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04 MART2013 PAZARTESİ 

I.Oturum 

 

Dr. Bekir ANKARA'lıtarafından  “TAGEM Büyükbaş, Küçükbaş Ve Genetik Kaynakları 

Araştırma” konulu açılış konuşması yapıldı. 

 

Oturum başkanı: Prof. Dr. Ali AKMAZ 

 

BUTAEM- Proje Lideri Bekir GÖK:"Honamlı Oğlaklarına Meraya İlave Olarak Farklı 

Düzeyde Kesif Yem Verilmesinin Büyüme Performansı Üzerine Etkisi" 

 Büyüme performansı yerine besi performansı ibaresinin daha uygun olacağı, 

 2600-2700 kcalenerjili ve en az %19 proteinli bir yem olmalı ayrıca mineral 

premiksine dikkat edilmeli, 

 Yetiştiricinin kesif yem alma imkanı var mı? Saha araştırılması yapılmalı, Ekonomik 

analizleri yapılmalı, 

 Bütçe yüksek, Makine ve bakım giderleri bütçeyle ilişkilendirilmeli, 

 Merada kalma süresi önemli, Yetiştirici mera dönüşü gerekli gruplandırmayı yapıp 

yemlemeyi yapabilmeli, Doğum ağırlıkları, cinsiyet, doğum tipi çok önemli, Bunlar 

ölçülmeli, 

 Meralar homojen olmalı, meraların tespiti yapılmalı  

 Kullanılan kesif yem içeriği, miktarı özellikleri belirlenmeli, 

 Çalışma 3 ayla sınırlanmamalı, 

 2 sürüde değil tek sürüde çalışmanın yürütülmesi daha kontrollü olacağı, Farkların 

ortadan kaldırmış olunabileceği, Ergenlik çağıda atlanmamalı,  

  Optimum büyüme ve optimum besi performansı ibarelerinin kullanılması, 

 Ön çalışma yapılması,  ön çalışma yapıp önümüzdeki sene bu projeyi tekrar sunulması 

 Kesif yemin 200-400 gr olarak verilmesi genital organlarda yağlanmadan dolayı 

olumsuz etki yapabilir. Bunu da dikkate alınması, 

 Materyal ve metodun daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. 

  Dişi ve erkek birlikte otlatılması gibi eksiklikler var, bu eksikliklerle projeyi revize 

edilmesi, 

 Farklı yemleme uygulamaları erkeklerde kullanılabilir, İşin içine damızlığın girmesi ile 

farklı bir çalışma yapılabilmesi, 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Projenin revize edilmesi, üst kurula sunulmak üzere 

oylandı ve proje oy birliği ile kabul edildi 

HMAE-Proje Lideri Engin ÜNAY "Akkaraman Koyunlarında Koç Katım Döneminde 

Rasyona İlave Edilen KonjugeLinoleik Asidin Döl Verimine Etkisi" 

 Hayvan sayısının fazla olduğu, 



 Ek yemlemeler geleneksel flashing de koç katımından 15 gün önceve 15 gün sonra 

yapılmasının, 

 90 günlük flashing uygulaması uzun bir süreyi kapsamakta, Grup yemlemesinde miktar 

belirtmenin doğru olacağı, 

 Flashing çalışmalarında hayvanların kondisyonlarının belirlenmesi gerektiği,  

 Deneme yapıldığı dönemde yağış varsa hayvan konjugelineloik asidi almış olacağı ve 

etkisini görülemeyeceği, 

 Koç katımı 90 gün olarak çok fazla olduğu, 

 Çoban ve ahır kaynaklı farklar olacağı, 900 değil 300 baş ile yürütülmesinin uygun 

olacağı, 

 Doğum ağırlığı özelliğinin çıkarılmasına, 

 Bireysel yemleme yapılmalı,dır. Flashing ile proje denenmeli, 4 hafta denenmeli ve 

daha sonra koç katımı yapılmalı, 

 Lineloik asit dozlarını beşerli artış şeklinde vermek yerine ara dönemlerde analiz 

yaparak verilmeli, 

 Grup sayısının azaltılması, Tek işletmede daha az hayvanla çalışılmalı, kontrol ve 

uygulama şeklinde iki grup oluşturulmalı, 

 Dozajların azaltılması gerektiği, Maksimum düzeyde lineloik asit verilmeli ve kontrol 

grubu olmalı, Kontrol grubu ve konjugelinoleik asit grubu da olmalı, 

 Metot yeniden yapılandırılmalı, 

 Yemlerin yapısında lineloik asit var öncelikle bunun analizi yapılmalı, daha sonra 

dozlar tekrar denenmeli, 

Hayvan materyal sayısı azaltılmasına, enstitü şartlarında bireysel olarak araştırılmasına, 

hayvan seçiminde homojenliğin dikkate alınmasına, Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 

Projenin revize edilmesi, üst kurula sunulmak üzere oylandı ve proje oy birliği ile kabul edildi 

BKAİM-Proje Lideri Tamer SEZENLER "Bandırma Koyununda Üreme, Büyüme ve 

Karkas Özelliklerinin Islahı ve Tip Sabitleştirme" 

 İndekslerin nasıl elde edildiğine dair açıklamaların yapılmasının, V1,V2 lerin nasıl 

belirleneceğine, 

 Seçilen yöntemin gözden geçirilmesine,  

 Canlı ağırlık bazında kuru madde ihtiyacının belirlenmesine, 

 Testis çevresi yerine skrotum çevresi olarak düzeltilmesine, 

 İndex ile ilgili kısımda formulasyonda yazım yanlışlıkları var V ler W olarak 

yazılmasına, 

 Üreme ile ilgili doğrudan seçim kriterlerinin dikkate alınmasına,  

 Göz kası derinliği ve sırt yağını ne ile ölçüldüğünün belirtilmesine, 

 Ultrasonla ölçümlerin  6 aylık yaştan sonra yapılmasına, 

 Ele alınan özellikler arasında genetik korelasyon önceden belirlenmeli ona göre 

yeniden değerlendirilmeli ve Daha az özellikle index değer tespiti yapılmasına, 



Ele alınan değerler azaltılıp değerlendirme danışman hocalar ile birlikte yapılmalıdır. Yapılan 

değerlendirmeler doğrultusunda Projenin revize edilmesi, üst kurula sunulmak üzere oylandı 

ve proje oy birliği ile kabul edildi. 

05 MART 2013 SALI 

Başkan: Prof. Dr. Mustafa SAATÇİ 

I. Oturum (Yeni Teklif Proje devam) 

Proje Lideri Tülay CANATAN“Bazı koyun ırklarında çiftleşme, doğum, ana ve kuzu 

davranışlarının belirlenmesi” 

 Koç başına 3 koyunun yeterli olmadığı, doğum süresinin hesaplanmasında ilk doğum 

sıvılarının gelmeye başladığı süre olarak alınmasına, 

 Kamera kayıtlarıyla doğumların gözlemlenmesi çok zor, onun yerine doğrudan 

gözlemlerin yapılmasına,  

 Prolaktin hormonu için sabah öğle akşam alınması ve ortalamasının alınmasına,  

 Erkeklerde eğer mümkünse projenin de maliyetini artırmayacaksa erkeklerde 

testesteronun da eklenmesine, 

 Gebe kalmayan dişileri 14-16 gün sonra yeniden kontrol edilmesi ve gebe 

kalmayanları aşan erkeklere bakarak, kayıtlardan kur yapma davranışları ile ilgili 

ilişkiye bakılmasına, 

 Çalışmanın her aşamasında mutlaka bir istatistik danışmanlık alınmasına, 

Yapılan eleştiriler ve önerilerle birlikte projenin bir üst kurula gönderilmesi oy birliği ile 

kabul edildi. 

Proje Lideri İlke ÜNLÜSOY“Halk elinde yetiştirilen Akkaraman koyunlarında bazı 

vücut ölçüleri ile yavru veriminin ilişkilendirilmesi” 

 Materyal ve Metod kısmı detaylandırılmalı, Besleme konusunda HP ve enerji 

değerlerinin de belirtilmesine,  

 Doğum tipinin dikkate alınması ve deneme planının ona göre şekillenmesine, 

 Tek dönemde ölçü almayın, ara dönemlerde de ölçülerin alınmasına, 

 Vücut ölçülerinin alımında görüntülü analiz yönteminin kullanılmasına, 

 İstatistik analizde Logistik regresyonun yapılmasına, 

 Proje geri çekilip yapılan önerilerle birlikte gelecek sene tekrar sunulmasına, 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda Projenin revize edilmesi ve önerilerle birlikte 

projenin bir üst kurula gönderilmesi 44 kabul 27 red ile oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

 



Proje Lideri N. Kürşat AKBULUT“Koyunlarda östrussiklusunda ve gebeliğin erken 

döneminde uterustan elde edilen ultrason görüntülerinin bilgisayar destekli analizi” 

 “Bilgisayar destekli analiz” yerine “Görüntü işleme ile” denilmesine, 

 Hayvan sayısının artırılması veya seyrelterek takibatın yapılmasına,  

Yapılan eleştiriler ve önerilerle birlikte projenin bir üst kurula gönderilmesi oy birliği ile 

kabul edildi. 

Proje Lideri Necdet İlker İÇİL (Doktora Tezi)“Metabolikprofil testinin koyunculuk 

işletmelerinde uygulana biriliğinin araştırılması” 

 ANOVA yerine tekrarlanan ölçümlü varyans analizi yapılmasına, Tukey gibi 

tekrarlanan ölçümlü varyans analizine uygun çoklu karşılaştırma testini yapılmasına, 

 İşletmenin daha iyi tanımlanmasına, özellikle işletmeler arası sürü yönetimi ve bakım 

besleme farkının iyi şekillendirilmesine,  

 Vücut kondisyon puanı için değerlendirme dönemlerinin azaltılmasına ve kuzular için 

alınacak canlı ağırlık dönemleri net olarak belirtilmesine, 

 Projede yer alan işletme koşullarında NRC ibaresinin kaldırılmasına, 

Yapılan eleştiriler ve önerilerle birlikte projenin bir üst kurula gönderilmesi oy birliği ile 

kabul edildi. 

II. Oturum (Yeni Teklif Proje devam) 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR (Doktora Tezi)“Zeytin yaprağı ekstraktının in vitro ve in 

vivo ham besin madde sindirilebilirliği ile rumende uçucu yağ asitleri, biyolojik kan 

parametreleri ve antioksidan kapasite üzerine etkisi” 

 Projenin isminin “Koyunlarda zeytin yaprağı ekstraktının in vitro ve in vivo besin 

madde sindirilebilirliği ile rumenfermantasyonu, bazı kan parametreleri ve antioksidan 

kapasite üzerine etkisi” olarak değiştirilmesi, 

 İstatistik metod olarak faktöriyel varyans analizi yapılması, 

 Saf etken madde kg başına %2-3 civarında olup, bu tip çalışmalarda linear mi, kübik 

mi olduğunun tespit edilmesi, 

Projenin alınan kararlar doğrultusunda üst kurula sunulması oylandı ve proje oy birliği ile 

kabul edildi.  

Proje Lideri Arzu Erol TUNÇ (Doktora Tezi)“Soya küspesi ve ekstrude soyanın in situ 

ve in vitrorumen protein parçalanabilirlikleri arasındaki ilişkiler” 

 Proje kapsamında kanul açılacak hayvanların aynı ırk, aynı cinsiyette ve aynı yaşta 

hayvanların kullanılması,  en az üç paralellibütçe uygun ise 4 paralelli çalışmanın 

yapılması çalışmanın yapılması, 



 Ülkemizde bu tip çalışmalar dağınık yapılmakta ve sonuçlar bir merkezde 

toplanmamakta olup, Genel Müdürlük tarafından benzer çalışmaların sonuçlarının yer 

aldığı bir veri tabanının oluşturulması gerektiği,  

 Ham besin madde değerleri, sindirim dereceleri, yem değer çizelgelerinin bir araya 

getirilmesi, kendi yemlerimize ait çizelgelerin kullanılması, araştırmacıların elde ettiği 

verileri oluşturulacak bu sisteme girmeye mecbur olmaları, bu konuda Bakanlığın bir 

çalışma yapması,  

 Projede damızlık değeri olmayan erkek hayvanların kullanılması, 

 Enzim aktivitesini ölçmeye yönelik bir yol izlenmeli,  

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda üst kurula sunulmak üzere oylandı ve proje oy birliği 

ile kabul edildi. 

Proje Lideri Sema YAMAN“Çam Kabuğu ve YuccaSchidigera Ekstraktının Arpa, Soya 

Küspesi ve Yonca kuru otunda in vitro besin maddeleri sindirilebilirliği ile Rumen 

uçucu yağ asitleri, süt verimi, biyolojik kan parametreleri ve antioksidan kapasite 

üzerine etkisi” 

 İsminin son derece uzun olduğu ve sadeleştirilmesinin uygun olacağı, 

 Çam kabuğu ekstraktının mikrobiyal popülasyon üzerine etkisine bakarken sadece 

protozoa popülasyonu üzerine yoğunlaşılıyor, probiyotik ve selülolitik 

mikroorganizmalarıda tespit etmek düşünülebilir, 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda üst kurula sunulmak üzere oylandı ve proje oy birliği 

ile kabul edildi. 

Proje Lideri Sema YAMAN“Kanola küspesi ve çözeltili kuru damıtılmış mısırın 

(DDGS) in situ ve in vitro Rumen protein parçalanabilirlikleri arasındaki ilişkiler”  

 İsminin “Kanola küspesi ve çözünür maddeli kurutulmuş damıtık mısırın (DDGS) in 

situ ve in vitrorumen protein parçalanabilirlikleri arasındaki ilişkiler” olarak 

değiştirildiği, 

 Amino asit dizilişinde kanola soyadan sonra geldiğinden projede geçtiği yerdeğişmeli, 

Yerli kanolanın 0-0 olmasına dikkat edilmeli, 

 İstatistik analizinde elde ettiğimiz sonuca göre değil, çalışma başında hangi yöntemin 

kullanılacağı belirlenmeli, 

 Örnek alma ile ilgili olarak kanola ve DDGS kullanımında yerli olduğu kadar, ithal 

ürünlere de yer verilmeli ki kıyas yapılabilir olmalıdır. 

 Hayvanlar aynı yaşta ve ırkta olmalı, tekerrür sayısı en az 3 olmalı, kuru madde 

tüketiminde 7 kg ibaresinin çıkarılması ve canlı ağırlık üzerinden hesaplanması. 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda üst kurula sunulmak üzere oylandı ve proje oy birliği 

ile kabul edildi. 

 



05 MART 2013 SALI 

III. Oturum (Sonuç Raporları)    

Başkan: Prof. Dr. M. İhsan SOYSAL 

Proje Lideri Bülent BÜLBÜL“Merinos ırkı koçlarda sezon içi ve sezon dışı kan ve 

seminal plazma bakır ve seruloplazmin düzeylerinin sperma kalitesiyle ilişkisinin 

araştırılması” 

 Korelasyon analizlerinin yeniden yapılmasına, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Orhan KARADAĞ“ Saanen, G1 ve G2 keçilerinde üreme, süt verimi ve 

besi özellikleri üzerinde karşılaştırılmalı araştırmalar” 

 Besi sonu canlı ağırlıklarının da verilmesine, 

 Çizelge 3’te genotiplerin açık olarak yazılmasına, günlük canlı ağırlık artışlarını 

verilmesine, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Tülay CANATAN“Dağlıç koyunlarının Hasak ve Hasmer tipi koçlarla 

melezlenmesi ile elde edilen kasaplık kuzuların besi performansı ve karkas özellikleri” 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

IV. Oturum 

Proje Lideri Bülent BÜLBÜL“Halk elinde ve enstitü şartlarında Anadolu 

Merinoslarında sık kuzulatma olanaklarının araştırılması” 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Mesut KIRBAŞ“Farklı Senkronizasyon Uygulamaları ile Hasak ve Hasmer 

Tipi Koyunlarda Döl Veriminin Arttırılması” 

 Faktöriyel varyans analizi yapılıp sonuçlar farklı açıdan da genotip x uygulama 

interaksiyonu şeklinde değerlendirilmeli, Oranlar arası farkta kullanılabilir. 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

 

 

 

 



06 MART 2013 ÇARŞAMBA 

I.Oturum 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Feyzi UĞUR  

Dr. Bekir ANKARALI (Daire Başkanı):Sunumunu tamamlamıştır. 

 Halk Elinde Hayvan Islah Projesinde kullanmak üzere Türkiye de geçerli olan bir 

şifrenin verilmesine, 

 Erzincan ilinde yürütülmekte olan Akkaraman Koyunun Halk Elinde Islah I ve II alt 

projesinde Proje Liderliğini yürütmekteyim. Proje liderliğimi Ziraat Yük. Müh. Serdar 

Yağcı ya devredilmesine,  

 Akkaraman ırkının “Şavak Koyunu” olarak geçmesine, 

 Bingöl İlinde Yürütülen Morkaraman I ve II alt projesi’nin Proje Liderliğini Atatürk 

Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Yılmaz’ a devredilmesine, 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda üst kurula sunulmak üzere oylandı ve proje oy birliği 

ile kabul edildi. 

 Mera sorununun bir çözüme ulaşmadığı 

 Keçilerde doğum ağırlığı ve 90. Gün ağırlığının alınması, geri kalan tartımların proje 

liderinin insiyatifine bırakılmasına, 

 Sakız Koyunu projesinin Prof. Dr. Türker SAVAŞ’ a aktarımına, 

 Islah değerlendirme çalışmalarından sağlanan ekonomik ve sosyal konular hakkında 

da AR-GE projesi talep edilmesine, 

 İvesi Koyunun Halk Elinde Islahı II’nin Proje Liderinin Deha Ali Deniz’ e 

aktarılmasına, 

 Afyon, Eskişehir ve Kütahya’ da yürütülmekte olan Pırlak ve Ramlıç ile Afyon’ da 

yürütülmekte olan Dağlıç projesine yardımcı araştırıcı olarak Dr. Özlem 

GÜCÜYENER HACAN’ ın katılmasına, 

 Zom Koyununun Halk Elinde Islahı II alt Projesinin Projesi Liderliğinin Nalan 

AKÇA’ dan Şahin TEZ’ e, Siirt Tiftik Keçisi Projesinin Liderliğinin Mehmet Emin 

VURAL’dan Birusk KESKİN’ e devredilmesine, 

 Amasya’ da yürütülen Karayaka 1, 2 ve Kıl keçisi ıslah projesine yardımcı araştırıcı 

olarak Prof. Dr. Mehmet KURAN ve Yrd. Doç. Dr. Ercan SOYDAN’ dahil 

edilmesine, 

 Antalya İli Kıl Keçisi ve Antalya İli Honamlı Keçisi Projesi’nde yer alan Doç. Dr. 

Ayhan ATA, Doç. Dr. M. Numan OĞUZ, Doç. Dr. Mehmet Şükrü GÜLAY’ ın 

projeden çıkarılması ve büyüme ile ilgili ölçümlerde sadece doğum ağırlığı ve 120. 

Gün canlı ağırlığının alınmasına, 

 Burdur İli Kıl Keçisi, Muğla İli Kıl Keçisi ve Burdur İli Honamlı Keçisi Projesi’nde 

yer alan Doç. Dr. Ayhan ATA, Doç. Dr. M. Numan OĞUZ, Doç. Dr. Mehmet Şükrü 

GÜLAY’ ın projeden çıkarılmasına, 



 Zir. Yük. Müh. Orhan KARADAĞ Balıkesir İlinde yürütülen Kıvırcık1 projesinin 

proje liderliğinin Dr. Mesut YILDIRIR’dan Abdullah Taner ÖNALDI’ya, Kıvırcık 2 

projesinin proje liderliğinin Dr. Mesut YILDIRIR’dan Halil İbrahim KUZ’a, Balıkesir 

İlinde yürütülen Merinos1 projesinin proje liderliğinin Zir. Yük. Müh.Tamer 

SEZENLER’den Cemal DAYANAKLI’ya, Bilecik İlinde yürütülen Kıvırcık 

projesinin proje liderliğinin Zir. Yük. Müh. Emre ALARSLAN’dan İsmail ÇOBAN’a, 

Balıkesir İlinde yürütülen Kıl keçi projesinin proje liderliğinin Zir. Yük. Müh.Orhan 

KARADAĞ’dan Mustafa YILMAZ’a, Kocaeli İlinde yürütülen Merinos projesinin 

proje liderliğinin Zir. Yük. Müh. Tamer SEZENLER’den İsmail ERDOĞAN’a, 

Balıkesir İlinde yürütülen Manda projesinin proje liderliğinin Dr.Mustafa 

KÜÇÜKKEBAPÇI’dan Canan DEMİRALP’a, Düzce İlinde yürütülen Manda 

projesinin proje liderliğinin Dr. Mustafa KÜÇÜKKEBAPÇI’dan Cihan ÖMÜR’e 

aktarılmasına, 

(Sonuç Raporlarının Devamı) 

Proje Lideri Tahir KARAŞAHİN “Kültür Ortamına Katılan Bazı Antioksidan 

Maddelerin İn Vitro Embriyo Gelişim ve Dondurma Üzerine Etkisi” 

 Projenin zenginleşmesi amacıyla ResponceSurface (cevap yüzeyi) testi önerdi.  

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Engin ÜNAY “Rasyon Çinko Miktarının Boğalarda Sperma Miktar ve 

Kalitesine Etkisi” 

 RasyonaZn eklenirse sperma düzeyinin artıp artamayacağı hususunda proje sonucunun 

bu soruya tam olarak yanıt veremiyeceği, daha fazla boğa ile denenmesi gerektiği 

belirtildi. 3 er boğayla 10 tekerrürlü bir şekilde uygulama yapıldığı,bu ortaya çıkan 2 

kata yakın farkın tek başına Zn ye bağlanmasının yanlış olduğu belirtildi. 

 Proje çıktılarının kenarda kalmaması,uygulamaya aktarımın yapılması belirtildi.  

 Farklı zamanlarda 3 boğadan alınan ejekülatınkovaryent değişkeni olarak istatistiki 

olarak eklenebileceği belirtildi.  

 Replikasyon olarak belirtilen değerlerin olduğu tablonun uyumsuz olduğu ve 2 kat 

değişikliğin Zn den değil tablodaki istatistiki farklardan kaynaklandığı belirtmiştir. 

Tabloların gruplara ve zaman değişikliğine göre tekrar düzenlenmesi talep edilmiştir. 

