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SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİMDALI PROJE BİLGİLERİ 

1. Proje No: S-097 OMÜ BAP  (Tamamlandı)  

 

Proje Adı: Sal Sisteminde Midyenin (Mytilus galloprovincialis Lamarck Toplanması ve Büyütülmesinin Araştırılması 

Projenin Özeti: Ortalama boyu 40,28 ±0,70 mm, ortalama ağırlığı6,058±0,16 g olan bir yaş grubu midyeler Akbalık Çiftliği’nin 

çapalama halatlarından toplanmıştır. Midyeler naylon çuvallara doldurularak 3×3 m boyutlarında iç liman bölgesinde sal sisteminden 

asılmış boyca, etçe ve ağırlıkça büyüme Nisan 2005 ile Mayıs 2006 arasında araştırılmıştır. Bir yıllık araştırma süresince su sıcaklığı, 

tuzluluk, toplam askıdaki madde, askıdaki organik madde, inorganik madde ve klorofil-a değerleri ölçülmüştür. Deneme sonunda 

çuvallardaki midyelerde ortalama boy 71,72 ± 0,53 mm ve ortalama ağırlık 31,89 ± 1,84 g olarak bulunmuştur. Organik madde miktarıile 

boy ve ağırlık arasında önemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (P<0,05). Yavru toplama denemesinde 4 tip yavru toplama halatı(A tipi; 

yavru midye toplama zamanında asılmış14 mm çapında naylon halat, B tipi; yavru toplama zamanından bir ay önce asılmış14 mm 

çapında naylon halat, C tipi; eski gemi bağlama halatından yapılmış22 mm çapında halat, D tipi; eski hamsi ağından yapılmış19 mm 

çapında halat.) kullanılmıştır. Yavru yerleşiminin çoğu Nisan ve Kasım arasında gerçekleşmişfakat yıl boyunca devam etmiştir. 

Denemenin sonunda A, B, C ve D tipi halatlardaki yavru midyelerin kabuk boylarısırasıyla 44,00 ± 0,65 mm, 45,00 ± 0,68 mm, 44,40 ± 

0,78 mm, 44,90 ± 0,60 mm’dir. A, B, C ve D tipi halatların her bir cm2’lik kısmına düşen yavru sayısı sırasıyla 2,77±0,1, 3,06±0,5, 

5,04±0,3, 6,37±0,6 olarak hesaplanmıştır. Halat tipleri arasında belirgin bir fark vardır (P<0,05). 

 

Yürütücü/Araştırmacı:  Sedat KARAYÜCEL (Yürütücü) 

M.Yeşim ÇELİK 

Destekleyen Kuruluş: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  
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 Karayücel, S., Çelik, M. Y., Karayücel, İ., Erik, G., 2010. Growth and Production of Raft Cultivated Mediterranean Mussel 

(Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) in Sinop, Black Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10: 09-17  

 Karayücel, S., Çelik, M. Y., Karayücel, İ, Erik, G., 2009. Development of Mussel (M. galloprovincialis L., 1819) Seed on 

Different Combined Collectors Used on Raft System, in Sinop, Black Sea.  Journal of Animal and Veterinary Advances. 8 (4): 764-770pp 

 

2. Proje No: 107O694 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Açık Denizde, Batırılmış Uzun Sisteminde Midye (Mytilus galloprovincialis Lamark 1819) Yetiştiriciliği 

Projenin Özeti: Açık denizde batırılmış uzun halat sisteminde midye yetiştiricilik potansiyelinin araştırılması amacıyla derinliği 23-27m 

ve kıyıya uzaklığı 926m (0.5mil) olan alanda uzun halat sistemi kurulmuştur. Bu amaçla su yüzeyinin 10 m altında, birbirine paralel, 50m 

boyunda iki adet uzun halat sistemi yerleştirilmiştir.  Sistemde yavru toplama amacıyla Nisan 2008’de tüm yavru toplama halatlarının 

boyu 6m olacak şekilde, 24 adet 18mm çapında polipropilen halat (A), 24 adet 18mm çapında yıpratılmış ipek örgü halat (polyester halat) 

(B), 21 adet 22mm çapında eski gemi halatı bozması (C),  5adet hamsi ağından yapılmış yavru toplama halatı (D), 5 adet 18mm çapında 

naylon halat (E) ve 5 adet 18mm çapında püsküllü polipropilen halat (F) uzun halat sisteminden asılmıştır. Nisan 2008-Mayıs 2009 

arasında yavru toplama takip edilmiştir. Mayıs 2009’da yavru toplama halatlarından yarısı çuvallanmış (Ç) yarısı çuvallanmamış (S) 

olarak büyümeye bırakılmıştır. Mayıs 2009-Mayıs 2010 (semirtme aşaması) arasında Ç ve S tipi halatlarda, midye sıklığının büyümeye 

etkisi analiz edilmiştir Ayrıca 1 yaşına gelmiş midyelerin aylık olarak büyümelerinin takibinin yanı sıra kondisyon faktörleri ve 

biyokimyasal içerikleri tespit edilmiştir. Tüm deneme süresi içinde her ay sıcaklık, tuzluluk, toplam partikül madde (TPM), partikül 

inorganik madde (PİM), partikül organik madde (POM), bulanıklık ve klorofil-a miktarları ölçülmüştür.  

