzun vadeli 

izleme programları (monitoring programme) 

uygulanmaktadır. 

İçsu ve deniz gibi doğal ortamlardaki stokları 

azalan türleri desteklemek, neslini devam ettirme 

tehlikesiyle karşı karşıya kalan türleri korumak, 

ekosistem içinde biyoçeşitlilik açısından önemli 

türlere ait popülasyonları arttırmak amacıyla 

balıklandırma faaliyetleri dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de devam etmektedir. Başta TAGEM 

destekli projeler olmak üzere özel sektör ve 

kamu işbirlikleri ile türlerin yetiştiriciliğinin 

yaygınlaştırılmasına ve doğal stokları desteklemeye 

yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
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Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan Bee Studies dergisi yayın hayatına 2009 yılında 

“Arıcılık Araştırma Dergisi” adıyla başlamıştır. 2020 yılına kadar kesintisiz olarak yılda iki sayı 

olarak yayınlanmıştır. 2020 yılından itibaren dergimizin ismi Bee Studies olarak değiştirilmiş ve 

yayım dili İngilizce olmuştur. “Bee Studies” dergisi Arıcılık Araştırma Dergisi’nin devamı niteliğinde 

olup yılda iki sayı olarak uluslararası 

hakemli dergi statüsünde, ücretsiz ve 

açık erişimli olarak yayımlanmaktadır. 

Derginin yayın değerlendirme ve onay 

sürecinde yurt içi ve yurtdışından 

birçok editör ve hakem yer almaktadır. 

Böylece geniş katılımlı ve çok uluslu 

bir yaklaşımla; arıcılık araştırmaları ile 

ilgili son gelişmeleri ve çalışmaları takip 

etmek amaçlanmıştır. 

Bee Studies dergisinde; arı genetiği 

ve ıslahı, koloni yönetimi, ana arı 

yetiştiriciliği, arı hastalık ve zararlıları, 

apiterapi, arı ürünleri üretim ve işleme 

teknikleri, arı ürünlerinde gıda güvenliği, 

yöresel ballar ve özellikleri, arıcılık 

ekonomisi, arıcılıkta mekanizasyon, 

entomoloji ve bitkisel üretimde tozlaşma 

ile ilgili konularda yapılan orijinal 

araştırma ve derleme makaleleri 

yayınlanmaktadır.

BEE STUDIES
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ DR. NEVZAT BİRİŞİK 4.EGE EKONOMİK FORUMU’NA KATILDI

Online olarak düzenlenen 4.Ege Ekonomik Forumu, Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ’nin 

katılımı ile gerçekleşti. “Tarım ve Gıda Sistemlerinin Yeniden Tasarlanması” panelinde 

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, gıda ve tarımın önemine vurgu yaptı.

İrfan DONAT’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Birleşmiş Milletler Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilci Yardımcısı Ayşegül SELIŞIK, İzmir Köy-Koop Birliği 

Başkanı Neptün SOYER ve PINAR Et Genel Müdürü Tunç TUNCER katıldı.



MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA 11 KASIM’DA TAGEM’DE 

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayesinde Bakanlığımız 

koordinasyonunda başlatılan ‘GELECEĞE NEFES’ kampanyasına TAGEM ve bağlı 34 

İlde 48 Araştırma Enstitüsü’nden destek verildi.

TA R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  V E  P O L İ T İ K A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

0312 307 60 00         0312 307 61 90        tagem@tarimorman.gov.tr

@tagemargeinovasyon @TAGEM_ANKARA @TAGEM_ANKARA TAGEM