 Kullanılan Zn formları aynı değilse sunumda belirtilmesi gerektiği, 

 Hayvanlara göre bireysel sperma farklılığın olabileceği belirtilmiştir. 

 Boğaların daha önceki ejekülatlarının verilerinin kullanılması ile sonuçların farklı 

çıkabileceği ve güveniliriliğin farklı olabileceği belirtmiştir.  

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

TARSİM sunumu yapıldı. Vet.Hek.Ümit DALAN soruları cevapladı. 

II. Oturum (Sonuç Raporlarının Devamı) 



Proje Lideri Dr.Sadrettin YÜKSEL “Doğu Anadolu Kırmızısı (DAK) Tosunlarının 

Farklı Dönemlerde Verilen Kesif Yem İlavesiyle Merada Beslemenin Et Kalitesi Yağ 

Asidi Kompozisyonu ve Aromatik Bileşenler Üzerine Etkisi” 

 TablolardakiYield Grade gibi bazı İngilizce terimlerin Türkçe olarak yazılması, 

 Miyoglobin analizinin de bu tür çalışmalara konulması renk açısından çeşitlilik 

sağlayabilir. Raf ömrüne TBA analizi eklenebilir. 

 Yemlerin analiz sonuçları proje sonuç raporunda bulunmalıdır.  

 Çiğnenebilirlik, pişirme kaybı, su tutma kapasitesi, parlaklık ve rengin beslemenin 

üzerine etkisinin daha üzerinde durularak belirtilmesi gerektiği, 

 Besi performans sonuçlarının tabloya aktarılmadan karkas kalitesinin 

belirtilmemesinin sıkıntı yaratacağı, performans değerlerinin tabloya yansıtılması 

gerektiği, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Yrd. Doç. Dr. Serhat BÜYÜKLEBLEBİCİ “Farklı Sulandırıcılar ile 

Dondurulan Boğa Spermalarında İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirmeler “ 

 Yöntem karşılaştırılması gerekirken projede bireysel boğa karşılaştırılmasının 

yapıldığı,   

 Sonuçların grup karşılaştırılması şeklinde verilmesinin gerektiği, 

 Tabloların üstüne ortalama ve standart hata değerlerinin yazılmasının gerektiği, 

 Sperma motilite değerlerinin tekrar yorumlanmasının gerektiği, 

 Casa cihazının kamerası nedeniyle farklılık olabileceği, kamera değişikliği ile doğru 

sonuçların rahatça ölçülebileceği, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Dr.Deniz SOYSAL “Bozırk Sığırlarda Besi Performansı,  Karkas 

Özellikleri ve Et Kalitesinin Belirlenmesi” 

 Yemden yararlanma oranında sadece kesif yem dikkate alınmış, canlı ağırlık artışı 

üzerinde kaba yeminde etkisi vardır.  Yemden yararlanma değerlerinin sadece kesif 

yem üzerinde yoğunlaştığından kaba yemin de dikkate alınarak tekrar düzeltilme 

yapılmasının gerektiği,  

 Tabloların tekrar düzenlenerek kaba yemin de % sinin etkisini de eklemek gerektiği 

belirtti.  

 İki gruplu çalışmalarda harflendirme yapmaya gerek olmadığı,İnteraksiyonun önem 

durumuna göre tabloların değerlendirilmesi gerektiği, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Dr.Şükrü DURSUN “Yetiştirici Şartlarında Embriyo Transferinin 

Uygulana Bilirliğinin Araştırılması” 

 Sığırlarda teriminin başlıkta kullanılması gerektiği, 



 Çalışmanın kontrollü sürülerde devam arz etmesi gerektiği, 

Öneriler doğrultusunda projenin sonuç raporunun kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

06 MART 2013 ÇARŞAMBA 

III. Oturum  

Oturum başkanı: Prof. Dr. Orhan Karaca 

 

Proje Lideri Yalçın YAMAN “Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Bünyesinde 

Yetiştirilen Damızlık Koçların Spermatolojik Özelliklerin ve Kriyotoleransının 

Belirlenmesi” 

Sonuç raporunda gerekli düzenlemelerin yapılması ve hazırlanan raporun ATK toplantısına 

gönderilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Proje Lideri Murat ÜNAL “Saanen, Kıl Keçisi ve Melezlerinin Bazı Kıl Özelliklerinin 

Belirlenmesi” 

 Kaşmirin nasıl alınacağının yazılmasına, işlemin hayvanın kaşmiri akmadan 

yapılmasına, 

 Prof. Dr. Gürsel DELLAL ile projenin olgunlaştırılmasına, 

Öneriler doğrultusunda revize edilerek projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar 

verildi. 

Proje Lideri Dr.Ahmet Hamdi AKTAŞ “Kıl Keçisi ve Honamlı Tipi kıl Keçisi Oğlak ve 

Çebiçlerin Ekstansif Şartlardaki Büyüme Performansı Vücut Ölçüleri Kesim ve Karkas 

Özellikleri” 

Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri İbrahim HALICI “Süt emme dönemindeki Akkaraman Kuzularının 

Serbest Kuzu Geçişli Sistemle İlave Beslenmesi” 

Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Tülay CANATAN “Yetiştiricilik Şartlarında Suni Mera ve Entansif 

Beslenen Kuzuların Besi ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması”  

 1 yıl ek süre verilmesine, 

 Saman yerine Kuru ot ifadesinin kullanılmasına, 

Öneriler doğrultusunda projenin 1 yıl uzatılarak devamının kabulüne oy birliğiyle karar 

verildi. 

 

 



 

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Behiç COŞKUN  

 

IV. OTURUM (Devam Eden Projeler) 

Proje Lideri Tamer SEZENLER “Kıvırcık, Karacabey Merinosu ve Bandırma Koyun 

Irklarında Aşım Davranışlarının Belirlenmesi” 

 Ziraat Yüksek Mühendisi M. Akif YÜKSEL’in projeden çıkarılmasını, Ziraat Yüksek 

Mühendisi Emre ALARSLAN ve Ziraat Mühendisi Mustafa YILMAZ’ın projeye 

dahil edilmesine, 

 Kuzu ölüm oranlarında artış varsa alt yapıdan kaynaklanmaktadır, kısırlık oranı 

yüksek olduğu için eylül ayına alınmıştır, yoğunluk hangi yöndeyse ve asıl sorun 

buradaysa buna yönelim. 

 Kurum ATK kararını yeniden gözden geçirmeli ve konunun oylamaya sunulmasını 

teklif ediyorum. Sezon içerisinde tarih değişikliği yaptırarak koç katımına gidilmesi, 

 Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Hakan ERDURAN “Farklı Şartlarda Yarı-Entansif Koşullarda Yetiştirilen 

Kıl Keçisi Melezlerinin Verim Performanslarının Karşılaştırılması” 

 Projenin bundan sonraki gelişme ve sonuç raporlarında döl verim kayıtlarının da 

eklenmesine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Şaban IŞIK “Farklı Koyun Irk ve Genotiplerinin Sütten Kesilmiş 

Kuzularının Yapay Meradaki Büyüme Performanslarının Belirlenmesi” 

 Dr. Şeref AKSOYAK, Dr. A. Hamdi AKTAŞ ve Dr. Gürhan KELEŞ’in projeden 

ayrılması ve Şükrü DOĞAN ve Murat KÜÇÜKÇONGAR’ın projeye dahil edilmesine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Uğur DEMİRCİ “Süzek Yemleme Sistemi ile Meraya Ek Olarak Baklagil 

Yem Bitkileri veya Kesif Yem ile Beslemenin Kuzuların Büyüme Performansına ve 

Meraya Olan Etkisi” 

 Projenin isminde değişiklik yapılması gerekmektedir.  “veya” , “ve” olarak 

değiştirilmesine, 

 Projenin isminin değiştirilmesi, “Süzek yemleme sistemi ile meraya ek olarak baklagil 

yem bitkileri ve kesif yem ile beslemenin kuzuların büyüme performansına ve meraya 

olan etkisi” Olarak değiştirilmesine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 



Proje Lideri Dr. Şükrü DURSUN “Kangal Tipi Akkaraman Koyunları Süt Verimi ve 

Meme Özelliklerinin Belirlenmesi” 

 Proje takviminde 1 yıl ek süre ve Zir. Yük. Müh. İbrahim HALICI nın dahil 

edilmesine, 

 Meme ölçülerinin senede 2 kere alınmasına, sorunlu (meme başı fazla-kör meme-

lekeli gibi) memelerin de tespit edilerek eklenmesine, 

 Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Ali ATİK “Bazı Yerli Koyun Irklarımızın Yapağı Verim Özelliklerinin 

Belirlenmesi ve Lanolin Miktarlarının Araştırılması” 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

II. Oturum (Devam Eden Projeler) 

Proje Lideri Dr. Hülya HANOĞLU “Süt Karma Yemlerinde İn Vivo ve İn Vitro Olarak 

Sağlanan Enerji ve Protein Değerlerinin Karşılaştırılması” 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Tamer SEZENLER “Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi” 

 Ziraat Yüksek Mühendisi M.Akif YÜKSEL’in projeden çıkarılmasını, Ziraat Yüksek 

Mühendisi Emre ALARSLAN, Ziraat Mühendisi Mustafa YILMAZ ve Veteriner 

Hekim Cemal DAYANIKLI’nın projeye dahil edilmesine, 

 Darboğaz olarak koç katım tarihi ise sadece, daha önce aldığımız kararı buraya da 

uygulayalım  

 Kısır koyunların sürüden çıkarılarak ıslahın bu şekilde devam etmesine, 

 Bu genotiplerin kızgınlık dönemi her zaman aynı zamanda gösterip göstermediğini ve 

tekrarlanma derecesinin tespit edilmesine, 

 Östrus senkronize etme veya ovulasyonu uyarma yönünde bir çalışma yapılmasına, 

 Tohumlanmayan hayvanların hepsine sünger uygulayarak kısırlık miktarını 

düşürebilirsiniz, önerim 3. siklus da bunu gerçekleştirilmesine,  

 İki yıl üst üste gebe kalmayan hayvanlar sürüden uzaklaştırılmalıdır. 

 Akrabalı yetiştirmeyi önlemek içim gerekli tedbirlerin alınmasına, döl verim 

tablosundaki olumsuzlukların giderilmesi için koç katım döneminin tekrar ele 

alınmasına,  kızgınlık göstermeyen hayvanların kızgınlık artırıcı uygulamalar 

yapılması ve hayvanların beslenme durumunun gözden geçirilmesine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

 



Proje Lideri Erdoğan SEZGİN “Halk Elinde Yetiştirilen Hemşin ve Morkaraman 

Koyunlarının Yapağı Özelliklerinin ve Lanolin Miktarının Belirlenmesi” 

 Omuz- kaburga-butdan alınan yapağı numunelerinin ve diğer özellikler bakımından 

standart hataların aynı çıkmış olması düşündürücü bu yüzden bunların tekrar gözden 

geçirilmesinin uygun olacağına, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri İlke ÜNLÜSOY “Bazı Yerli Koyun Irklarında İnhibin B Geninin Yavru 

Verimine Etkisi” 

Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Reşit DEMİR  “İvesi Koyunlarının Süt Verimlerinin Artırılması Projesi” 

 Vet. Hek. Reşit DEMİR iş yoğunluğu sebebiyle Proje Liderliği görevini Zir. Yük. 

Müh. İrfan GÜNGÖR’e devir ederek yardımcı araştırmacı olarak projede çalışmasına, 

 Projeye makineli süt sağım sistemi alınmasına, 

 “İvesi koyunlarının seleksiyona dayalı olarak süt verimlerinin artırılması” olarak 

değiştirilmesine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Mehmet Emin VURAL “Güney Karaman ve Zom Koyunlarının 

Filogenetik Yapılarının Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi” 

 1 yıllık ek süre talebine, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Mesut YILDIRIR “Karacabey Merinoslarında Laktasyon Dönemi Besleme 

Koşulları ile Flushing Etkinliği Arasındaki İlişkiler” 

Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

07 MART 2013 PERŞEMBE 

 

I.Oturum (Devam Eden Projeler) 

Oturum Başkanı :Dr. Ahmet Hamdi AKTAŞ 

 

Proje Lideri Halil EROL “Erkek ve Kastre Edilmiş Ankara Keçisi Oğlaklarında Besi 

Performansı, Kesim, Karkas ve Bazı Et Kalite Özellikleri” 

 Proje isminden ‘edilmiş’ kelimesinin çıkartılmasına, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 



Proje Lideri Tamer SEZENLER “Marmara Bölgesi Şartlarında Uygun Bandırma 

Koyun Tipi Gelişme Çalışmaları” 

 Projenin 1 yıl uzatılmasına, 

 Yayın aşamasında görsel tablolardaki harflendirme hatalarına dikkat edilmesine  

Projenin 1 yıl uzatılması ve öneriler doğrultusunda projenin devamının kabulüne oy birliğiyle 

karar verildi. 

Proje Lideri Bekir GÖK “Kıl Keçisi ve Honamlı Tipi Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi 

Performansı, Kesim Ve Karkas Özellikleri” 

 Projeye Dr. Şükrü DURSUN ve Vet. Hekim Hüseyin BAŞ’ın dahil edilmesine, 

Projedeki personel değişikliğine ve projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ “Halk Elinde Manda Islahı Ülkesel Projesi” 

 Projede süt yağı düzeylerine de bakılması gerektiği,  

 Alt projeler kapsamında genetik çalışmalarında yapılmasının gerektiği,  

 Projede öncelikle sağlıklı kayıt tutmanın gerektiği, standart bir besleme planının 

ilerleyen zamanlarda projeye dahil edilebileceği,  

Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Yavuz HAN “Diyarbakır İli Halk Elinde Yetiştirilen Anadolu Mandasının 

Verim Ve Malakları Büyüme Özellikleri, -Lactoglobulin, K-Casein, Ve Prolaktin 

Genleri İle Süt Ve Bileşenleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması” 

Projedeki iş takvimi ve iş tanımındaki değişiklik teklifi ile projenin devamının kabulüne oy 

birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Vedat KARAKAŞ “Enstitüsü Şartlarında Yetiştirilen Yerli Kara ve Siyah 

Alaca Sığırlarının Süt Verimi ve Üreme Özellikleri İle İlgili SNP Panellerinin 

Oluşturulması ve Genotiplendirilerek Karşılaştırılması” 

Projede materyal sayısının artırılması sonucu yöntem ve proje isminin değişiklikleri teklifi ile 

projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

 



7 MART 2013 PERŞEMBE (8 Mart 2013’de görüşülmesi planlanan) 

Proje Lideri Kurtuluş GÖK “ProstaglandinlerleÖstrus Senkronizasyonu Yapılmış 

Siklusları Düzensiz, Embriyo Transferi Uygulamalarından Gebe Kalmayan Düvelerde 

β-Karoten, Cu +B12 Vitamini ve Se+E Vitaminin Reprodüktif Performans Üzerine 

Etkisi.” 

 Çalışmaların tamamlanabilmesi için 1 yıl daha ek süre verilmesine, 

 Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Dr. Hatice HIZLI “Anadolu Alacası Geliştirme Projesi” 

 Tüberküloz hastalığının tespitinde Tüberküloz testinin yanında Serolojik muayenenin 

de yapılmasına, 

  Dr. HaticeHIZLI’nın proje lideri olmasına, 

Öneriler doğrultusunda Projenin devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri Vedat KARAKAYA (İlkay DEMİRHAN’IN projesi) “Sığırlarda Görülen 

Bazı Kalıtsal Bozuklukların Tespitinde MultipleksPcr Optimizasyon İmkanlarının 

Araştırılması” 

 Proje liderinin Vedat KARAKAYA olarak değiştirilmesi teklifiyle birlikte projenin 

devamının kabulüne oy birliğiyle karar verildi. 

Proje Lideri ENGİN ÜNAY “Süt Sığırlarında Bazı Metabolizma Değerleri İle Döl 

Verimi İlişkisi” 

 Projenin isminin Süt Sığırlarında Besin Madde Tüketimi ve Bazı Metabolik Değerleri 

ile Döl Verimi İlişkilerinin Saptanması olarak değiştirilmesine,  

Oy birliği ile kabul edildi. 

Proje LideriMustafa KÜÇÜKKEBAPÇI  “Anadolu Mandasının Islahı” 

 Ara sonuç raporunun yazılması için 1 yıl ek süre verilmesi, proje liderliğinin Mehmet 

Akif YÜKSEL olarak değiştirilmesi, projeye Dr. Deniz SOYSAL’ın dahil edilmesine, 

Proje değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi. 

Proje Lideri Zeynel GÖÇMEZ “Sığırlarda Dondurulmuş Embriyolardan Embriyo 

Transferi ile Gebelik Elde Edilmesi” 

Projenin devamı oy birliği ile kabul edildi.  



Proje Lideri Yalçın YAMAN “Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü’nde 

Yetiştirilen Anadolu Mandası, Murrah ve Bunların Melezlerinde PrnpIn/Del 

Polimorfizmizminin Belirlenmesi” 

 Sekans işlemi için 06.2.1.90 bütçe kaleminde 1000 TL ek bütçe ile başlığın Bandırma 

Koyunculuk Araştırma İstasyonu’nda Yetiştirilen Mandalar olarak değiştirilmesine,  

Oy birliği ile kabul edildi.  

Proje Lideri Hülya HANOĞLU “Organik Sığır Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi, Organik 

Sistemde Üretilen Boz Irk Sığırların Karkas ve Et Kalitesi Özellikleri” 

Bilgi amaçlı sunum yapılmıştır. 

Proje Lideri Alper ÖNENÇ “Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, 

Morkaraman, Karayaka,   Anadolu Merinosu Koyunlarında Et Kalitelerinin 

Belirlenmesi” 

Bilgi amaçlı sunum yapılmıştır. 

 

























T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2013 YILI SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

04-08 Mart 2013 

05 MART 2013  

II. OTURUM 

1.SUNUM : “Keban Baraj Gölünde Alabalık Stoklama Yoğunluğunun Belirlenmesinde Curcumin 
Ellagik Asit ile Beslemenin Etkisi”  ALİ ATİLLA USLU(ESUAİ) 

Prof Dr Cemal TURAN  (Mustafa Kemal Ünv.) : Stok yoğunluğu çalışmasında her ay kafesten 
balık alınacak ve sizin örnekleme sayınız ile kafesteki balık azalır. Böyle bir stoklama çalışması 
yapılamaz. Sizin çalışmanız farklı bir çalışma olur.  

Kamuran PATRONA (Muğla Kültür Balıkçıları Derneği) : Bu maddelerin dünyada yaygın 
kullanımı varmıdır. Neden probiyotikler üzerine bir çalışma yapmadınız.probiyotikler dünyada 
yaygın olarak kullanılıyor. Böyle bir çalışma daha güncel olurdu.  

Ali Atilla USLU (ESUAİ): Biz projemizi bu bağlamda tasarladık buradaki maddelerde 
antioksidan özellikte.dünyada literatürlerde bu maddelerin kullanımı mevcut fakat Türkiye’de 
balıklar üzerinde hiç denenmemiş. 

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI (Adnan Menderes Ünv.):Kontrol grubu kullanacak mısınız ? 

Ali Atilla USLU(ESUAİ) :Evet kontrol grubumuz mevcut 

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI (Adnan Menderes Ünv.) : Bir çok parametre bakıyorsunuz ve neyi 
bulmak istediğinizi yazmamışsınız  

Ali Atilla USLU (ESUAİ): Projemizde balıklarda antioksidan seviyesini belirlemeyi 
hedefliyoruz. 

Prof. Dr. Güler EKMEKÇİ (Hacettepe Ün.): Curcumin yağda çözünen bir madde yemde nasıl 
kullanmayı planlıyorsunuz? 

Ali Atilla USLU(ESUAİ): Yem bize hazır olarak gelecek 

Doç. Dr.Ercüment GENÇ (Ankara Ünv.): İmmunolojik parametre koymamışsınız bu verilerle 
immunolojik belirleyemezsiniz. Ayrıca curcumin DMSO’ da ancak çözülebilir. Balıklara verilecek 
dozu oldukça önemli çünkü toksik özelliği mevcuttur 

Ali Atilla USLU(ESUAİ) :  Hocam size katılıyorum curcumin DMSO’da çözülebilen bir madde.  

Proje %43   oyla kabul edilmemiştir. 

 



 

2.SUNUM : “Karadeniz Kalkan Balığında Fotoperiyod ile Döl Alım İmkanlarının Araştırılması” 
HAMZA POLAT(SUMAE)  

Doç. Dr. Yılmaz EMRE (AKSAM) :Fotoperiyod oldukça önemlihakem görüşlerine iştirak 
ediyorum. Bu projeyi tek bir tankta yapmak sıkıntı olabilir. Birkaç perspektiften bakmak gerekiyo 
diye düşünüyorumve çalışmanın bir kaç tankta olması gerektiğine inanıyorum.  

Hamza POLAT (SUMAE): Bizim bu çalışmadaki hedefimiz üremeyi 2 yada3 ay önceye almak 
eğer süre denemeleri yapsaydık bir kaç tank kullanabilirdik.  

Mehmet ÇILBIZ(AKSAM) : Kullanılan ışık şiddeti miktarı önemli mi? 

Hamza POLAT (SUMAE):Evet önemli gün ışığını yayabilecek lamba kullanacağız. 

Güngör MUHTAROĞLU (AQUATEK) : Fotoperiyod süresince sıcaklık önemli mi ?  

Hamza POLAT (SUMAE):Eğer yetiştiricilik yaptığınız tür doğal yolla döl veriyorsa sıcaklık 
önemlidir. Biz bu projede döllenebilir yumurta almıyacağız bizim için önemli olan döllenebilir 
boya getirmek ki bunun için sıcaklık önemli değildir.  

Dr İlhan AYDIN (SUMAE) : üzerinde çalıştığımız tür elle sağım yapılan br türdür. Sıcaklığı 
arttırmadan mali sıkıntılara maruz kalmadan döl alım seviyesine ulaşmak bu metodla oldukça 
avantajlıdır. 

Proje %73   oyla kabul edilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.SUNUM : “Elazığ ve Malatya İllerindeki Gökkuşağı Alabalığı Kuluçkahanelerinin Biyo Teknik 
Özelliklerinin Araştırılması” Selahattin GÜRÇAY (ESUAİ) 

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA (Süleyman Demirel Ünv.): Yavru üretim başarısını önemli 
ölçüde etkileyen mikrobiyal kalite kriterine yer vermemişsiniz. Birde Elazığ ve Malatya illerinde 
pilot olarak hangi işletmeleri seçeceksiniz 

Selahattin GÜRÇAY(ESUAİ): 15 adet SKS’ye bağlı kuluçkahane var. Tesis sahipleriyle 
görüşülüp farklı boyutlarda bulunan kuluçkahaneler seçilecektir. Mikrobiyal açıdan 
kuluçkahaneler evet hassas alanlardır. Bu konu projeye eklenebilir. 