Yavru yerleşmesi gerçekleştikten sonra midyelerde boyca, ağırlıkça büyüme ve yavru toplama sıklığı belirlenmiştir. Mayıs 2009’da; A, B, 

C, D, E ve F tipi halatlarındaki ortalama midye boyları, canlı ağırlıkları ve metre başına düşen midye sayısı halat tiplerine göre sırasıyla; 

39.61±0.62mm, 35.45±0.61mm, 28.81±0.40mm, 33.84±0.51mm, 33.09±0.60 mm ve 34.02±0.52mm olarak; 5.65±0.22g, 4.47±0.35g, 
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2.37±0.09g, 3.74±0.16g, 3.15±0.60g ve 3.78±0.17g olarak; 4371.67 adet/m, 3555.58 adet/m, 5281.67adet/m, 3333.33adet/m, 

3666.67adet/m ve 3716.67adet/m olarak bulunmuştur. Korelasyon matriksi sonuçlarına göre D tipi hariç diğer tüm halat tiplerinde 

sıcaklık ile kabuk boyu artışları arasında pozitif ilişki bulunmuştur (p<0.05). Yine A, B ve C tipi yavru toplama halatlarındaki midyelerin 

aylık kabuk boyu artışları ile aylık tuzluluk değişimleri arasında güçlü pozitif ilişkinin varlığı tespit edilirken (p<0.01) aylık TPM 

değerleri arasında negatif ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). 

Deneme sonunda S ve Ç tipi halatlardaki midye boyu ve canlı ağırlığı sırasıyla 53.34±0.37mm ve 60.46±0.60mm, 13.11±0.26g ve 20.50 

± 0.50g olarak bulunmuştur Ayrca hacimsel yaş et üzerinden hesaplanan kondisyon faktörü %25.23-%37.33 arasında değişmiş ve 

ortalama %29.24±0.86 bulunmuştur. Kuru et üzerinden hesaplanan kuru kondisyon faktörü ise %4.17-5.71 arasında değişmiş olup 

ortalama %4.89±0.10 olarak bulunmuştur. Ortalama nem, protein ve yağ oranı sırasıyla %82.35±0.47, %57.68±2.15 ve %7.74±0.78 

olarak tespit edilmiştir.  Et verimi %19.79-%29.04 arasında değişmiş olup ortalama %23.61±0.76 olarak bulunmuştur. Yapılan 

korelasyon matriksi analizine göre Ç tipindeki midyelerin canlı ağırlığındaki artış ile POM (mg/L) arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki 

tespit edilirken (p≤0.05) S tipindeki midyelerin canlı ağırlığındaki artış ile POM (mg/L) arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki tespit 

edilmiştir (p<0.01). Ayrıca yağ miktarı ile sıcaklık ve POM arasında güçlü pozitif ilişki (p<0.01) bulunurken protein ile karbonhidrat 

arasında negatif ilişki bulunmuştur (p<0.05).  

 

Yürütücü/Araştırmacı:  Sedat KARAYÜCEL (Yürütücü) 

M.Yeşim ÇELİK 

İsmihan KARAYÜCEL 

Bora EYÜBOĞLU 

Recep ÖZTÜRK 

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 
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Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  

 Karayücel, S., Celik, M.Y.,  Karayücel, İ., Eyüboğlu, B., Öztürk, R. Effects of stocking density on survival, growth and 

biochemical composition of cultured mussels (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) from an offshore submerged longline system, 

Aquaculture Research 46: 1369–1383 

 Çelik, M.Y., Karayücel, S., Karayücel, İ., Eyüboğlu, B., Öztürk, R., 2015. Settlement and growth of the mussels 

(Mytilusgalloprovincialis, Lamarck, 1819) on different collectors suspended from an offshore submerged longline system in the Black 

Sea. Aquaculture Research 47: 3765–3776 

  

3. Proje No: SÜF-1901-17-01 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Orta Karadeniz Bölgesi’nde (Samsun-Yakakent) Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Çipura (Sparus aurata, L., 1758)’nın 

Vitamin ve Mineral Madde Değerlerinin Araştırılması 

 

Yürütücü: Prof. Dr. Sedat KARAYÜCEL 

Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Birol BAKİ, Araştırma Görevlisi Dr. Dilara KAYA ÖZTÜRK, Araştırma Görevlisi Gülşen UZUN GÖREN 

 

Destekleyen Kuruluş: SİNOP ÜNİVERSİTESİ  

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs): 
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4. Proje No: SÜF-1901-14-03 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Yüksek sıcaklıkla oksidatif stres oluşturulan gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Karayemiş Yaprağı 

(Laurocerasus officinalis) ekstraktının bazı antioksidan enzimler üzerine etkisinin incelenmesi. 

