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KANATLI VE DİĞER KÜÇÜK EVCİLLER ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI
(26 Şubat- 1 Mart 2018 ANTALYA)
Dr. Belgin GÜNBEY’ in Kanatlı ve Diğer Küçük Evciller Çalışma Grubuna ait
bilgilendirme sunusu ve konuşmasının ardından divan üyeleri ve yapısının oluşumu için
yaptığı teklif onaylanarak kabulünden sonra toplantıya geçilmiştir.

Projenin Adı: Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Bulunan Kahverengi Yumurtacı Hatlarda
Yumurta Kabuğu Mikroskobik Özelliklerinin, Kuluçka Sonuçları ve Hibrit Performansına
Etkileri.
Proje Lideri

: Şahnur Erdoğan DEMİRTAŞ

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Kemik analizlerin yapılacağı yer metoda eklenmelidir.
Örnek sayısı arttırılmalıdır. Özellikle kemik analizlerinde en az 3-4 embriyo bir araya
getirilmeli ya da kemik analizlerinin kuluçka gelişiminin 18. gününde değil civcivken
bakılmalıdır.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı: Ana Arı Kalitesi Üzerine Mevsim ve Rakımın Etkilerinin Belirlenmesi.
Proje Lideri

: Nazlı Pınar CANVERDİ

Yürütücü Kuruluş : Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Rakımın etkisinin ortaya çıkarılması için erkek arı seviyesi eşitlenmelidir. Yükseklik yerine
farklı bölgeler de çalışılmalıdır.
Projede gecen bir aylık süreler üç haftaya indirilmelidir. Toplamda ay sayısı düşürülmelidir.
Ekonomik açıdan kullanılmayan materyalin değerlendirile bilirliği ile ilgili rapor
eklenmelidir.
“Yöresel arı” tanımı yapılmalıdır.
Ana arı performansları materyal metoda eklenmelidir.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı: Rhode Island Red-1 Horozlarında Bazı Faktörlerin Sperma Parametreleri
Üzerine Etkileri.
Proje Lideri

: Murat DOĞU

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Projenin amacı net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Projede bakılacak olan parametrelere
açıklık getirilmelidir ve literatür ile ilişkilendirilmelidir.
Patolojik analizler çıkarılmalıdır.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı: Adıyaman Yerli Bal Arılarının (Apis mellifera L.) Fizyolojik, Davranış
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Ana Arı Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması.
Proje Lideri

: Atilla ÖZTOPRAK

Yürütücü Kuruluş : Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Projede kullanılması planlanan kolonilerin hangi kriterlere göre seçileceği belirtilmelidir.
Farklı coğrafyadan temin edilen arılar kendi lokasyonlarında test edilmelidir.
Projede “Ana arı yetiştirme olanakları” çıkartılmalı öncelik “Adıyaman Yerli Bal Arılarının
Fizyolojik, Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi” olmalı daha sonraki yıllarda bölge için ana
arı yetiştirme olanakları araştırılmalı.
Bölgenin mevcut durumunun genetik çeşitliliğin artmasıyla ile karşı karşıya olduğu ve bu
sebep ile öncelikle morfolojik ve moleküler çalışmalar ile durum tespiti yapılmalıdır.
Üzerinde durulan özelliklerin tamamının araştırılması projede gecen koloni sayısı ile mümkün
değildir ve bu sebeple parametre sayısı azaltılmalıdır.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı: Diyarbakır İli Kulp İlçesi İpekböceği Yetiştiriciliğinin Üretim Koşullarının
Tespit Edilerek Koza Koşullarının Belirlenmesi.
Proje Lideri

: Rıdvan YAKIŞAN

Yürütücü Kuruluş : GAP Uluslar Arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Grup Görüşleri:
42 köyden anket yapılacak kişilerin nasıl seçileceği ve anket soruları belirtilmelidir. Buna ek
olarak projeye uygun ödeme kalemi ile çiftçilere ödeme yapılmalı.
Örnek genişliği 348’e çıkarılmalı ve projeye Tarım Ekonomisti eklenmelidir.
Proje yürütücülerine Ezgi ODABAŞI eklenmelidir.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı:
Kontrollü Şartlar Altında Yetiştirilen Kınalı Kekliklerin Ses ve
Davranış İlişkilerinin Araştırılması
Proje Lideri

: Dr. Eyüp BAŞER

Yürütücü Kuruluş : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri
Bu projede ayrıca belirli konularda seleksiyonda yapılabilir.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı:
Ana Arı Üretim İşletmelerinde Kullanılan Damızlık Kolonilerin
Morfometrik Analizi
Proje Lideri

: Ümit KAYABOYNU

Yürütücü Kuruluş : Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Proje çok özgün olmasına karşın materyal ve yöntem daha kapsamlı olmalı, morfoloji
açısından bakılan kriter sayısı artırılmalı.
Literatürlerin sayısının artırılması gerekir.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

Projenin Adı:
Bal Arılarında Varroa Akarına Karsı Direnç Ve Hijyenik Davranış
Özelliğinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Proje Lideri

: Dr. Dilek KABAKÇI

Yürütücü Kuruluş : Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Metot çok daha fazla örneklendirilmeli. Moleküler genetiğe dikkat edilmesi gerekli,
çalışmanın belirlenmiş bir hat üzerinde yapılması daha doğru olur. Materyal temini
konusunda Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezin’ den veya Muğla’dan
yararlanılmalıdır. Saflaştırılmış bir kolonide tarama yapılmalı.
Fenotip ve genotip iyi belirlenmeli, ya da Fenotip ve genotipin önceden belirlenmiş bir hatta
çalışma yapılmalı.
Karar: Proje raportör ve grup görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması
kaydıyla oybirliği ile kabul edilmiştir.

SONUÇLANAN PROJELER
Projenin Adı
: Farklı Form Ve Partikül Büyüklüğündeki Yem İle Beslemenin
Yumurtacı Piliçlerin Büyütme Ve Verim Dönemi Performansı Üzerine Etkileri
Proje Lideri

: Doç. Dr. Mehmet BOZKURT

Yürütücü Kuruluş : İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Karar: Projenin sunulduğu şekilde yayınlanmak üzere sonuç raporu oy birliği ile kabul
edilmiştir.

Projenin Adı: Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Kışlatmanın Kafkas Arılarının (Apis
mellifera caucasica) Bazı Fizyolojik Karakterleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması.
Proje Lideri

: Salim AKTÜRK

Yürütücü Kuruluş : Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Karar: Projenin sunulduğu şekilde yayınlanmak üzere sonuç raporu oy birliği ile kabul
edilmiştir.

Proje Adı
: Serbest Gezinmeli Sistemde Yetiştirilen Etlik Piliçlerde Yem Formu ve
Yeşil Ot Tüketiminin Performans Üzerine Etkileri.
Proje Lideri : Bahattin KOÇER
Yürütücü Kuruluş : İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin sunulduğu şekilde yayınlanmak üzere sonuç raporu oy birliği ile kabul
edilmiştir.

Proje Adı
: Yerli Yumurtacı Hibritlerin Tüy Gagalama Ve Sosyal İzolasyonu Fizyolojik
Ve Davranışsal Yanıtlarının Belirlenmesi.
Proje Lideri : Dr. Serdar KAMANLI
Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin sunulduğu şekilde yayınlanmak üzere sonuç raporu oy birliği ile kabul
edilmiştir.

Proje Adı
: Beyaz Yumurtacı Ebeveyn Yemlerinde Maternal Selenyum Kaynak Ve
Seviyelerinin Civcivlerde Antioksidan ve Antioksidan Enzim Kapasitesi ve Kuluçka
Sonuçlarına Etkisi.
Proje Lideri : Dr. Züleyha KAHRAMAN
Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin sunulduğu şekilde yayınlanmak üzere sonuç raporu oy birliği ile kabul
edilmiştir.

DEVAM EDEN PROJELER
Proje Adı: Süneyle Biyolojik Mücadele, Yaban Hayatının Geliştirilmesi Biyolojik Çeşitlilik
Ve Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Temelinde Keklik Üretimi Ve AR-GE
Faaliyetlerinin Yürütülmesi Projesi
Proje Lideri

: Dr. Eyüp BAŞER

Yürütücü Kuruluş : Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü

Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar : Projenin öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar verilmiştir.
Proje Adı

: Batı Ege Bal Arılarının (Apis Mellifera L.) Islahı Ve Korunması

Proje Lideri

: Üzeyir KARACA

Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Engin ÜÇEŞ’ in projeye eklenmesi teklif edilmiştir.
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı
Etkisi
Proje Lideri

: Bazı Yörelerde Gezginci Arıcılığın Geçmişten Geleceğe Genetik Havuza
: Mustafa KÖSEOĞLU

Yürütücü Kuruluş : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar :Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı
: Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Bal Arısı (Apis Mellifera
L.) Kolonilerinin Gezginci Arıcılık Koşullarında Ahşap Plastik Ve Strafor Kovanlarda
Yaşama Gelişme Verim Hastalık Ve Zararlıların Gelişimi ve Kışlama Üzerine Etkilerinin
Araştırılması.
Proje Lideri

: Hamza BAŞARAN

Yürütücü Kuruluş : Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Proje yürütücülerinden Hasan Hüseyin OLUĞ’ un projeden çıkarılması,
Projenin sonuçlandırılması ve yazımı için 1 yıl uzatılması teklif edilmiştir
Grup Görüşleri:

Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
: Kuluçkada Uygulanacak Düşük Ve Yüksek Sıcaklıkların Beyaz Yumurtacı
Tavuklarda Kemik Ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Proje Lideri

: Dr. Serdar KAMANLI

Yürütücü Kuruluş : Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar :Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı

: Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde Yumurtacı Saf Hatların Islahı

Proje Lideri

: Dr. Hüseyin GÖGER

Yürütücü Kuruluş : Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar
: Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Proje Adı

: Erzurum Yöresi Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Saf Hat Oluşturma

Proje Lideri

: Dr. Sadrettin Yüksel

Yürütücü Kuruluş : Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler:
Proje ekibinin çeşitli nedenlerden dolayı enstitüden ayrılması nedeniyle projenin liderliğine
Dr. Sadettin Yüksel’in getirilmesi ve proje ekibine Dr. Burcuhan BALTA, Dr. Fatma
YÜKSEL, Alpay KARAÇUVALLAR’ın dahil edilmesi teklif edilmiştir.
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
: Yem Selüloz Düzeyi Kaynağının Yumurtacı Piliçlerin Büyütme Ve
Verim Dönemi Performansı Üzerine Etkileri.
Proje Lideri

: Doç. Dr. Mehmet BOZKURT

Yürütücü Kuruluş : İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler
: Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet BOZKURT’ un enstitüden
ayrılması nedeniyle Bahattin KOÇER ’in proje lideri olması teklif edilmiştir.
Grup Görüşleri:
Karar
: Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Proje Adı
: Ankara İli Nallıhan ve Beypazarı İlçelerinde Üretilen İpekböceği
Kozalarında Kalitenin Belirlenmesi.
Proje Lideri

: Ezgi ODABAŞ

Yürütücü Kuruluş : Ulusal Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
(UHAEM)
Öneriler: Projenin iş yoğunluğu nedeni ile 1 yıl uzatılması önerildi.
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
Geliştirilmesi.

: Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin Kanat Tüylenme Hızına Göre

Proje Lideri

: Dr. Hüseyin GÖĞER

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar
: Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.

Proje Adı
: İn Vitro Koşullarda Bal Arısı (Apis mellifera L.) Bireyleri
Yetiştirilmesi Bunların Gözlem Kovanlarında İncelenmesi Ve Arı Yetiştiriciliği ile Islahı
Bakımından Kullanım Olanaklarının Araştırılması.
Proje Lideri

: Gökhan AKDENİZ

Yürütücü Kuruluş : Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Projenin 1 yıl uzatılması önerildi
Grup Görüşleri:
Karar
: Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.

Proje Adı
: Ana Arı Üretim İşletmelerinde Kullanılan Damızlık Kolonilerinin
Mikrosatellit DNA Çeşitliğinin Belirlenmesi
Proje Lideri

: Ümit KAYABOYNU

Yürütücü Kuruluş : Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
L.) Islahı

: Ülkesel Arıcılık: Batı ve Orta Karadeniz Bal Arılarının (Apis mellifera

Proje Lideri

: Feyzullah KONAK

Yürütücü Kuruluş :Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler:
Grup Görüşleri:
Arıların güçlenmesi için projede belirtilen yerin dışına çıkartılması gerekiyorsa Erkek arı
kafesleri kullanılması önerildi,
Bal arılarının virüs açısından analiz edilip güçlü erkekler ile çiftleştirilmesi önerildi,

Kontrollü ve kaliteli erkek seçimi suni tohumlama yapılmasının gerekli olduğu belirtildi.
Erkek arı kaçışlarının kafeslerle önlenebileceğini belirtti,
Karar :Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
: Yumurta Tavuğu Yemlerine İlave Edilen Aspir Yağı İle Bazı Bitkisel
Yağların Etkilerinin Karşılaştırılması
Proje Lideri

: Meltem GÜLTEKİN

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Sonuç raporunun yazılması için 1 yıl ek süre talep edilmiştir.
Grup Görüşleri: Ransite (peroksit değeri yüksek) yağ ile çalışmaya katkı sağlanabilir.
Karar
: Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği
ile karar verilmiştir.
Proje Adı
: Asetil Salisilik Asit ve Askorbik Asitin, Yüksek Sıcaklık Uygulanan
Yumurtalarda Kuluçka Sonuçları ve Bazı Parametreleri Üzerine Etkisi
Proje Lideri

: Muhammed Tunca

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler

:

Proje lideri olan Muhammed TUNCA’ nın yerine Hüseyin AYGÖREN’ in proje lideri olarak
değiştirilmesine,
Materyal ve metotta 20 grup 6 tekerrür ve her tekrarda 100 adet yumurta kullanımına,
Proje süresinin 1 yıl uzatılması teklif edilmiştir.
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı
: Yağı Alınmış Un Kurdu (Tenebrio Molitor) Larvasının Yumurta
Tavuklarının Performans Özelliklerine Etkisi
Proje Lideri

:Uğur YILDIRIM

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Öneriler:
Duyusal Analizlerin projeden çıkarılması,
Sonuç raporunun yazılması için 1 yıl süre uzatımı teklif edilmiştir.
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı
: Farklı Işık Renklerinin Damızlık Yumurtacılarda Performans, Kan
Parametreleri Ve Kuluçka Sonuçlarına Etkisi
Proje Lideri

:Dr. Diydem DOĞAN

Yürütücü Kuruluş : Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler:
Grup Görüşleri:
Karar :Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
Proje Adı
: İthal Edilen Etlik Piliç Ebeveyn Hatlarının Seleksiyonla Islahı Ve
Ebeveyn Üretme Çalışmaları
Proje Lideri

:Emrah OĞUZHAN

Yürütücü Kuruluş : Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Öneriler: Halil HARMAN’ ın projeden çıkarılıp, Fatih KOÇAK, Ramazan YAVUZ ve
Oğuzhan ULUCAN’ ın projeye dahil edilmesi,
Materyal ve Yöntemde tüm saf hatlarda canlı ağırlık gruplarının kaldırılması teklif edilmiştir.
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.