Ahmet ALP (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi): Söyleyeceklerim 
bir öneri mahiyetinde olacak. Fiziksel parametre ölçümleri haftalık / 2 haftalık şeklinde 
gerçekleştiriliyor. Artık günde binlerce kayıt yapan sensörler/cihazlar var. Fiyatı da gayet makul 
olan bu cihazlardan temin edilip fiziksel ölçümlerin daha sık yapılması verimli olacaktır. 

Dr. Ali ALKAN ( SUMAE ): Projenin başlığıyla içeriği arasında ciddi farklılıklar var. Bu 
boyuttaki projenin personel açısından da bakıldığında altından kalkılabilecekmidir? Bu projeyi 
mevsimsel yapmak projeye başka açıdan bakılmasını gerektirir. Ağır metal bakılıyor. Ağır metal 
kirliliği yoksa niye ağır metal bakılıyor? 

Selahattin GÜRÇAY(ESUAİ) : Üniversiteden bu konuda çalışmış projede görev alanlar var. 
Üstesinden gelme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Parametre konusuna gelince, 
onları hocamız belirledi.  

Proje %68 oyla kabul edilmiştir 

4.SUNUM :  “ Karadeniz Şartlarında Levrek (Dicentrarchus labrax, L.1758) Balığın Yumurta ve 
Larva Özelliklerinin Araştırılması” Zafer AKPINAR ( SUMAE ) 

Kamuran PATRONA ( Muğla Kültür Balıkçıları Derneği): Neden Levrek anaçlarını 
Karadeniz Bölgesinden temin etmediniz de Bodrum’dan, Milas’tan taşıma ihtiyacı hissettiniz? 

Zafer AKPINAR( SUMAE ): Anaç stoğu şuan birebirde olmadığı için proje kapsamına 
sokabilmek adına anaçlarla başlamadık. 

Prof. Dr. Cemal TURAN (Mustafa Kemal Üniversitesi): Yumurta getirmektense ıslah 
çalışmasının yapılması enstitü açısından doğru olurdu. 

Tacettin YILDIRIM (ESUAİ) : Projede yumurta özelliklerinin araştırılması olarak belirtilmiş 
ama bana taşımacılık yapılan bir proje gibi geldi. Teşekkür ederim.  

Zafer AKPINAR( SUMAE ): Taşıma yaparken yumurtayla beraber hastalığı da taşıyoruz. Bu 
açıdan bakmak lazım. 

Proje %53 oyla kabul edilmiştir. 

 

 



III.OTURUM 

5.SUNUM : “Kırlangıç Balığının Yetiştiricilik İmkanlarının Araştırılması” NAFİYE DÜLGER 
(SUMAE) 

Prof. Dr. İsmet BALIK (Ordu Ünv.): Proje daha çok yetiştiricilik üzerine ama biyoekolojik 
çalışmalar ağırlıkta ve bu tür bilindiği üzere ülkemizde nadir bulunan bir tür. Biyoekolojik 
çalışmalar için nadir olan bir türden yeteri kadar örnek bulmanız zor olacaktır.  

Tacettin YILDIRIM(ESUAİ): Bakanlık alternatif türlerin çalışılmasını destekliyor. Fakat neden 
kırlangıç , bu balık tüketime uygun mu?  

Nafiye DÜLGER (SUMAE): Çevresel koşullara dayanıklılığı ve adaptasyonu oldukça iyi ve aynı 
zamanda tüketime uygun bir türdür. 

Ali GÜNEY (DEMBİR): Kırlangıç balığı ekonomik bakımdan çok önemli bir tür. Bu türün 
çoğalması biz balıkçıları daha mutlu edecektir. 

Prof. Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ (KTÜ ) :Ülkemizin balık unu ihtiyacı yurt dışından karşılanmakta 
ve bu tür riskler yanında  cfsm ve fao’nun tavsiyesi var. Bazı hassas ve yok olma tehlikesi 
altındaki türlerin av baskısında kullanılan çevre türlerin bu tip üretimini gerçekleştirirsek av 
baskısını azaltabiliriz. Bu çalışmanın başarılı olması av baskısını azaltmak için iyi bir proje 

Prof. Dr.Cemal TURAN (Mustafa Kemal Ünv.):Biyoekolojik çalışmalar daha önce yapılmadı 
mı? 

Nafiye DÜLGER (SUMAE):Aysun hocamın bu tip çalışmalar yapmış fakat yayınlanmış bir 
makale bulunmamaktadır.  

Prof. Dr.Cemal TURAN (Mustafa Kemal Ünv.)  :Bu tür nesli tehlike altında bir tür o yüzden 
sadece yetiştiriciliğine önem verilmesinin daha doğru olduğuna inanıyorum.  

Prof. Dr.Aysun GÜMÜŞ(On Dokuz Mayıs Ünv.): Biz biyoekolojik çalışmalar yaptık avet ama 
arkadaşımız haklı bizim henüz yaptığımız bir yayın yok 

Dr İlhan Aydın (SUMAE): Gen Bankası için belirlenen bir türdür. Balıklandırma kısmıda teknik 
oturtulduktan sonra göz önünde bulundurulacaktır. 

Hamza POLAT(SUMAE): Bu türe ait yapılan ön çalışmalarla ilgili SUMAE yunus dergisinde 
yayınlanmıştır. 

Prof. Dr. İsmet BALIK (Ordu Ünv.): Proje daha çok yetitiriciliğie yoğunlaşmalı ve bu 
bağlamda projenin adı değiştirilebilir 

Proje %79  oyla  kabul edilmiştir 

 

 

 



  

6. SUNUM : “ Doktor Balıklar’ının Üreme Özellikleri Ve Yetiştiricilik Kriterlerinin 
Belirlenmesi” Dr. MAHİR KANYILMAZ (AKSAM) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUPINAR (Bingöl Ünv.) : Bu türün yayım alanı Afrika’ya kadar 
uzanmaktadır. Bingöl’de kaplıca sularının yakınlarında bol miktarda bulunmakta. Bu projeye 
istinaden bu türün kaplıca sularına alıştırılması eklenmesi kanımca faydalı olacaktır. 

Prof. Dr. Güler EKMEKÇİ (Hacettepe Ünv.): Bu türün yetiştiriciliğe alınabilmesi beni 
memnun etti. Daha önce bizde biyoekolojik çalışmalar yaptık bu bağlamda beslenme açısında 
sorun yaşayabilirsiniz.   

Ali KILIÇ (TAGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı):Bu tür Antalya’da var mıdır? 
Bir türü kaynağa yabancı bir yerde çalışmak yerine Sivas üniversitesi ile ortak bir çalışma 
yürütmenizin daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Ayrıca orada aktif olmayan bir hastalığın 
Antalya’da aktif olması mümkündür. Keza bu tür koruma altında bir türdür.  

Doç. Dr. Yılmaz EMRE (AKSAM) :Daha önce bu türlerin antalya’ya getirilmesi ve turizime 
katkısının bulunması amacıyla düşünceler gelişmiştir. Asıl tartışılması gereken bu balıklar 
gerçekten bir tedavi gerçekleştiriyor mu? Bu konuda Fevzi hoca açıklama getirirse sevinirim.  

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI (Adnan Menderes Ünv.) :Bu balığı uzun zamandır çalıştım. 
Kaplıcalarda bulunan bu tür sıcaklığa oldukça toleranslıdır. Bu yüzden bu tür için akvaryumda 
bile yetiştiriciliği çok kolaylıkla yapılabilir. Bu balıklar deri üzerindeki kalıntıları temizlediği 
dermatologlar tarafından belirtilmiş ve turizm için önemlidir. Bu türün bir ekonomisi var bizde bu 
tür için söz sahibi olmak istiyoruz. 

Tacettin YILDIRIM(ESUAİ): Gerçekten tedavi amaçlı yetiştirilecekse tedavi ettiğinin 
kesinleşmesi gerekir.  

Özkan ÖZBAY (ESUAİ): Sülük devlet hastanelerinde tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu 
balıklar içinde diğer ülkelerde böyle bir çalışma var mıdır? 

Mahmut AKYÜREK (BSMG): Su ürünleri yönetmeliğinin 10. maddesine göre bir türün 
avcılığının yasaklanması yetkisi sadece bakanlığa aittir. Sivas valiliği kamu oyu baskısıyla böyle 
bir karar almış olabilir ama bu karar bakanlık kararı ile olur ve bu türün avcılığı yasaktır. 

Doç. Dr.Ercüment GENÇ (Ankara Ünv.): Bir doktora çalışmasında jüri üyeliği yaptım. Orada 
yapılan hematolojik çalışmalarda insanlarla temas edilen balıkların kan parametreleri ile dışarıdan 
elde edilen balıkların kan parametreleri yani lenfosit düzenlerinde bir patojene gösterdikleri tepki 
açısından farklılık yoktur. Belki doktor balık olarak anılmasının nedeni budur. 

Dr. Mahir KANYILMAZ(AKSAM): Sedefin tedavisinde kullanılan etkin madde balıklar 
tarafından üretilmektedir. 

Proje %91  oyla  kabul edilmiştir 

 



 

7. SUNUM :  “Tr90 Bölgesinde (Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Rize, Artvin, Ordu) Kültür 
Balıkçılığının Durumu ve Tüketime Etkisi”  Gülsüm BALÇIK MISIR (SUMAE) 

Özkan ÖZBAY ( ESUAİ): Başlıkla kopukluk var projede. Bana sosyoekonomik proje gibi geldi. 
Vatandaş bu kadar çok sorudan sıkılabiliyor ve yanlış bilgi verebiliyor.  

Adem Yavuz SÖNMEZ ( Kastamonu Üniversitesi): Proje uygulama alanı, Türkiye’de balık 
tüketiminde önde olan bir bölge. İyi derecede bir reel sonuca varılacağını düşünmüyorum. Bu 
proje bakanlık değil de kalkınma ajansları tarafından desteklenmesi daha doğru olur diye 
düşünüyorum.  

Ertuğ DÜZGÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi): Anketlerin hangi sorular üzerine 
hazırlanmış olduğunu görmek isterdik. Bu çalışmayı İl müdürlükleri yapabilir fakat enstitü 
yakışan, daha bilimsel olan projeler olmalıdır.  

Gülsüm BALÇIK MISIR(SUMAE): Sunum da şuan bir problem var son hazırlanan hali değil. 
Bir talihsizlik oldu özür dilerim. Anketi bu yüzden gösteremiyorum. Ama enstitüden arkadaşlarla 
tartıştık ve verimli bir taslak çıkardık. Balık tüketimi Karadeniz bölgesinde yüksek miktarda 
denildi. Kıyı kesimden iç kesimlere gittikçe bile tüketim miktarında ciddi düşüş gerçekleşmekte. 
Bu genel bigiler doğru değil ve zaten biz de bu proje ile bu yanlışı ortadan kaldırmayı 
hedefliyoruz. 

Sabahattin KUTLU ( SUMAE): Bu çalışma bakanlığın öncelikli konuları arasındadır.  

Prof. Dr. Hatice TORÇU KOÇ (Balıkesir Üniversitesi): Böyle bir projede sosyolog ve 
ekonomistinde dahil olması gerekir.  

Dr. İlhan AYDIN (SUMAE): Durum nedir bilmiyoruz. Türkiye geneline ait bilgiler var ama 
bölgesel olarak herhangi bir tüketim bilgisi yok. Yerel işletmelerde üretilen balıkların tüketimi ne 
ölçüde onu ortaya çıkarmak amacındayız.  

Ertuğ DÜZGÜNEŞ(Karadeniz Teknik Üniversitesi):  Artık Türkiye geneli ya da bölgesel 
veriler değil, iller bazında tüketim tablosuna ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Proje %41 oyla kabul edilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



8. SUNUM :  “Karadeniz’deki Gırgır ve Trol Balıkçılığının Etkinlik Analizi”  Murat 
DAĞTEKİN  (SUMAE) 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ULUPINAR (Bingöl Üniversitesi): Anket kısa süreli olunca verim alma 
şansı çok düşük, özellikle yüz yüze anket yapılmazsa. Ayrıca verileri toplamakta zorlanacağınızı 
düşünüyorum.  

Murat DAĞTEKİN (SUMAE): Anket konusunda çalışmalarımız var. Biz doğrudan limana gelen 
herhangi bir tekneyle görüşmeyeceğiz. Tesadüfi sayılar tablosu oluşturup seçim yapacağız. Anket 
çalışmalarının ön çalışma olarak kullanılmasını düşünüyoruz. 

Şule VESKE (BSGM): SUBIS’ deki verilere güvenmediğiniz için kullanmıyorsunuz. TUBITAK 
verilerine güvenmiyorsunuz. Yaklaşık 1500 tekne var. Siz gırgır veya trol teknesi şeklinde nasıl 
ayırmayı düşünüyorsunuz?  

Murat DAĞTEKİN (SUMAE): Ayırımı yaparken kooperatifler ve il müdürlüklerinden 
yararlanacağız. Bizim hedefimiz gerçek anlamda trol balıkçılığı yapan tekneleri ortaya çıkarmak 
olacak.  

Yaşar GENÇ (SUMAE): Bizler sürekli takip halindeyiz. Ekibimizle gece saat 2’de – 3’te göreve 
çıkıyoruz. Bu verileri genel müdürlüğümüzle paylaşıyoruz. Fakat bu tekneler sürekli değişkenlik 
gösteriyor. 

Ali KILIÇ (TAGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı): Bir teknenin trol veya gırgır 
ruhsatı ayrımı yapılmıştır. Ancak bir teknenin tekne ruhsatı ayrı, avcılık ruhsatı ayrıdır. Trol 
teknesine sahip bir balıkçı hamsi avcılık ruhsatı alabilir. Tekne sayısına göre avcılık belge sayısı 
farklılık gösterebilir. Bu durum sizi yanıltmış olabilir. 

Prof. Dr. Vedat CEYHAN ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi): Örneklemeye temel teşkil edecek 
çerçeveyi daha doğru hale getirmek için uğraşıyor Murat Bey. Fakat mükemmeliyetçi bir yaklaşım 
var salonda. Hiçbir çalışma gerçeği tam olarak yansıtamaz. Salonda ankete karşı bir antipati var. 
Anket gerektiği gibi yapılırsa büyük ölçüde gerçeği yansıtır diye düşünüyorum.  

Proje %54 oyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. OTURUM 

9.SUNUM : “Olta Balıkçılığının Beyşehir Gölü Balık Stoklama Etkisi” FUAT BİLGİN 
(AKSAM) 

Prof. Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ (KTÜ ) :Projede kullanılan yöntem için bir literatür gereklidir. Bu 
yöntemle stok tahmini yapamazsınız. Herkes sportif avcılık yapıyoruz diye stokları tüketmektedir. 
Böyle bir çalışma gerekli fakat bu yöntemle olmaz  

Prof. Dr. İsmet BALIK(Ordu Ünv.) : Proje başlığında bir düzenleme yapılmalı ve sportif olta 
balıkçılığı denilmektedir.  

Ali KILIÇ(TAGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı):Beyşehir gölündeki olta 
balıkçısının duyarlılığını ölçtünüz.sorum şu siz bu projeyi bitirdiniz ve Beyşehir gölünde olta 
balıkçılığı yapanların duyarlı olduğunu projenizde bildirdiniz. 3 yıl sonra Beyşehir gölünde 
kurallara uymayıp bakanlık tarafından ceza verilen balıkçı böyle bir projenin yapıldığını ve 
kurallara uyduğumuzun raporlandığını beyan edecek mi etmeyecek mi? 

Timur DEMİR (ESUAİ): Avrupa ülkelerinde sportif olta balıkçılığı dersi verilmektedir. Bu 
projenin önemli olduğunu düşünmekteyim. 

Şakir ÇINAR (AKSAM): İlk olarak yapılan yayınlara ve literatürlere itibar etmeliyiz. İkinci 
olarak olta balıkçılığının populasyonlar üzerinde araştırma yapmamızın nedeni malum iç sular 
kooparatifler kiralanmakta ve belgeli ya da belgesiz olta balıkçıları tarafından bu alanlarda avcılık 
yapılarak geçimini buradan sağlayan insanlara zarar vermektedir. 

Prof. Dr. Ali İŞMEN (18 Mart Ünv.): Çalışmanın özünde stok çalışmasının yapılması önemli. 
Ertuğ hocamın dediği gibi böyle bir metot yok ve sizin kullanacağınız yöntem markalama 
yöntemidir. Stok çalışmasında iyi bir tahmin çok önemlidir. Bu projeyle amatör balıkçılığın 
etkisini araştırıyorsunuz fakat kayıtlı olmayan olta balıkçıları da var 

Fuat BİLGİN(AKSAM): Projemizde sportif kelimesini kullanmayıp sadece olta balıkçılığı 
belirtmemizin nedeni sportif kelimesinin hala tartışmalı olmasıdır. Çünkü sportif deyince balığı 
tutup tekrar bırakma eylemiyken olta balıkçılığı mevzuat gereği alması gereken miktarı 
almaktadır. Aslında Beyşehir gölünde rutin olarak stok belirleme çalışmaları yapmaktayız ve 
2011-2012 yıllarına ait verilerimizde mevcuttur.kayıtlı balıkçılar 2000 civarındadır fakat gerçek 
sayı bilinmemektedir. Anket çalışmalarımızda biz basit tesadüf örnekleme analizini kullanacağız.  

 

Proje %62  oyla  kabul edilmiştir 

 

 

 

 



 

10.SUNUM : “Doğu Karadenizdeki Avlanabilir Kalkan Balığı Stoklarının Triploid Bireylerle 
Desteklenmesi” HAMZA POLAT(SUMAE) 

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI(Adnan Menderes Ünv.)  :Çok iyi bir araştırma yapmadan 
balıklandırma yapmak bir katliam. Ancak yok olma tehlikesi altında olan türleri desteklemek 
mümkündür. Niçin triploid? Sizin anaçlarınız eğer aynı tabiattansa triploid yerine diploidte 
kullanılabilir. Başka bir yerden getirseydiniz anaçlarınızı triploid yapıp balıklandırma yapmanız 
mantıklı olabilirdi. 

Kamuran PATRONA (Muğla Kültür Balıkçıları Derneği): Daha önce diploid balıklarla 
balıklandırma yapmıştınız.o proje sonuçlandı mı ? O projenin sonuçlarına göre mi bu çalışmayı 
yapıyorsunuz? 

Hamza POLAT(SUMAE): Buradaki amaç avlanabilir balık stoğunu arttırmak. Balık ağlarında 
daha fazla kalkan balığı olsun istiyoruz.  

Kamuran PATRONA (Muğla Kültür Balıkçıları Derneği): Diğer projede stok artışı elde 
edemediniz mi? 

Hamza POLAT (SUMAE): Diploid balıklar zaten üreme şansı bulamadan avlanıyor. Dolayısıyla 
stok artışına etkisi konusu tartışmalıdır.  

Prof. Dr. Fevzi BARDAKÇI(Adnan Menderes Ünv.)  : Bu çalışma kalkan balığı populasyonun 
da azalmaya neden olmaktadır. Atılacak balıklar infertildir fakat dölleme rekabetine girecektir ve 
yumurta açılma oranında bir azalma olacaktır. 

Dr İlhan AYDIN (SUMAE): Biz davranış açısından bu türü inceledik. Bu balıkta gamet üretimi 
söz konusu değildir. Fakat diğerler türler için gamet oluşumu mümkündür. Ayrıca biz bir çok 
balıklandırma deneme çalışmaları yaptık. Diploid ve triploid bireyleri aynı tanka alarak 
davranışlarını inceledik. Balıklandırmada genetik çeşitliliği korumak adına etkin anaç sayısı şuan 
için yetersizdir. 

İstanbul Balıkçılar Birliği Başkanı : İstanbul’da  Sinop’tan bırakılan kalkan balığı sayesinde 
stoklarda artış olmuştur. Eğer zamanında bu balıklar için yeterli tedbirler alınsaydı önceki proje 
başarıyla sonuçlanırdı. Fakat şimdi stokların yeniden iyileştirilmesi için bu proje biz balıkçılar için 
oldukça önemlidir 

Ali KILIÇ(TAGEM İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı)Balıklandırma görevi 
bakanlığın görevidir. Bu yüzden enstitünün bu anlamda sadece araştırma yapması daha uygundur.  

Dr İlhan AYDIN (SUMAE): Biz denizi bir çiftlik olarak kullanacağız. Balıklandırma yapmak 
amacımız değil.  

 

Proje % 48  oyla  kabul edilmemiştir 

 



 

11. SUNUM: “Keban Baran Gölü’nde Bulunan Tatlı Su Midyesi ( Unioelangatulus eucirrus, 
Bourguignat 1860)’ın Biyo Ekolojik Özellikleri ve Ekonomik Olarak Değerlendirilebilirliğinin 
Araştırılması” Seçil GÜNEŞ (ESUAİ) 

Prof. Dr. Hatice Torcu KOÇ (Balıkesir Üniversitesi): Eğer yetiştiricilik yapmak istiyorsanız 
üreme biyolojisi ile ilgili de çalışma yapmalısınız. Bu verileri elde etmeniz gereklidir. Teşekkürler.  

Hasan ÇEVLİK ( DSİ): Keban, Karakaya gibi bazı barajlarda zararlı hale gelen zebra midye ile 
mücadele açısından projede bir yaklaşım olursa, biz DSİ olarak en azından lojistik desteği 
sağlayabiliriz. 

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL ( Tunceli Üniversitesi): Önemli gördüğüm ve geç kalınmış 
olduğunu düşündüğüm bir çalışma. Başarılar dilerim. 

Seçil GÜNEŞ(ESUAİ): Midye konusunda bölgemizde yapılan çalışmalar var, literatürde de var. 
Ancak mevsimsel olarak yapılmış, biyoekolojik özellikleri ile ilgili bir çalışma yok. 

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA ( Süleyman Demirel Üniversitesi): Balık için öngörülen bazı 
metodolojinin midye için de geçerli olduğu yansıtılıyor. Bu doğru değil. Ekonomik önemden 
ziyade ekolojik önem irdelenmelidir. Projeye bunlar ilave edilirse faydalı olur. 