Proje Adı
: Etlik Piliç Ebeveyn Hatları Ve Melez Döllerinin Büyüme ve Karkas
Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Lideri

:İsmail ÖZKAN

Yürütücü Kuruluş : Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Öneriler: Halil HARMAN’ ın projeden çıkarılıp, Fatih KOÇAK, Ramazan YAVUZ ve
Oğuzhan ULUCAN’ ın projeye dahil edilmesi,
Grup Görüşleri:
Karar : Projenin grup görüşleri ve öneriler doğrultusunda devamına oy birliği ile karar
verilmiştir.
DİLEK VE TEMENNİLER
Prof. Dr. Rüveyda AKBAY: Projeler çok güzel sunuldu, tüm Kurum ve Kuruluşlara
teşekkür ediyorum.
Dr. Ali AYAR: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından
Türkiye'de ilk kez geliştirilen "Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu -T)" ile ilgili olarak materyal
temininde, desteklenmesinde ve yürütülmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve çalışan
proje ekibine teşekkür ediyorum.
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BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
26 Şubat 2018 Pazartesi 09:00/10:30
I. Oturum - YENİ TEKLİF PROJELER
Bilgi Amaçlı Sunum : TAGEM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Koordinatörlüğü 20172018 yılı çalışmaları
Sunumu Yapan: Erdinç VESKE
Kurum: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü -ANKARA
YENİ TEKLİF PROJELER / No:1
Proje Adı: Doğu Akdeniz’de Üreyen Mavi Yüzgeçli Atlantik Ton (Thunnus thynnus)
Balıklarının Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması
Proje Lideri: Cihan TOSLAK
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ): Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs açıkları ve ekonomik
münhasır alan dışındaki örneklemelerle ilgili izin alındı mı? Haritada önemli bir boşluk var
(Antalya önlerinde istasyon konulmamış). Özellikle Kıbrıs’ın doğu bölgesi son dönemde
stratejik olarak önem kazandı, bu alan örnekleme bölgesine dahil edilirse iyi olur. Klorofil A,
sadece örneklenen istasyonlardan ölçümlere bağlı kalmamalı. Ayrıca bazı parametreler için uydu
görüntülerinin de kullanılmasını öneriyorum.
Cihan TOSLAK (Cevap): İstanbul Üniversitesinin farklı araştırma gemilerinin bizim
belirlediğimiz örnekleme bölgesinde daha önce sorunsuz bir şekilde çalışma yürüttüğü
bilinmekte. Proje geçtiğinde gerekli izinler alınacaktır. Kıbrıs’ın batı bölgesi ekonomik ve zorluk
derecesinde dolayı alınmadı. Klorofil ve derinlik istasyonu çalışmalarında 200 m dikkate alındı.
Klorofili biraz dikkate aldık ama sanırım tam ifade edemedik. Raporlamada kullanacağız ve her
istasyon için klorofil analizi yapacağız.
Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM (Ege Üniversitesi): Canlı balıkların markalanmasında ticari avcılık
yapan gemiyle göreve çıkacaksınız. Av operasyonu yürütülürken markalama nasıl yapılacak,
balığı nasıl ayıracaksınız, uygulayacağınız metod hakkında daha açık bilgi verirseniz katkı
sunarım. Ticari balıkçılar 50-60 m çapında kafes kullanıyorlar. Bu ebattaki bir kafeste 10 adet
balık ayırıp marklamaya çalışmak zor olur. Daha küçük bir kafes markalama yapılacak balıkların
muhafazasında kullanılmalı. Kotasını doldurmuş balıkçılarla sadece bu iş için bir avcılık
çalışması yürütmek daha kolaylık sağlar. Aksi halde balıkçı kendi kotasını doldurmak
isteyecektir ve bunun için çabalayacaktır. Balık ağırlıkları nasıl ölçülecek? ICCAT’ın kullandığı
bir cihaz var onu öneririm.
Cihan TOSLAK (Cevap): Doğu Akdeniz’de avlanan balıkçı tekneleriyle örneklemeye
çıkacağız. Avcılık sonrası gırgır ağından kafese aktarılırken 10 adet balık hizmet alımından
alınan kafese aktarılacak. Bu esnada da markalama yapılacak. Balık yaklaşık büyüklük ve
ağırlığı, balık görüntülerinin go-pro ile görüntülenmesi sonucu tahminle belirlenecektir.
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Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi): Kitapçıktaki proje başlangıç tarihi
hatalı verilmiş. Proje başlangıcı, üreme dönemi Mayıs-Haziran ayları olacağı öngörülerek
belirlenmeli. Saha da ihtiyoplankton örneklenmesinde su sıcaklığı dikkate alınarak yine MayısHaziran döneminde yapılmalı. Çalıştığınız yerlerde su sıcaklığı değişkenlik gösteriyor
(Yumurtlama için; Akdeniz’de haziran sonu, Kıbrıs’ta haziran başı). Diğer bölgelerde aynı
dönem örnekleme yapılacaksa Kıbrıs kıyılarında yumurtlama dönemi için biraz gecikebilirsiniz.
Bölgede aynı dönemde üreyen diğer balıkların yumurta teşhisi çok dikkatli yürütülmelidir. Aynı
dönemde üreyen predatör bir tür var, yumurta örneklenmesinde karıştırma yaşanmaması için
dikkat edin.
Prof.Dr.Ercüment GENÇ (Ankara Üniversitesi): Örneklerin muhafazasında formaldehit
yerine, %70-90’luk etil alkol kullanılmasını daha iyi sonuç verecektir. Örnekler daha sonra
genetik çalışmalarda kullanılabilir.
Doç.Dr.Ahsen YÜKSEK (İstanbul Üniversitesi): İhtiyoplankton örneklerini alkol ile
fiksasyonu pigmentasyon kaybına neden olacağından tür teşhisi yapmak zor olabilir. Kıbrıs’ın
batı kesimi ihtiyoplankton açısından önemli, ihtiyoplankton için bir defa mı örnekleme
yapılacak? 1 yıl sadece su kalitesini takip edip sonrasında istasyon belirleyip çalışmayı buna göre
yürütmeniz çok daha iyi olur (orkinos ve hamsi ülkemiz için önemli türler). İhtiyoplankton eylül
ayına kadar yapılsa daha iyi olur. Ağustos ayında mutlaka örnekleme yapmanızı öneririm; su
sıcaklığı değişkenlik gösterdiği için iyi takip gerekir aksi durumda, üreme dönemi örneklemesi
kaçırılabilir.
Cihan TOSLAK (Cevap): Örnekleme Kemer ve Kıbrıs kısmında (Girne, Gazimagusa kıyıları)
haftalık olarak yapılacaktır.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Bakanlık olarak 2017’de 1000 ton olan orkinos kotamız
2018’de 1414 ton olarak ICCAT komisyonundan geçti. Orkinosta söz sahibi olabilmek için bu
tür projelere ihtiyaç var. Sözü geçen uydu kime ait? Uydu sözleşme protokolü var mı? Veri
alabilecek misiniz? Yazılım kime ait? Türkçeye çevrilecek mi yoksa bir başkasının elinde de
olacak mı? Uydu sözleşmesi yapılırsa ödemesi nasıl yapılacak? Markalar su yüzeyinde ne
olacak? Projenizde ICCAT görevlisi bulunduracak mısınız? Balıkçılarla iş birliği önemli.
Araştırma izni ve ticari avcılıkta uygulayacağınız metotla ilgili durumu BSGM’ye bildirdiniz
mi? Sadece bu çalışma için ayrı bir kota belirlenebilir. Tüm bu konularda hassasiyet
göstermenizi hatırlatırım.
Nihat IŞIK (DEMBİR): Koordinatlar belirlenirken balıkçılardan yardım alındı mı? Saman
dağında boşluk var. Manavgat kısmı önemli. Balıkçıdan koordinat alınıp eklenirse daha iyi olur.
Cihan TOSLAK (Cevap): Balıkçılardan yardım almadık. Markalama balıkçının av yaptığı
operasyon anında olacak. Biz daha önce Kıbrıs’ın doğusunda avcılık sırasında örnekleme
yapılmasını planladık.
Doç. Dr. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): Ülkemizde şimdiye kadar büyük pelajik balıkların
özellikle de orkinos konusunda çalışma yapılmamış olması büyük eksiklik. Bu proje kesinlikle
desteklenmeli. TÜBİTAK projesi yazıldı mı? Özel sektör ticari balıkçılığın kullanıcısı
durumunda, destek alındı mı?
Cihan TOSLAK (Cevap): Doğrudan destek istenmedi. Sadece arkadaşlarımızla iletişim
sağlandı. Ama arkadaşlarımız vasıtasıyla olabilir, destek vereceklerini umuyoruz.
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Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Türkiye balıkçılığında ekonomik açıdan önemli bir yere sahip olan orkinos hakkında
çalışmaların yapılması önemlidir. Büyük pelajikler araştırmaları konusu TAGEM ve
BSGM için öncelikli bir alandır.
• Proje konusu daha önce ICCAT tarafından yürütülen markalama ve biyolojik
araştırmaları içeren iki ayrı proje kapsamında çalışılmaktadır. Hatta bu projelerden
markalama ile ilgili olanı 5. Fazında; Biyolojik çalışmalar ise 6. Fazındadır. Ülkemiz
adına doğrudan veri temini için proje gerekli veri sağlayacaktır.
• Proje metninde imla ve yazım hataları düzeltilmelidir.
• Ayrıca metot da yer alan istasyon sayıları haritada verilen ile metin içerisindekilerle bir
uyumsuzluk vardır. Kıbrıs Adası doğusunda örnekleme istasyon sayısı arttırılmalıdır.
• Ekonomik münhasır alan dışında yer alan istasyonlar için Dışişleri Bakanlığından da izin
alınmalıdır.
• Alınacak su numunelerinde de adet sayısı metinde ve tabloda farklılıklar göstermektedir,
düzeltilmelidir.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişikliklerin yapılarak projenin AYK’ya
sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER / No: 2
Proje Adı: İç Sularda Amatör Olta Balıkçılığının Ticari Balıkçılığa Etkileri
Proje Lideri: Süleyman Oğuz KORKUT
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Mevzuatta amatör balıkçılık konusunda yeni yasal
düzenlemeler yapılacaktır. Ülkemizde 260 bin kişi amatör balıkçı belgesine sahip. Bu tür
avcılığın stoklara etkisi söz konusudur. Burada hatalı uygulamalar sıkı olarak denetlenecek ve
kabahatliler yasasına göre yeni cezalar uygulanacaktır. Stoklara etki yanında amatör balıkçılığın
sorunlarının belirlenmesi yönünden önemli sonuçlar içerecektir. Geleneksel kıyı balıkçılığının
desteklenmesiyle (başlamış olan bir süreç) bazı verilere de ulaşmak mümkün olacak.
Özkan ÖZBAY (Elâzığ SUAE-Müdür): Doğu Anadolu’da amatör balıkçılar ve ticari
balıkçılarla birlikte bazı toplantılar yapıldı. Sorunlar yanında ticari avcılık ile çatışma söz
konusu. Bu konuda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları çok aktif ve kapsamlı olarak çalışma
yapılıyor. Bu kuruluşlar ile iş birliği yapılmalıdır. Amatör Avcılar Derneği katkı sunacaktır,
bunların proje işbirliği için dahil edilmesi iyi olur.
Doç.Dr.Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): Şimdiye kadar amatör balıkçılık konusunda
çalışmalar daha çok deniz ve kıyı sahalarını içeriyordu. İç sularda bu kapsamda geniş bir çalışma
yapılması balıkçılık yönetimi ve mevcut durumun belirlenmesi açısından önemlidir. Proje
başlığını ‘olta balıkçılığı’ olarak sınırlandırmak doğru değil, ‘Amatör Balıkçılığın Etkisi’ olarak
değiştirilmeli.
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S.Oğuz KORKUT (Cevap): Özellikle iç sularımızda amatör balıkçılara yönelik denetim
konusunda ciddi eksiklikler var. Amatör balıkçılık verilerinin kayıt altına alınması konusunda
sıkıntılar var. Bu çalışmayla birlikte bu sorunların aşılması konusunda fikir edinilebilecektir.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Konuya ilişkin bu güne kadar; özellikle de TAGEM tarafından herhangi bir araştırma
yürütülmemiştir,
• Doğal kaynakların yönetimi konusunda geliştirilecek politikalar için gerekli olan bilgi ve
veri altyapısına katkı sağlayacaktır.
• Metotta uygulanacak iki yöntem hakkında genel ve muğlak açıklamalar yapılmıştır.
Uygulanacak yöntem daha net ve ayrıntılı yazılmalıdır (Amatör balıkçıların avlayacağı
balık miktarında ampirik bir yöntem verilmemiştir. Ayrıca aynı göllerden mesleki
balıkçıların avladığı balık miktarı nasıl tespit/tahmin edilecektir. Kaç göl, kaç anket,
uygulanacak vb.).
• Metottaki bir diğer belirsizlik de balıklandırma yapılacak göllerden amatör balıkçıların
avlayacağı balık miktarına bağlı olarak gölün potansiyel balıklandırma kapasitesi nasıl
tespit edilecek, ölçülecektir.
• Saha çalışması yapılacak olan 16 il için aylık 5 günlük sürenin yeterli olmayacağı
düşünülmektedir bu sebeple arazi gün sayısı arttırılmalı ve bütçenin ilgili kalemi de buna
uygun olarak tekrar güncellenmelidir.
• Amatör balıkçılığın yerel, bölge ve ulusal ekonomiye olan katkısını ortaya koyacak nasıl
bir çalışma/yöntem uygulanacaktır.
• Başlık kısmından “olta” tanımı çıkarılmalı “Amatör Balıkçılık” olarak düzeltilmelidir.
• Proje teklif metninde anket formunda yer alacak tüm sorular ayrıntılı olarak yer almalıdır.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişikliklerin yapılarak Araştırma Yönetim
Komitesi (AYK)’ne sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER / No: 3
Proje Adı: Suğla Gölü Ekonomik Balık Türlerinin Stok Analizi ve Avcılığında Kullanılan
Uzatma Ağlarının Seçiciliğinin Belirlenmesi
Proje Lideri: Bayram KORKMAZ
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Proje hakkında raportör görüşü olumsuzdur.
• Proje lideri sisteme proje yükleme sonrasında tayin çıktığı için proje geri çekilememiştir.
• Enstitü projenin AYK öncesi geri çekilmesini gruba önermiştir.
Karar: Proje lideri Bayram KORKMAZ’ın başka kuruma tayini ve projenin Enstitü tarafından
geri çekilmesi nedeniyle projenin AYK’ya sunulmaksızın reddine karar verildi.
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YENİ TEKLİF PROJELER / No: 4
Proje Adı: Karasu Nehri Fizikokimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi
Proje Lideri: Gökhan KARAKAYA
Kurum: Elâzığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Muhammet ATAMANALP (Atatürk Üniversitesi): Karasu Nehrinde Erzurum ve
Sivas illerini kapsayan alanda fauna çalışması daha önce yapılmıştır. Projede su kalite analizleri
verileri kullanılabilir. Ayrıca yeni çalışma yapılması yerine güncel bilgi yönünden kullanılabilir.
Prof. Dr. Sedat YERLİ (Hacettepe Üniversitesi): Bu tip fauna çalışmaları süreklilik arz eden
çalışmalar olduğu için tekrar yapılmasında sakınca yoktur. Fakat bu tip fauna çalışmalarının
önceki çalışmalar ile kıyaslanmasında belirli metotlar ve programlar var. Bu konuda
danışmanlıklar alınabilir. İş birliği sağlanabilir.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Proje lideri olarak daha çok su kalitesi konusu
uzmanlığınız olduğu için, fauna ve balık çalışmasına girilmemesi daha iyi olurdu. Ama enstitüde
fauna çalışması yapan kişiler projeye dahil edilebilir. Proje daha uzun süreli olarak akarsuyun
özelliklerinin incelenmesi yönünden desteklenmeli. Karasu nehri için Elâzığ Enstitüsünün yakın
dönemde çalışmaları var. Burası terör bölgesi olduğu için saha örneklemesinde sıkıntılar
yaşanacaktır. 12 nokta dışında karasuyu besleyen ve raporda belirtilen diğer kollarda eklenmeli.
Özkan ÖZBAY (Elâzığ SUAE-Müdür): İyi niyetli yorumlar yapıldığına inanıyorum. Biz terör
deyip başlamak istemiyoruz. Her seferinde inşallah düzelecek deyip başlıyoruz. Arazi ekibimiz
her bakımdan güçlüdür.
Gökhan KARAKAYA (Elâzığ SUAE-Cevap): Prof. Dr. Muhammed ATAMANALP Hoca’yla
görüştük. Sonuçlar elimizde yok, fakat çalışmaya girmişken geniş tutup balığı da ekledik. Daha
önce çalışılmış olan projenin raporuna bakılabilir, dikkate alacağız. Biz projelerimizi BSGM
isteğine göre değil TAGEM’in öncelik alanlarına göre hazırlamak zorundayız. Benzer arazi
çalışmalarını daha önce de yaptık, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Fauna sonuçlarına
bakacağız. Akarsuyun yan kollarını daha önce çalıştık, irili ufaklı çok kaynak var iş yükü artar.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
•
•
•
•
•

Fiziko-kimyasal ve biyolojik bileşenlerin her biri için ayrı değerlendirme yöntemleri
belirlenmiş olmakla birlikte, faklı indekslerin nasıl karşılaştırılacağı veya farklı
bileşenlerin bir bütün olarak nasıl değerlendirileceği açıklanmalıdır.
Bölgede daha önce dar kapsamlı farklı bileşeni kapsayan çalışmalar bulunmaktadır.
Üniversite ve araştırma kurumlarının güncel verileri ve sonuçları kullanılmalıdır.
Kapsam yalnızca Türkçe literatürle ilişkilendirilmiştir. Konuyla ilgili uluslararası literatür
de dikkate alınmalıdır.
Mevsimlik diyatome örneklemesi yapılarak toplanacak verinin doğrulanabilir indeks
skorları üretme olasılığı düşüktür. Bu nedenle örneklemelerin aylık yapılması
gerekmektedir.
Karasu anakol üzerinde belirlenen 12 istasyon dışında yan kollardan istasyon
seçilmelidir.

Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.
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YENİ TEKLİF PROJELER / No: 5
Proje Adı: Tatlı Su Kefalinin (Squalius cephalus) Üretim Olanaklarının ve Kültüre
Alınabilirliğinin Araştırılması
Proje Lideri: Dr. Seda İMERT AYDOĞDU
Kurum: Elâzığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
KATKI VE GÖRÜŞLER
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Proje bütçesi arttırılmalı. Bütçe kalemlerinden 6-5 ve 6-7
gibi kalemlere bütçe kaydırılarak tesisin geliştirilmesine yönelik harcama kalemleri eklenmelidir.
Prof. Dr. Cüneyt SÜZER (Ege Üniversitesi): Bir slaytta türün piyasa fiyatını söylediniz. Siz
ürettiğinizde piyasa fiyatının üstünde mi yoksa altında mı satış olacak? Hormon uygulamasından
bahsettiniz. Hormon uygulaması yumurta çapı ve kalitesini düşüren bir uygulamadır. Besleme
protokolünde yumurta sarısı vermeyi düşünüyorsunuz. Daha önce benzer türlerle ilgili larva
besleme çalışması yaptınız mı?
Prof. Dr. Mehmet KIR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi): Doğadaki stokların korunması
açısından önemli bir çalışma. Sazan üretimi yapıyormuş gibi bu denemeleri gerçekleştirmeniz
daha faydalı olabilir. Mesela yeşil su tekniği ortam açısından beslenmesine olanak sağlar bunu
kullanabilirsiniz.
Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ (AKSAM-Oturum Başkanı): Elâzığ enstitümüzün yeni türler
konusundaki çalışmaları takdire şayan. Biz enstitü olarak her türlü iş birliğine hazırız.
Özkan ÖZBAY (Elâzığ SUAE-Müdür): Son iki sene tesisimizin inşasıyla bu çalışmalara hız
verdik. Geçen senede siraz balığını denemiştik. Bu türün ekonomik değeri düşük olabilir.
Bölgede siraz, kefal tercih ediliyor. Örneğin Van Gölündeki İnci Kefali bu konuya örnek
verilebilir.
Dr. Seda İMERT AYDOĞDU (Cevap): Bu balık türünün üretilmesinde ekonomikliğine
bakılmayacak, üretime elverişli mi değil mi buna bakılacak. Burada balıklandırma yapılması da
düşünülüyor. Yumurta sarıyla beslemeyi daha önce sazanda yaptık, bunu referans alıyoruz.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Tatlı su kefalinin üretim ve pazardaki ekonomik değerinin düşük olması kültür ortamında
üretimini ekonomik kılmayacağının bir göstergesidir.
• Araştırma konusu olan tür yetiştiricilik sektörü için önemi düşük bir tür olmasına karşın,
omnivor olmasından dolayı üretim olanaklarının irdelenmesi alternatif tür yetiştiriciliği
için çalışılması öncelikli bir konudur.
• Türün geniş çevresel istekleri düşünüldüğünde tatlı su kafes balıkçılığında yetiştiricilik
sektörüne yeni bir tür kazandırılmış olunacaktır.
• Enstitü deneme ünitesi yeni kurulduğu için bütçe kalemlerinden 6-5 ve 6-7 gibi kalemlere
bütçe kaydırılarak tesisin geliştirilmesine yönelik harcama kalemleri eklenmelidir.
• Yumurta alımı için doğal üreme dönemi dikkate alınmalı, mümkün olduğunca doğal
olarak yumurta sağlanmalı; hormon uygulamasında sazan üretim protokolü
uygulanmalıdır
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Doğal ortamdan avlanacak damızlık adayı veya yavru balık miktarı çalışma metodunda
yer verilmemiştir. Kültüre alma çalışmalarında hedeflenen damızlık birey sayısı
balıklandırma ve ilk evcil stok (F1) dikkate alınarak belirlenmelidir.
Dogadan damızlık veya damızlık adayı temin ederken kullanılacak av aracının balığa en
az zarar verecek voli veya küçük çevirme ağlarının kullanılmalıdır.
Damızlık stogun yönetimi için anaç adaylarının takibinin bireysel markalar kullanılarak
yapılmalıdır.
Projede genetik analizler ile gen ve genotiplerin frekansları, efektif popülasyon
büyüklüğü hesaplaması çalışılmalıdır. Bu çalışmalarla türün genotiplendirilmesi yapılıp
gen bankası ve gelecekteki çalışmalar için veri tabanı sağlanmış olacaktır.
Proje baslıgının “Tatlı Su Kefalinin (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) Kültüre
Alınabilirliginin Arastırılması” seklinde düzeltilmesi önerilmiştir.
Balık ölümü vb. uygulamaları için etik kurul belgesi alınmalıdır.

Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER / No: 6
Proje Adı: Sarıağız (Argyrosomus regius) Üretim Olanaklarının ve Kültüre Alınabilirliğinin
Araştırılması
Proje Lideri: Adem KURTOĞLU (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Raportör görüşünde belirtildiği üzere süre uzatılmalıdır.
Bütçe harcama kalemlerinde ikinci yılda daha düşük bir bütçe talebinde bulunmuşsunuz. Oysaki
bireylerin büyüyebileceğini ve farklı yem rasyonlarına ihtiyaç olabileceğini ve bu amaçla da
sizin daha fazla bir harcama yapmanız gerektiğinden bütçenizin arttırılmasında fayda olduğunu
düşünüyorum.
Prof. Dr. Ercüment GENÇ (Ankara Üniversitesi): Granyöz balığı ile ilgili yapılacak
çalışmaları önemsiyorum. Çünkü Avrupa’daki pazarın hareketliliğine dair bir emare var. Balık
çok iyi tanınmıyor. Ama balık aslında diyet bir balık. Balığın yağ oranı %2. Çok düşük yağ
oranına sahip bir balık o yüzden de yetiştiricilik periyodu içerisinde tükettiği yemlerden kaynaklı
yağ problemi yaşıyor. Yağın hidrolizinde bir sorun yaşıyor yetiştiricilik periyodu içerisinde.
Bunun giderilmesine dönük her ne yapılırsa iyi sonuç alınabilir.
Adem KURTOĞLU (Akdeniz SUAE – Cevap) : İki yıllık bir süreç kısa olabilir. Nitekim ki iki
arkadaşımızda enstitüden ayrıldı, projede görevliydi. Bence bu öneri uygulanabilir.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Projenin konusu ve kapsamı Tarımsal Araştırma Mastır Planı’na göre program önceliği
Yüksektir.
• Projede yapılacak çalışmalar bazı balık türlerinde yapılmış çalışmalardır. Ancak
yapılacak denemeler sarıağız balığında çalışılmamıştır.
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Balığın beslenmesinde hazırlanacak yemlerde düşük yağ oranları kullanılmalıdır.
Potansiyel türlerle yapılan metot oturtma çalışmalarında 3 tekerrür çoğunlukla yeterli
olmamaktadır. Dolayısıyla araştırma 4 hatta 5 tekerrürlü olarak planlanmalıdır.
Proje bütçesinde 06.1.2.01- Büro makineleri alımları kaleminde belirtilen 15.000TL’lik
bütçe talebi proje çalışmalarıyla uyumlu değildir. Farklı kaleme kaydırılmalıdır.
Proje süresi deneme süreleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmelidir.
Balıktan kan alımı ve balık ölümü uygulamaları için etik kurul belgesi alınmalıdır.

Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.

Gökhan BALLIKAYA
Raportör

Şefik GÜNEY

Doç.Dr.Hüseyin SEVGİLİ Doç.Dr.Mahir KANYILMAZ
Başkan Yrd.

Raportör
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Başkan

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
27 ŞUBAT 2018 SALI
I. Oturum / 09:00 – 10:30
YENİ TEKLİF PROJELER-SU ÜRÜNLERİ ISLAH ve YETİŞTİRİCİLİĞİ PROGRAMI
YENİ TEKLİF PROJELER / No: 7
Proje Adı: Mersin Balıklarında Yetiştiricilik Tekniklerinin Geliştirilmesi
Proje Lideri: Tuna ÖZCELEP (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ (Oturum Başkanı-Akdeniz SUAE): Raportörlerin eleştirileri dikkate
alındığı ve ilgili düzeltmelerin yapıldığı görülüyor.
Şakir ÇINAR (Eğirdir SUAE-Müdür): Özel sektörün bilgi paylaşmadığı söylendi. Özel sektör üretim
yapıyor mu? Ülkemizde bu türün üretimi yok. Bilgi paylaşımının ne şekilde olmadığını ifade edebilir
misiniz?
Tuna ÖZCELEP (Trabzon SUMAE-Cevap): Adana’da Sibirya mersini üretimi ve havyar üretimi
yapıldı ama ticari sır olarak bazı kritik bilgiler paylaşılmıyor. Projede ülkemiz ticari üretimi için bilgi
geliştirilmesi, eğitimler ve yayım materyali ile bilgilendirme yapılması hedefleniyor.

Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Mersin balığı türleri konusunda devam projesi niteliğinde sunulmuştur. Buna rağmen
önceki çalışmalarda uygulanan metodolojiye atıf yapılmamıştır. Proje amacı önceki proje
sonuçları dikkate alınarak ölçülebilir net tanımlamalarla ortaya konmalıdır.
• Proje sonuçları uygulama planında elde edilecek verilerin hayata geçirilebilmesi için
gerekli yöntemler ile proje belirtilen çıktıların nasıl elde edileceği metin içinde net olarak
belirtilmelidir.
• Metot bölümünde damızlık adayları ve damızlık yönetimi protokolü hakkında bilgi
verilmelidir. Besleme protokolü ve uygun çevresel parametreler açık olarak
belirtilmelidir.
• Sperm analizleri yapılacağı belirtilmesine rağmen materyal metot içinde bu konuya hiç
değinilmemiştir.
• Proje balık hastalıkları ile doğrudan ilgili olmamasına rağmen hastalık çalışmalarına
metotta çok yer verilmiştir.
• Proje yazım eksiklikleri giderilmeli şekil ve tablolara metin içinde atıf olarak yer
verilmelidir.
• Mersin balığı türleri ticari değeri yüksek ve ülke ve sektör ihtiyaçları açısından önceliği
dikkate alındığında önceliği bulunmaktadır.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.
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YENİ TEKLİF PROJELER / No: 8
Proje Adı: Sibirya Mersin Balığı’nın Keban Baraj Gölünde Yetiştiricilik Potansiyelinin
Araştırılması
Proje Lideri: Gürel Nedim ÖRNEKÇİ (Elazığ SUA)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi): Ülkemizde doğal olarak bulunmayan Sibirya
mersini kapalı devre sistem dışında Keban barajı ortamında yetiştiriciliği önerilmesi ne kadar doğru
olacak? Ülkemizde bulunmayan bir türün kültür yoluyla yetiştiriciliğinin yapılmasına bakanlığın izni
yoktur.
G. Nedim ÖRNEKÇİ (Elazığ SUAE-Cevap): Ülkemizde yeni tür olarak özel sektör üretimi başlatıldı.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Bu tür, raportörün belirttiği gibi diploit yumurta getirilmesi
yönünde sertifika ile yumurta ithali yapılmalıdır. 5.nolu slayta bakılacak olursa, yumurta ithal edilecek ise
damızlık bakımı iş paketi neden var. Proje yönetiminde damızlık stok çalışmalarının döl alımı ve yumurta
çalışmalarından daha önce verilmelidir. Yavru alımı iş paketi yumurta ithalinden sonraya alınmalıdır.
Bütçe dağılımında yem alımı kalemine aktarılan miktar fazladır.
Özkan ÖZBAY (Elazığ SUA-Müdür): Mersin balığı yetiştiriciliği ülkemiz için önem taşımaktadır. Bu
konuda bölgemizde iyi bir potansiyel mevcuttur. Kurum olarak bu tür için tecrübemiz yok ama konuyla
ilgili ön çalışması olan Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü gibi kurumlarla işbirliği
sağlayacağız. Bakanlık bu türün ticari olarak yetiştiriciliğinin yapılmasını destekliyor. Proje
onaylandıktan sonra gerekli bakanlık izinlerini alacağız. Ayrıca proje ortağımız olan Kılıç Su Ürünlerinin
bu türün yumurta ithalatı konusunda yasal izinleri bulunmaktadır. Ve bize sözleşme dahilinde yumurta
temini sağlayacaklardır.

Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Sibirya mersin balığı’nın kültür özelliklerine yönelik çalışma yapılmıştır. Ülkemizde de
bazı özel işletmeler türün üretimine başlamış fakat üretimin ülkemiz genelinde
yaygınlaşması başarılamamıştır.
• Enstitü yetiştiricilik ünitesi alt yapısının mersin balığı yetiştiriciliğine uygun olarak
yeniden düzenlenmesi gereklidir. Yapılacak uygulamalar teknik personelin deneyim
sahibi olması ve bölgede bu türün ticari yetiştiriciliği başlatılması açısından önemlidir.
• Yurt dışından yumurta getirilerek çalışma yapılacağı için daha sonra yapılacak ticari
üretim ve oluşturulacak damızlık stok düşünüldüğünde yurt dışından getirilecek
yumurtaların diploid olması veya hibrit tür olmadığı konusunda garanti talep edilmelidir.
• Analiz ve ölçümlerde kaç balık kullanılacağı belirtilmelidir. Özellikle larval dönemde su
sıcaklığı gibi çevresel parametre ölçümleri günlük olarak takip edilmelidir.
• Proje bütçesinde yem alımı yüksek tutulmuş, saha çalışmaları için görev yolluğu
harcaması yazılmamıştır. Proje bütçesi dağılımı yeniden düzenlenmelidir.
• Türkçe ve İngilizce özetin aynı olması gerekmektedir.
• Proje başlığının “Sibirya Mersin Balığının (Acipenser baerii, Brandt 1869) Farklı
Sistemlerde Yetiştiricilik Potansiyelinin Araştırılması” olarak değiştirilmesi, önerilmiştir.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.
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YENİ TEKLİF PROJELER / No: 9
Proje Adı: Moleküler Markör Destekli Soğukta Hızlı Büyüyen Pullu Sazan Islahı
Proje Lideri: Ş. Serap MEMİK (AKDENİZ SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Ş. Serap MEMİK (AKDENİZ SUAE -Rapotör Görüşlerine Cevapları): Islah çalışmasında
sazanı seçmemizdeki en önemli sebeplerden biri omnivor bir tür olmasıdır. TAGEM su ürünleri
alanında omnivor türlerin üretimini desteklemektedir. Sazan dünyada tatlı su yetiştiriciliğinde
tercih edilmesine rağmen ülkemizde yeterli değeri henüz göremediğini düşünüyorum. Soğuğa
toleranslı türler kullanılarak yetiştiriciliğin süresinin kısaltılması ile özellikle iç bölgelerde
yetiştiricilik arttırılabilir. Projede çok sayıda literatür taraması yapılmış ve ilgili olduğu
düşünülen primerler eklenmiştir. Raportörün önerdiği markörleri projeye ekleyebiliriz. Fakat
eklense bile bu markörler çalışmada yeterli olmayacaktır çünkü bu markörler kendi ülkelerinde,
kendi yetiştirme koşullarında ve kendi alt türleri için yapılmış çalışmalardır. Ve bu markörler
sadece soğuğa dayanıklılıkla ilgili markörlerdir. Bizim amacımız soğuk sularda etkin büyüme
performansı gösterebilen genotipleri geliştirmektir. Soğukta yaşayıp yavaş büyüyen balık yeterli
olmayacaktır. Amur ve Ropsha sazanlarının sahip olduğu soğuğa direnç yeteneği hakkında çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar göstermiştir ki bu iki sazan türü soğuğa direnç
bakımından yapılacak ıslah çalışmaları için potansiyel genotiplerdir. Ülkemiz yerli genetik
kaynaklarımız üzerinde benzeri bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Bu sebeple, projemizde
yerel kaynaklardaki balıklar karşılaştırma amaçlı materyal olarak seçilememiştir. SSR primer
çalışmalarında en güvenilir yöntem fragment analizi yöntemidir. Enstitümüzde sazan ıslahı
çalışması yapılmamış. Üreme dönemlerinde anaçlar fenotipik özelliklere göre seçilmektedir. DSİ
kuluçkahanelerinde seleksiyon ve melezlemeye dayalı bir ıslah çalışmasına ulaşılamamıştır.
Prof.Dr. Muhammet ATAMANALP (Atatürk Üniversitesi): Mikrosatallit çalışmasının dişi
ve erkeklerde ebeveyn tespiti yapılacaksa metotda 20-30 erkek spermi karıştırılacaksa sıkıntı
oluşacaktır. Bir erkek bir dişi dölleme ile bu analizler yapılıp damızlıklarda bireysel markalama
yapılmasını öneriyorum.
Doç.Dr. İlhan AYDIN (Trabzon SUMAE-Müdür): 20-30 erkek kullanılsa bile esas döllemeyi
yapan birey sayısı daha az olabilir. Dişi bireylerden alınan yumurtalar karıştırılıp 30’a bölünerek
her bir erkek sperminin bölünmüş yumurtalara aktarılmasıyla bu risk en aza indirilebilir.
Ş.Serap MEMİK (Akdeniz SUAE-Cevap): Dölleme öncesinde damızlıkların markerları
belirleneceğinden dölleme sonrasında elde edilecek yavrularda da aynı analizler yapılıp hangi
damızlık balıktan aktarıldığı belirlenecektir. Karışıklık olmayacağı öngörülmektedir.
Prof.Dr. Kemal KARABAĞ (Akdeniz Üniversitesi): Kanatlı hayvan ıslahı yaptık. SSR
metodu kanatlı hayvanda vs. kullanıldı. Balıkta ilk defa kullanılacak. Biz bu yaşımızda ıslah
yapmaya başlasak 20 yıl sonrasını göremeden emekli olmuş olacağız. Islah gibi uzun soluklu
çalışmalara Genç arkadaşların başlaması yerinde bir karar olmuş.
Prof. Dr. Mehmet KIR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi): Düşük sıcaklık toleransı için
termal toleranslar kapalı devre ile uygulanacağı öngörülüyor. Bu pahalı bir yöntem ve sonuç
alınmayacaktır. Termal toleransta oksijen tüketimine bağlı test edilmesi mantığıyla kullanılan
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yöntemler var. Proje metodu bu şekilde değiştirilmelidir. Termal minima- maksima belirleme
uygulamalarında daha ucuz yöntemlere internetten incelenerek ulaşılabilir ve kullanılabilir.
Ş. Serap MEMİK (Akdeniz SUAE-Cevap): Bizim buradaki hedefimiz sadece soğuğa dayanıklı
bireyler elde etmek değil, aynı zamanda soğukta hızlı büyüyen bireyler elde etmek olduğundan
önceki yapılan çalışmalar rehberliğinde bu 32 çift marker kullanılacaktır.
Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ (Oturum Başkanı-Akdeniz SUAE): Ülkemiz şartlarında farklı
sıcaklık ortamlarında sazan üretiliyor. 7°C altında büyümeyen bir tür. Yem alımı durma
noktasına geliyor. Ülkemizde sazan yetişririciliğinde yanlış stratejiler uygulanıyor. Omnivor tür
yetiştiriciliği yeniden önem kazandı. Bu türün yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için soğuk koşulda
büyüyen bireylerin ıslah edilmesi önem taşıyor.
Nafiye PERKER (Akdeniz SUAE): Termal minima ve maksima uygulaması ile sıcaklık
toleransı ölçümleri daha önce enstitümüzde yapıldı. Kendi yüksek lisans tezimde de çalıştım. Bu
projenin devam eden yıllarında uygulanabilir.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Amur ve Ropsha türleri ile sadece soğuğa dayanıklılık
karşılaştırmaları yapılacaksa bu balıklar neden Türkiye’ye neder getiriliyor. Bunun yerine ortak
kurum (HAKI) aracılığıyla elde edilen sonuçlar karşılaştırılamaz mı. Ama bu noktada
denemenin aynı koşullarda yapılmadığı durumunun söz konusu olacağını söyleceyeceksiniz tabi.
Sazanın 2 yıllık büyüme süresini bu çalışmanızla azaltacak mısınız? Ben isterdim ki sazan yerine
alabalık veya levrek gibi diğer türlerde sıcaklığa tolerans ıslahı yapılsaydı.
Özkan ÖZBAY (Elazığ SUA-Müdür): Rapor görüşlerinin aksine bence seçilen tür doğru bir
seçimdir. Yöre halkı sazan balığı yetiştiriciliği yapmak istiyor fakat süresi uzun olduğundan
yanaşmıyor. Bu konuda yapılacak ıslah çalışmaları değerlidir.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Sazan balığı ticari üretim olanakları düşünüldüğünde önceliği düşüktür bu tür yerine
halen yaygın üretimi yapılan çipura ve levrek türleri ile katma degeri yüksek Minakop,
Sarıagız (granyöz), Sivriburun Karagöz, Karadeniz alabalığı vb türler üzerinde ıslah
yöntemlerinin araştırılması önerilmiştir.
• Soğuğa karsı direnç genlerinin besinci kromozom lokasyonunda yer aldığı mevcuttur.
Ayrıca yapılan çalışmalarda soğuğa toleransla ilgili mikrosatellit bölgeleri ve primerleri
belirlenmiştir (Liang vd., 2003; Pan vd., 2003). Proje ile önerilen yöntemler daha önce
yapılmış olup, tekrar niteliğindedir.
• Projede ulaşılması istenen amaca yönelik uygun materyal yöntem kullanılmamıştır
projenin bel kemiğini oluşturan fragment analizi bu amaç için yetersizdir. Fragment
analizi yerine mikrosatelit PCR ürünlerinin Sekans analizlerinin yapılması
gerekmektedir.
• Çalışma sonuçlarının değerlendirileceğini istatistiksel analizler de SPSS yerine
ARLEQUIN, Genepop vb. gibi popülasyon genetiği çalışmalarında kullanılan istatistiksel
programların kullanılması genetik mesafelerin tespitini de, Fst, FIS, FIT vs değerlerinin
tespitinde mümkün kılacaktır.
• Macaristan’dan soğuğa toleranslı iki sazan hattına ait yumurta getirileceği ve bunlarında
farklı sıcaklıklarda büyüme performansına bakılacağı belirtilmiştir. Bu balıklardan sadece
doku örneği alınarak soğuğa toleranslılık geni açısından kontrol olarak kullanılabilir.
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•
•
•
•
•