Özkan ÖZBAY (ESUAİ): Her canlıya sadece gıda olarak bakmayıp, projede de belirtildiği üzere 
farklı sektörlerde nasıl kullanılacağının araştırılması ekonomik açıdan önemlidir ve yapılması 
gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. 

Proje %63 oyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. SUNUM: Eğridir Gölü’nde Hayalet Avcılık Materyallerinin Varlığı ve Etkilerinin 
Araştırılması” S.Oğuz KORKUT (AKSAM) 

Doç. Dr. Adnan AYAZ ( Onsekiz Mart Üniversitesi): Konu çok önemli. Göllerde ilk defa 
yapılacak. Bazı eksiklikler var. Yöntem açık olarak yazılmamış, ama konu oldukça önemli. 

Prof. Dr. Cemal TURAN (Mustafa Kemal Üniversitesi): Projenin bilimsel tarafı nerede 
anlamadım. Eğridir gölü gibi endemik türlerin yoğun olarak bulunduğu bir göle ağ bırakacaksın. 
Bu şekilde hayalet avcılığını sen yapmış olacaksın. Misina ağ zaten yasak. 

Prof. Dr. İsmet BALIK (Ordu Ünv.): İç sularda yapılan ilk proje. Önemli bir konu, araştırılması 
gerekiyor. 

Doç. Dr. Saadet KARAKULAK: Proje üç aşamalı. İlk aşamasında bize o bölgede ne kadar kayıp 
ağ aracının olduğu bilgisini verecek. İkinci aşamayı ona göre planlayabiliriz. Ama en önemlisi 
üçüncü aşamada gerçekleşecek. Bu kayıp ağ araçlarının ekosistemden toplanılması lazım. Çok 
önemli bir çalışma olarak görüyorum. 

Ali GÜNEY( DENBİR): Ben ayrı bir açıdan bakmak istiyorum. Eğridir gölünün tabanında 
kurşun açısından bir cevher var. Proje, gölün temizlenmesine yönelik olsaydı diye içimden 
geçiriyorum. Çünkü gölün dibinde Haliç’te olduğu gibi bir cevher yatıyor. 

Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ ( Karadeniz Teknik Üniversitesi): Aslında yapılması gereken 
hayalet avcılığın etkisinin araştırılmasından çok, acaba ekosisteme zarar vermeden nasıl devam 
edilir buna bakmak lazım. Bu konu yeni bir iş sahası bile yaratabilir. Yeter ki bakanlığımız bu 
konuya önem versin. 

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL ( Tunceli Üniversitesi): Monoflament ağlarla multifilament 
ağları karşılaştırırsanız belki daha iyi bir çalışma olur diye düşünüyorum. 

Proje %83 oyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.SUNUM :  “Bölge İç Rezervuarlarında (Hazar Gölü, Çat ve Keban Baraj Gölü)İndekslere 
Bağlı Olarak Verimliliğinin Tespiti ve MSY ( maksimum sürdürülebilir av)’ın Bölge Bazında 
Modellenmesi Üzerine Bir Araştırma” SALİH İLHAN (ESUAİ) 

Prof. Dr. Ali İŞMEN (Çanakkale Ün.): Metodolojide eksikler var. Avcılık zaman alan bir arazi 
çalışmasıdır. Bunu sadece tek bir gölde yapmanızı tavsiye ederim.  

Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ): Metodla ilgili danışman hocanızın neden MSY 
kullanılmamasıyla ilgili bir makalesi var. Bunu  görünce ilgimi çekti. Ayrıca zannedersem sadece 
kıyı uzunluğuyla yüzey alanına yönelik bir ilişkilendirme var.   

Salih İLHAN (ESUAİ): Evet kıyı uzunluğuyla yüzey alanına yönelik bir ilişkilendirme ve 
derinliğin çözünmüş katı madde ile ilişkilendirilmesi tahminleri MSY ile ilişkilendirilecek 

Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ): Ama siz bunu ilişkilendirirken bunu doğru olarak kabul 
ediyorsunuz ve bunu derin bir gölde kullandığınızda doğru sonuç vermeyebilir. 

Dr Ali ALKAN (SUMAE): Modellemelerde ağırlıklı olarak birden fazla model var. Hem doğal 
hemde baraj gölü var ve hangi modelin hangi göle uygulanması gerektiğinin iyi belirlenmesi 
gerekir. Bu göllerde balıkçılık faaliyetleri var. Bu ön denemelerde yapacak olduğunuz çalışmalarla 
verileri kullanarak oradaki balıkçılıkla ilişkilendirdiğinizde nasıl sonuç çıkıyor bunu test edebilme 
planınız var mı? 

Salih İLHAN (ESUAİ): Biz bu projeyle birlikte bu öneriyle geldik ve sahaya inip bizzat çalışmak 
gerekiyor. Ayrıca burada kullanacağımız bu modellemelerin hangi göllere uygulanacağını 
belirleyeceğiz ve açıkçası bizde merak ediyoruz 

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA( Süleyman Demirel Ünv.) : Ülkemiz şartlarında bu projenin 
gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Enstitünüz bu konuyu ele almak istiyorsa tek bir göle 
indirgemeli. Burada kullandığınız verimlilik indeksi çeşitlilik indeksidir. Bu proje 
gerçekleştirilecekse verimlilik indeksi seçilmeli ve tek bir göl seçilmelidir. 

Prof. Dr. Nuri BAŞUSTA (Fırat Ünv.): 3 gölün fazla olduğunu düşünüyorum ve mevsimsel 
olarak örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. 

Proje % 55  oyla  kabul edilmiştir 

 

 

 

 

 



 

 

14.SUNUM : “Eğirdir,Beyşehir,Uluabat ve İznik Göllerinde Su Sediman Yapısı İle 
Makrofit,Bentoz,Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerin 
Araştırılması” CAFER BULUT (AKSAM) 

Adem YAVUZ SÖNMEZ (Kastamonu Ünv.): Son zamanlarda ağır metallerin izlenmesinin 
mevsimsel izlenimi iyi sonuç vermemektedir. Balık örneklemesi sadece bir kez yapılmakta bunun 
arttırılması daha doğru olur diye düşünüyorum. Ayrıca referans istasyonunun belirlenmesi de 
önemlidir.  

Dr Ali ALKAN (SUMAE): Bu kadar çok sayıda örnekle böyle bir teknikle projenin yapılması 
imkansızdır. Hedefinizi ortaya koyarak çalışma konunuzu belirleyerek azaltabilirsiniz. 

Cafer BULUT(AKSAM): Gölün referans istasyonlarını seçtik. İş gücü noktasında ekip 
arkadaşlarımızla üstesinden gelebiliriz  

Hacer AKYÜREK(TAGEM): Eğirdir ve Beyşehir göllerinde ağır metale rastlamanız biraz zor 
aslında  

Cafer BULUT(AKSAM): Bu konuda medyada yanlış bir izlenim var ve biz bu kötü izlenimi 
silmek için bu projeyi hazırladık. 

Hatice TORÇU KOÇ(Balıkesir Ünv.): Bu çalışmayı 4 gölde yapıyor olmanız çok ağır bir iş 
yükü. Sadece 2 gölü almanız ve sonuçları görerek diğer 2 göle uygulamanız daha uygun olabilir.  

Proje % 57   oyla kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.SUNUM : “Çaça Balığı ( Sprattus sprattus Linnaeus, 1758)’nın Değerlendirilmesinde 
Alternatif Yöntemlerin Araştırılması”  Buket Büşra DAĞTEKİN (SUMAE) 

Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL (Tunceli Üniversitesi): Başlık pek algılanmıyor. Alternatif 
yöntemlerin belirlenmesi tabiri yerine alternatif işleme yöntemlerinin araştırılması şeklinde 
belirtilse daha mantıklı olur. 

Hüseyin SALİHOĞLU ( Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri Tarımsal Üretici Birliği): 
Proje çok iyi. Üretici birliği olarak destekliyoruz.  

Kamuran PATRONA ( Muğla Kültür Balıkçıları Derneği): Çaça balığı popülasyonunda ciddi 
artış var son yıllarda. Tüketime kazandırılması açısından böyle bir yöntemin uygulanması önemli. 
Benim ricam, gurme testi koyarsanız daha iyi olur.  

Ali GÜNEY ( DENBİR): Çaça balığının özelliği denizdeki diğer anaçları yediği bir balık. 
Balıkların yemini köfte yapmış olacağız anladığım kadarıyla. Tuhafımıza gitti bu durum. Bunun 
yerine palamutu istavriti işlemeniz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. 

Buket Büşra DAĞTEKİN(SUMAE): Bizim amacımız doğrudan değerlendirilemeyen ürünleri 
insan tüketimine kazandırmak. Palamut ve istavrit zaten tüketimde tercih ediliyor. 

Murat DAĞTEKİN (SUMAE): Çaça miktarında büyük bir artış var son yıllarda. Ama 
değerlendirme noktasında büyük bir sıkıntı var. Çok cüzi ücretlere balık unu fabrikalarında 
işleniyor ve 2011 verilerine göre 87000 ton gibi bir rakam var çaça balığının miktarı olarak. 
Ayrıca bu ürünü sadece iç pazara yönelik değil, ihraç edilmesine yönelikte düşünmeliyiz.  

Proje %60 oyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.SUNUM : “Hazar Gölü Planktonun Coğrafik Bilgi Sistemi İle Değerlendirilmesi”  Burcu 
ÇELİK (ESUAİ) 

Mustafa CEYLAN (AKSAM): Başlığın revize edilmesine ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. 
Birde örnekleme horizontal olarak yapılacak. Enstitümüzde yapılan doktora çalışmasında iznik 
gölünde vertikal örneklerde alınmış durumda. Sadece horizontal çekim Hazar gölü için yeterli 
olacak mı? Vertikal veriler eklenince CBS haritalandırmada ne gibi sonuçlar çıkacaktır?  

Burcu ÇELİK(ESUAİ): Vertikal çekimi de ekleyebiliriz ama iş yükü çok artıyor. 

Prof. Dr. Ali İŞMEN ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi): Dikeyde çekmek gerekir, 
katılıyorum. Bu kadar dar bir alanda plankton tür çeşitliliğinde bir değişiklik bekliyor musunuz? 
Biz denizde çalışırken geniş anlamda pek farklılık göremiyoruz. Sizin bu kadar dar alanda bu 
kadar çok istasyonda farklılık göreceğinizi düşünmüyorum. 

Burcu ÇELİK(ESUAİ): CBS için çok fazla veriye ihtiyaç olduğundan istasyon sayımızı fazla 
sayıda tuttuk.  

Prof. Dr. Ahmet ALP (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi): Modellemeye yer 
vermelisiniz diye düşünüyorum. Siz bazı fizikokimyasal parametreleri kullanarak plankton 
yoğunluğu hakkında ileriye dönük tahminde bulunabilirsiniz. Bence vertikal örnekleme ekleyip 
modelleme için birilerini projeye dahil etmeniz yararlı olacaktır. 

Doç. Dr. Murathan KAYIN (Tunceli Üniversitesi): Proje bölge için lüzumlu. Fakat ben farklı 
bir konuya değinmek istiyorum. Projelerde kullandığımız kelimelerin doğruluğunu iyi incelemek 
ve doğru kelimeyi seçme noktasında hassas davranmak gerekli. Örneğin bu projede artarda iki 
cümlede kullanılan tespit kelimesi yanlış kullanılmış. Tespit ispatlamak, tespit sabitlemek 
anlamına gelmektedir. Projelerde kullandığımız kelimelerin doğruluğu çok önem arz etmektedir. 
İngilizceye çevrildiğinde çok komik metinler ortaya çıkabilir. 

Proje %67 oyla kabul edilmiştir. 
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VI. OTURUM 

 

Proje lideri: Gökhan Karakaya 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje Adı: Göllerde Su Kalitesinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi 

Proje Kabulü : % 96 

Gelen sorular: 

Prof. Dr. Ahmet Alp (Sütçü İmam Üniv.): Hakem görüşüne katılmadığımı belirtmek 
istiyorum. Tür isimleri geçmiyor, türlerin yazılışı geçiyor. Türkiye’ de önemli bir eksiklik 
özellikle denizel olsun iç sular olsun, sürekli veri toplama sistemlerimizin olmayışı. Ve ilk 
önerim şu olacak; neden 24 ay? Biz bunu aslında rutin bir izleme, monitoring istasyonu 
olması lazım ve sürekli kayıt alması lazım. Belki bir proje ile değil de, su yönetimi ile ilgili 
birimlerin, DSİ, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Tarım bakanlığı gibi kurumların bu tür 
istasyonlara sahip olması lazım ve bunu sürekli yapması lazım, 2 yıl değil. Bir sonraki konu 
ise; projenin maliyeti Bu söylediğiniz şeyi 110000 tl ile nasıl yaparsınız bilmiyorum. Her 5 
metre de bir derinlikte örnek alacaksınız ve aşağı yukarı da 6-7 tane farklı parametre 
ölçeceksiniz. Her 5 metre de farklı prob kullanacaksınız. Diğer bir konu böyle bir çalışma 
yapıyorsanız su seviyesini belirleyici bir prob kullanmanız. Çalışmanız da böyle bir sistem 
yok. Diğer bir hususta; neden tek bir istasyon kullanıyorsunuz? Birçok dere girişi var, akarsu 
girişi ve çıkışı var burada farklılıklar oluşuyor, istasyon sayısının arttırılması gerektiğini 
düşünüyorum.  

Prof. Dr. Sedat Yerli (Hacettepe Üniv.): Çok yerinde bir proje teklifiydi. Gerçekte bizim iç 
sularımızda, kıyılarımızla birlikte izleme istasyonlarını kurmamız gerekliliğidir. Bunun en iyi 
örneklerinden bir tanesi Almanya’da görebiliyoruz. Endüstrinin en çok dominant olduğu 
yerler mutlaka, bu rakamlar bizde yok tabi ki. Dolayısıyla limnolojik izinler bir aşama daha 
ilerde devam etmiş oluyor. Maliyette düşük oluyor. Belki bu proje stratejik anlamda, ulusal 



anlamda kapı açar. Güney Marmara gölleri, göller yöresi gölleri, Keban baraj gölleri vb. 
yerlerde sürekli izleme alanının oluşturmanın kapılarını açar.  

Ali Alkan (SUMAE): Hakem görüşünde belirtilen tek istasyondan fazla noktada yapılmalıdır 
noktasında söz almak istedim. Böyle bir çalışma da önce tek istasyonda başlayıp, başarılı 
olunabiliyor olduğunu görüp, daha sonra çoklu istasyona geçilmesi görüşündeyim. Aksi halde 
başlangıçta çok istasyonda düşüncesiyle başlanırsa; sadece bol miktarda sensör için, üretilmiş 
bilgi için, para yatırılır ve her şey elde patlar diye düşünüyorum Bunun için tek istasyonda 
başlanılması, ve sensör seçiminde çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu işle 
ilgilenen çok firma var ve herkes kendi ürününü pazarlamak istiyor sonuçta bu da bizim 
yapmış olduğumuz ticari olarak üretilmiş olan sensörü kendi sistemimize adapte etmek. Birde 
metodoloji konusunda tam anlayamadığım ya da kaçırdığım bir nokta var Ahmet hocam sanki 
her 5 mt’ye sensör yerleştirileceğinden bahsetti, yanlış mı anladık? Yanlış değil mi? Tek 
sensör sistemi olacak ve kızaklı şekilde sürekli yukarı aşağı inecek. Peki bu her 5 mt. de bir 
durma süresi konusunda ne düşünüyorsunuz? Hareket halinde her 5 mt. de bir mi ölçüm 
yapacak, yoksa 5mt de bir belli bir süre durarak mı ölçüm yapacak? Çünkü bunlar özellikle 
iyon seçici elektrotlar kullandığınız zaman hareket hızınız bu ölçümlerin güvenirliliğini 
etkileyecektir. Bunları dikkate alırsanız daha iyi olur, başarılar diliyorum. Güzel bir çalışma 
olacağına inanıyorum. 

Gökhan Karakaya (ESUAİ): Hedef zaten portatif bir platform kurmak. Daha önce dünyada ve 
ülkemizde kullanılan sistemlere baktığımızda bizim kuracağımız sistem belki bodoslama 
olarak onlardan daha büyük. Ama amaç; öncelikle bizim bunu yapabileceğimiz, ne kadar 
panel gerekli, ne kadar güneş enerjisi var, hangi sürede ne kadar sürede yapabileceğimizi 
görmek için belki biraz daha fazla tesisat konusuna önem veriyoruz. Bu sistem kurulduktan 
sonra bu 24 ay süresi bittikten sonra bu sistemin kullanılmasına da devam edilecektir. 
Maliyet; şu an da dünyada kullanılan hazır sistem ücretlerine bakıldığında çok çok düşük. 
Bizim için en büyük maliyet; su kalitesini ölçecek cihazlar, yani problardır. Diğer güneş 
enerjisini sağlayacak sistemlerde diğer gruplarda fazla maliyete gerek yok. Birde güneş 
panellerine teknolojik olarak çok hızlı ilerlemesi, bugün şu anda aldığımız fiyat 1 ay sonra 
onun belki daha yarı fiyatında ve boyutsal olarak daha küçük boyutta olmasına da imkan var. 
Ali bey’in söylediği gibi tek bir sensör sistemi olacak, bu sensör sistemi motorla ve buna bağlı 
olarak motor sürücüsüyle kontrol edilecek. Her 5 mt de bir kullanacağımız sensörlerin ölçüm 
hızına bağlı olarak her 5 mt de bir bu prob duracak. Ve ölçüm tamamlandıktan sonra diğer bir 
5 mt ye ya da diğer mt ye inecek. Bunu sağlayacağız. Sedat Hocamın da dediği gibi daha ufak 
endüstriyel üretimler var. En son olarak da neden çoklu platform sistemi kullanmıyoruz; en 
önemli sebebi maliyeti. Ve özellikle Ali Bey’ in de dediği gibi ilk kısmı başardıktan sonra 
inşallah maliyeti de aşağı çektikten sonra, daha fazla portatif sistemler üreterek, kullanmaya 
çalışacağız. 

 

 

 



Proje Lideri: Gülden Arısoy 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje Adı: Karakaya Baraj Gölünde Su ve Sediment Örneklerinde Tarımsal Kaynaklı Pestisit 
Kirliliğinin Belirlenmesi 

Proje Kabulü: % 82 

Gelen Sorular: 

Ali Alkan (SUMAE): Cihazlarla ilgili bilginin doğruluğu nedir? Hakem görüşünde de 
belirtildiği gibi bir durum söz konusuysa bu ciddi bir sorun. İkinci husus; ölçmeyi denediğiniz 
pestisitlerin yarılanma ömrü en uzun olan hangisidir? Bu noktada bilgi sahibi misiniz? 
Üçüncü husus; pestisitler suda çözünürlükleri çok düşük olan, dolayısıyla sedimentte bunları 
takip etmeniz noktasında bir hedefe doğru yönelmeniz gereken bir durum, sedimentte 
yöneldiğinizde zamanda bu defa yarılanma ömrü devreye giriyor. Bu kurguyu iyi yaptıysanız 
çalışmanızda başarılar diliyorum. 

Ali Çankaya (SUMAE): Bir bitki korumacının en azından bu proje de bulunması ve ya 
işbirliğinde bulunulması, Ankara Zirai Araştırma ile de işbirliği yapılmasının uygun 
olacağının kanaatindeyim. Teşekkür ederim. 

Hüseyin Salihoğlu (Trabzon İç su Birliği): O bölgede ne kadar pestisit kullanılıyor, bunların 
tespit edilmesi ve bunların analiz yapılacak bölgeye etkisinin tespit edilmesinin doğru olacağı 
kanaatindeyim. 

Hacer Akyürek (TAGEM): Çalışmanızın başlangıcında bir etüt çalışması yaptınız mı, ya da 
orada kullanılan etkin maddeye sahip ilaçlar hakkında bilginiz var mı? Biliyorsunuz o bölgede 
ceviz ve kayısı var, onlarda kullanılan ilaçların etkin maddesi hakkında bilginiz var mı? 
Yapacağınız çalışmada belirlediğiniz istasyonlarda su ve sedimentte ilk sonuçları elde ettikten 
sonra, dönüp o istasyonun çevresinde zirai ilaç kullanılan alandan toprak numunesi alırsanız 
sonuçları size bilgi verecektir. proje bölgesinde yaşayan insanlarla bir toplantı yapıp özellikle 
çalışma takviminize tekabül eden zamanlarda, lütfen tanklara dikkat edin, yöre insanı tankları 
göl kenarında yıkarlar, ilaç kutularını göle atarlar. Uyarın, çalışmaya başlamadan önce 
arazinizi iyi tanıyın. 

Prof. Dr. Güler Ekmekçi (Hacettepe Üniv.): İnönü üniversitesinin biyoloji bölümün Karakaya 
barajında çeşitli pestisit çalışmaları oldu. Çalışmalarının devamına, ya da yayınlarına 
ulaşırsanız size katkı sağlar. 

Gülden Arısoy (ESUAİ): Danışman hocamız kimya mühendisi ve bu cihazı kullanan kişi. 
Ayrıca projede uzman arkadaşımız var. Bu cihaz 2 sene önce alınmış GCMS LCMSMS cihazı 
zaten madendeki bütçeyi yükselten miktar analiz için kullanılacak. Hazır ekstratlar 
kullanılacak. Yarılanma ömrü çok farklı gerçekten de kullanacağımız pestisitlerin yarılanma 
ömürlerine dikkate alacağız. Bu konuda da daha önce az çok araştırma yaptım. 



Prof. Dr. Muhammed Atamanalp (Atatürk Üniv.): Bu tür çalışmaların en tehlikeli ve en çok 
dikkat edilmesi gereken husus çalışmaların yayın kısmı. Çalışmaları yayınlarken, kamuoyuna 
sunarken daha dikkatli olunması gerekliliğidir. 

 

Proje Lideri: Kenan ALPASLAN 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje Adı: Keban Baraj Gölü Su Kalitesi ve Trofik Durumun Alansal ve Zamansal Değişimi 

Proje Kabulü: % 76 

Gelen Sorular: 

Doç. Dr. Yusuf Güner (Ege Üniv.): DSİ bu tip barajlarda, göllerde rutin izleme programları 
yapar. Sizin çalışmanızın bu programlardan farkı nedir? Detaylı bilgi aldınız mı? Sizin 
çalışmanızın bu programlara göre eksikliği nedir, fazlası nedir? Ne katkı sağlayacak? DSİ ile 
görüşüp bilgi aldınız mı? Teşekkürler. 