Proje yazım yanlışları ve kurgusu yeniden düzeltilmelidir. Bazı literatür atıfları son
kaynakça kısmında verilmemiştir.
Büyüme performans testi uygulanacak balıkların ölçüleri (boy-agırlık) belirtilmemiştir.
Açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.
Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar için “Etik Kurul Belgesi” gerekmektedir. Varsa
belirtilmelidir.
Projede yer alan türün dirençli genlere sahip damızlık ayrımının ardından bu bireylerin
spermlerine kriyoprezervasyon uygulanarak muhafaza edilmesi önerilir.
Proje yönetiminde bütün araştırmacılar için görev sorumluluğu açıkça belirtilmelidir.
Proje lideri için ilgili başlıkta en az bir uzmanlık konusu verilmelidir

Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.

YENİ TEKLİF PROJELER / No: 10
Proje Adı: Klordioksit, Hidrojen Peroksit, Perasetik Asit ve Humik Asitin Sarıağız’ da Toksik
Etkilerinin Araştırılması
Proje Lideri: Faruk PAK (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Ercüment GENÇ (Ankara Üniversitesi): Toksik etki maddelerinin ölümcül
konsantrasyon için 24 saat uygulanması yeterli olmayacaktır. 96 saat uygulama yapılmalıdır.
Faruk PAK (Akdeniz SUAE-Cevap): Bizim sadece ölümcül olan min ve maks değerlerin
belirlenmesi çalışması 24 saatlik olacaktır. Sonraki tüm denemeler 96 saatlik olacaktır.
Muharrem AKSUNGUR (TAGEM): Aynı türde iki farklı proje sunumu yapıldı. Belki enstitü
komitesinde değerlendirilmiştir. Proje yönetimi değiştirilip iki projenin birleştirilmesi
değerlendirilmelidir.
Faruk PAK (AKDENİZ SUAE): Ben iş paketi yoğunluğundan dolayı projelerin birbirinden
bağımsız yapılması taraftarıyım ancak AYK’ da bu yönde karar alınırsa birleştirilebilir.
Erdinç VESKE (TAGEM-Koordinatör): Projelerin birleştirilmesi konusunu burada tartışmaya
gerek yok, bu konu AYK’ da değerlendirilir.
Prof. Dr. Mehmet KIR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi): Akut toksisite hedef alınarak
deneme kurulacağı için bütün balıkların deneme sonucunda ölümü öngörülerek, ölen balık
sayısının fazla sayıda olmaması için 3 değil 2 tekerrür yapılması hayvan etiği çerçevesinde daha
uygun olacaktır. Ayrıca Hayvan Etik Kurulu’ndan izin belgesi alınmalıdır. Özellikle proje
sonucunda hazırlanacak makalelerin uluslararası dergilerde yayınlanması için bu belgelere
mutlaka ihtiyaç duyulacaktır.
Faruk PAK (AKDENİZ SUAE):Proje onaylandıktan sonra bu belgeler alınacaktır.
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Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Projenin su ürünleri sektörü açısında önceliği yüksektir ve bu nedenle seçilen dozların
pratikte uygulanabilir dozlar olması gereklidir.
• Materyal metotta detay verilmemiştir. 1-2 g.lık balıklardan kan alınacak mıdır?
Alınacaksa dilüsyon uygulanacak mıdır? Toplam balık sayısı, doku homojenizasyonu için
kaç örnek alınacağı, küçük balıklardan alınacak dokuların yeterli olup olmadığı
belirtilmemiştir.
• Akut toksisite hedef alınarak deneme kurulacağı için bütün balıkların deneme sonucunda
ölümü öngörülerek, ölen balık sayısının fazla sayıda olmaması için 3 değil 2 tekerrür
yapılması; etik kurul belgesi alınması gerektiği belirtilmiştir.
• PSUP’ta yer almasına ragmen; projede,sarıagız balığının yetiştiriciliğine yönelik su kalite
kriterlerinin belirlenmesine ilişkin metotta bir detay bulunmamaktadır.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER / No: 11
Proje Adı: Tüketicilerin Bilinçlendirilmesinde Karekod Uygulamaları: Su Ürünleri Örneği
Proje Lideri: Dr. Sabahattin KUTLU (TRABZON SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON
KATKI VE GÖRÜŞLER
Erdinç VESKE (TAGEM-Koordinatör): Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu ve bundan
önceki projelerde dikkatimi çeken bir husus var. Projelerle ilgili PTS sistemine geçtik. Buradaki
hakem raporları nasıl oluyor da proje liderlerine ulaşıyor ve projeler buraya düzeltilmiş halde
geliyor bunu merak ediyorum. Bu husus illegal bir yolu legal hale getirme çabası oluyor. Proje
değerlendirme toplantısına gelen projeler PTS’ye girildiği şekliyle sunulmalıdır. Düzeltme için
toplantı sonrası kesin teklif aşamasında zaman zaten tanınacaktır. Olması gereken budur. Mesela
bu projenin başlığı PTS’ye girildiği şekilde değildir. Buraya değiştirilmiş şekilde getirilmiştir.
Sabahattin KUTLU (Trabzon SUMAE-Cevap): Başlığın değiştirilmesi enstitü komitesince
görüşülüp değiştirilmiştir, ancak Word dosyasında başlığın düzeltilmiş hali bulunmasına rağmen
Proje İzleme Sistemine ilk yükleme sonrası proje başlığı kısmı sehven düzeltilmemiştir.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Biz bakanlık olarak etiketleme desteği yapıyoruz. Eğer bu
proje yapılırsa sanki karekod olmadan balık satılamayacak gibi bir algı oluşuyor. Gıda kotrolün
bu konuda yaş gıdaların paketlenmesi ve satılması konusunda uygulama tebliğleri mevcuttur, ve
piyasaya sürülmesinde etiket zorunluluğu vardır. Bu etikette, son kullanma tarihi, raf ömrü,
üretici firma bilgileri tekne plakasına kadar mevcuttur. Özel sektör kendi yazılımlarını
geliştirerek etiket uygulaması yapmaya başlamıştır. Bunun yasal altyapısı içinde yeni
düzenlemeler yapılıyor. Serbest piyasada var olan işlemin tekrar kullanılması kamu
kaynaklarının israfı olabilmesinden dolayı dikkat edilmelidir. Marka ve menşei belirlenmesi
dışında yenilik içermiyorsa proje desteklenmesi uygun değildir.
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Sabahattin KUTLU (Trabzon SUMAE-Cevap): Özel sektörde etiket ve marka uygulamaları
yapılıyor, ancak karekod uygulaması su ürünlerinde bulunmamaktadır. Etiket bilgilerine ek
olarak projemizde karekod uygulamamızda her bir ürün için kalıntı ve ağır metal bilgileri
doğrudan tüketicinin bilgisine sunulmuş olacaktır. Özetle karekod uygulaması bir etiketleme
değildir. Etiketlemede yer veremediğimiz ürüne ait önemli bilgilerin karekod ile tüketiciye
sunulmasıdır.
Dr. Ali AYAR (TAGEM-Daire Başkanı): Daha önceki katıldığım gruplarda da dikkatimi
çeken bir noktayı dile getirmek istiyorum. O da şudur ki, proje bütçelerinin büyük bir kısmı
cihaz alımına ayrılmıştır. Halbuki biz özel sektör projelerinde direk cihaz alımlarını
desteklemeyip enstitülerimizin alt yapı imkanlarını kullandırmaya teşvik ederken, enstitülerin
cihaz alımına fazla bütçe ayırmaları politikamızla ters düşüyor. Bu durum AYK’da da sorun
teşkil edeceğini düşünüyorum.
Raportör ve PDT Grup Tavsiyeler:
• Önerilen proje, yürürlükteki Tarımsal Araştırmalar Master Planı’nda düşük önceliğe
sahip Su Ürünleri Teknoloji Uygulamaları programı kapsamında sunulmuştur.
• Marka ve etiketlemede benzer uygulamalar bulunmaktadır. Üretim noktasından başlayan
ve işlenip satış noktasına kadar olan her aşamanın kodlanması mobil çözümleri yenilik
uygulamalarıdır. Projede biyokimyasal kompozisyonu, katkı-kalıntı değerleri ve ağır
metal seviyelerinin karekod içerisinde yer alması çalışmanın özgün içeriğini
oluşturmaktadır.
• Benzer bir çalışmayı avcılık yoluyla elde edilen balıklar üzerinde projelendiren Metro
Toptancı Market ile irtibat kurarak firmanın deneyimlerinden faydalanma ve iş birliği
yoluna gidilmesi önerilmiştir.
• Tüm paydaşlar nezdinde PSUP oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Projenin başarı ile
sonuçlanması durumunda, elde edilecek çıktıların kullanım alanları detaylandırılmalıdır.
Karar: Görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklerin yapılması sonrasında projenin
AYK’ya sunulmasına karar verilmiştir.

Recayi ÇİMAGİL
Raportör

M. Baran KILIÇ
Raportör

Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ
Başkan
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Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ
Başkan

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
27 ŞUBAT SALI
14:00-15:30 - III. OTURUM
DEVAM EDEN PROJELER - BALIKÇILIK YÖNETİM PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 1
Proje Adı: Doğu Karadeniz’deki Demersal Balık Stoklarının İzlenmesi
Proje Lideri: Dr. Murat DAĞTEKİN (SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-TRABZON
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞİN (Dokuz Eylül Üniversitesi): Murat DAĞTEKİN’e teşekkür etti
çalışmaları için. Barbunya ve mezgitlerin boy dağılımları ticarete konu balıkları da kapsıyor mu?
Dr. Murat DAĞTEKİN (SUMAE): Deneysel sörveyleri ve ticarete konu balıkların dağılımını
ayrı veriyoruz. Ayrıca iki gruptada benzer dağılım gösteriyor. Araştırma sörveyinde daha düşük
ağ göz açıklığı kullanılıyor. Ticari avcılıkta boy yasağı uygulamasından dolayı küçük bireyler
daha az örnekleniyor. Ağ göz açıklığı nedeniyle seçicilik daha fazla.
Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞİN (Dokuz Eylül Üniversitesi): Vatozların ölçüm aralığı 10-100 cm
arası dağılım var. Ölçümleri total mi yoksa disk boy olarak mı ölçüyorsunuz.
Dr. Murat DAĞTEKİN: Her ikisini de ölçüyoruz.
Doç. Dr. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): 25 yıldır trol seçiciliği çalışmalarına katılıyorum.
Bu konuda Balıkçılık yönetimine yansıyan bir şey var mı? Alınan bir karar var mı? Yoksa neden
bu çalışmaları yapıyoruz? Aksi takdirde TAGEM bu çalışmalara kaynak ayırmaması lazım.
Dr. Murat DAĞTEKİN: GTHB sirküler için bu verileri kullanıyor. Bizim yürüttüğümüz
çalışma trol seçiciliği çalışmalarını içermiyor. Demersal balık türlerinin izlenmesi uzun yıl veri
serisine bağlı olarak yürütülüyor.
Gökhan BALLIKAYA (Akdeniz SUAE): Barbun ölçümlerinin 11 cm olduğu söylendi başka
bir ölçümde de 6,5 cm olduğu söylendi. 6.5 cm olanın birim stok olma ihtimali var mı?
Dr. Murat DAĞTEKİN (SUMAE): Barbunyanın ilk üreme boyu 11,5 cm olarak bulunmuştur.
Bizim çalışmamızda Haziran Temmuz ayları barbunyanın üreme dönemidir. Dolayısıyla ilk
üreme düşük olabilir ya da balıkların büyümesi yavaş olabilir. Önümüzdeki dönemlerde
yapacağımız çalışmalarla bunu belirleyeceğiz. Doğu Karadeniz’de yapılan genetik çalışma
sonucuna göre hepsi barbunya balığı. Yani birim stoku oluşturuyor.
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Proje kapsamında demersal balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı Doğu
Karadeniz incelenmektedir. Fakat Batı Karadeniz’deki balıkçılık hareketlerinin mevsimsel olarak
izlenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle mevsimsel olarak Batı Karadeniz
Bölgesinin izlenmesinin proje metoduna ilave edilmesi talep edilmiştir.
Proje ekibine Dr. Mustafa ZENGİN, Dr. Cemil ALTUNTAŞ, Salih İLHAN, ODTÜ Erdemli
Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden Dr. Meltem OK ve Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'den
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Arş. Gör. Uğur ÖZSANDIKÇI ve ticari balıkçılık araştırmalarına destek vermesi için Samsun
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü İcabi ÇAĞAN’ın ilave edilmesi, Dr. N. Selda
BAŞÇINAR’ın kendi isteği doğrultusunda sonuç raporunda yer almamak koşuluyla proje
ekibinden çıkartılması talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 2
Proje Adı: Karadeniz’de Ticari Öneme Sahip Pelajik Balık Stoklarının İzlenmesi
Proje Lideri: Doç.Dr. İlhan AYDIN (SUMAE), Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç.Dr. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): Kurumsal işbirliği ile elde edilen verilerin GFCM
komitelerinin talep ettiği verilerin elde edilmesi yönünden ülkesel düzeyde önem arz ediyor.
Hamsi dışında diğer türlerde stok çalışması yapıldı mı?
Doç. Dr. İlhan AYDIN (SUMAE-Müdür): Ticari avcılığa bağlı veriler ile akustik çalışmalar
çek ediliyor. Stok miktarları TÜİK verilerinin yanlış olduğunu gösteriyor.
Yrd. Doç. Dr. Aydın ÜNLÜOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi): Hesaplanan stok miktarı
istatistiki verilerinden daha mı fazla?
Doç. Dr. İlhan AYDIN (SUMAE-Müdür): Akustik veriler daha fazla stok bulunduğunu
gösteriyor. Avcılık miktarı da TÜİK verilerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca stok
tespitinde gerçeğe yakın verilerin elde edilmesi uluslararası düzeyde ülkemiz lehine olumlu
sonuçlar alınmasını da sağlıyor.
Yrd. Doç. Dr. Aydın ÜNLÜOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi): Hamsi ile palamut arasındaki
av-avcı ilişkisinde neyi dikkate aldınız? Diğer balıklarda da var mı?
Doç.Dr. İlhan AYDIN (SUMAE-Müdür): Av miktarları dikkate alındı. Hamsinin az olduğu
sezon palamut oldukça fazla oldu. Palamutun olmadığı sezonda hamsi oldukça fazla olduğu
görüldü. Bir sonradaki aşamada mide içeriklerine bakılacak. Aqustik sörveylerde palamut ve
lüfer arasındaki ilişki konusunda veri toplanamıyor.
Doç.Dr. Mümtaz TIRAŞIN (Dokuz Eylül Üniversitesi): Hamsinin görüntülenmesinde farklı
yöntem mi kullandınız?
Doç.Dr. İlhan AYDIN (SUMAE-Müdür): Evet farklı yöntem kullandık. Bunun sonucunda
hamsi stoğu biraz daha fazla çıktı.
Doç.Dr. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): Bu çalışmalarınızdan dolayı gurur duyuyoruz.
Buradaki başarının temel sebebi üniversite ve enstitünün iyi bir işbirliği yürütmesi. Bu türlerin av
miktarları, istatistik verileri ve sizin ulaştığınız verilerle karşılaştırdınız mı?
Doç.Dr. İlhan AYDIN (SUMAE-Müdür): 3 tane veri tipinde yaptık. TÜİK, akustik ve bizzat
balıkçılardan veri toplama şeklinde.
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DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Projede görev alan Dr. Elvan ATILGAN ve Erdinç AYDIN'ın tayin
olmaları sebebiyle, Dr. N. Selda BAŞÇINAR’ın iş yoğunluğu nedeniyle isimleri sonuç
raporunda yer almaksızın projeden çıkarılmaları ve proje kapsamında İstanbul ve civarındaki
denizlerde lüfer ve palamut örneklemeleri için İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinden
Dr. Taner YILDIZ ve Dr. Uğur UZER'in, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri
Bölümünden Habip BAL’ın projeye dahil edilmesi talep edilmiştir.
Gen Bankasına materyal temin etmek amacıyla çalışılan türlerden doku alınıp arşivlenmesinin
projeye eklenmesi talep edilmiştir.
İzlenen türlerin besin analizlerinin yapılabilmesi için Besin Analizleri İş Paketinin eklenmesine
ve bu işleri yapmak üzere Dr. Sebahattin KUTLU, Gülsüm BALÇIK MISIR ve Dr. Buket Büşra
DAĞTEKİN'in projeye dahil edilmesi talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 3
Proje Adı: Türkiye’nin Akdeniz Kıyısındaki Demersal Balık Stoklarının Büyüklülerinin
Belirlenmesi
Proje Lideri: Coşkun Menderes AYDIN (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Katkı veya soru yok
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Proje süresinin bir yıl uzatılması talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 4
Proje Adı: Beyşehir Gölü’ndeki Ticari Balık Türlerinin Alansal Dağılımının ve Biyoteknolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi.
Proje Lideri: Dr. Vedat YEĞEN (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Katkı veya soru yok
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Proje süresinin bir yıl uzatılması talep edilmiştir.
Projeye mühendis Bayram KORKMAZ’ın dahil edilmesi talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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16:00:18:00 - IV. OTURUM
DEVAM EDEN PROJELER - BALIKÇILIK YÖNETİMİ PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 5
Proje Adı: Çift Kabuklu Yumuşakça Üretim Alanlarında İzleme Programının Revizyonu ve
Kapasite Artırma Projesi.
Proje Lideri: Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM (Ege Üniversitesi): AB üyelerine Aralık 2021’ e kadar çift
kabuklu ihracatı yapılamıyor. Ancak İşlenmiş ürün olarak satılabilir bu konuda sıkıntı yok. Çift
kabuklu üretim bölgelerinden iyi durumda olan 4-5 bölgeden ürünler işlenerek ihraç edilebiliyor.
Toksik alg tür teşhisleri çok zor ve uzmanlık gerektiren bir iş. Bu konuda uzman öğretim
üyelerimiz var ama saha çalışmaları yapan arkadaşlarımız tür düzeyinde teşhis yapamaz. Bu
konuda teknik danışmanlık gerekiyor. Çift kabuklu üretim sahaları üretime kapansa bile bu
bölgelere yakın ağ kafeslerde balık üretimi devam ediyor. Bu durum ihracatı etkiliyor.
Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER: Sunulan 3 rapor AB komisyonunca kabul edildi. 24 ayrı
midye üretim bölgesinde biyotoksin miktarı izleniyor. İstanbul ve İzmir Gıda Kontrol
Laboratuvarlarının akreditasyonu ve tür tespiti yapılması gerekiyor.
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Karar alınması gereken bir husus yoktur.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 6
Proje Adı: Antalya Körfezi’ndeki Fitoplankton Çeşitliliğinin ve Dağılımının Belirlenmesi,
Fizikokimyasal Parametrelerim Süksesyona etkisi.
Proje Lideri: Murat YEŞİLTAŞ (Akdeniz SUAE) Sunan: Dr.Mehmet Ali Turan KOÇER:
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Katkı ve soru yok
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ: Örnekleme noktalarının konumlarının değiştirilmesi talep edilmiştir.
Kalitatif örneklerin 3 knot hız ve 20 dk. boyunca toplanması talep edilmiştir.
30 mikron ağ göz açıklığına sahip plankton kepçesinin kullanılması talep edilmiştir.
Kantitatif analizler için 10 L yerine 5 L deniz suyu alınması talep edilmiştir.
Klorofil a ve toplam fosfor değişkenlerinin izlenmeye eklenmesi talep edilmiştir.
Projede görev alan araştırmacılardan Prof. Dr. Yılmaz EMRE’nin kurumdan ayrılması sebebiyle
projeden çıkarılması talep edilmektedir. Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER, Yüksek Mühendis
İsmail DAL ve Yüksek Mühendis Seçil TÜZÜN DUĞAN’ın projede görevlendirilmeleri talep
edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER / No: 7
Proje Adı: Devegeçidi Baraj Gölü Balık Faunasının Tespiti, Stok Tahmini ve Popülasyon
Yapısının İrdelenmesi
Proje Lideri: Reşit BİLİCİ (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Özkan ÖZBAY (Elâzığ SUAE-Müdür): Reşit BİLİCİ arkadaşımız çalışma konusu olmamasına
rağmen, projede çok sayıda kişinin tayinin çıkması sebebiyle son 3 ay kala görevi devraldı.
DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ:
Stok tahmini kısmının projeden çıkarılması ve proje başlığının “Devegeçidi Baraj Gölü Balık
Faunasının Tespiti ve Ekonomik Balık Türlerinin Bazı Popülasyon Parametrelerinin
Belirlenmesi” olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.
Proje ekibinde yer alan Balıkçılık Teknolojileri Yüksek Mühendisi Salih İLHAN, Su Ürünleri
Mühendisi Eser KARADUMAN, Ziraat Mühendisi Tacettin YILDIRIM ve Su Ürünleri
Teknikeri Abdulmuttalip BERİ’nin tayinlerinin çıkmaları nedeniyle, Su Ürünleri Yüksek
Mühendisi Rıdvan TEPE’nin ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle projeden çıkarılmaları ve
yerlerine kurumumuz personellerinden, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Fatih GÜNDÜZ,
Veteriner Hekim Serhat Murat ALKAN ile Dr. Seda İMERT AYDOĞDU’nun projeye dahil
edilmeleri talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 8
Proje Adı: Hirfanlı Baraj Gölü Tatlısu Istakozlarının (Astacus leptodactylus, Eschscholtz, 1823)
Populasyon Dinamiği
Proje Lideri: Mehmet CİLBİZ (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Ferhat DEMİROL (Elazığ SUAE): Keban’da dişi başına düşen yumurta sayısı sizin
sonuçlarınızdan fazla neden?
Mehmet CİLBİZ (Eğirdir SUAE): Örneklemeler devam ediyor, sonuçlar değişebilir.
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (ODTÜ): Bunlar kabuk değiştirerek mi büyüyor, ne kadar sıklıkla
kabuk değiştiriyor. Büyümede atlamaları görebiliyor musunuz?
Mehmet CİLBİZ (Eğirdir SUAE): İlk yıl 8, ikinci yıl 2-3 ve üçüncü yıl 1 kez kabuk
değiştirerek büyüyor. İleri boy sınıfı olmayanlarda büyümeyi net bir şekilde
gözlemleyebiliyoruz.
Proje Değişiklik Önerisi: Karar alınması gereken herhangi bir husus yoktur.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
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BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
28 Şubat 2018 ÇARŞAMBA
3.Gün 1. Oturum 09:00/10:30
DEVAM EDEN PROJELER-BALIKÇILIK YÖNETİMİ PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 09
Proje Adı: Köyceğiz ve Beymelek Lagünleri İle Dalaman ve Özlen Akarsularındaki Avrupa
Yılan Balıklarının Farklı Evreleri İçin Popülasyon Parametreleri ve Habitat Özelliklerinin
Belirlenmesi
Proje Lideri: Dr. F. Banu YALIM (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi): Aydın ve Muğla illerinde bulunan
lagün, akarsu ve mendereslerde yılan balığı girişleri konusunda üniversite olarak çalışma
yürütüyoruz. Ayrıca yetiştiricilik konusunda çalışmalar yapılıyor. Bundan sonraki projelerde
işbirliğine gidilebilir ve çalışma alanı Ege kıyıları da olabilir.
Prof. Sedat YERLİ (Hacettepe Üniversitesi): Yılan balığı konusunda Köyceğiz lagününde
1989-1990 yıllarında popülasyon parametreleri takip edildi ve bir makalede sonuçları yayınlandı.
Bu makaleyi size iletebilirim.
Proje Değişiklik Önerisi:
• Çalışma alanının genişlemesinden dolayı Proje isminin “Türkiye’nin Güney Ege ve
Akdeniz kıyılarındaki Akarsu ve Lagünlerde yayılış gösteren Avrupa Yılanbalığı
popülasyonlarının incelenmesi“ şeklinde değiştirilmesi,
• Projeye enstitü çalışanlarından, Cihan TOSLAK ve Ali ÖZBOLAT’ın ve Eğirdir Su
Ürünleri Araştırma Enstitü’sünden Şakir ÇINAR ve Abdülkadir YAĞCI’nın projeye
dahil edilmesi,
• Proje çalışma alanının genişlemesinden dolayı proje bütçesine 80 000 TL ek bütçe,
• Proje’nin saha çalışmaları iki yıla yayılarak; 2018 yılında Güney Ege ve Batı
Akdeniz’deki istasyonlar, 2019 yılında Doğu Akdeniz’deki alanlar çalışılarak
tamamlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda proje iş takviminde değişikliğe ve projenin
bir yıl uzatılması talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 10
Proje Adı: İç ve Batı Anadolu Bölgesi’ndeki Ticari Su Ürünleri Stoklarının İzlenmesi
Proje Lideri: Rahmi UYSAL (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir SUAE
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KATKI VE GÖRÜŞLER
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Devam eden projelerin çok uzun bir şekilde içeriğinin
gösterilmesinin gerekmediğini düşünmekteyim. Ayrıca ülkemizin iç sularında stokların
belirlenmesi avlak sahalarının kiralama konusunda çok önemlidir. Bütün kaynaklarda aynı
yöntemle doğru stok tahminin gerekmektedir. GTHB İl Müdürlükleri teknik personelinin bu
konuda eğitimlerinin sağlanması gerekmektedir. Araştırma tecrübesine sahip olarak verileri
doğru şekilde kullanılması daha doğru sonuçlar elde edilmesine imkan sağlayacaktır. Bunun için
de bilgi paylaşımı çok önemlidir.
Yrd. Doç. Dr. E. Mümtaz TIRAŞIN (Dokuz Eylül Üniversitesi):Bakanlığın iç sularda stok
tespiti için belirli ve aynı olacak şekilde bir yöntemin belirlemesi gerekmektedir. Böylece
kiralama konusundaki problemler en aza indirilebilir. Daha önce “Balıkçılık Çalıştayı” olarak
yapılan toplantıda bu konu gündeme geldi. Bu projedeki tavsiye edilen metodun yaygın olarak
kullanılması için Bakanlık İl Müdürlükleri ile bir çalıştay düzenlenmelidir ve ortak bir yöntemde
uzlaşılmalıdır.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Yrd. Doç. Dr. E. Mümtaz TIRAŞIN’a katılıyorum stok
tespiti konusunda her ilde standart bir uygulama olmalı ve alt yapıların (tekne, ağ vb. örneğin
tekne çalışmayabilir veya yeterli ağ gözüne sahip ağlar olmayabilir) geliştirilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Sadece üretim modellerine sabit
kalmamak açısından destekleyici verilerin (boy-ağırlık, yaş vb.) de alınması mümkün mü?
Rahmi UYSAL (Eğirdir SUAE): Bazı avlaklarda boy-ağırlık ölçümleri yapılıyor fakat çalışma
sahası çok geniş ve personel sayısı çok az olduğundan dolayı bu ölçümlerin yapılması iş yükü
gerektiriyor.
Prof. Dr. Sedat YERLİ (Hacettepe Üniversitesi): İç sularda “Artan Ürün Modeli” ile stok
durumunun izlenmesi kolay uygulama yönünden daha uygundur. Seçilmiş bir iki gölde doğrudan
veri almaya dayalı popülasyon parametrelerinin (boy-ağırlık-yaş vb.) takibinin yapılması daha
uygun olacaktır.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında alınması gereken herhangi bir karar
bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 11
Proje Adı: Van Gölü İnci Kefali (Alburnus tarichi) Stoğunun İzlenmesi
Proje Lideri: Ferhat DEMİROL (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi): Bu ürün modeli metotları uzun
süreli veri seti gerektiriyor. Mustafa Sarı hocanın daha önce yaptığı metodun uygulanması için
gerekli veriler toplanıyor. Bu metodun uygulanması geçmiş verilerin karşılaştırılması yönünden
daha doğru olacaktır.
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Mehmet CİLBİZ (Eğirdir SUAE):İç sularda stokların izlenmesi çok geniş kapsamlıdır ve
sahada sadece enstitü imkanları ile yürütülmesi çok zordur. Bu nedenle Artan Ürün Modelleri
kullanılıyor. Enstitünün daha önceki yaptığı stok çalışmaları ise kesintiye uğramış ve elimizde
uzun süre veri seti bulunmamaktadır. Bakanlığın talebi ile 21 ildeki bütün su kaynaklarındaki
stok izlenmesi bu şekilde standart bir uygulama ile yapılabilecektir.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Küçük ölçekli balıkçıların ruhsat alması için GTHB il
müdürlüklerinde bir anket formu doldurması gerekmektedir. Proje kapsamında bu anketlerden
yararlanılabilir. Tüm su kaynaklarında stok tespiti aynı metotla yapılmalı. GTHB il
müdürlüklerinde eğitim yapılarak stok çalışmalarında standart prosedür uygulanması sağlanmalı.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında alınması gereken herhangi bir karar
bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 12
Proje Adı: Işıkla Avcılığın Sürdürülebilir Balıkçılığa Etkisi
Proje Lideri: Dr. Nazlı KASAPOĞLU (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Proje Marmara Denizinde uygulanması yapılmış ama
İstanbul Boğazında yer alan köprülerin ışıklandırılması balıklar üzerinde nasıl bir etki
gösteriyor? Bunun balık göçünü etkilediği iddia ediliyor.
Yrd. Doç. Dr. Ahsen YÜKSEL (İstanbul Üniversitesi):Marmara denizinde yer alan balık
stoklarının ne kadar ağır sömürüldüğü hakkında elinizde veri var mı? Projenin iki yıl uzatılması
ışıkla yapılan avcılığın iki yıl daha uzatılacağı anlamına mı geliyor?
Yrd. Doç. Dr. E. Mümtaz TIRAŞIN (Dokuz Eylül Üniversitesi): Bilimsel çalışmalar uzun
süreli saha çalışmaları gerektiren efor ile elde edilebiliyor. Uygulamada bu sonuçların
kullanılması veya karar alma aşlamasında ve uygulanmasında sorun yaşanıyor. Ayrıca bu
çalışmalar ile balıkçılar ve bilim insanları arasındaki çatışmaların azaltılması sağlanabilir.
Nihat IŞIK (DEM-BİR): Balıkçılıkta ışıkla avcılığın olumsuz etkisi nedeniyle yasaklanması
gündemde Fakat doğrudan yasaklamak yerine balık sürülerinin dağınık olduğu Eylül ayında
serbest bırakılmalı. Çünkü başka şekilde avcılık yapmak mümkün değildir. Av sezonu boyunca
sıkı denetleme gerekmektedir. Ayrıca balıkçı gemisi dışında diğer gemilerin ışıkları
ölçülmelidir.
Proje Değişiklik Önerisi:
Projede planlanan bazı çalışmaların ARAMA 1 gemisinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle
yapılamadığından 10 Kasım 2017 tarihinde Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma
Enstitüsü’nde düzenlenen Güdümlü Projeler Yönetim Toplantısında alınan karar gereği projenin
2 yıl uzatılması, bundan sonraki süreçte metotta değişiklik yapılarak tüm çalışmaların Marmara
Denizi'nde yürütülmesi, yapılacak bu çalışmalarda farklı ışık şiddeti, farklı ışık kaynağı (led,
klasik ampul) ve farklı derinliklerin denenmesi, ayrıca ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden
Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ'nün BİLİM 2 gemisiyle sörvey yapmak üzere projeye dâhil edilmesi
talep edilmiştir.
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PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
2. Oturum 11:00/12:30
DEVAM EDEN PROJELER-SU ÜRÜNLERİ ISLAH VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 13
Proje Adı: Karadeniz Balıkçılığında Uzatma Ağları ve Etkilerinin Araştırılması
Proje Lideri: Devrim Selim MISIR (Trabzon SUMAE)
Sunum: Dr. Murat DAĞTEKİN (Trabzon SUMAE) tarafından sunuldu.
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç.Dr. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi): Bu proje çok fazla çaba gerektiriyor. Bakanlık için
doğrudan balıkçılık yönetimine ait verilerin kullanılması gerekiyor. Envanter yanında sosyoekonomik analizler yapılmış ağ gözü açıklığı için avcılık uygulamaları yapılmış ama projenin
başlığı bu projenin içeriğini yansıtmıyor. Etki konusu başlıkta verilmeli.
Mehmet CİLBİZ (Eğirdir SUAE): Uzatma ağların hangi etkilerinin hangi metodoloji ile
yapılacağı konusunda bir anlam eksiği var. Hangi etkilerin hangi faktörlere ve metodolojiye göre
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmalı. Deneme avcılığı çalışmasında her tür için farklı ağ
gözleri ile avcılık yapılmış. Burada farklı türler için ayrı ağ gözü bulunmadığında sahada pratikte
uygulama şansı yok. İç sularda da aynı bölgede avcılık yapılıyorsa ağ gözüne sahip ağların
kullanılması sorun yaratıyor.
Proje Değişiklik Önerisi: Erdinç AYDIN’nın projeden çıkarılması talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 14
Proje Adı: Marmara Denizi Ekonomik Demersal Balık Türlerinin Popülasyon Yapısı ve Stok
Tahmini
Proje Lideri: Murat ŞİRİN (Bandırma KAE)
Kurum: Bandırma KAE
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Vahdet ÜNAL (Ege Üniversitesi):Uluslar arası kullanımlarda “Ekonomik Türler” yerine
“Ticari Balık Türleri” şeklinde kullanımının daha uygun olacaktır ve proje başlığının bu şekilde
düzeltilmesi gerekmektedir. Ayrıca ağ çekimlerinin bu kadar fazla olmasına rağmen çıkan dil ve
dülger balıklarının sayısının az olmasının sebebi nedir?
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Murat ŞİRİN (Bandırma KAE): 300’ün üzerinde trol çekiminde sadece 37 dülger balığının
yakalanması bu tür için çok kötü stok durumunu gösteriyor. Ayrıca farklı bölgeler ve farklı av
araçlarının kullanılmasından dolayı bu sonuçlar elde edilmiş olabilir.
Proje Değişiklik Önerisi:
•
•
•