Kamuran Patrona (Muğla Kültür Bal. Der.): Su kalitesi projelerinin balıkçılıkla 
ilişkilendirilmesi gerekiyor. Keban baraj gölünde yetiştiricilik yapıyorsanız, bu çalışmaların, 
bu topladığınız parametrelerin kültür balıkçılığına etkisi nedir? Bunlarında ortaya çıkarılması 
gerekiyor. Oluşturulan veri tabanlarının balıkçılık faaliyetleriyle ilişkilendirilmesini 
istiyorum, bu tür çalışmalarında da projeye eklenmesinin iyi olacağı görüşündeyim. 

Kenan Alpaslan (ESUAİ): DSİ bu tür çalışmalar yapıyordur muhakkak ama biz süreklilik arz 
eden bir çalışma ile karşılaşmadık. Enstitümüzde bu çalışmalar ile veri tabanı oluşturmak 
istiyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               VII. OTURUM 

Proje Lideri: Şirin Firidin 

Yürütücü Kuruluş: SUMAE 

Proje Adı: Balıkçılık Yönetiminde Korumacı Genetik Yaklaşım: Mullidae familyası  

Proje kabulü : %53  

Gelen sorular: 

Şirin Firidin (SUMAE): Araştırmacı hakem raporuna cevaben; saha çalışmalarında ne ile 
karşılaşılacağı bilinmemekle birlikte hangi mullidae üyesi çıkarsa çıksın araştırılacağını, 
genetik çalışmaların ise en az 50 örnek ile yapılacağını ancak proje öneri formuna sehven 
yazılmadığını söylemiştir. 

Prof. Dr. Fatma Hatice Koç (Balıkesir Üniv.): Proje sunumunda 3 tür ve 1 alt tür olarak 
verilen mullidae familyasının Türkiye karasularında 2 adet lesepsiyen türünün daha 
bulunduğunu bunlarında proje dahil edilirse daha faydalı bir çalışma olacağı görüşünü 
bildirdi. 

Prof. Dr. Fevzi Bardakçı (Adnan Menderes Üniv.): Barbun ve tekir üzerine TÜBİTAK 
tarafından desteklenen bir projelerinin olduğunu ve sunulan bu projenin %80 oranında 
örtüştüğünü belirtti. 

Prof. Dr. Cemal Turan (Mustafa Kemal Üniv.): Projede sunulan tür hakkında kendisinin daha 
önce çalışmaları olduğunu bildirerek, yeni tekniklerin kullanılarak yapılan çalışmaların 
önünün açık olduğunu bildirdi. Araştırmacının türler hakkında yeterli bilgisinin olmadığını 
sunuda 4 farklı türün bulunduğu söylendiğini ancak Türkiye sularında 5 farklı türün 
bulunduğunu örnekleme yapabilmek için türlerin iyi tanınması gerektiğini, daha önce 
araştırmacının mullidae üzerine çalışılıp çalışmağı soruldu.  

Şirin Firidin (SUMAE): Çeşitli çalışmalarda 8 yıldır proje sorumlusu ya da projede yardımcı 
araştırmacı görevlerinin bulunduğunu bildirdi. Türlerin tanınması konusunda türleri tanıdığını 
biyoloji kökenli olduğunu ve 14 yıldır araştırma enstitüsünde çalıştığını ifade etti. Arazide 
yapılacak çalışmalarda çıkan tüm mullidae bireylerinin toplanacağını bahsedilen farklı türün 
bazı litaratürlerde çelişkiler olduğunu bu yüzden sunumda kullanılmadığını bildirdi. 

Prof. Dr. Sedat Yerli (Hacettepe Üniv.): Tüm taksonları içine alacak bir çalışma daha faydalı 
olur görüşünü bildirdi. 

Prof. Dr. Fevzi Bardakçı (Adnan Menderes Üniv.):  Bu projenin yapılmasının bir kısmının 
duplike olacağını düşündüğünü, ellinizde 20 yıl önceki otolitlerin mevcut olduğunu morfoloji 
çalışması yapılmasının düşünüldüğünü popülasyon düzeyinde yeni örnekleme yaparak her 
şeyi yapmak yerine 20 yıl önceki örnekleri değerlendirilmesinin daha uygun olacağını hem 
kendi devam eden projelerinin desteklemesi konusunda faydalı olacağını türler arasındaki 
genetik ilişkiyi ortaya koyan kısa ve faydalı bir çalışma olacağını bildirdi. 



Proje Lideri: Prof. Dr. Bülent Kaya 

Yürütücü Kuruluş: AKSAM 

Proje adı : Uluabat gölündeki su kirliliğine bağlı olarak sazan ve yayın balıklarındaki genetik 
hasar düzeyinin belirlenmesi 

 Proje kabulü :%75  

Prof. Dr. Güler Ekmekçi (Hacettepe Üniv.): Yararlı bir çalışma olacağı görüşünü bildirerek, 
bahsi geçen bölgede örnekleme için seçilen türlerin yanında yaygın avcılığı yapılan başka bir 
türün daha bulunduğunu bu türün de çalışmaya dahil edilmesinin daha faydalı olacağını 
bildirdi. 

Prof. Dr. Cemal Turan (Mustafa Kemal Üniv.): Kirletici olarak ağır metallerden 
bahsedildiğini ancak spesifik olarak bu ağır metallerin belirtilmesi gerektiğini belirtti. 

Prof. Dr. Şenol Akın (Gazi Osman Paşa Üniv.): Neden sadece yayın ve sazan balığı türlerinin 
seçildiğini sorarak çalışmaya başta türlerin çalışmaya katılıp katılamayacağını sordu. Yayın 
ve sazan balıklarının toleransı oldukça yüksek olmasının bu kirleticilerin genetik etkisinin 
izlenebilirliğini sordu. 

Prof. Dr. Fevzi Bardakçı (Adnan Menderes Üniv.): Ağır metal kirliliğinin yanı sıra başka 
kirleticilerin bulunmasından dolayı bulunabilecek genetik hasar ne şekilde sadece ağır metal 
kirliliği ile ilişkilendirilecektir sorusunu sordu 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulupınar (Bingöl Üniv.):  Karyotip bir çalışma ile daha iyi sonuç 
alınabileceğini belirtti. 

Ali Alkan (SUMAE): Sedimentteki kirleticilerin salt değerlerinin belirlenmesi değil de 
zamana bağlı değişimlerinin bakılması daha değerli olabileceğini belirterek, analiz 
sonuçlarının güvenilir olmaması durumunda başka hasarlara yol açabileceğini belirtti. 

Tacettin Yıldırım (ESUAİ): Su kirliliğine bağlı olarak genetik hasar düzeyinin tespit 
edilmesinde kirletici kaynaklardan uzak sularda görülen değişimlerin mevcut olduğunu önceki 
çalışmalarında karşılaşıldığını belirterek meydana gelen genetik hasarın kirliliğe nasıl 
bağlanacağını sordu. 

Doç. Dr. Yılmaz Emre (AKSAM): Tür seçimi karnivor olmasından dolayı olduğunu, Uluabat 
gölünde Carassius carassius’un populasyonunun. yükseldiğini bilindiğini gölün iyi 
tanındığını belirtti. Kirletici faktörlerin nerden kaynakladığını hakkında bir çok çalışmalar 
mevcut olduğunu ayrıca dün kabul edilen projede de Uluabat gölünde ağır metaller için 
çalışmaların yapılacağını belirterek bu çalışma ile entegre edileceğini belirtti. Seçilen 
istasyonlar özellikle Marmara denizine deşarj olan Hoca dere ve Nilüfer çayının buraya 
boşaldığı bir yer olduğunu burada bir yayın pop olduğunu bildiğini orada çalışmalar yaptığını 
yeniden yapılan tetkiklerde bu bölgede yayın pop. mevcut olduğunu belirledik. Gölün deşarj 
noktasında da bu balık türünün mevcut olduğunu ve bu türe talep olduğunu bilinmekte 
olduğunu söyledi. Bu bölgeye paralel olan ve temiz su kaynaklarından yayın balıklarının 



alınarak karşılaştırma yapılacağını bununla yetinilmeyip İznik gölünün daha az kirlendiğini 
litaratür kayıtlarından bilinmekte olduğunu karşılaştırmanın buradan yapılacağını belirtmiştir. 
Metal kirliliğinin yanı sıra başka kirleticilerin mevcudiyeti bilinmektedir bunları önceki 
çalışmalara ve literatüre bağlanacaktır. Eğer yoğun bir metal kirliliğine rastlanırsa deneysel 
anlamda bir çalışma yapılarak temiz bir kaynaktan alınan bireylerin bu ağır metale maruz 
bırakılarak bu hasarları da bireysel anlamda araştırabileceğimiz bir deneysel çalışma 
yapılabileceğini belirtti. 

Prof. Dr. Bülent Kaya (Akdeniz Üniv.): Uluabat gölünün kirliğinin yapılan çalışmalardan 
bilindiğini İznik gölünün ise kabul edilebilir düzeyde bir kirlilik olduğunu yine yapılan 
çalışmalardan bilinmekte olduğunu belirtti. Uluabat gölü doğal hayatı koruma vakfının 
grupladığı sanayi kirliliğinin yoğun olduğu belirlenmiş durumda olduğunu; sadece suda değil 
balıklar üzerinde de bu analizlerin yapılacağı için balığın ne ile aynı ortamda olduğunu ne ile 
bu hasarların olduğunu ortaya çıkarılmış olunacaktır. İlave test yöntemleri kullanılabilir. Şu 
aşamada kromozom düzeyindeki hasar laboratuvarımızda yoğun olarak kullanılan 2 teknikden 
bahsedildi. Metallerin, özellikle oksidatif hasar üzerindeki etkilerini bilinmekte olduğunu ve 
oksidatif hasar olup olmadığını belirlemek için genetik hasarlı olup olmadığını tespit 
edileceğini, oksidatif hasar olup olmadığını tespit etmek için bakteriyel enzimler 
kullanılacağını belirtti. Kromozomal hasarın, DNA hasarını pürinlerde mi pirimidinler de mi 
daha fazla hasar oluştuğunu tespit edilip bunların balıklardaki ve sudaki kirletici etmenlerin 
neden olduğunun tespit edilmesi sonuç olarak yeterli veriyi vereceğini belirtmiştir. 

 

Proje Lideri:  Erdem Memişoğlu 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje Adı: Birecik Baraj Gölü (Şanlıurfa) Balık Faunasının Belirlenmesi 

Proje kabulü :%83  

Hasan Çevlik (DSİ): Proje faydalı olduğunu ancak benzer bir uygulamanın DSİ de protokoller 
çerçevesinde bu işleri yürütülmekte olduğunu ancak barajlardaki artan sayı ve azalan personel 
sayısı nedeniyle yürütülemez hale geldiğini belirtti. Baraj göllerinde stok durumunun 
belirlenmesi konusunda işbirliği yapılabileceğini belirtti. 

Prof. Dr. Güler Ekmekçi (Hacettepe Üniv.): Etkileri saptayabilmek için baraj öncesi ve 
sonrası çalışmalar yapılarak farklar ortaya konulabilir geçmişe dair bir çalışmanın veya ÇED 
raporunun mevcut olup olmadığını sorarak eğer yok ise aradaki farkın ortaya konulmasının 
pek mümkün olmadığını belirtti. Kullanılacak av araçlarının yetersiz olmasının nedeniyle 
yeteriz fauna bulunduğunda baraj etkisi gibi görünebileceğinden örneklemede çok dikkatli 
olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca bütçenin yüksekliğinin nedeni soruldu. 

Prof. Dr. Ali İşmen (Ç.O.M.Ü.): Fauna çalışması yapılacaksa neden aylık örnekleme 
yapılacağını sorarak bölgede balıkçılık faaliyetinin bulunduğunu sunuda görüldüğünü bu 



çalışmanın içeriği genişletilerek av kompozisyonu gibi balıkçılık yönetimi açısından önemli 
verilerin ortaya konması gerekli değil midir? 

Tacettin Yıldırım (ESUAİ): Baraj göllerinde balık geçişlerine yer verilmemesi nedeniyle 
balıklar için  açık ceza evi haline geldiğini yapılacak çalışma ile bölgede yapılacak bilinçsizce 
balıklandırma çalışmalarının dışında net balık türlerinin olduğunu ortaya koyacaktır. 
Akarsuların göle katılım noktalarında elektroşok ile alınmasının mümkün olduğunu sadece 
açık alanda ağlar ile ticari türlerin yakalanacağını belirtti. Özellikle su katılım noktalarında sığ 
bölümlerde üreme döneminde yapılacak çalışma ile birçok türe ulaşılabilineceğini belirtti. 

Erdem Memişoğlu (ESUAİ): Araç kiralama maliyetinin ve çalışma sahasının uzaklığı 
nedeniyle konaklama yolluk tekne kirası gibi giderler yüzünden bütçe yükselmektedir dedi. 
Hakem görüşüne cevaben ise tür çeşitliliğinin azalması varsayımı yöre insanın ve balıkçıların 
yorumlarına dayanarak değerlendirildiğini belirtti. Projede bölge olarak kastedilen yerin 
Birecik baraj gölü bölgesi olduğunu zaten çalışmanın içerisinde de Birecik baraj gölünü 
besleyen ve bölgeye ait olan çaylar, dereler vb. su alanlarında da aynı çalışmaların 
yapılacağını çalışmanın sadece baraj gölünü kapsamadığını belirtti. Avlanma araçlarının 
yeterli miktarda olduğunu ve sunuda bahsedildiğini,  gerekli görüldüğünde temin edileceğini 
bildirdi. Ayrıca popülasyon çalışması yapan balıkçılık yönetimi bölümündeki arkadaşların 
projelerinin olduğunu ve şuanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ve dolayısıyla bu çalışmaya 
katkı sağlayamayacaklarını ve bu sebeplerden dolayı da bu çalışmayı yürütecek kişilerin 
fauna konusunda çalışmış kişilerden tür tespitinde deneyimli araştırmacılardan oluştuğunu 
belirtti. 

 

Proje Lideri: Dr. Ercan Küçük 

Yürütücü Kuruluş: SUMAE 

Proje adı: Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta Maxima)’nın Yetiştiricilik Tekniklerinin 
Geliştirilmesi 

Devam Eden Proje 

Araştırmacıya sunumunu yaptıktan sonra katılımcılar tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır. 

Toplantıda karar alınması gereken hususlar oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 



Proje Lideri: Dr. M. Ali Turan Koçer 

Yürütücü Kuruluş: AKSAM 

Proje Adı: Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kaynaklı Atıkların Azaltılması Üzerine Bazı 
Araştırmalar 

Devam Eden Proje 

Araştırmacıya sunumunu yaptıktan sonra katılımcılar tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır. 

 

  



VIII. OTURUM 

Proje Lideri: Timur Demir 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje adı: Adıyaman İli Çat Baraj Gölünün Alabalık Yetiştiriciliği Açısından, Su Kalitesinin 
ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi 

Devam Eden Proje 

Toplantıda karar alınması gereken husus oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Hasan Çevlik (DSİ): Faydalı bir proje olduğunu barajların hidrolojik verilerinin çok önemli 
olduğunun yanı sıra taşıma kapasitesi belirlenmesinde fosfor taşıma kapasitesinin ne olarak 
alınacağını sordu. 

Araştırmacı yapılan literatür çalışmalarında farklı seviyeler olduğu görüldüğünü bu barajdaki 
seviyenin ölçülüp su ürünleri kontrol yönetmeliğine göre belirleneceğini belirtti. 

Hasan Çevlik (DSİ): Yaygın olarak 60mg/m3 kullanılıyor ancak yakın zamanda yüzey su 
kalitesi yönetmeliğinin yayınlandığını orada trofik seviyesinin önem kazanıyor yönetmeliğe 
göre oligotrofik ve mezotrofik göllerin yetiştiriciliğe açılacağını, araştırma sonucunda 60 
çıktıysa veya 50 çıktıysa göl ötrofik demek olacağından göl yetiştiriciliğe açılmayacak 
demektir. Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yayınladığı yönetmelikte mezotrofik göllerin 
sınırı 30 mg/m3 olarak görünmektedir. Dolayısıyla araştırmacının bu sınırları çalışma başında 
belirlenmesi gerektiğini söyledi. 

 

Proje lideri: Eyüp Çakmak 

Yürütücü Kuruluş: SUMAE 

Proje Adı: Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta labrax)’nın Besin İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

Devam Eden Proje 

Toplantıda alınması gereken karar oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Doç. Dr. Kenan Güllü (Muğla Üniv.): Şuan elde ettiğiniz verilerle gökkuşağı alabalığının yem 
verim çalışmaları ile karşılaştırıldığında nasıl bir fark görüyorsunuz? 

Eyüp Çakmak (SUMAE): İthal yem kullanımı olduğu zaman canlı kaybı diğer yemlere göre 
daha az oluyor. Hatta canlı kaybı olmuyor. Gökkuşağı alabalığının damızlığında 
kullandığımız yemleri; Karadeniz alabalığı damızlıklarında kullandığımızda randıman 
alıyoruz ama o dönem içerisinde Karadeniz alabalığı için en ideal yemi geliştirmek gerekiyor. 

 



Proje Lideri: Dr. Bilal Akbulut / Eyüp Çakmak 

Yürütücü Kuruluş: SUMAE 

Proje Adı: Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi Geliştirilmesi 

Devam Eden Proje 

Doç. Dr. Yusuf Güner (Ege Üniv.): Suni tohumlamanın hangi safhasında mortalite olmuştur?  
Döllenme oranı ne kadardı? 

Eyüp Çakmak (SUMAE): Hormon uygulamasını tam yapamamış olabiliriz. Akabinde 
aldığımız yumurtaları yıkamak için süt kullanıldı, o da bir uygulama hasarı olabilir. 
Yumurtaları inkübe etmek için kapalı devre sistemine getirdik. Yumurtalar açılmaya 
başladığında kapalı devre de ki amonyak aşırı şekilde yükseldi biz bunu tahmin edemedik, 
suyun debisini arttırabilirdik  kurtarabilmek için ama olmadı, yumurtaların hepsini kaybettik. 

Pro. Dr. Güler Ekmekçi (Hacettepe Üniv.): Sibirya mersininin de çalışmalarınızda yer 
verdiğinizi gördüm. doğal olmayan bir tür olduğu için mevcut çalışmalarınızda v ileriki 
hedeflerinizde bu tür ile ilgili neler planlıyorsunuz? 

Eyüp Çakmak (SUMAE): Sibirya mersini isteyerek çalışılan bir tür değil. Adana da ki bir 
işletme bu türü getirdi ve bu türü çalışıyor bize de bu tür özel sektör tarafından ikili 
anlaşmalar neticesinde özel sektör projesi kapsamında getirilen yumurtaları açtık belli bir 
boya getirdikten sonra işletme sahibine geri verdik. Bizim Sibirya mersini ile ilgili herhangi 
bir çalışmamız yoktur. 

Dr. M. Altuğ Atalay (BSGM): Üreme alanlarında temel kirliliğin yanına çevresel faktörlerini 
de eklemek lazım, bunları biraz açarsanız hatta açtıktan sonra yazılı olarak bize bildirirseniz  
ufak tedbirlerle bu balıkların yaşam döngüsünde önemli kolaylıklar sağlayabiliriz hem 
mevzuat açısından hem de tedbiriler açısından. Ne kirliği, evsel atıklar mı, endüstriyel mi 
bunları daha detaylı bildirirseniz daha iyi olur. 

Eyüp Çakmak (SUMAE): Su kalite kriterlerine yönelik herhangi bir olumsuz bir durum yok. 

 

Proje Lideri: Nevim Birinci / Gökhan Karakaya 

Yürütücü Kuruluş: ESUAİ 

Proje Adı: Yukarı Fırat Havzası Yüzeysel Suların Kalite ve Yetiştiricilik Açısından 
Araştırılması 

Devam Eden Proje 

Araştırmacıya sunumunu yaptıktan sonra katılımcılar tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır. 

 



Proje Lideri: Serap Gelibolu 

Yürütücü Kuruluş: AKSAM 

Proje Adı: Çipura Yemine Farklı Oranlarda Eklenen Mannanoligosakkarit (MOS)’in Çipura 
(Sparus aurata)’lar da Büyüme ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri 

Devam Eden Proje 

Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez (Kastamaonu Üniv.): Bu çalışmalara benzer çalışmalar var, 
yapılmış doktora tezi var onların, bu çalışmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. 

 

Proje Lideri: Dr. İlhan Aydın 

Yürütücü Kuruluş: SUMAE 

Proje Adı: Balık Gen Bankası Oluşturulması İçin Ön Çalışma: Sperm Muhafazası 

Devam Eden Proje 

Araştırmacıya sunumunu yaptıktan sonra katılımcılar tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır.  

Ayça GÜVEN ve Osman Tolga ÖZEL’in projeye dahil edilmesi kabul edilmiştir. 

Proje Lideri: Soner Sezen 

Yürütücü Kuruluş: AKSAM 

Proje Adı: Türkiye İç Sularında Bulunan Bazı Aphanius Türlerinin (Aphanius mento, 
Aphanius villwocki, Aphanius sureyanus) Yapay Koşullarda Üreme Özelliklerinin 
Belirlenmesi 

Devam Eden Proje 

Araştırmacıya sunumunu yaptıktan sonra katılımcılar tarafından herhangi bir soru 
sorulmamıştır. 

 

 

 

Raportör: Doğan BAYKALER 

Raportör: Merve KARAKUŞ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP  



2013 YILI SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME 
GRUP TOPLANTISI" 4. GÜN TUTANAKLARI 

 
I. OTURUM 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 11 

Projenin Adı 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İstavrit Balığı (Trachurus 
mediterraneus Steindachner, 1868) Yetiştiriciliği  
TAGEM-10 / AR-GE / 19  

Yürütücü Kuruluş KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi, TRABZON  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
DOKBAŞ A.Ş. TRABZON  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı  Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 11 

Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Alternatif Türlerin Kazandırılması  

Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri  

Proje Süresi (Ay) 36  

Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01 Eylül 2010  

Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31 Ağustos 2013  

Toplam Proje Bütçesi 130.000 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
  Katılımcı görüşü olmadı. 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 12 
Projenin Adı Doğu Karadeniz Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Anaç Stok 

Yönetim Sistemi Oluşturulması Ve Biyoteknolojik Tekniklerin 
Uygulanması  

Yürütücü Kuruluş Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri Tarımsal Üretici 
Birliği  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Koruma Kontrol Genel Müd.  
Bandırma Hayvancılık Araşt. Enst. Su Ürünleri Böl.  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Hüseyin SALİHOĞLU  
Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri Tarımsal Üretici 
Birliği  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 7 
Projenin Ait Olduğu AFA TAGEM/10/ AR-GE / 18  
Projenin Ait Olduğu Program  
Proje Süresi (ay) 36 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01/09/2010  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 30/09/2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) - 
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Doç.Dr. Yılmaz EMRE (AKSAM): Değişik illerden ve değişik işletmelerden anaçlar getirildi. Bu 
anaçların veya kuruluşların sağlık sicilleriyle ilgili bir araştırma yapıldı mı ? Herhangi bir problem oluştu 
mu? 
 