•

Projeye Dr. Ahmet ÖKTENER (Koyunculuk Araştırma Enst. Müd.), Güzin GÜL
(İstanbul Üniversitesi Deniz Bil. ve İşl. Enst.) ve Koray CABBAR (Çanakkale 18 Mart
Üni) dahil edilmesi,
Projeden Burak SAYGILI (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)’nın çıkarılması,
Proje Lideri Murat ŞİRİN ve Araştırmacı Gürkan Ali YAZICI tarafından Proje
çalışmaları sırasında elde edilen materyaller kullanılarak; “Marmara Denizi’ndeki
Bakalorya (Merluccius merluccius, L. 1758) Balığının Popülasyon Yapısı, Dağılımı ve
Biyoması” ve “Marmara Denizinde Kıkırdaklı Balıkların Dağılımı, Bolluğu ve Bazı
Popülasyon Parametreleri” isimli iki adet doktora tezi yapılması,
Proje çalışmaları 2015 yılında başlaması gerekirken, araştırma gemisi temin edilememesi
nedeniyle 2017 yılında başlamıştır. Bu nedenle proje çalışmaları için 1 yıl ek süre talep
edilmiştir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 15
Proje Adı: Denizlerde Potansiyel Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Belirlenmesi
Proje Lideri: Seçil TÜZÜN DUĞAN (Akdeniz SUAE) ve Recep PARLAK (Trabzon SUMAE)
Kurum: Akdeniz SUAE, Trabzon/SUMAE
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Ahsen YÜKSEK (İstanbul Üniversitesi): Marmara Bölgesinin uygun yetiştiricilik
alanları konusunda size yardımcı olabilirim ve işbirliği yapabiliriz. Akdeniz için daha önceki
yetiştiricilik alanları konusunda çalışmalar proje kapsamında yapılacak değerlendirmeler dikkate
alınmalıdır. Ayrıca standart yönteme göre alıcının farklı derinlikten su numunelerini
karıştırmadan tek tek analiz yapılmalı.
Doç. Dr. İlhan AYDIN (Trabzon SUMAE-Müdür): Karadeniz Bölgesi örneklemeleri “Rosette
Sampler” ile her derinlikte ayrı ayrı su numunesi alınarak yapılıyor.
Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER (Akdeniz SUAE): Bizim uyguladığımız şekilde farklı
derinliklerden su numunelerinin karıştırılıp alt örnek analizi yapılması geçerli bir yöntemdir.
Doç. Dr. Şükrü YILDIRIM (Ege Üniversitesi): Bu çalışmada diğer sektör ve çevre koruma
alanları dikkate alınmalıdır. Bu çalışmaların sürekli yenilenmesi lazım çünkü birçok değişen
faktör var. Her ilin işletim planı incelenirse daha yararlı olur. Çalışmaya en yakın mesafedeki
lojistik saha, liman ve limanın kapasitesi eklenebilir. Sel tehlikesi olan alanlar dikkate alınarak
alan belirlemesi yapılmalıdır. Zemin yapısı daha detaylı incelenmeli. En yakın yem fabrikası ve
kapasitesi, en yakın kuluçkahanenin türü ve nitelikleri eklenmeli.
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi): Lojistik, karaya çıkış ve aşılama
noktası yetiştiricilik sistemleri için zor. Bunların da belirlenmesi gerek. Balıkçı barınakları ve
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balıkçılarla sorun yaşamamak ve ağların temizleme alanlarının koku sorunu için bu alanlarında
iyi seçilmesi gerekmektedir.
Doç. Dr. İlhan AYDIN (Trabzon SUMAE-Müdür): Bölgelerde grup halinde ÇED alınması
önerilecektir çünkü her tesis için ayrı ayrı alınması daha zor olacaktır. Yetiştiricilik kapasitesi
için yeni alanlar oluşturulması gerektiği için bu projeler yapılmalıdır. İlerde yapılacak olan buna
benzer projelerde yeni teknolojiler kullanılarak daha da geliştirilebilir.
Dr. Ali AYAR (TAGEM Daire Başkanı): Metot yönünden katkılara açığız ve bu katkı ve
eleştiriler ile projeler daha anlamlı şekilde değerlendirilecektir. Sonuçlar doğrudan ilgili genel
müdürlüklerin kullanımında olacaktır.
Proje Değişiklik Önerisi:
•
•
•
•

Materyal ve Yöntem: Her iki alt proje için Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma
Entitüsü Müdürlüğünde yapılan 09.11.2017 tarihli Güdümlü Proje Yönetim Komitesi
Toplantısında;
Karadeniz ile Akdeniz – Ege denizlerinde yürütülen iki alt bölge için ortak metin
hazırlanarak koordineli çalışma yürütülmesi proje koordinasyonunun TAGEM tarafından
yapılması,
Projeye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili dairesinden, teknik
personel dahil edilmesi
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından yürütülen projeye,
Marmara bölgesindeki proje çalışmalarının ilave edilmesi ve yapılacak saha çalışmaları
için Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü su ürünleri bölümünden araştırmacı
personel eklenmesi talep edilmiştir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 16
Proje Adı: Siraz Balığı (Capoeta umbla)’nınBalıklandırma Amacıyla Üretim Olanaklarının
Araştırılması
Proje Lideri: Abdulselam GÜN(Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER
Prof. Dr. Cüneyt SÜZER (Ege Üniversitesi): Şuan halihazırda çok güzel bir tesisiniz var
adaptasyon konusunda biraz tedirgin bir duruş gösterdiğinizi fark ettim bunun için doğayı
stimüle edin mide içeriklerinin analizine bakarak o şekilde anaçları besleyin, böylece yaşamış
olduğunuz bu adaptasyon sıkıntısını aşarsınız Ayrıca yavru kaybına karşı larva döneminde
yapılacak besleme çalışması çok önemli. Doğa koşullarında parametreleri optimal tutarsanız
doğal yolla elde edilen yumurta kalitesi hormonsal yolla elde edilecek yumurtadan ve yumurta
kalitesinden daha iyi olur diye düşünüyorum dedi.
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Prof. Dr. Muhammet ATAMANALP (Atatürk Üniversitesi) : Stresten çok etkilenen bir tür
çok fazla hassas, doğal ortamı oluşturursanız dahi yine de başarı elde edemeyebilirsiniz. Ayrıca
anaç teminine şimdiden başlanmalı dedi. Ayrıca mutlaka hormon uygulaması yapılmalı dedi.
Prof. Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi) Abant'ta Milli Park akvaryumunda
sergilenen balıklar deformasyona sahipti bunun için sizin ve bunları dikkate almanızı ve
çalışmanızı Buna göre yapmanızı rica ediyorum şeklinde tavsiyede bulundu.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında alınması gereken herhangi bir karar
bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
3. Oturum 14:00/15:30
DEVAM EDEN PROJELER-SU ÜRÜNLERİ ISLAH VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 17
Proje Adı: Sarıyar, Gökçekaya ve Yenice Baraj Gölleri’nin (Eskişehir, Ankara) Trofik Seviyesi
ve Alabalık Yetiştiriciliği Açısından İncelenmesi
Proje Lideri: Belgin YOLDAŞ (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi: Bu çalışmada 1 yıl uzatma talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER / No: 18
Proje Adı: Doğu Karadeniz’de Dağılım Gösteren Bazı Kefal Türlerinin (Mugil cephalus L. 1758
ve Liza aurata, Risso 1810) Kültür Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Lideri: Ayça GÜVEN (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER :
Prof. Dr. Cüneyt SÜZER (Ege Üniversitesi): Çalışmanızdaki larva ölümleri geçen yılki
kırlangıç balığı çalışması ile aynı bulgular var. Burada larva ölümleri muhtemelen yumurta
kalitesine bağlı, ayrıca çalışmanızda sadece 75 gram yumurta elde edilmiş bu çok az, yumurta
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kalitesinden dolayı 8 güne kadar larvalar yaşamıştır yönünde bir bilgi verdi. Yeşil su ve rotifer
uygulamasına rağmen ölüm oluyorsa bu larvaların sağlıksız olduğunu gösteriyor. Ayrıca tuzluluk
ve ortam modifikasyonuna giderilerek daha iyi sonuçlar elde edebileceği belirtildi. Daha fazla
miktarda ve kaliteli anaçla buna bağlı olarak daha çok yumurta ile başarıya ulaşılabileceği
yönünde görüş belirtildi. Ayrıca araştırıcıya hava kesesi ile ilgili veri elde ettiğiniz mi şeklinde
soru yöneltildi ve 6 ile 8 günlük devrede hava kesesinin gelişmemesi nedeniyle larvalarda ölüm
olur şeklinde görüş belirtildi, buna örnek olarak da kırlangıç balığı verildi. Ölümlerin hava
kesesinin gelişmemesine bağlı olarak şekillenebileceği ifade edildi. Damızlık beslenmesi ve
adaptasyonunda yumurta ve larva verimine kadar protokol yenilenmeli kapalı devre ve çevresel
şartlar iyileştirilmelidir.
Prof Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi) : Larva çıkışından itibaren 8-13.
günlerde ölüm, uygulanan yetiştiricilik protokollerinden kaynaklanabilir. Çipura da ki şekilde
yeşil su uygulaması yanında ışık yoğunluğu ve daha yoğun bir rotifer uygulaması gerekebilir. Bu
türün tercih edilmesinde balıklandırma ve yetiştiricilik hedeflenmesi omnivor bir tür olmasından
kaynaklanıyor.
Proje Değişiklik Önerisi:
Araştırıcı tarafından araştırmanın bir yıl uzatılması talep edildi. Ayrıca araştırıcı tarafından
yapılan çalışma sırasında elde edilen yumurtalardan çıkan larvaların 8 güne kadar yaşadığı
belirtildi bunun için toplantıda bulunan uzmanlardan görüş alabilecekleri ve bunu uygulamaya
geçirebilecekleri yönünde yardım talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.

DEVAM EDEN PROJELER / No: 19
Proje Adı: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yetiştiriciliğinde Kriyopreserve
Edilmiş Spermin Kullanım (Suni Tohumlama) Başarısının Belirlenmesi
Proje Lideri: Atife Tuba BEKEN (Trabzon/SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER: yok
Proje Değişiklik Önerisi:
•
•
•
•

14 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Komite Toplantısı’nda proje liderinin Atife Tuba
BEKEN olarak güncellenmesi kararı alınmıştır.
Projede görev alan Feridun AFAN'ın enstitüden tayin olması nedeniyle sonuç raporunda
yer almaksızın projeden çıkarılması ve görev aldığı iş paketi çalışmalarının gerçekleşmesi
için projeye Oğuzhan EROĞLU'nun dahil edilmesi,
Recai ÇİMAGİL’in projenin 4. iş paketine katkı sağlaması amacıyla projeye dahil
edilmesi talep edilmiştir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 20
Proje Adı: Diyete İlave Edilen Prebiyotikİnülin ve Kitosan ile Probiyotik Bakteri Bacillus
subtilis’inAstacus leptodactylus(Esch. 1823) Yavruları Üzerine Kombine Etkilerinin
Araştırılması
Proje Lideri: Kamile Gonca EROL (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma ile ilgili bir yorum eklemek
isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda katkı ya da eleştiri sunulmadı
ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Grup toplantısında karar alınması gereken husus bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.

4. Oturum 16:00/17:30
DEVAM EDEN PROJELER-SU ÜRÜNLERİ ISLAH VE YETİŞTİRİCİLİĞİ
PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 21
Proje Adı: Yağ Balığının (PseudophoxinusanatolicusHanko, 1925) Üretim Olanaklarının
Araştırılması
Proje Lideri: İsmail ERBATUR (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Dr. F. Banu YALIM (Akdeniz SUAE): Enzim aktiviteleri hakkında çalışma yaparken ham
parametrelere de bakılmalı.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

Larva ve yavru dönemi besleme protokolünü belirleme maksadıyla yapılacak çalışmalar
için gerekli olan deneme üniteleri ve flourometrik yöntemle enzim analizi yapan
cihazının Müdürlüğümüzde olmaması nedeniyle; Flourometrik yöntemle enzim analizi
yapan Synergy H1 microplate reader cihazın bulunduğu Akdeniz Su Ürünleri Araştırma
Üretme ve Eğitim Estitüsü ile ve Mustafa Kemal Üniversitesi ile bilimsel ve teknik
destek almak üzere işbirliği yapılması,
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•

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Abdullah
DEMİR ile Su Ürünleri Mühendisi Rahmi UYSAL’ ın ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma
Üretme ve Eğitim Estitüsü personeli Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Meryem Cansu
FİDAN YEŞİLTAŞ’ ın projeye yürütücü olarak dahil edilmesi talep edilmiştir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 22
Proje Adı: Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi
Proje Lideri: Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE) ve Timur DEMİR (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
KATKI VE GÖRÜŞLER
Dr.Necati TULGAR (TAGEM Genel Müdür Yardımcısı): Projenin asıl amacı nedir?
Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE): Yetiştiricilik yapan işletmelerin atık yönetimi konusunda
doğru kararların aldırılması amaçlanmaktadır.
Dr. Necati TULGAR (TAGEM Genel Müdür Yardımcısı): Bunu nasıl değerlendireceksiniz?
Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE): DSİ’nin planlamaları var onlarla koordineli olarak
çalışıyoruz.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): İşletmeler tambur filtre kullanıyor mu ve atık yönetimi
hakkında öngörünüz var mı?
Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE): İşletmeler küçük ve eski, tesislerin arıtma sistemleri yok.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

•

Enstitü Araştırma Komitesi’nde (EAK) alınan karar doğrultusunda projede yer alan ve
projeye destek veren Çameli Alabalık Üreticileri Birlik Başkanı’nın değişmesi nedeniyle
eski başkan Tuncay ŞENER’in; Enstitüden tayin olan Veteriner Hekim Ufuk AKÇİMEN
ve İlker BİLGİLİ’nin projeden çıkartılması, Veteriner Hekim Ahmet MAMAK’ın proje
yürütücüsü, Çameli Alabalık Üreticileri Birlik Başkanı Fatih MADEN’in ise yardımcı
personel olarak projeye dahil edilmesi; ayrıca proje yürütücüsü olarak yazılan Laborant
Elif Kübra ÖZDİL’in ise Proje Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince yardımcı personel
olarak düzeltilmesi,
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde ise Projenin Malatya bölümünde
Kurumdan tayin olan Kimya Mühendisi Muhammed Raşid SÜNBÜL ve Su Ürünleri
Teknikeri Abdulmuttalip BERİ ile iş yoğunluklarından dolayı Su Ürünleri Mühendisleri
Gürel Nedim ÖRNEKÇİ ve Atilla USLU’nun projeden çıkarılmaları, Kimya
Mühendisleri Nurten ÖZBEY, Aylin KOCALMIŞ AKSAĞAN, Su Ürünleri
Mühendisleri Gökhan KARAKAYA ve Ahmet ULUER’in proje yürütücüsü, Laborant
Betül KARADAŞ’ın ise yardımcı personel olarak projeye ilave edilmesi talep edilmiştir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER / No: 23
Proje Adı: Uzun Çayır Baraj Gölü Su Kalitesinin Trofik Seviye ve Taşıma Kapasitesi Yönünden
Araştırılması
Proje Lideri: Ahmet SESLİ (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Bu baraj yeni kurulan bir baraj ve yeni su tutmaya
başlamıştır burada ötrofiksyon tespiti yapılması gerekli midir? Sadece taşıma kapasitesi ve
yetiştiricilik için uygun alanların belirlenmesi yeterli olacaktır. Baraj gölü derinliğinin 8 ile 30
metre arasında olduğunu belirttiniz ağ kafes yetiştiriciliği için kısıtlı alan olduğu kanaatindeyim.
Ahmet SESLİ (Elazığ SUAE): Biz trofik seviye tespiti yapacağız bu da yeni baraj gölünün
sonraki yıllarda karşılaştırılması için yapılacak. Barajın su girdisi yüksek olduğu için
yetiştiriciliğe uygundur. Sadece su derinliği bu konuda belirleyici faktör değildir. Bölge terör
tehlikesi altında buna rağmen arazi çalışmaları aksama yaşanmadan yapıldı. Analizler ve
değerlendirmeler yeni dönemde yapılacaktır.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında karar alınması gereken husus bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 24
Proje Adı: Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Avlak Sahalarında Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğine
Uygun Alanların ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Proje Lideri: Mahmut YÜKSEL (Şanlı Urfa GAP)
Kurum: Şanlı Urfa GAP AE
KATKI VE GÖRÜŞLER
Dr. Necati TULGAR (TAGEM Genel Müdür Yardımcısı): Sunumda kullanılan verilerin ayrı
ayrı grafik ve tablolarla verilmesi yerine bütün veriler karşılaştırmalı olarak tek bir slaytta
gösterilebilir.
Muharrem AKSUNGUR (TAGEM-Mühendis): Projenin resmiyetteki başlığı ile şu anki
başlığı farklı bunun düzeltilmesi gerekmektedir.
Proje Değişiklik Önerisi:
•
•

•

Batimetrik çalışmalar ile ilgili olarak yaşanan sıkıntılar dışarıdan hizmet alımına gidilerek
giderilmeye çalışılacak. Akabinde saha çalışmalarına devam edilmesi,
Ziraat Yüksek Mühendisi Davut ŞAHİN’in, Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi
F.Pınar
KARADUMAN’ın,
Su
Ürünleri
Yüksek
Mühendisi
O.Yaşar
UZUNMEHMETOĞLU’nun ve Veteriner Hekimler Mehmet BADILLI ve Reşit
DEMİR’in projeden çıkarılması,
Proje çalışmalarımızın batimetrik çalışmaları ayağında yaşanan olumsuzluklardan dolayı
çalışma süremizin uzatılması için 1 yıl uzatılması talep edilmiştir.
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PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.