Cevap :Biz başta 7 bölgeden materyal getirmeye karar verdik ancak 5 taneden getirdik 2 tanede 
hastalık ve tiploid olma şüphesi vardı oralardan almadık. Buna rağmen getirdiğimiz balıklardan bir 
kısmında hastalık tespit ettik ve o balıkları imha etmek zorunda kaldık. Elbetteki balıkları steril 
bölgelerden getirmeye çalıştık. 



Doç. Dr.Yusuf GÜNER (Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi):  Bu çalışmayı tüm dişi 
populasyonlar üzerinde yaparsanız daha iyi verim alırsınız. İlk önce dişileştirip daha sonra triploid 
yaparsanız verim artışının ikinci yıl itibariyle çok daha fazla olduğunu göreceksiniz. Et kaliteside 
bozulmamış olacak.  

Cevap: Mahalli ve kısa bir anket yaptık. Daha lezzetli geliyor psikolojik de olabilir bunu da bilemiyorum 
ancak triploidlerde gonad teşkil edilmediği için alınan yemlerdeki yağlar bağ doku arasında kaldığı için 
balığa lezzet vermiş olabilir. Bu da araştırılması gereken bir konudur. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 14 
Projenin Adı Kuzey Ege Denizi Paragat Balıkçılığında Temel Avcılık 

Parametrelerinin Belirlenmesi  
Yürütücü Kuruluş Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi  
Su Ürünleri Fakültesi  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar TAGEM  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Doç. Dr. Uğur Özekinci  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 8 
Projenin Ait Olduğu AFA  
Projenin Ait Olduğu Program  
Proje Süresi (ay) 24 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 1 Temmuz 2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 1 Temmuz 2013 
Toplam Proje Bütçesi (TL) 59.430 
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Yrd.Doç.Dr.Fahrettin YÜKSEL (Tunceli Üniversitesi): Paragat ile ilgili makale tarayacağımız zaman 
ilk önce baragat yazıyoruz daha sonra paragat yazıyoruz paraketa yazıyoruz  parakete yazıyoruz bir 
isim karmaşası var doğru nedir? Bir sorum daha olacak 8 farklı yem kullandınız bu yemlere göre de tür 
seçiciliğini yaptınız mı? 

Cevap: Paragat gerçekten bölgesel olarak farklı isimlerle anılıyor bu konuda yapılmış fazla çalışma 
yok asıl literatürde paragat olarak isimlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir standart oluşturulması 
gerekiyor. Aslında bütün av araçlarıyla ilgili bir standart oluşturulması gerekiyor. Yapmış olduğumuz 
çalışmalarda paragat olarak kullanırsak oturmuş olacaktır. 

Yemdeki tür seçiciliği ile ilgili bu çalışma devam ediyor. Daha sonra yayın olarak vereceğiz. 

Prof.Dr. İsmet BALIK (Ordu Üniv. Deniz Bilimleri Fak.): Benim sormak istediğim şu; derinliğe bağlı 
olarak denemeleriniz oldumu yani hedef türler, hedef dışı türler ve av miktarları arasında bir ilişki 
varmıdır? bunu denediniz mi ? ikinci bir husus bundan sonraki yapılacak olan benzer çalışmalara ışık 
tutması bakımından bunu da yapsaydık dediğiniz oldu mu muhakkak olmuştur bizimle paylaşır 
mısınız? 

Cevap: Derinlikle ilgili ince paragat  0-100 m arasında, kalın paragat ise 100-200 m arasında denendi.  
Bundan sonraki çalışmalar için benim önereceğim keşke olsaydı diyebileceğim teknolojiyi kullanmaktır. 
Şu an tubitak’a hazırlamış olduğumuz bir proje daha var. Hedef dışı avı azaltmaya yönelik neler 
yapabiliriz. Mesela iğnede böyle düzenekler var. Martıların ve kaplumbağaların yakalanmaması için 
farklı düzeneklerin deneneceği çalışmaların yapılması gerekiyor. 

Kamuran PATRONA : Bildiğim kadarıyla AB Ülkelerinde longline’ lara ciddi sınırlamalar da getiriliyor. 
Belirli standartlarda getirilmeye başlandı.  Bu çalışmanızda bunu da değerlendirdiniz mi ? Yani bir 



uyum gördünüz mü? Tabi ki Akdeniz için ben bunu söylemeye çalışıyorum oradaki standartlarla bir 
karşılaştırma yaptınız mı? 

Cevap: Paragatla ilgili yapılmış çalışma sayısı oldukça az. Kaç balıkçımız kullanıyor hangi tür yemleri 
kullanıyor.  İlk başlarken bilmiyorduk. Yani aynı limanda yan yana teknesi olan balıkçı var ikisinin 
kullanmış olduğu takım farklı ağlarda olduğu gibi yani av araçlarında olduğu gibi. Bu yönden 
değerlendirmeye gittiğimizde standart bir av aracı olmadığı için biz öneriler getireceğiz  yani 
kullanılması gereken iğne boyları hedef dışı tür avlanmaması için hangi iğnelerin kullanılması 
gerektiğini raporumuzda sunacağız.  

Doç.Dr Murathan KAYIM (Tunceli Ünv. Su Ürn. Fak.): İki tane sorum olacak yetiştiricilik bölümünde 
öğretim üyesi olmama rağmen merakımdan soruyorum.  Biraz önce ifade ettiniz,  derinliğe göre 0-
100m ile 100-200m derinlik belirttiniz bu zannediyorum bentik bölge, şimdi hedef dışı avcılık söz 
konusu özellikle deniz yıldızlarında olan bir şey bu. Paragatınız dip paragatı bunu pelajik  paragat 
olarak olarak  kullanamazmıydınız? Otomatik paragat diye bir şey var bunu kullanmayı düşündünüz 
mü? 

Cevap: En çok kullanılan dip paragatı. Bizimki dip paragatıydı. Pelajik paragat olarak kılıç paragatı var 
bölgede.  Deniz yıldızı yakalamamaya dair bir şey düşünürsek hedef dışı türü yakalamamak için 
iğnelerin üzerine zeminden bir miktar yukarı kaldırmak için mantar kullanacağız. Otomatik paragat 
kullanılabilir bu avcılığı daha da hızlandırır . 

Sabahattin KUTLU (SÜMAE): Çalışmanızda %40-48 oranında iğneler boştu.Yaklaşık %9 oranında 
doluluk var. Bu zamanlamayı değişik periyotlarda deneseydiniz bunun etkisini ölçme yoluna gitseydiniz 
belki daha da güzel olabilirdi. 

Cevap: Bu çalışmalara girdiğinizde çok fazla konu var. Bütçemiz belli ekip olması gerekiyor. 
Söylediğiniz gibi denemelerin yapılması hepsi ayrı bir konu 

SONUÇLANAN  PROJELER / No: 8 
 
Projenin Adı Eğirdir Gölü’ne Atılan Gümüş Balığı’nın (Atherina boyeri 

Risso, 1810) Besin Zincirindeki Etkileri  
Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü (Eğirdir Birimi)  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Su Ürünleri Bölümü  
Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su 
Ürünleri Mühendisliği Bölümü  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Dr. Meral APAYDIN YAĞCI (Su Ür. Yük. Müh.)  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü (Eğirdir Birimi)  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 11 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 Ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2010 
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12. 2011  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 118.183,000  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
 
Şenol AKIN  Meral YAĞCI’ nın  yerine sundu. 

Mümtaz TRAŞIN (Dokuz Eylül Ünv. Deniz Bilimleri ve Enstitüsü): Çalışmanız çok etkileyici. Tüm 
bu çalışmanın sonunda ekolojik bilgimize, mide içeriği analizlerine dayanarak standart yöntemlerle 



çıkarsadığımız sonuçlarla, sizin bu çok pahallı yöntemleri kullanarak kıyaslama yapabilecek misiniz? 
Çok şey denemişsiniz bunların katkılarını alabilseydiniz çok iyi olurdu. 

Cevap: Bu yöntem kolay bir yöntem. Hangisini kullanalım derseniz ikisi de bir arada kullanılabilir. Bu 
yöntem yutulan değil sindirilen yani enerjinin nereden geldiği konusunda bize fikir veriyor. 

Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA (SDÜ-Su Ürünleri Fak.): Eğridir Gölünde uzun süredir devam eden 
balıkçılık ve balıkçılık yönetimi problemleri var. Bu problemlerin arka planına bakıldığında bugün 
gündeme getirilen sudak ve gümüş balığı da var. Bu yapılan çalışmalar balıkçılık ve balıkçılık yönetimi 
sorunlarına katkı için yapılmış çalışmalara benziyor. Ben şunu öğrenmek istiyorum yaptığınız bu 2 
çalışmanın sonucunda Eğirdir Gölündeki fiili durumda baz alınarak avcılık problemlerini ortadan 
kaldırmaya yada azaltmaya yönelik ne katkı sağlayacak ne tavsiye edersiniz. Pratik bazı çözümler 
önerebilir misiniz?  

Prof. Dr. Ahmet ALP (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Ziraat Fak.): Bu projenin amaçlarından 
birisi gümüş balığı ile sudak balığının arasındaki ilişkileri ortaya koymak. Getirilen gümüş balığının 
aslında o kadar geçmişi yok biz bunun etkilerini hem izotop yöntemiyle hem de klasik yöntemlerle 
karşılaştırarak sudak ile gümüş balığı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedefledik. Proje lideri arkadaş 
bazı öneriler getirmiş buraya ama biz bunları çıkardık. Biz sonuçları veriyoruz ama balıkçılık yönetimi 
ile ilgili kararlar kişiler tarafından değil enstitüdeki yetkili kişiler tarafından hatta bir komisyonun karar 
vermesi gerekir ama biz bazı önerilerde bulunacağız ama bunların üzerinde çok tartışma olabilir. 

Doç.Dr Murathan KAYIM (Tunceli Ünv. Su Ürn. Fak.): Projenin ismine bakıldığında içerik başlığı 
yansıtmıyor. Başlık şu andaki mevcut çalışmanın sonuçları itibariyle %25 ini ifade ediyor. Besin zinciri 
dediğimiz zaman o balığın beslendiği şeyler değil aynı zamanda o balıkla beslenen canlılarında 
etkilenmiş olması lazım. “Eğirdir Gölüne Atılan Gümüş Balığının Beslenmesinin Besin Zincirine Etkisi” 
derseniz şablon oturuyor. 

DEVAM EDEN  PROJELER / No: 15 
Projenin Adı Ege Denizinde Balık Kafesleri Çevresinden Avlanan Doğal 

Ortam Balıkları ile Kafes Çevresindeki Su ve Sedimentin 
Bazı Veteriner İlaç Kalıntıları Yönünden İncelenmesi  
(TAGEM/ 10 / AR-GE /20)  

Yürütücü Kuruluş Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Prof.Dr. Emine BAYDAN  
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi  
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 8 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Sağlığı (A-09,O-Y)  
Proje Süresi (ay) 24+12 ay (Ek süre)  
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 20.07.2010  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 30.07.2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 126.857,74 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Prof.Dr.Ali İŞMEN (Onsekiz Mart Ünv. Su Ürünleri Fak.): Ege denizinde ‘kafeslerin çevreye etkisi’ 
adlı bir tubitak projesi yürüttük. Bu proje çok kapsamlı yapıldı. 2010 senesinde raporu tamamlayıp 
verdik. Balık etinde de ilaç kalıntılarını izledik. Ama kafesteki balıklarda. Siz kafes dışındaki doğal 
balıklara bakıyorsunuz değil mi suya ve sedimente de bakıyorsunuz. Çalışma zamanınızı ve akıntıları 
dikkate aldınız mı? Balıkların türleri çok önemli Bu balıklar sürekli orada bulunan balıklar mı? Bir çok 
değişken var. Sizin örnekleme yaptığınız gün, saat, dakika bile çok önemli. Doğal olarak sizin elde 
ettiğiniz sonuçlarda çok değişken bu konuda neler diyeceksiniz. 



Cevap: Aynı şeyler bizimde aklımıza takıldı. Örnekleme yapacağımız ayları belirlerken ilaçlamaların 
yoğun olduğu hastalıkların patlak verdiği soğuk ayları tercih ettik. Birincisi bu. İkincisi biz  mümkün  
olduğunca  kafeslerin çevresini esas almaya çalıştık ama ne kadar istikrar sağlar bilemiyoruz. Burada 
aylarımız bizim dört ay, o yüzden olası birinden kaçarsa birinin üzerinde yakalayabiliriz. Benim 
düşüncem burada en ciddi bulgu  sediment olacaktır. Sediment sabittir. Oksitetrasiklin için sediment 
çok iyi bir materyaldir. Oksitetrasiklin fiske olur, oradaki elementlerle bağlanır, kolay kolay çözülmez. 
Oksitetrasiklin tek  başına  güneş ışığında çok kolay dekompoze olur. Ama bunlara bağlandığı takdirde 
uzun süre kalır dolayısıyla diğer analiz sonuçları destekleyici, sediment daha ana bulgudur bizim için.  

Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA (SDÜ-Su Ürünleri Fak.): Bu proje 4- 5 kez bu komisyonun önüne 
gelmiş durumda tarihine baktığımız zaman. Ama hocamız ulaşılan sonuçlar yerine materyal metot 
konularında zamanımızı aldı. Öte yandan şöyle bir teknik sorunla karşı karşıyayız. Acaba valide 
edilmemiş doğrulanmamış metotlarla çalışıldı daha sonra onların validasyonlarıylamı uğraşıldı. Yoksa 
uluslararası kabul görmüş standart matotlarlamı çalışıldı, büyük bir sorun. Öte yandan balık deniliyor 
ben sadece Barbun balığını gördüm kafeslerin çevresinde. Hangi balıklardı bunlar. Bu projenin 
sonuçları hem toplumsal ilgi açısından hem Avrupa topluluğu ile su ürünleri ticareti açısından son 
derece önemli bir proje konumundadır. Dolayısıyla kafesin içindeki balıkta, sürekli ilaç alan balıkta 
konsantrasyon neydi,  rezidü neydi , arada sırada kafese uğrayan balıkta rezidü ne olmuştur bunların 
değerlendirilmesi lazım. Biz şunu görmek istiyoruz bu projenin sonucunda  sedimentte, balıkta şu 
değerler bulunmuştur, şu kimyasallar açısından. Bunlar sınır değerlerin üzerindedir. Balıkta şu 
değerler bulunmuştur, bunlar üzerindedir. Birde kafes içinde yetiştirilen 1,5-2 sene tutulan balıkta bu 
durum nedir. Konsantrasyon neydi. Projenin bu soruların cevaplarını bize vermesi gerekiyordu. 

Cevap: Herşeyden önce sizin materyal metot dediğiniz kısımlar bulgu, validasyon bulguları. Analitik 
bulgular. Yani bizim zamanımızın önemli bir kısmını alan ki siz kendinizce ön yargılı bir çıkarım 
yapıyorsunuz kusura bakmayın biz zaten olaylara validasyonla  başladık. Yani karşınızda gördüğünüz 
gibi bir sürü etkin madde var onların her birinin yorumunu yapabilmek için öncelikle altını çizmek 
istiyorum validasyon konusunda çalışmış bir arkadaşımızın konuşmasını istiyorum. İkinci husus 
balıklarla ilgili teknecilerden yararlandık. Ve tabi neden Barbun? Balık çeşitliliği söz konusu olduğu 
zaman pikler değişiyor ve o nedenden dolayı her bir balığın kromotografisi çıkarılıyor. Bir validasyon 
yapmak için balığı spesifik seçmek gerekiyor ki ben biri üzerinden konuştum. Bunu da sonuç olarak 
salona ifade ettim. Yani dolayısıyla oldukça çeşitli farklı balıklar çıktı bu da bizim işimizi zorlaştırdı. 
Başında da söylediğim gibi bir sene yazışmayla uğraştık bir seneden sonra kimyasallarımızın gelmesi 
de zaman aldı. Aşırı bir özveriyle çalışıldı, haksızlık edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Sonuç olarak  
oksitetrasiklin ile ilgili, florfenikol aminle ilgili , florfenikol ile ilgili tüm sonuçlarımızı söyledik. Dedik ki 
lodun üzerinde sadece 11c nin sedimentinde bulundu bunun ötesinde bulunmadı. Bulunmayanın 
rakamı verilebilir mi ? bulunanın rakamı verilir. Sonuç olarak bu sadece veteriner  fakültesi ve 
veterinerleri enterese etmemekte tüm insan sağlığını ve meslek gruplarını enterese etmektedir. 
Dolayısıyla bu bakış açısı ile yaklaşmanızın rica ediyorum.  

Kamuran PATRONA: Son derece önemli bir konu, biliyorsunuz ihraç edilen bir tür aynı zamanda iç 
tüketim açısından da değerlendirilen bir tür toplumunda çok hassas olduğu bir konu. Şimdi 
biliyorsunuz Tarım Bakanlığı aynı zamanda her yıl AB mevzuatları çerçevesinde özellikle balık 
çiftlikleri içerisinden alınan numunelerde katkı kalıntı programı uyguluyor. Birkaç yıldır da düzenli bir 
şekilde uyguluyor. Yasal mevzuatı da var. Bu katkı kalıntı sonuçları daha sonra AB denetçileri 
tarafından da değerlendiriliyor ve şimdiye kadarda bir olumsuzluk yaşanmadı. Çünkü çok üzerinde 
durulan konulardan bir tanesi. Bu rezidü katkı kalıntı programları ile ilgili sonuçları siz hiç 
değerlendirdiniz mi?  Bunları dikkate aldınız mı birinci sorum bu. İkinci sorum bu ağ kafeslere yaklaşan 
balıklar için belirli bir yasal mesafe vardır. Bu mesafeyi dikkate aldınız mı? Yani 250 metrenin içerisine 
avcılık olarak girmeniz söz konusu değil. Dolayısıyla ağ kafeslerden hangi mesafelerde bu numuneleri 
aldınız bunları bilmiyoruz. Referans noktalarınız var mıydı ? Bunlarla ilgili bir çalışmada yaptınız mı? 
Mukayeseler açısından. Burada Ali Hocamın söylediği gibi çok önemli bir faktördür bu çalışmada, 



akıntı kriterlerini muhakkak ölçmeniz gerekirdi. Sonuçları gerçekten çok dikkatli değerlendirilmeli 
paylaşırken de çok dikkatli olmalı. 

Cevap: Dediğim gibi yasal izinler bir sene sürdü, yaklaşma mesafesi de buna dahil. Onun ötesine 
gidemediğimizi söyledim. Yani daha diplere yaklaşamadık. Bunlar dosyalarda da var. Yasal çerçevede 
oldu her şey. Akıntı diyorsunuz ama yapılan çalışmalarda kesinlikle akıntı ile ilgili hiçbir bilgi yok. 
Benzer yurtdışı uluslararası çalışmalar var onlarda da akıntı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Eğer bulan varsa 
bana bilahare ulaştırmalarını rica ediyorum.  

 
DEVAM EDEN  PROJELER / No: 16  
Projenin Adı Farklı Seviyelerdeki Humik Asitin Kahverengi Alabalıklarda 

(Salmo trutta fario Linneaus, 1792) Bağırsak Bakteri Florası 
ve Balık Filetolarının Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik 
Özellikleri Üzerine Etkileri  

Yürütücü Kuruluş Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Prof.Dr. Muhammed ATAMANALP  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 3 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri İşleme  
Proje Süresi (ay) 18 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 19.07.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 19.01.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 126.500,00  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Projeyi Gonca Alak sundu. Katılımcı görüşü olmadı. 
 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 1  
Projenin Adı Sarıağız Balığı Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması  
Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Durali ERASLAN  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü Fakültesi 

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı  
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri  
Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği  
Proje Süresi (ay) 36Ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.07.2009  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 01.07.2012  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 141.950,00  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Yılmaz EMRE(AKSAM) : Bu balığın üretimi zaten yapılmaktadır. Üretimin Enstitü imkanlarıyla 
yapılmasını oya sunuyorum. 

ALINAN KARAR: Bu projenin enstitü imkanlarıyla devam etmesi oy birliği ile kabul edildi. 

 

DEVAM EDEN PROJELER / No: 17  



Projenin Adı Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Balık Populasyonlarının Üreme 
Biyolojileri, Populasyon Parametreleri ve Stok Analizleri Üzerine 
Bir Araştırma  

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su 

Ürünleri Bölümü  
Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

Proje Liderinin Adı Soyadı, 
Unvanı ve Enstitüsü 

Fatih GÜNDÜZ – Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL  

Projede görevli araştırmacı sayısı 9 
Projenin ait olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin ait olduğu program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje süresi (ay) 24 ay 
Proje başlama tarihi (gün/ay/yıl) 01/01/2013  
Proje bitiş tarihi (gün/ay/yıl) 31/12/2014  
Toplam proje bütçesi (TL) 88.000 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 

Katılımcı görüşü olmadı. 
 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 18  

Projenin Adı Göller Bölgesi Ova kurbağası Pelophylax ridibunda pallas, 
1771 (Rana ridibunda pallas, 1771) Stoklarının Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Turgay MEKE  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 11 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 67.230  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
  
Yrd.Doç.Dr.Fahrettin YÜKSEL (Tunceli Üniversitesi): Bu çalışmada Schnabel metodu 
kullanamaz mıydınız? 