Ahmet MAMAK
Raportör

Bahadır EMRE
Raportör

Doç.Dr. Hüseyin SEVGİLİ
Başkan Yardımcısı
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Doç.Dr. Mahir KANYILMAZ
Başkan

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
01 Mart 2018 Perşembe
4.Gün 1. Oturum 09:00/10:30
DEVAM EDEN PROJELER / No: 25
Proje Adı: Kırlangıç Balığının (Chelidonichthys lucerna L., 1758) Yetiştiricilik İmkanlarının
Araştırılması
Proje Lideri: Atilla HAŞİMOĞLU (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER
Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma ile ilgili bir yorum eklemek
isteyen olup olmadığı soruldu. Aşağıdaki görüşler sunuldu.
Doç. Dr. Meral APAYDIN YAĞCI (Eğirdir SUAE): Çalışmanın iş paketinde geçen besin
içeriğini % olarak vermişsiniz bence mutlaka bu canlıların büyüme boyunca mide ağırlıklarını da
almalısınız. Aynı zamanda büyüme sıklıklarını öğrenmek için mide içeriklerine bakılıp, hangi
canlılarla beslendiğinin otaya konulması gerekir. Literatüre de bakarsanız beslenme
çalışmalarında bu önem arz etmektedir. Teşekkür ederim.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında karar alınması gereken husus bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamı kararı alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER-KAYNAK YÖNETİMİ PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 26
Proje Adı: Adıgüzel ve Cindere Baraj Gölleri’nin (Denizli) Alabalık Yetiştiriciliği Açısından
Değerlendirilmesi ve Taşıma Kapasitesinin Tahmini
Proje Lideri: Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

Enstitü Araştırma Komitesi’nde (EAK) alınan karar doğrultusunda projede yer alan
siyanotoksin analizlerinin hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle projede,
proje yürütücüsü olarak yer alan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nde görevli
Prof. Dr. Reyhan AKÇAALAN ALBAY ve Uzman Latife KÖKER’in, projeye destek
veren Çameli Alabalık Üreticileri Birlik Başkanı’nın değişmesi nedeniyle eski başkan
Tuncay ŞENER’in ve Kurumumuzdan tayin olması sebebiyle de Veteriner Hekim Ufuk
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•

AKÇİMEN’in projeden çıkarılması, Su Ürünleri Mühendisi Mehmet PAZAR ve
Veteriner Hekim Ahmet MAMAK’ın ise proje yürütücüsü olarak Laborant Elif Kübra
ÖZDİL ve Çameli Alabalık Üreticileri Birlik Başkanı Fatih MADEN’in projeye yardımcı
personel olarak projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
Yine Enstitü Araştırma Komitesi’nde (EAK) alınan karar doğrultusunda projede işbirliği
yapılan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’nin siyanotoksin analizlerinin hizmet
alımı yöntemiyle yapılması sebebiyle işbirliği yapılanlar listesinden çıkarılması
önerilmektedir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 27
Proje Adı: Eğirdir Gölü Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi
Proje Lideri: Doç.Dr. Meral APAYDIN YAĞCI (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Projeye Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet Cesur’un eklenmesi önerilmektedir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 28
Proje Adı: Atatürk Baraj Gölü’nde Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinde Poliaromatik
Hidrokarbon Düzeylerinin Belirlenmesi.
Proje Lideri: Nurten ÖZBEY (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

Verilerin işlenmesi için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple projenin 6 ay daha
uzatılarak 31/06/2018 tarihinde sonlandırılması önerilmektedir.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerisi önerilmemiş sayılarak 2018 yılında raporun
hazırlanıp, projenin sonuç raporunun teslim edilmesi kararı alınmıştır.
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2. Oturum 11:00/12:30
DEVAM EDEN PROJELER-KAYNAK YÖNETİMİ PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 29
Proje Adı: Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Gölleri’nde Ağır Metal Kirliliğinin Bazı Balık
Türlerindeki Biyokimyasal Parametreler ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi.
Proje Lideri: Dr. Ayşe GÜL ŞAHİN (Elazığ SUAE)
Kurum: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- ELAZIĞ
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Çalışmada kullanılan atomik absorbsiyon cihazında ağır metal analizleri için gerekli cihaz sarf
malzemelerinin teminlerinde yurt dışı kaynaklı gecikmelerin yaşanması sebebiyle projenin
bitirilememesi. Bu nedenle çalışmanın bir yıl süre ile uzatılmasını talep etmekteyim.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 30
Proje Adı: Eğirdir, Beyşehir, Uluabat, İznik ve Kovada Göllerinin Su-Sediment Yapısı ile
Makrofit, Bentoz, Plankton ve Ekonomik Su Ürünleri Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin
Araştırılması
Proje Lideri: Dr. Cafer BULUT (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Numune ön yakma işleminin gerçekleştirildiği Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Üretme
Enstitüsü Müdürlüğü’nde ön yakma cihazında oluşan teknik arızadan dolayı tamamlanamamıştır.
Halen su bitkisi ve balık örneklerinin yakma işlemleri devam etmektedir. Ayrıca element analiz
işlemlerin ölçüldüğü Kurumumuzdaki AAS cihazında meydana gelen arızadan dolayı gecikme
meydana gelmiştir. Örneklerin okunması halen devam ettiği için sonuçlar tamamlanmamıştır. Bu
kapsamda Kurumumuz Enstitü Araştıma Komitesi’nde alınan karar doğrultusunda analizlerin
bitirilmesi ve projenin tamamlanabilmesi için proje süresinin 1 yıl uzatılması önerilmektedir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER / No: 31
Proje Adı: Doğu Karadeniz’de Karasal Kaynaklı Kirleticilerin Kıyı ve Deniz Ekosistemine
Etkilerinin Belirlenmesi (İzleme Projesi).
Proje Lideri: Dilek FİDAN (Trabzon SUMAE)
Sunumu Yapan: Baran KILIÇ (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Mahir KANYILMAZ tarafından çalışma
ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda
katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi: Grup toplantısında alınması gereken herhangi bir karar
bulunmamaktadır.
PDT Grup Kararı: Proje çalışmalarının devamına karar verilmiştir.
3. Oturum 14:00/15:30
DEVAM EDEN PROJELER-SU ÜRÜNLERİ GENETİK KAYNAKLARI PROGRAMI
DEVAM EDEN PROJELER / No: 32
Proje Adı: Su Ürünleri Genetik Veri Tabanı Oluşturulması
Proje Lideri: Şirin FİRİDİN (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile
ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı soruldu. Aşağıdaki görüşler sunuldu.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): Bu çalışma inanınki Türkiye’deki balık gen kaynağı ile
ilgili en önemli çalışma olup, ben olsam önümüzdeki 4-5 yıl süresince çok fazla fauna
çalışmasına girmeyip, bu alanda çok fazla bütçe ayırmadan, yapılan çalışmalarda gen kaynağı
için numune gönderileceği için enstitünün diğer personellerinin de bu çalışmada dahil olması
gerektiği bir çalışmadır. Dolayısıyla; önümüzdeki 3-5 yıl zaman dilimi içerisinde fauna
çalışmaları yerine daha çok sizin projenize örnek temin eden bir yöntemin yapılması daha
uygundur.
Şirin FİRİDİN (Trabzon SUMAE): Bu proje aslında dediğiniz gibi yürüyen projeler üzerinden
yürüyecek çünkü arkadaşlarımızın iş yoğunluğunun farkındayız. Örneklerin temininde genetik
örneklemenin ve morfometrik örnekleminde yapılmasını da istiyoruz ama bu çalışmalar daha
sonraki aşamalarda dile getirilecek. Genetik örneklemelerde ise öncelikli türler belirlenecek
hepsini aynı anda yapmak mümkün değil öncelikli türler dâhilin de genetik çalışmalarına
başlayacağız. Şuanda sadece örnek toplanması şeklinde devam ediyor.
Ali KILIÇ (BSGM-Daire Başkanı): ODTÜ’de Dr. C. Can BİLGİN hocamız kurbağa ile ilgili
genetik çalışmalar yaptılar. Türkiye’nin tamamında doğu, güneydoğu ve tüm bölgelerde bence şu
gen bankasına bu tip çalışmalarda DNA ve doku örneği temini sağlanabilir.
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Şirin FİRİDİN (Trabzon SUMAE): Bakanlığın aldığı bir karar var gen bankası ile ilgili bir
yönetmelik taslağı oluşturuluyor o taslağın içerisinde tüm üniversiteler yapacakları çalışmalar
için bakanlıktan izin alacakları için gen bankasına örnek verilmesi şartı aranacak, böylelikle
üniversitelerden örnek temini sağlanmış olacak.
Doç. Dr. İlhan AYDIN (Trabzon SUMAE-Müdür): Gerçekten çok kapsamlı bir proje olduğu
için biz inşaatı devam eden bir işin bu şekilde bir alt yapısını oluşturup katkı sağlıyoruz. Üç
basamaklı bir işleyişin önemli olduğunu düşünüyoruz nedir bunlar 1) alt yapı; tesis, bina gibi 2)
eleman; eleman yetiştirilmesi 3) proje. Bunların herhangi biri olmadığında iş ortada kalır. Bu
açıdan alt yapı çalışması devam ederken hem proje hem de personel yetişmesine vesile olacak bir
proje olmasına rağmen, daha önce yapmış olduğumuz biz gen bankası için ön çalışma olarak
Karadeniz alabalığı, mersin ve kalkan balığında sperm alınması ve bunların şartlarının
yenilenmesi ile ilgili bir çalışma. Bu biraz daha kapsamlı bir çalışma oldu bu yüzden kısa sürede
bitmesi mümkün değil. Biz yürüyen çalışmalardan materyal temini; aynı deneyler, aynı
yöntemler, her enstitüde aynı standartlar kullanılarak, DNA için hangi örnekten numune
alınacaksa standart belirlenerek tüm enstitüler aynı işlemi yapacaklardır.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

•

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ayrılması dolayısıyla Uzm. Bio
Feridun AFAN’ ın projeden çıkarılması, Doç. Dr. İlhan AYDIN, Dr. Ercan Küçük, Dr.
Bilal AKBULUT, Dr. Gökhan ERİK, Yük. Müh. Hamza POLAT, Yahya ÇAVDAR ve
D. Selim MISIR’ ın eklenmesi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tayin nedeniyle ayrılan Kimya
Mühendisi Muhammet Raşit SÜNBÜL' ün projeden çıkarılmasını ve yerine Su Ürünleri
Mühendisi Reşit BİLİCİ ile Veteriner Hekim Mehmet ÇATALKAYA ve İbrahim GÜR’
ün projeye dahil edilmesi.

PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 33
Proje Adı: Gen bankası veri tabanının oluşturulması: Kalkan balığı (Psetta maxima L.)
Proje Lideri: Şirin FİRİDİN (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile ilgili bir
yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda katkı ya da
eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi: Enstitümüzden ayrılması dolayısıyla Uzm. Bio Feridun AFAN’ ın
projeden çıkarılması.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER / No: 34
Proje Adı: Türkiye’deki Kerevit (Astacus leptodactylus) Popülasyonlarının Genetik Yapısının
Moleküler Metotlarla Belirlenmesi
Proje Lideri: Dr. Zübeyde HANOL BEKDAŞ (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile ilgili bir
yorum eklemek isteyen olup olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda katkı ya da
eleştiri sunulmadı ve diğer çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Kurumumuz Enstitü Araştırma Komitesi’nde alınan karar doğrultusunda Projede Danışmanı,
Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Cemal
TURAN ve Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜRLEK’in çıkarılmasını,
Kurumumuz personeli Osman YENER’ in tayin nedeniyle projeden çıkartılması ve projenin 1 yıl
uzatılması talep edilmektedir.
PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.
DEVAM EDEN PROJELER / No: 35
Proje Adı: eDNA Kullanılarak Balık Populasyon Büyüklüğü Tahmini: Karataş Gölü Örneği
Proje Lideri: Fuat BİLGİN (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER
Oturum başkanı Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile ilgili bir yorum eklemek
isteyen olup olmadığı soruldu. Aşağıdaki görüşler sunuldu.
Coşkun Menderes AYDIN (Akdeniz SUAE): Proje ile ilgili değil de sunulan video ile ilgili bir
görüşüm var. Videoda anladığım kadarıyla bunları yoğun bir şekilde avlıyorlar. Kontrolsüz bir
şekilde avcılık var videodan bu anlaşılıyor. Bunun için desteklemeye bir yazı yazdınız mı veya
düşündünüz mü bunun kontrolü veya belki o bölgede yasaklanması ilgili bir şey olabilir mi?
Fuat BİLGİN (Eğirdir SUAE): Doğru kontrolsüz bir avcılık yapılmasından ziyade avlanılan
tür Carassius gibelio ve doğada bulunması sakıncalı, tehlikeli ve bildiğim kadar avcılık
yapılmıyorsa herhangi bir av kısıtlaması olmayan bir tür için neden BSGM’ ye burada bir önlem
alın şeklinde yazı yazın demek uygun olmayacak.
Proje Değişiklik Önerisi:
•

Elde edilen PCR amplikonlarının istenilen türlere ait olduğunun ortaya koyulabilmesi
amacıyla, PCR ürünleri pürifiye edildikten sonra doğrudan yeni nesil dizileme analizleri
gerçekleştirilecektir. Yeni nesil dizileme aşaması hizmet alımı şeklinde
gerçekleştirilecektir. Hizmet alımı işlemlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle proje
takviminde gecikme yaşanmıştır. Bu nedenle projenin süresinin bir yıl uzatılması talep
edilmektedir.
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PDT Grup Kararı: Sunulan değişiklik önerileri uygun görülerek projenin devamı kararı
alınmıştır.

4. Oturum 14:00/15:30
SONUÇLANAN PROJELER
BALIKÇILIK YÖNETİMİ PROGRAMI
SONUÇLANAN PROJELER / No: 1
Proje Adı: Antalya Körfezi’nde Ticari Karides Türlerinin Biyolojik Özellikleri Ve Stok
Büyüklüklerinin Tahmini
Proje Lideri: İsmail DAL (Akdeniz SUAE)
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Oturum başkanı Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile
ilgili bir yorum eklemek isteyen olup olmadığı soruldu. Aşağıdaki görüşler sunuldu.
Sabahattin KUTLU (Trabzon SUAEM): Ben bir şeyi merak ediyorum acaba 240 trol
çekiminde ve bunların yaklaşık 97sinde bu tür elde ediliyor. Verimin bu kadar düşük olmasını
neye bağlıyorsunuz? Aynı zamanda trol bu avcılık için uygunmudur yoksa spesifik bir av aracı
düşünülebilinirmi?
İsmail DAL (AKDENİZ SUAE): Normal Şartlarda bizim Akdeniz de ARAMA 1 araştırma
gemisi ile balıkçılık araştırmalarının yapılmasında karides öncelikli bir tür değil. Ancak demersal
türler üzerinde yapmamız gereken çok iş var. Ama Antalya bölgesinde mevcut 21 mm göz
açıklığına sahip trolün kullanmak suretiyle karideslere yönelik çünkü, karideslerle ilgili ciddi bir
boşluk var özellikle Ankara’nın sirküler politikalarına ilişkin ciddi bir boşluk var. Bu boşluğu da
hizmete tamamlayabilir miyiz? Bu çalışma ile birkaç kuşu vurabilir miyiz? Esas buydu. Yoksa
dediğiniz gibi algarma hatta bazı yörelerde bazı türler için uzatma ağları ile de bunu yakalamak
mümkün. Ama projede doğrudan teklif eden de ben değil ve belki hocamda bu konuda açıklama
yapabilir. Ama bildiğim kadarıyla dediğim gibi birkaç faktörü, birkaç küçük işler ve ilavelerle
yada ufak bir takım iş gücü ilaveleri ile yapabilirmiyiz den çıkan bir durum bu. Yoksa haklısınız
doğrudan karidese yönelik bir av operasyonu şeklinde değil yapmış olduğumuz çalışma.
Yrd.Doç.Dr.Aydın ÜNLÜOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi): MERİS projesi kapsamında
batı Akdeniz de yapılan çalışmalarda karides türleri de değerlendirilmiştir. Biz de o projeyi örnek
alarak hem Türkiye’de bir model geliştirmek hem karideslerle birlikte diğer balıkları çalışmak
için trol ağını seçtik. Yoksa karidesleri de çalışabilirdik. Çok alt derinlikler de çalıştığımız için
bu ağın çok iyi çalıştığı rapor edilmiş. Akdeniz’de binlerce trol çekimi yapılmış örneklemeler
yapılmış ve bu örneklemelerde bu ağın çok iyi çalıştığı rapor edilmiş o yüzden biz de bu çalışma
da bu ağı seçtik.
Proje Değişiklik Önerisi:
Projenin teklifi sırasında öngörülen çalışma takvimi, çeşitli nedenlerle başlangıçta
planlanan zaman aralığında gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, Temmuz 2016-Haziran 2017
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ayları arasında birbirini takip eden 12 ay süresince düzenli örneklemeler yapılmış ve yıllık
periyotta ardışık verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. Buna mukabil, verilerin işlenmesi,
analizleri ve değerlendirmelerine ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. Ekonomik değeri en
yüksek iki türe ait ulaşılan ilk sonuçlar yukarıda sunulmuştur. Grup toplantısında ilave
sonuçların da paylaşılması hedeflenmektedir. Ticari nitelik taşıyan/taşımayan diğer türlere ait
verilerin/sonuçların ise proje süresinin dolması nedeniyle grupta paylaşılması mümkün
görünmemektedir. Sunulamayan sonuçların sonuç raporunda yer alması kaydıyla, projenin
sonuçlandırılmasına karar verilmesi arz olunur.
PDT Grup Kararı: Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, sonuçlanan projenin
sonuç raporunun AYK’ ya sunulmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER / No: 2
Proje Adı: Mersin Balıklarında Damızlık Stok Yönetimi
Proje Lideri: Dr. Bilal AKBULUT (Trabzon SUMAE)
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Oturum başkanı Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile ilgili bir yorum eklemek isteyen olup
olmadığı sorulduğunda salonda araştırma konusunda katkı ya da eleştiri sunulmadı ve diğer
çalışma değerlendirilmek üzere görüşülmeye başlandı.
Proje Değişiklik Önerisi:
Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, Proje Değerlendirme Grubunca sonuçlanan
projelerin yayınlanması/yayınlanmamasını değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve karar
alınması gerekmektedir.
PDT Grup Kararı: Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, sonuçlanan projenin
sonuç raporunun AYK’ ya sunulmasına karar verilmiştir.

SONUÇLANAN PROJELER / No: 3
Proje Adı: Melatonin ve Serotonin’in Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) Yavruları
Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Sunumu Yapan Proje Lideri: Remziye ÖZKÖK (Eğirdir SUAE)
Kurum: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ISPARTA
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Oturum başkanı Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ tarafından çalışma ile ilgili bir yorum eklemek
isteyen olup olmadığı soruldu. Aşağıdaki görüşler sunuldu.
Aytürk İSLAM (Antalya AKDENİZ SUAE): Öncelikle yapmış olduğunuz bu değerli çalışma
için teşekkür ederim. Şimdi burada 5, 10, 20 ve 40 mg/kg dozlar belirlenmiş am eminim ki
hiçbir doz ideal değildir diye bir şey yok. Ama çalışmalar sonucunda kerevitte başlayacaksanız
vereceğiniz dozaj kaç mg/kg ? Yaşam oranı artıyor mu? Ağırlık artışı farklı bir dozajda mı?
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Hayatta kalma oranı farklı. Bunun için ideal bir rakam belirleyebildiniz mi? Bu literatür olarak
değil pratik olarak da değerlendirilebilir.
Remziye ÖZKÖK (Eğirdir SUAE): Boyca ve ağırlıkça baktığımız zaman aynı doz grubunda
iyi bir boy ve iyi bir ağırlık elde edilmiş. Ama hayatta kalmaya baktığımızda da daha yüksek bir
dozda sağlanmış. Dolayısıyla kerevit için şunları söyleyebiliriz. Kerevitte biz ağırlıkça büyümeyi
çok önemsemiyoruz. Agresif davranışa sahip çok kavgacı sürekli bir biri ile kavga eden
uzuvlarını koparabiliyorlar. Bu ağırlıkta gerçek sonuçları vermeyi engelleyen bir durum. Bu
yüzden boyca büyümeyi daha çok önemsiyoruz. Araştırmacılara göre hayatta kalma ile büyüme
tercihleri bir kısır döngü oluyor. Daha iyi hayatta kalsın derseniz daha iyi bir büyüme olmuyor.
Çünkü kerevitte büyüme demek, kabuk değiştirmek her seferinde ölümle yüz yüze gelmek
demek. Bunun için tercih yapmalısınız daha fazla büyütmek istiyorsanız ölebilir. Ama yok
hayatta kalsın az büyüsün o boyda kalsın derseniz daha iyi yaşayabilir. Bir araştırmacıya göre
bunun tercihi yapılabilir. Ben bir yetiştirici olarak büyümeyi öneriyorum. Ama önce hayatta
kalması da gerekiyor. İkiside birbirine bağlı uygun bir şey bulunabilir 20 mg dan itibaren
büyümede bir farklılık yarattığına göre 40 mg hayatta kalmada daha iyi bir şey sağlıyor ama
ikisinin ortası bulunabilir diye düşünüyorum.
Aytürk İSLAM (AKDENİZ SUAE): İkinci sorum ise şu; burada hayatta kalma ile ilgili
istatistikleri edindim sayenizde fakat burada hayatta kalma oranı yansıda görüldüğü üzere,
hayatta kalma oranından ziyade kanibalizme olan etkisine dair somut bir şey ben mi kaçırdım?
ve kanibalizme olan etkisini bir yetiştirici olarak nasıl gördünüz? Yaşama oranı sadece
kanibalizmin azalması ile açıklanacak bir şey değil.
Remziye ÖZKÖK (Eğirdir SUAE): Evet doğru söylüyorsunuz. Elbette ki kanibalizmden
kaynaklanan ölümlerde oldu. Bu yıl kanibalik davranış daha az oldu sebebine gelince, biz
şelaları çok kontrol ettik. Geçen yıllar uzuvları kopan çok oldu ama bu yıl çok dikkat ettik tüm
uzuvları tamdı istatistik açıdan inceledik bir ilişki değerlendirme yapabilir miyiz diye ama
ölümleri sadece ona bağlamıyoruz.
Proje Değişiklik Önerisi:
Proje çalışmaları 31 Aralık 2017 tarihi itibarı ile tamamlandığından ve proje sonuç raporu
hazırlanma aşamasına gelindiğinden, Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, Proje
Değerlendirme
Grubunca
sonuçlanan
projelerin
yayınlanması/yayınlanmamasını
değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve karar alınması gerekmektedir.
PDT Grup Kararı: Tarımsal Araştırma Yönetimi Talimatı gereğince, sonuçlanan projenin
sonuç raporunun AYK’ ya sunulmasına karar verilmiştir.

İbrahim GÜR
Raportör

Dr. Seda İMERT
AYDOĞDU
Raportör

Doç. Dr. Hüseyin
SEVGİLİ
Başkan Yardımcısı
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Doç. Dr. Mahir
KANYILMAZ
Başkan

SONUÇLANAN PROJELER / No: 4
Proje Adı: Cyclamen graecum ve Prospero autumnale Ekstraktlarının Aktif Bileşenlerinin
Karakterizasyonu, Bazı Deniz ve Tatlı Su Balıkları Üzerinde Biyolojik Etkinlerinin Araştırılması
Proje Lideri: Doç. Dr. Banu YALIM
Kurum: Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
KATKI VE GÖRÜŞLER: Katkı ve soru yok
KARAR: Projenin, verilen bilgilere göre sonuçlandırılarak sonuç raporunun AYK toplantısına
kadar hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER / No: 5
Proje Adı: Özlüce Baraj Gölünün Trofik Seviye ve Taşıma Kapasitesi Yönünden Araştırılması
Proje Lideri: Mehmet KÜÇÜKYILMAZ
Kurum: Elâzığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Necati TULGAR (TAGEM): Çalıştığınız alan, Atatürk Barajı’na oranla nasıl?
Dr. Mehmet Ali KOÇER (AKDENİZ SUAE): Çok daha küçük bir alan, 28 ton kadar.
Beverage taşıma kapasite modelinde ilkbahar örneklenmesinde popülasyon tahmini
yapılabiliyor. Çünkü ilkbaharda göl tam karışım sağlıyor. Zaten bu model göllerde tek bir
örnekleme yapmayı öngörüyor. Biz yine de bir yıllık bir periyotta örnekleme yapmayı
planlamıştık. Ancak bazı durumlardan dolayı örneklememiz eksik kaldı. Şu anki durumda da
örnekleme imkânımız bölgede uygulanan giriş-çıkış sınırlandırmalarından dolayı yapılamıyor.
KARAR: Projenin, verilen bilgilere göre sonuçlandırılarak sonuç raporunun AYK toplantısına
kadar hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER / No: 6
Proje Adı: Tatar Baraj Gölü Su Kalitesi ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi
Proje Lideri: Kenan ALPASLAN
Kurum: Elâzığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
KATKI VE GÖRÜŞLER:
Necati TULGAR (TAGEM-Genel Müdür Yrd.): FCR neye göre belirleniyor? Taşıma
kapasitesi belirlenirken neye bakılıyor? Planktonların taşıma kapasitesinde bir önemi var mı?
Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER (AKDENİZ SUAE): FCR belirlenmiyor, FCR değerine göre
yorum yapılıyor. Alanla ilgili bilgi toplanması ve plankton çeşitliliğin belirlenmesi için plankton
taşıma kapasitesine ve çeşitliliğine bakılıyor. Burada varsayımsal olarak balık kapasitesi
veriliyor, çıkan FCR değerine göre de taşıma kapasitesi belirleniyor. Varsayımsal modeller böyle
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çalışıyor. Fitoplankton gibi etkenler, suyun trofik yapısı ve biyoçeşitliliği açısından fikir veriyor.
Bir FCR denemelerinde toplam fosfor miktarına göre hareket ediyoruz.
Doç. Dr. İlhan AYDIN (Trabzon SUMAE-Müdür): Bu durum teorik olarak basittir ama
toplam yetiştirilebilirlik durumu hakkında bilgi vermez. Taşıma kapasitesi, işin bir basamağıdır.
Fakat su değişimi, su girişi, su çıkışı, derinliği, oksijeni, ph’sı gibi birçok etmen var. Taşıma
kapasitesi 10.000 ton desekte, bu işin tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER (Akdeniz SUAE): Bir su kütlesinin su ürünleri yetiştiriciliği
için uygunluğunu değerlendirmek ayrı, taşıma kapasitesi belirlemek ayrı şeydir. Bu teorik bir
modellemedir.
Karar: Projenin, verilen bilgilere göre sonuçlandırılarak sonuç raporunun AYK toplantısına
kadar hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER / No: 7
Proje Adı: Karadeniz’deki Barbunya Balığının (Mullus barbatus) Genetik Yapısının Zamansal
Değişimi: 1989-2015
Proje Lideri: Şirin FİRİDİN
Kurum: Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
KATKI VE GÖRÜŞLER
Doç. Dr. Mümtaz TRAŞİN (Dokuz Eylül Üniversitesi): Sunumunuzun ilk bölümünde tür
olarak barbun dışında Openaus’un bulunma sebebi nedir?
Cevap: Sadece karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca bir bilgilendirme yapayım; biz
2019’da tescil için Barbun Balığı’nı kullanacağız, Akdeniz’deki arkadaşlar Akdeniz ve Ege’de
de Mugillidae familyasına ait farklı türlerin olduğunu belirtti. Bunun üzerine biz bunların
üzerinde de çalışmak istedik. Onlar bize bu türleri temin edecek ve o türleri de karşılaştırma
amaçlı kullanacağız.
Karar: Projenin, verilen bilgilere göre sonuçlandırılarak sonuç raporunun AYK toplantısına
kadar hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER / No: 8
Proje Adı: Karadeniz’de Deniz Salyangozu (Rapana venosa) Balıkçılığının İzlenmesi
Proje Lideri: Dr. Gökhan ERİK
Kurum: Su Ürünleri Araştırma Merkez Enstitüsü Müdürlüğü-Trabzon
KATKI VE GÖRÜŞLER: Katkı veya soru yok
Karar: Projenin, verilen bilgilere göre sonuçlandırılarak sonuç raporunun AYK toplantısına
kadar hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ayrıca güdümlü proje olarak sürekli izleme
haline dönüştürülmesine karar verildi.
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GENEL DEĞERLENDİRME:
Dr. Ali AYAR (TAGEM): Değerli hocalarım mesai arkadaşlarım, diğer kurumlardan gelen
katılımcılar 5 günlük toplantımızın sonuna geldik. Herkese emekleri için teşekkür ederim. Bu
süreçte ev sahibi olmamızdan kaynaklı bir eksikliğimiz, bir kusurumuz olduysa affola.
Araştırmalarla ilgili şöyle bir format değişikliği oldu, araştırma amacıyla kullanılan kaynakların
%50’sinin güdümlü projelerde kullanılmasına karar verildi. Biz Tarım Bakanlığı’nın AR-GE
birimiyiz. Dolayısıyla sahada rutin ve operasyonel işler yapan genel müdürlüklerin, sahadaki
sorunların çözümüne yönelik taleplerini önceliklerimiz arasına almamız gerekiyordu. Dolayısıyla
Bakanlığın bu sorunlara getirdiği çözümler de bunlara yönelmeliydi, genel projeksiyonun bu
duruma aykırı gittiği görüntüsünü vermememiz gerekiyordu. Durum elbette böyle değil ama,
onları da bu işin içine katarak bu yaklaşımı daha kurumsal hale getirmek açısından bu formata
çevirdik. Bu konuda güdümlü proje genel kurulu yaptık, burada görevli arkadaşlarımız sürecin
başından sonuna kadar işin içinde olacaklar. Bu projeler de getiriliyor ve sizlere arz ediliyor. Bu
projelerde eleştiriye kapalılık kesinlikle yoktur, tüm güdümlü projelerde ve diğer yapılan proje
ve işlerde eksik gördüğünüz tüm konularda eleştiri ve katkıya açığız.
Prof Dr. Deniz ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi): Ağırlamanız için teşekkürler. Birçok
araştırma projesi gördük. Bu projelerin bazıları bilimsel olarak oldukça iyi seviyede. Bundan
sonra yapılacak projelerde sizlerin dikkat etmesi gereken şey, özel sektörün yapılacak projeleri
ne derecede sahiplendiği, buradaki projelerin ne kadarının özel sektör tarafından
değerlendirileceği. Araştırmacı arkadaşların, araştırma yaparken bu durumu değerlendirmesini
rica ediyorum.
Dr. Ali AYAR (TAGEM): Birkaç çeşit araştırma proje formatımız var Genel Müdürlüğümüzde.
Şu anda araştırmacı arkadaşların kendi alanında ya da özel sektörle iş birliğiyle yapacakları
projelerin görüşüldüğü platform burasıdır. Birkaç gündür bu programları görüşüyoruz. Bunun
dışında ARGE destekli özel sektöründe dahil olduğu desteklemelerimiz var. Enstitülerimizde
ARGE ofisleri kurduk. İsterse firmalar sahada gördükleri sorunların çözümü için girişimlerde
bulunabilir. Özel sektör bu ARGE ofislerine gittiklerinde, enstitü imkanları özel sektöre açılacak
ve kurum altyapısından faydalanabilecekler. Yani bu önerinizle ilgili bir platformumuz var.
Prof. Dr. Cüneyt SÜZER (Ege Üniversitesi): Bu seneki toplantıda önceki seneye göre, çalışma
niteliği ve ekip olarak daha güçlü çalışmalar gördüm. Bazı projelerde metodolojik olarak eksik
olsa da çoğu gerçekten iyi durumda. Sonuç aşamasına gelen projelerin bazılarında o projeden
elde edilmiş sunum, poster gibi çıktılar gördüm. Sonuç aşamasına gelmiş diğer projelerde bir
çıktı olarak makale, sunum, poster vb yayının olması emeğin bir göstergesi olarak iyi olur.
Dr. Ali AYAR (TAGEM): Projenin sonuç raporu AYK’da onaylanmadan yayınlanması söz
konusu değil.
Yusuf TORUN (Tarım Reformu Genel Müdürlüğü): Bu toplantılar boyunca üç grupta
bulundum. Gerçekten gurur duyuyorum. İyi projelere imza atılıyor. Ayrıca bu projeler yeni
projelere de ışık tutması açısından çok önemli. Emekleriniz için teşekkür ederim.
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Muharrem AKSUNGUR (TAGEM): Katılımcılara teşekkür ederim. Özellikler proje lideri
arkadaşlardan proje yönetimi ve kurgusu konusunda bazı eksikliklerden bahsetmek istiyorum.
Yürüyen projelerin %70’i uzatma talebinde bulundu. Buda projenin yönetiminden kaynaklanan
bir sıkıntı. Projeler AYK’da kabul edildikten sonra, projeler bir sonraki yılın OCAK ayında
başladığı için geriye sekiz ay kadar bir süre kalıyor ve projelerde bu dönemde ilk etapta gerekli
teminlerin ve ön çalışmaların yapılması gibi bir ara dönem kalıyor. Bu dönemdeki en küçük
aksaklıkta eksik kalan kısımlar yapılamadığı için gecikmeyle sonuçlanabiliyor. Daha öncesinden
bir planlama ve ön çalışma yapılarak bu gecikmeler giderilmeli
Dr. Ali AYAR (TAGEM): Enstitülerin ARGE yapma zorunluluğu var. Birçok iş fedakarlıkla
yürüyor. Memur mantığıyla araştırma yapılmaz. Arkadaşlar fedakarlık göstererek bu iş ilerliyor.
Arkadaşlara göstermiş oldukları fedakarlıklardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.
Memleketlerinize sağlık ve güvenlikle dönmenizi diliyorum.

M. Aytürk İSLAM Şefik GÜNEY
Raportör
Raportör

Doç.Dr.Hüseyin SEVGİLİ
Başkan Yrd.
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Doç.Dr.Mahir KANYILMAZ
Başkan