Cevap : Çalıştığımız alan çok fazla  

 

DEVAM EDEN PROJELER / No: 19 
Projenin Adı Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesinin 

(Parapenaeus longirostris, Lucas, 1846) Stok Durumunun 
İzlenmesi ve Yönetimi   

Yürütücü Kuruluş Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Proje Eş Lideri Adı-Soyadı : Haşim İNCEOĞLU  
Su Ürünleri Mühendisi/Marmara Hayvancılık Araştırma 
Enstitüsü Su Ürünleri Bölümü-Bandırma  
Proje Eş Lideri Adı-Soyadı : Prof. Dr. Ali İŞMEN ÇOMÜ 



Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi 
Bölüm Başkanı  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 14 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri (A-09)  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 36 Ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 341.500 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR 
 
Balık Avcıları Birliği Başkanı: Teknenin hızı çok önemlidir. Tekneyi kullandığınız hızla yapacağınız 
hedef dışı avcılık çok artar. Teknenin hızı düştüğü zaman hedef dışı avda önemli miktarda 
düşmektedir. Karides avcılığının belli bir hızı olması gerekiyor bunu da dikkate alsanız iyi olur. 

Sabahattin KUTLU (SÜMAE): Algarna haricinde özellikle Güneydoğu Marmara’ da  manyatla da 
avcılık yapılmaktadır. Manyatla ilgili bir çalışmanız olmadı mı? Karabiga civarında oluklu karideste var. 
O bölgede dağılım nasıl? 

Cevap : Hızla ilgili yorumunuz tamamen doğru. Biz standart bir hız kullanıyoruz 2 knot. 

Diğer soruya gelirsek biz sadece algarna ile ilgili avcılığa hedeflendik. O yüzden manyata 
girmedik. Karabiga bölgesindeki değişimler ise sonuç raporunda belirtilecektir. 

Mustafa ZENGİN (SÜMAE):  Tuzla ve civarında manyat özel bir avcılık biçimi. Ancak kıyı manyatı 
değil derin su manyatı. Üç av aracını değerlendirdiğimizde by catch anlamında en uygun av aracının 
manyat olduğunu gördük.  

ALINAN KARAR: Projenin bir yıl uzatılması oylandı ve kabul edildi. 

 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 20  

Projenin Adı Batı Karadeniz’de (Sinop-Cide (Kastamonu)) Dağılım 
Gösteren Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina (Linnaeus, 
1758 )) Stoklarının Tahmini Üzerine Bir Ön Çalışma 
(TAGEM/HAYSÜD/2011/09/02/05)  

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Trabzon  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü  

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Ordu Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi  
Kastamonu-Sinop Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd.  
Bölgedeki balıkçı kooperatifleri  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Murat DAĞTEKİN Su Ürn. Yük. Müh. SUMAE  
 

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 9 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 30 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01/01/2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 30/06/2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 259.000,00  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 

Katılımcı görüşü olmadı. 
 



SONUÇLANAN PROJELER / No: 3  
Projenin Adı Antalya Körfezi Dip Trol Avcılığında Hedef Dışı Av 

Kompozisyonları ve Oranlarının Belirlenmesi  
Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar - 
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Doğuş TAN/Su Ürünleri Mühendisi  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim 
Enstitüsü Müdürlüğü  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 7 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2012  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 61.500,00  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
  
Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (K.T.Ü. Sürmene Deniz Bil. Fak.): Kullandığınız av aracı ne avlamaya 
yönelik 

Cevap : Demarsal türleri yakalamaya yönelik.   

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (K.T.Ü. Sürmene Deniz Bil. Fak.): Grafiklerden birinde para eden her 
şey hedef av gibi değerlendirilmiş.  

Cevap: Biz tamamen balıkçının bakış açısına göre değerlendirdik.  

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (K.T.Ü. Sürmene Deniz Bil. Fak.): Sizin hedef türlerinizin arasında 
bakanlığın sirkülerinde avlanabilir boyun altındakiler varsa bunları da para ediyor diye alırsanız bir şeyi 
gözden kaçırırsınız. Iskarta dediğiniz sadece ezilmiş piyasada para etmeyen değil para etse de 
örneğin o mevsimde avlanmaması gereken balıktır. Buna dikkat etmeniz gerekir. Bir de bir yerde 
sayıca ve ağırlıkça değerler verdiniz. Ağırlık ve sayıca karşılaştırma yaparsak aradaki fark çok büyük 
oluyor.  Bakanlık ağırlıkça düzenleme yapıyor. Bunun ağırlık değil sayı bazına dönüştürmemiz lazım. 
Bu şekilde gelecekte büyüyecek miktarı güven altına almış oluruz. Ağırlıkça az ama sayıca çok 
avlarsak  stoğu bitirmiş oluruz. Her para eden şey hedef av değildir.   

Mustafa ZENGİN (SÜMAE) : Metotda şöyle dediniz, balıkçının pazara gidenine hiç karışmadınız 
sadece denize atacağınız türler üzerinde bu hesaplamaları ve değerlendirmeleri yaptınız değilmi 

Cevap : Evet ticari türleri de tekne üzerinde yaptık.  

Mustafa ZENGİN (SÜMAE): Total avın atılanı ve pazara gideni birlikte değerlendirilirse bir anlam ifade 
eder, onu göremedim. 

Cevap: Verilerimiz var sonuç raporunda bunları dikkate alacağız. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 21  

Projenin Adı Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus 
Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Tahmini ve 
İzlenmesi.  

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Ferhat DEMİROL Su Ürn. Müh.  
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin YÜKSEL  



Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 11 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 106.500 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA (SDÜ-Su Ürünleri Fak.): Kerevitlerde markalama metodunu 
varyasyonu nedir? sapması nedir? hiçbir çalışma yaptınız mı?  Keban Baraj Gölünde en iyi stok 
tahmin metodu bu mudur. 

Cevap: Markalama sadece Keban Baraj Gölünde değil bütün populasyon çalışmalarında en uygun 
yöntem olarak kabul ediliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Biz markalama daha doğrusu dağlama yöntemi 
ile yapıyoruz. Bu yöntem kısa süreli olarak canlıyı strese sokuyor bu konu ile ilgili denemeler yapmayı 
düşünüyoruz. Biz stok tahminini schnabell yöntemiyle yapıyoruz. Bunları daha sonra lesslie metodu ile 
karşılaştıracağız. 

Prof.Dr.Güler EKMEKÇİ (Hacettepe Üniv. Biyoloji Böl.): Yüsek oranda A.marmid’ e rastladınız canlı 
olarak çıktığında bunları gerimi bıraktınız? 

Cevap: Biz yakaladığımız balıkları geri bıraktık. Ancak balıkçı böyle yapmıyor, bunları canlı yem 
olarak kullanıyor. 

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (K.T.Ü. Sürmene Deniz Bil. Fak.): Markaladığınız balıkları nasıl 
izliyorsunuz? 

Grafiklerde çeşitli ilişkiler kurmuşsunuz her ilişkide bir hata var. Sanki her ilişkiyi aynı formda 
kurmuşsunuz. Populasyonda 2 erkeğe karşı 1 dişi var. Bunları diyebilmek için istatistik analiz 
yapmanız gerekir, bunu yaparak konuşursanız daha iyi olur. 

Cevap: K² testi uyguladık. Dişi birey üreme mevsimi boyunca av aracına ilgi göstermiyor. Bu yüzden 
sürekli erkek birey yakalıyoruz. Bu nedenle erkek birey fazla gibi görünüyor. Her iki erkeğe karşı bir 
dişi birey gibi görünüyor. Markalama konusunda; biz markalamayı Ekim - Aralık aylarında yaptık. Bu 
dönem av zamanı ve kabuk değiştirme dönemi değil.  

Prof.Dr. İsmet BALIK (Ordu Üniv. Deniz Bilimleri Fak.): Stokların izlenmesinde birim çabaya düşen 
av çok önemlidir. Pinterlere yoğun olarak giren A.marmid sizin av miktarınızı etkileyebilir. Bunu dikkate 
almanızda yarar var. 

Mustafa ZENGİN (SÜMAE): Analiz yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Birincisi bu türün 
kabuk değiştirme sıklığı nedir? Literatürde var diyorsunuz ama bu bölgede nedir? İkinci olarak boy-
ağırlık ilişkisinde, korelasyon katsayılarında r² yi, hangisi daha yüksekse onu almanız gerekiyor. En 
yüksek  r² neyse onu model almalısınız. Sadece bir şekille modelle bırakamazsınız. 

Cevap: İlişki çok az, çok zayıf bir ilişki var. 

Şakir ÇINAR (AKSAM): Erkek-dişi oranıyla ilgili sapmaları, bu işin ticaretini yapan insanların dişileri 
tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Biz markalama kullanmıyoruz çünkü bizde hastalık oldukça yüksek 
dolayısıyla bu modellerde habitatlar uygun olduğu için bu metodun seçildiğini düşünüyorum.  

Yrd .Doç.Dr.Fahrettin YÜKSEL (Tunceli Üniversitesi): Markalama metodu ile ilgili yurt dışında 
yüzlerce çalışma var. Biz bu metodun uygun olduğunu gördük. Yaptığımız ön çalışmalarda 
dağlamanın en uygun metot olduğunu gördük.  



Cevap: Biz markayı kaybolacak şekilde vuruyoruz. 

ALINAN KARAR: Mehtap KURTOĞLU’ nun projeye katılması oylandı ve kabul edildi. 

 
 
 
        Müh. Burcu ÇELİK                          Müh. Seçil GÜNEŞ                        Doç. Dr. Yılmaz EMRE              
               Raportör                                      Raportör                           Başkan 
 

 

 

II. OTURUM 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 22  

Projenin Adı Bandırma Körfezi İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımının 
Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Alpaslan KARA  
Yrd. Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 5 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri (A-09)  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 18 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 30.06.2012  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 79000 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
  

Katılımcı görüşü olmadı. 
 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 23 

Projenin Adı Posidonia oceanica’nın Taşıma Dikim ve Koruma Amaçlı 
Üretim Olanaklarının Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Doç.Dr. A.Cemal GÜCÜ - ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Coşkun Menderes AYDIN Akdeniz Su Ürünleri Araştırma 
Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 13 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01/01/2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 01/01/2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 60.900 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Kamuran PATRONA : Bu dikim çalışmalarını deniz alanında da gerçekleştirecek misiniz? 

Cevap: Yaptığımız denemeler sonunda getirdiğimiz anaçların hepsi öldü. 



Kamuran PATRONA: Tamam dikim çalışmalarını yaptınız sonuçta ne olacak devam ettirmelisiniz bir 
ayağı eksik.  

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 24 

Projenin Adı Batı Karadeniz’deki Demersal Balık Stoklarının Tahmini 
Projesi  

Yürütücü Kuruluş Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Dr. Mustafa ZENGİN, Doç. Dr. Saadet F. KARAKULAK  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 10 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 48ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 210 475 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 

Erdinç GÜNEŞ: Sunumla ilgili değil ama daha geniş çerçevede bu konuyla ilgili altını çizmek istediğim 
bir husus var. Enstitü olarak mevcut kapasiteyle bütün karadenizde bu çalışmalara yetişmeniz zor 
görünüyor. Biz balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğü olarak balıkçılığa bağlı verileri kodlamak 
üzere çalışmalar içerisinde bulunmaktayız. Veri toplama noktasında olsun su ürünlerine veri girişi 
olsun ciddi anlamda bir veri girişi oldu. Çok ciddi alt yapı çalışmalarımız sürmektedir. Daha güvenilir 
bilgilerle burada olacağız. 

Balıkçılıktan bağımsız verilerin toplanmasına yönelik olarak bu çalışmaların rutin haline 
getirilmesi ve bununla ilgili olarak üniversitelerle bir protokol kapsamında çalışmaların yapılmasını 
istiyoruz.  

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 25 

Projenin Adı Marmara Denizi’ne Giriş Yapan Lesepsiyen (Indo-Pasifik ve 
Kızıldeniz Kökenli) Balık Türlerinin Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Prof. Dr. Hatice TORCU KOÇ  
Engin KOCABAŞ- Mühendis  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 9 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri (A-09)  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 100.000 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Ömer TİRYAKİOĞLU: Lesepsiyen türlerin sosyoekonomik etkilerinin de incelenmesini öneriyorum. 

Cevap: Biz de öyle düşünüyoruz. Böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. 

Doç. Dr.Ahsen YÜKSEK (İstanbul Üniv. Deniz Bil. Ve İşletme Enst.): Şimdiye kadar yapılan 
çalışmalarda lesepsiyen türlerin bir etkisini gördünüz mü? 



Cevap: Marmara’da henüz lesepsiyen bulamadık. 

ALINAN KARAR: Sabri Caner ERASLAN’ ın projeye eklenmesi, Remzi Buğra ŞENGÜL’ ün 
projeden ayrılması oylandı ve kabul edildi.  

Projenin 2 yıl uzatılması oylandı ve kabul edildi. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 26 

Projenin Adı Çanakkale Boğazı’ndan Hopa’ya: Lüfer (Pomatomus 
Saltatrix) Populasyonunu İzleme Projesi  

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar İstanbul Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri 
Bölümü  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Dr. Elvan ATILGAN, Mühendis  
 

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 27 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri  
Projenin Ait Olduğu Program  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2013  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2015  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 329,100  
 
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 

Erdinç GÜNEŞ: Teşekkür etmek istiyorum . Lüferle ilgili kaynak sıkıntısı çekiyorduk. İç sularda da çok 
ciddi bir çalışma yürütülmektedir. Olgunlaştıktan sonra sunulacaktır. 

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ (19 Mayıs Üniv. Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.): Projenin sonuçlarını  
sabırsızlıkla  bekliyorum. Bu diğer çalışmaları tamamlayacak bütünleştirici bir çalışma olacaktır. Elde 
edeceğiniz populasyon parametrelerinin temelinde yaş olduğu için en uygun otolitle çalışacaksınız. 
NaOH ile muamele edişiniz sadece işinizi zorlaştırır. Sadece temiz su ve alkol kullanabilirsiniz. İkincisi 
yönteminiz, kalınlaşan otolit ile ilgili çalışmalarda kesit almayı benimsiyoruz. Ama bu belli bir yaştan 
sonra sizi yanıltır. İlk yaş halkasını kaçırırsınız. Yaşları tek kişinin değerlendirmesi daha doğru olur. 

Yrd. Doç. Dr. Mümtaz TRAŞIN (Dokuz Eylül Üniv.Deniz Bil. Ve Tek.Ens.): Lüfer  çok heyecan 
verici bir balık. Bir konuda itirazım var. Beslenme özelliklerinde çok  iddalı şeyler düşünmüşsünüz. 
Bunların hiçbirini yapmanız mümkün değil. Yapabileceğiniz tek şey balığın midesinde ne bulduysanız 
onu söylemek. Bölgesel farklılık, derinliğe göre farklılık mümkün değil. Eğer siz balığı, balık çıkış 
noktasından yada ticari balıkçıdan alıyorsanız yada oltayla avlanıyorsanız bunlardan beslenme 
alışkanlığıyla ilgili bilgi edinmeniz çok zor. Çünkü midesinde birçok besin maddesi çoktan eriyecektir. 

Cevap: Henüz uygulama yapmadık. O yüzden iddalı olmuş olabilir. Uyarınızı dikkate alacağım. 

Doç. Dr.Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ/Erdemli Deniz Bil.Ens.): Boy dağılımının çoğu yasal boyun altında  

Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK (İstanbul Üniv. Deniz Bil. Ve İşletme Enst.): Doğu ve Batı karadenizde 
ihtiyoplankton araştırmaları var. Özellikle yaz ve sonbahar döneminin başlangıcında batı karadenizde 
yumurtlama alanı  var. İhtiyoplankton  verileriyle de destekleyebilirsiniz.  

Cevap: Çok düşündük, katmak istedik. İş yoğunluğumuz zaten çok birinci yılı geçirip önümüzü görmek 
istiyoruz.  



Prof. Dr. Ali İŞMEN (Onsekiz Mart Üniv.Su Ürünleri Fak.): Gerçekten önemli bir konu, çalışmanın 
özünde üreme ve üreme boyu yatıyor. İhtiyoplankton ile desteklemediğiniz sürece çok sorun 
yaşarsınız. İkinci olarak materyal bulmada zorluk yaşayacaksınız. Çünkü bu balık göç eden bir balık. 
Üreme zamanı göç ediyor. Amerikada yapılmış çalışmalar var. Örnekleme konusunda o kadar çok olta 
balıkçılarından tutun gırgır balıkçılarına kadar örnekleme yaparak bu işi çözmeye çalışmışlar,  
histolojik çalışma yapmışlar. 

İlhan AYDIN (SÜMAE): Projenin bu kadar ilgi görmesi bizi mutlu etti. Devamında diğer pelajik türleride 
yapmayı düşünüyoruz. Balık alımında destek bekliyoruz.  

Erdinç GÜNEŞ: Uygun bir yolu varsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ (K.T.Ü. Sürmene Deniz Bil. Fak.): Varyasyonu az olan türlerde daha az 
örnekleme yapmalı. Örnek  büyüklüğünde dikkatli olmak lazım. 

Prof.Dr. Hatice TORÇU KOÇ (Balıkesir Ünv.Fen Edebiyat Fak.): Buna benzer bir çalışmaya adım 
atmıştık.  Bayağı bir yol kat etmiştik. Sponsorlarda sorun olduğu için yürütemedik.  Bizde bu projeye 
dahil olmak istiyoruz. 

Cevap: Komitemizde bu konuyu değerlendireceğiz.  

Mustafa  ZENGİN (SÜMAE): Lüferin güncel olmasının nedeni yürütülen kampanyalar.  Göç stratejisi, 
üreme biyolojisi çok önemli. Birlikte çalışmanın yararlı olacağını düşünüyorum. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 27  

Projenin Adı Saros Körfezi İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımının 
Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Alpaslan KARA  
Yrd. Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 4 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri (A-09)  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2013  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 132500 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
  

Katılımcı görüşü olmadı. 
 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 28  

Projenin Adı Doğu Karadeniz Kıyılarının Ekolojik Kalite Durumlarının 
Belirlenmesi ve Bentik Omurgasız Organizmaların Tür 
Çeşitliliği  

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Trabzon  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,  

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi,  
AZECOLAB Company*  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Dr. Nimet Selda BAŞÇINAR  
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Trabzon  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 15 



Projenin Ait Olduğu AFA A 11  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi (P-02)  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01/01/2013  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31/12/2015  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 121.000  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
  
Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA (SDÜ-Su Ürünleri Fak.): Çeşitli yerlerde indexler gündeme getiriliyor. 
Bu indexlerin hesaplanmasında  log2 yazılımı kullanılıyor  bu yanlış. Shannon indexinin orijinal halinimi 
modifiye edilmiş halinimi kullanacaksınız? 

Cevap: Bu indexi daha önce log2 olarak kullandık. 

Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA (SDÜ-Su Ürünleri Fak.): Doğal logaritma ln dir. 2 tabanına göre 
değildir , bu yanlıştır. 

ALINAN KARAR: Murat CAN ve Burak ÖZKAN’ ın projeden çıkarılması Elif KAYNAR ve 
Nigar ALKAN’ ın projeye eklenmesi oylandı ve kabul edildi. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 29  

Projenin Adı Karadeniz’deki Trol Balıkçılığını İzleme Projesi  
Yürütücü Kuruluş Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Biyoloji Bölümü  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Dr. Mustafa ZENGİN  
 

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 8 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri 
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 48 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2010  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 102 736 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Prof.Dr. İsmet BALIK (Ordu Üniv. Deniz Bilimleri Fak.): Minimum av boyu arttırıldıktan sonra tip 
trolünde torba gözü açıklığının değiştirilmesi söz konusu olabilir mi?  

Cevap: Bu çalışma durum belirleme çalışmasıydı. Elbette bu çalışma sonrası bazı somut önerilerde 
bulunacağız. Ancak balıkçı mantalitesi değişmedikçe sonuç değişmeyecek. Balıkçının eğitilmesi 
gerekli. 

Yrd. Doç.Dr.Deniz YAĞLIOĞLU (Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.): 
Trolcülerden daha çok sahilden olta ile yakalanan balıkların kalkan stoğuna daha çok zarar verdiğini 
düşünüyorum. Trolcülerin ağdan çıkan küçük kalkanları hızla suya attıklarını gördüm. 

Cevap: Çok doğru bir tespit. 

Kamuran PATRONA: Ticari balıkçılık sörveylerinde sadece trolden değil kalkan avlarını da dikkate 
alıyormusunuz ? Benim bildiğim kadarıyla Sinop ve Gerze yöresinde özellikle üreme periyodu olan 
nisan aylarında kalkan avcılığı var. Kaçak avcılık yapan balıkçılar Romanya Bulgaristan sınırlarına 
kadar gidip, çok yoğun kalkan avlayıp, bunları Türkiyeden avlanmış gibi gösteriyorlar. Sadece ticari ve 
balıkhane sörveylerinde bunları da dikkate alıyor musunuz? 



Cevap: Şu anda kalkan kıyı balıkçılığı ile ilgili başka bir çalışmamız var ve değerlendirme 
aşamasında. Dedikleriniz çok doğru. Biz sadece trol balıkçılığını çalıştığımız için sadece onu verdik. 

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin YÜKSEL (Tunceli Üniversitesi): Trol seçiciliği ile ilgili bir konuya dikkat 
çekmek istiyorum. Ege üniversitesi hocalarının yaptığı bir çalışmada trolden çıkan balıkların yaşama 
oranının çok  düşük olduğunu söylediler. Bu yüzden trol göz açıklığının değil de daha farklı önlemler 
alınmasını öneriyorum.  

Cevap: Bir AB projemiz var. Sadece ağ gözü açıklığı değil birçok faktörü zamanla paylaşacağız.  

Cihan TOSLAK: Doğu karadenizde trole açık alan ile kapalı alanda avın boy dağılımı arasında bir 
farklılık var mıdır?  

Doç. Dr.Aysun GÜMÜŞ (19 Mayıs Üniv.Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.):  Daha yüksek boy 
ortalamaları, daha yüksek biyomasa rastlandı. Ama çok enteresan ön bulgular da var. Özellikle 
avcılığa açık alanla ilgili ortaya konanlar tipik av baskısını göstermekle birlikte şaşırtıcı şeylerle 
karşılaştık. Mesela ilk eşeysel olgunluğun biraz öne çekilmesi veya büyüme oranlarının daha yüksek 
olması gibi bulgular bulundu. Bunlar daha sonra detaylıca karşılaştırılarak sunulacaktır. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 30  

Projenin Adı Balık Çiftliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Konumsal 
Analizi  

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu  

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Brimi  

Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Yahya ÇAVDAR, Ziraat Mühendisi, Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 10 
Projenin Ait Olduğu AFA (A-09) Su Ürünleri  
Projenin Ait Olduğu Program Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi  
Proje Süresi (ay) 24 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 62.000 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 

Katılımcı görüşü olmadı. 
 

ALINAN KARAR: Yahya ÇAVDAR’ ın yürütücü olması, İlhan AYDIN, Hüseyin SELEN ve  Elif 
KAYNAR’ ın  projeye dahil edilmesi Songül EKEN’ in çıkarılması, Tunay ŞEKER ve Kenan 
ALPASLAN’ ın projeye eklenmesi Sena METİN’ in projeden çıkarılması ve projenin bir yıl uzatılması 
oylandı ve kabul edildi. 

 
 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 31  

Projenin Adı Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik 
Öneminin Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Elazığ Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Özkan ÖZBAY Su Ürn. Müh. Elazığ Su Ürn. İst.Müd.  
Prof. Dr. Naim SAĞLAM Fırat Ünv. Su Ürn. Fak  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 15 
Projenin Ait Olduğu AFA Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar  
Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Genetik Kaynakları  



Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2012  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2014  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 150.000TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Soru: Projenin amacı ekonomi olmamalı. Zaten 4300kg civarında bir kota var.Ancak bu kotanın büyük 
kısmı aşılıyor. Ben yetiştirdim diye toplayıp kotanın çok üzerine çıkanda var. Hem bakanlıkta hem de 
sülüklerin bulunduğu yerde farkındalık oluşturarak korunması yönünde olmalı. Verbana türüne 
rastladınız mı? 

Cevap: Girdiğimiz sulak alanlarda bir tür bulduk. Önce bir görüntü verbanaydı. Biz bunu mikroskopta 
incelediğimizde bazı verbana özellikleri dışında özellikleri olduğunu gördük. Biz bunun medicinalis’e 
daha yakın olduğunu hissettik. Bu ya hibrit bir türdür yada ülkemizde bulunmayan bir tür olabilir. Biz 
bunu sağlama alabilmek için Amerika’ya gönderdik. Gen testleri sonuçlandığı zaman daha sağlıklı 
rapor vereceğiz. Kota dediniz, orda bir hata var. Sorun kotanın gerçekleşmemesi, toplamda 400-600 
kğ bir satış var.  

Erdinç GÜNEŞ: Bunun ihracatı ile ilgili olarak kota miktarı geçen yıl 4000 kg’dı  bu doldurulamadı. Bu 
yıl 3000 kg olmasına karar verildi. Muhtemelen o kotayı da dolduramayacağız.  

Kamuran PATRONA: Sülükte tür çalışmasından ziyade stok çalışması yapılmalı ve kota ona göre 
belirlenmeli.  

Mustafa CEYLAN (AKSAM): Ülkemizdeki stok miktarının kotaları dolduramamasından ziyade 
gümrükten kayıt dışı sülük çıkışının varlığı ciddi bir şekilde ele alınmalı. Bir de Glossiphonia 
heteroclita’nın ismi 1999’da yapılan bir revizyonla Albo Glossiphonia heteroclita  olarak değiştirildi. 
Gerekçesi de albino özellik taşıması. Bu türü dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. 

Cevap: Bu konuyu biliyorum fakat iki isimde kullanılıyor diye biliyorum. Biz teşhisi resme göre değil tür 
teşhis anahtarına göre yapıyoruz.  

Fevzi BARDAKÇI: Türkiyede sülükle ilgili yapılmış pek çok çalışma var. Ben sizden şunu beklerdim. 
Şu ana kadar elde ettiğiniz sonuçlar, şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan farklı ne sunuyor. Projeyi 
yaparken bu örnekleri yurtdışına göndereceğinizi belirtmiş miydiniz? Moleküler analizleri Türkiyede de 
yapılabilir. Neden Türkiyeden birileri ile işbirliği yapmadınız. Sülüklerin yoğunlukları nedir kaçı bir 
arada bulunuyor bunları da görmek isterdim. Tür teşhisinde moleküler analizler şart. 

Sanırım sizin ekibinizde böyle bir donanım yok. 

Cevap: Sadece bir türde sorun yaşadığımız için moleküler analize ihtiyaç duyduk. Güneydoğuda 
fauna çalışması yok ilk defa yapıyoruz. Ayrıca sülük ekibinde yeterli kişi var. Prof. Dr. Naim SAĞLAM’ 
ın uzmanlığını kabul etmek gerek. Örnekleri göndermedim, bir tane de gen çalışıldı. 

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 32 

Projenin Adı Türkiye’deki Kahverengi Alabalık (Salmo trutta L.) 
Populasyonlarının Genetik Yapısının Mikrosatellit ve Dloop 
Sekans Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi 
(TAGEM/HAYSÜD/13/A-01/P-03/01)  

Yürütücü Kuruluş Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  
İşbirliği Yapılan Kuruluşlar   
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Oğuzhan EROĞLU  
Yük. Müh., SUMAE  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 9 
Projenin Ait Olduğu AFA Su Ürünleri  



Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Genetik Kaynakları  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2013  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2015  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 459.671  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 

Katılımcı görüşü olmadı. 
ALINAN KARAR: Burak ÖZKAN’ ın projeden çıkarılması ve coğrafik bilgi sistemlerinin 

projeden çıkarılması oylanarak kabul edildi.  

 
DEVAM EDEN PROJELER / No: 33  

Projenin Adı Göller Bölgesi Sülük Faunası ve Ekonomik Öneminin 
Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü  

İşbirliği Yapılan Kuruluşlar Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  
Proje Liderinin Adı Soyadı, Unvanı ve 
Enstitüsü 

Mustafa CEYLAN  
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 
Müdürlüğü  
Prof. Dr. Naim SAĞLAM  
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

Projede Görevli Araştırmacı Sayısı 12 
Projenin Ait Olduğu AFA Doğal Kaynaklar ve Çevre  
Projenin Ait Olduğu Program Su Ürünleri Genetik Kaynakları  
Proje Süresi (ay) 36 ay 
Proje Başlama Tarihi (gün/ay/yıl) 01.01.2011  
Proje Bitiş Tarihi (gün/ay/yıl) 31.12.2013  
Toplam Proje Bütçesi (TL) 131.935 TL  
 
PROJE İLE İLGİLİ SORULAR VE KATKILAR: 
 
Prof.Dr. Hatice TORÇU KOÇ (Balıkesir Ünv.Fen Edebiyat Fak.): Balık-sülük ilişkisini çalışmayı hiç 
düşündünüz mü? Bunların bazıları balıklarda parazit olarak yaşıyorlar. Böyle bir çalışma yapmayı 
düşünür müsünüz?  

Cevap: Bu konuda çeşitli çalışmalarımız var fakat hastalık bulaştırma konusunda spesfik bir 
çalışmamız yok.  

Erdinç GÜNEŞ: İhracatla ilgili bizim sorumluluğumuz bir yere kadar. 2011 yılında 1300kg ihracat 
yapılmış, 2012 yılında 1164 kg ihracat yapılmış kg fiyatı ise 1000 dolar civarındadır. 

Fevzi BARDAKÇI: Yoğunlukla büyüklük arasında ters orantı var. Bu bana göre çok kritik bir bulgu, 
sülük populasyonuyla ilgili önemli bir bulgu yakalamışsınız.  

Cevap: Konakçı çeşitliliği ve bolluğu populasyonun büyüklüğüne etki eden en önemli faktör. 
Dolayısıyla birim konakçıdan yararlanan sülük sayısını azalması onun kütle olarak fazla olması 
sonucunu doğuruyor.  

Özkan ÖZBAY: Karar alınması gereken hususlarda siz sülük çerçevesinin çıkarılması istiyorsunuz 
hocalarımız aynı kişi birim zaman yöntemi subjektiftir. Kişinin performansına bağlıdır. Bununla 
ekonomisini yapamazsın. Bense kullanıyorum. Siz beraber karar verdiyseniz hocam bana neden 
haber vermedi. Ben zaman zaman kullanıyorum fakat kullanılmayan yerde var. Almanya’da Prof.Dr. 
Naim SAĞLAM’ ın bir yayını var. Sülük toplama çerçevesi okey görmüş, onaylanmış. Aynı çalışmayı 
yapıyorum. ben kullanıyorum bir tezatlık yok mu? 



Cevap: Hirudo cinsi bireyler beslenmesi için bulunmuş olduğu ortamla konakçısı arasında en az 
1derece fark olması lazım ki sülük gelsin buna yapışsın. Ben sülüğün bu soğuk nesneye 
yapışmadığını gördüm.  

Sülük çerçevesi yönteminin projeden çıkarılması ve Ayşegül Sevim’in projeden çıkarılması 
oylandı ve kabul edildi.  

 
 
 
 
        Müh. Burcu ÇELİK                          Müh. Seçil GÜNEŞ                        Dr. M. Altuğ ATALAY              
               Raportör                                          Raportör                          Başkan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

04-08 MART 2013 

 

1. Sunum: 

“İç Batı Anadolu Bölgelerinde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-

Ekonomik Analizi” başlıklı projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Kadir ÇAPKIN sunmuştur. Sunum 

sonrasında katılımcılardan herhangi bir fikir paylaşımı olmamıştır.  

 

2. Sunum: 

“Doğu Karadeniz’de Avlanan ve Yetiştirilen Bazı Balıkların Tütsülenmesinde 

Tüketici Kabulünün ve Depolama Stabilitezesinin Belirlenmesi” başlıklı projeyi Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Sebahattin KUTLU sunmuştur. Sunun 

sonrası katılımcılardan fikir alınmıştır. Bunlar; 

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed 

ATAMANALP; “Projede asıl vurgu tütsü balığının ne olduğunun insanlara tanıtımı olmalıdır. 

Tütsü balığını bilen insan sayısı çok az ve tütsü balığının tanıtımının iyi yapılması gerektiğini 

düşünüyorum” seklinde katkısı olmuştur.  

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği adına Kamuran PATRONA; “tütsülenmiş balık 

tüketiminde kaygı var. Bu kaygı kanser riskinden dolayıdır. Ve bunda bir endişe var. Bu 

endişeye yönelik çalışma olması gerekmektedir. Bununla ilgili tanıtım ve propaganda 

yapılması gerekmektedir” şeklinde bir katkısı olmuştur.  

Cevap: Amacımız tütsü balığının halka tanıtımıdır. En az 500 kişiyle anket olacak. Bu 

ürünler onlara tattırılacak ve eğilimlerimi öğreneceğiz. Mekanik tütsüleme yapacağımız için 

ve odun dumanı kullanacağımız için ki bu minumum düzeyde olacaktır. Bizim yaptığımız 

kontrollü olacaktır.  

Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ; bir 

ürün pazarına göre üretilir. Denemeye konu olan bu balıklarda tütsü ile ilgili çalışma yapan 

bir ülke var mı? Ayrıca palamutun et kalitesi düşük olduğunu düşünüyorum” şeklinde bir 

katkısı olmuştur.  



Cevap: Seçilen balıklar belli ölçüde seçilen balıklardır. Bu çalışma ülkesel olarak ilk 

değildir. Palamutun et verimine konu olan yağ miktarı bakımından yağlı bir üründür. Sıkıntı 

olacağını düşünmüyorum. 

3. Sunum: 

“Doğu Karadeniz’de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine 

Etkilerinin Belirlenmesi” başlıklı projeyi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden Dr. Ali ALKAN sunmuştur.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 

Osman ÇETİNKAYA; oldukça zor bir çalışmaya imza atmışsınız. Elde ettiğiniz parametre 

değerleri ile debi değerleri eş zamanlı değil. Bu durumda hedeflediğiniz kirletici hedefleri 

nasıl hesaplayacaksınız. Ayrıca parametre bazında deniz ekosistemine ilişkin bir metod 

verebilir misiniz? Şeklinde katılımı olmuştur. 

Cevap: biz 10 mil açıkta geziyoruz. Elde yeterli miktarda veri yok. Böyle bir metod 

yok. Olmadığını siz de biliyorsunuz. Gerçekleşme ihtimali yüksek olan modeller bile 

varsayımlar üzerine kuruldu.  

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Yrd. Doç. Dr. 

Ahsen YÜKSEK; bu proje güncel bir projedir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan destek alınsa 

iyi olur. Bütçeleri de kabarık bir projedir. Takip edilmesi gereken bir projedir. Kaynaktan 

alıyorsunuz, kıyıdan belli bir açıklıktan takip ediyorsunuz. Modellenebilir bir proje. Bu 

nutrien debileri modellenerek kıyıda seyrelme belirlenebilir. Umarım devam eder. İş yükü ve 

insan gücü çok fazla şeklinde katkıda bulunmuştur.  

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ; 

çok güzel bir çalışma kutlarım. İleriye dönük bir referans olabilecek bir çalışmadır. Şeklinde 

katkı sağlamıştır.  

  

4. Sunum: 

 “Trabzon Kıyılarında Yumurtadan Ergin Bireye İstavrit (Trachurus mediterraneus, 

Steindacher, 1968) Yaş, Büyüme, Ölüm Oranları ve Üreme” başlıklı projeyi Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Orhan AK sunmuştur. Sunum sonrası 

katılımcılar tarafından herhangi bir fikir katkısı olmamıştır.  

 

5. Sunum: 



“Doğu Karadeniz Bölgesinde Hamsi Yumurta, Larva ve Genç Bireylerinin Dağılım ve 

Bolluğu” başlıklı projeyi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Orhan 

AK sunmuştur. Sunum sonrası katılımcılar tarafından herhangi bir fikir katkısı olmamıştır.  

6. Sunum: 

 

“Doğu Karadeniz’deki Gırgır Balıkçılığını İzleme Projesi” başlıklı projeyi Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Yaşar GENÇ sunmuştur. Yapılan sunum 

sonrası projeye personel dahil edilmesi talep edildi ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.  

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 

Ertuğ DÜZGÜNEŞ; populasyon parametre verileri karaya çıkarılan veriler mi yoksa 

birleştirilerek elde edilen veriler mi verildi. Şeklinde katkı sağlamıştır. 

Cevap: Karaya çıkarılan veriler verildi. Bu konuda akustik bize önemli veriler 

verecektir. Ağdan alınan örneklerde tam kompozisyon alınamayabiliniyor. Ağ büzüldükçe 

büyük balık üste oluyor, küçük balık aşağıda oluyor. Bu büyük bir problem oluşturuyor. 0-6 

yaş grubunu yeterince katmadığımız zaman sıkıntılar oluyor. Ayrıca teknelerin rızası olmadan 

balık alamıyoruz.  

 

7. Sunum: 

“Ladigesocpris ghigii (Gianferrari, 1972)’nin Üreme Özelliklerinin Araştırılması”  

başlıklı projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden 

Mühendis İsmail DAL sunmuştur. 

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Çğretim üyesi Prof. Dr. Hatice TORCU KOÇ; 

temel çalışmadan ziyade yetiştiricilik çalışması olduğunu düşünüyorum. Yetiştiricilik 

çalışması ile ilgili konu başlığı olsa iyi olur diye düşünüyorum. Şeklinde katkı sağlamıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ; 

bu çalışma yararlı oldu. Muğla Üniversitesinden bir grup bu türle ilgili bir çalışma yaptılar ve 

İngiltere’de sundular. İstilacıların olduğu yerde üremeyi etkilediği bulundu. Bu talebi ilettim. 

Şeklinde katlım sağlamıştır. 

Cevap: kendilerinin çalışmalarından faydalanacağız. 

 

8. Sunum: 

 “Orta-Batı Anadolu Kaynak Sularının Son Durumu ve Üretim Potansiyelleri” başlıklı 

projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden Su 

Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet CESUR sunmuştur.  



Elazığ Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Tacettin 

YILDIRIM; su debilerinin yüksek veya düşük olması küresel ısınma ile ilgili mi yoksa 

artezyen kuyuları ile ya da içme suları ile ilgili mi? Şeklinde katılım sağlamıştır.   

Cevap: genellikle artezyen ve içme suları ile alakalıdır.  

9. Sunum: 

“Antalya Körfezi Dip Trol Avcılığında Hedef Dışı Av Kompozisyonları ve 

Oranlarının Belirlenmesi” başlıklı projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Mühendisi Doğuş TAN sunmuştur. Sunum sonrası bir 

fikir katılımı olmamıştır.  

 

10. Sunum: 

“Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göllerinde Ekonomik Balık Türlerinin Bazı 

Popülasyon Parametrelerinin Araştırılması” başlıklı projeyi Elazığ Su Ürünleri Araştırma 

İstasyonu Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Mühendisi Songül Yüce sunmuştur.   

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 

Osman ÇETİNKAYA; Cyprinus carpio carpio ifadesini neden kullanıdınız. Cyprinus carpio 

olması gerekir. Şeklinde katkı sağlamıştır. 

Cevap: İsim fishface’de Cyprinus carpio carpio şeklindedir.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. 

Dr. Ali İŞMEN; avcılık ölümleri tespit ettiniz ve öneriler yapıyorsunuz. Avcılık baskısı 

hakkında net önerilerinizi belirtmediniz. Avcılık baskısı ile ilgili cümleler kullandınız. 

Balıkçılık yönetimi açısından bu bir handikaptır. Nasıl bir balıkçılık yönetimi önereceksiniz. 

Şeklinde katılım sağlamıştır.  

Cevap: bizim similasyon verilerini karşılaştırarak raporda belirteceğiz. 

 

11. Sunum: 

“Erdek Körfezinde Bazı Teleost Balık Yumurta ve/veya Larva Dağılımlarının 

Araştırılması” başlıklı ptojeyi Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden 

Alparslan KARA sunmuştur. Sunum sonrası herhangi bir fikir katılımı olmamıştır. 

 

12. Sunum: 

“Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit Populasyonlarının 

İzlenmesi” başlıklı projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Şakir ÇINAR sunmuştur. 



Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Mustafa ZENGİN; 

uluabat gölünde yıl boyunca avlanma oluyor. Bu bölgede balıkçılık yönetimi yok mu? İllegal 

avcılık yapılıyor. Bu bölgede Bakanlığımızın teşkilatı var. Kontrol altına alınabilir. Yasal 

tedbirler alınabilir. Ayrıca ekonomik bir göl. 

Cevap: Uluabat gölünde turna balığı ve siprintler mevcut. 15 Aralık-30 Mart tarihleri 

arasında turna balığı avlanma yasağı var. Bu dönemde sprintler avlanıyor. Bu dönemin 

dışında turna balığı avlanıyor. Bu konuda Bakanlığa teklifte bulunduk. Bunlar balıkçılarımız 

için gelir kaynağı oluşturuyor. Proje sonucunda uzatma ağı avcılığını engelleyerek başka bir 

av aracılığıyla avlanmalarını teklif edeceğiz.  

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ; 

sazanlar ne oranda çıkıyor. Keban’da çok düşük oluyordu. Şeklinde katılım sağlamıştır. 

Cevap: diğer türlerin yasak olduğu dönemde atera avcılığı yapılıyor. Atera avcılığında 

sazanlar gelmiyor ve yakalanmıyor.  

Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahrettin 

YÜKSEL; bir türe ait Latince ismi tek olur. İki tane olmaz. Burada fishface 

kullanılmayacaksa neyi kullanacağız. Şeklinde öneri yaparak katılım sağlamıştır.  

 

13. Sunum: 

“Eğirdir Gölü Su Seviyesindeki Değişimlerin Göl Ekosistemine Etkileri ve Sulama 

Sisteminin Payı” başlıklı projeyi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden Su Ürünleri Mühendisi Rahmi UYSAL sunmuştur.  

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ; 

eğirdir gölü için yazdığım rapordakileri bu gün burada duymak beni çok sevindirdi. Teşekkür 

ederim. Eğirdir. Gölünün ne kadar hassas olduğunu siz bugün belirlediniz. Zooplankton 

örneklemelerinde gece gündüz arasında büyük fark oluyor. Su pompalarının çalışması hangi 

dönemdedir. Fark edilebiliyor mu? Şeklinde katılım sağlamıştır. 

Cevap: pompalar genellikle gece de çalıştığı dönemde oluyor. Biz gündüz döneminde 

yaptık. 

 

14. Sunum: 

“Karakaya Baraj Göl Balık Faunasının Tespiti” başlıklı projeyi Elazığ Su Ürünleri 

Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden Ziraat Mühendisi Tacettin YILDIRIM sunmuştur. 

Sunum sonrası herhangi bir fikir katılımı olmamıştır.  

 



 

 

 

 

15. Sunum: 

“İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi Pallas, 1811) Populasyonlarının Genetik Yapısının 

Mitakondriyal DNA-RFLP Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi” başlıklı projeyi Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi 

Oğuzhan Eroğlu sunmuştur.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. 

Osman ÇETİNKAYA; bu çalışmada Van gölü ve çevresindeki su kaynaklarında morfolojik 

karakterlerin çıkarılmasını bekliyorduk. İnci kefalinin hibrit oluşturacağı hiçbir tür yok. 

Temel amacınız neydi ve elde ettiğiniz sonuçlar temel amacın neresindedir. Şeklinde katkı 

sağlamıştır.  

Cevap: farklı bölgeye göç eden balıklarda farklılaşma yok olduğunu tespit ettik. Bu 

metodolojiyle hibrit belirleyemeyiz. Filogenetik ile ilgili şüpheleri diğer başka (TÜBİTAK) 

projemizle sonuçlandırabiliriz. Bu metodolojiyle zor görülüyor.  

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler EKMEKÇİ; 

Çalışmanızı morfolojiyle desteklemenizi öneriyorum. Şeklinde bir katılım sağlamıştır.  

 Oturum genel bir değerlendirme ile sonlandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

Ufuk AKBAŞ                           Osman Tolga ÖZEL                     Prof. Dr. Ahmet ALP 

Raportör                                        Raportör                                     Oturum Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Gölbaşı Gölü (Hatay) Tatlı Su Midyelerinin Ekonomik Değer Taşıyan Özelliklerinin 

Araştırılması” Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞEREFLİŞAN Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi  Fakültesi 

 

 

 

 

“Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep 

Olan Saprolegnia Spp’ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri” Prof. Dr. 

Öznur DİLER Süleyman Demirel Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

 

 

 

“Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz’deki Balık Stokları Üzerine Etkilerinin Araştırılması” 

Prof. Dr. Cemal TURAN Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

 

 

 

 

Prof. Dr. Ahmet ALP 

 

 

 

 

 

 

 

 


	TUTANAK2013 BÜKBHGK
	Kanatli_Tutanaklari
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011

	SU ÜRÜNLERİ TUTANAK (2.gün)
	SU ÜRÜNLERİ TUANAK (.3.gün)
	SU ÜRÜNLERİ (4.gün)
	TAGEM-10 / AR-GE / 19 
	DEVAM EDEN  PROJELER / No: 15
	(TAGEM/ 10 / AR-GE /20) 

	SU ÜRÜNLERİ  (5.gün)