Projenin Özeti: Bu çalışmada, yüksek sıcaklıkla oksidatif strese maruz bırakılan gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss), 

karayemiş yaprağı (Laurocerasus officinalis) ekstraktının büyüme parametreleri, yaşama oranı ve bazı antioksidan enzimler (süperoksit 

dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz) üzerine etkisi incelenmiştir.  

Bu amaçla, biri ön çalışma olmak üzere toplam dört çalışma yürütülmüştür. Ön çalışmada yeme çeşitli konsantrasyonlarda (1, 5, 10 ve 15 

g ekstrakt/kg) katılan karayemiş yaprağı ekstraktının büyüme, yaşama oranı, kanda ve solungaçta antioksidan enzimler üzerine etkileri 

incelenerek, uygun karayemiş yaprağı ekstraktı konsantrasyonu 15 g/kg yem olarak belirlenmiştir.  

Akvaryum ortamında yürütülen 2. çalışmada, 15, 19 ve 21
o
C olmak üzere 3 sıcaklık uygulaması ile oksidatif stres oluşturulan jüvenil 

gökkuşağı alabalığında 15 g/kg konsantrasyonunda yeme ilave edilen karayemiş yaprağı ekstraktının 15
 o

C’de büyümeyi gerilettiği ancak 

21
 o

C’de olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca 19 ve 21
o
C’de karayemiş ilaveli yemle beslenen gruplarda, yaşama oranının 

kontrol gruplarına göre önemli oranda arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Enzim analizleri bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak 

önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05).  

Ticari yetiştiricilik ortamında yürütülen 3. çalışmada, 5 g/kg konsantrasyonda yeme katılan karayemişin büyüme parametreleri, yaşama 

oranı ve katalaz enzim aktivitesine olan etkileri incelenmiş ancak bu konsantrasyonda yeme ilave edilen karayemişin incelenen 

parametreler üzerine istatistiksel olarak önemli bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

 Son olarak, akvaryum ortamında yürütülen 4. çalışmada, yüksek sıcaklıkla (21
o
C) strese maruz bırakılan jüvenil gökkuşağı 

alabalıklarında çeşitli konsantrasyonlarda (0, 1, 2.5, 5, 10 ve 15 g ekstrakt/kg) karayemiş yaprağı ekstraktı ilavesinin, yem değerlendirme 

sayısı ve yaşama oranını önemli oranda arttırdığı tespit edilmiştir (p<0.05).  
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Yürütücü/Araştırmacı: Prof.Dr. İsmihan KARAYÜCEL (Yürütücü) 

        Ayşe PARLAK AKYÜZ 

Destekleyen Kuruluş: Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP). 

 

Proje Çıktısı ( Makale): 

 

5. Proje No: S-081 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Triploid Nil tilapyası (Oreochromis niloticus L.) üretimi  

Projenin Özeti: 

Bu projenin amacı triploid Nil tilapyası (Oreochromis niloticus L.) üretimini gerçekleştirmek ve bunun için triploid balık üretim şartlarını 

optimize etmektir. Bu araştırmada kapalı devre sisteminde, cam akvaryumlarda tutulan ve yumurtlamaya hazır hale gelen dişi anaçlar 

anestezi edildikten sonra karın boşluğuna yapılan basınç ile yumurtaları sağılmıştır. Gerekli olan semen yine aynı metot ile erkek 

tilapyalardan alınmış ve dölleme işlemi yumurta üzerine sağılacak semenin karıştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Döllenme başarısı, 

döllenmiş yumurtaların gözlenme (döllenmeden 3 gün sonra), yumurtadan çıkış (döllenmeden 6 gün sonra) ve yumurta sarısının bitimi 

(döllenmeden 10 gün sonra) safhalarında değerlendirilmiştir. Bu projede yumurtadan yeni çıkmış olan embryolar kromozom çalışması 

için kolçisin solüsyonunda canlı olarak bekletilmiştir. Giemsa boyama tekniği ile boyanan preparatların fotoğrafları çekilerek, 

bilgisayarda taranan bu fotoğraflardan kromozom sayısı tespit edilmiştir.  Triploid balık üretiminin başarısı, kontrol grubunda elde edilen 

embryoların yaşama oranlarıyla direkt ilgilidir. Dolayısıyla kontrol grubundan elde edilen yüksek yaşam oranları triploid üretiminin de 

başarıyla uygulanacağını garanti eder. Proje süresince kontrol gruplarının başarı oranının belirlemek amacıyla farklı dişiler ve erkekler 
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kullanılarak 12 kez dölleme işlemi gerçekleştirilmiştir ve yaşama oranları döllemeyi takiben 3 gün sonra gözlenmiş embryo, 6 gün sonra 

yumurtadan çıkış ve 10 gün sonra yumurta sarısının bitimi safhalarından elde edilerek sonuçlar verilmiştir.  

Yürütücü/Araştırmacı: Prof.Dr. İsmihan KARAYÜCEL (Yürütücü) 

                            Orhan AK 

Destekleyen Kuruluş: Ondokuzmayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP). 

Proje Çıktısı ( Makale):  

 

6. Proje No: S-070 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Lebisteslerde (Poecilia reticulata) Sıcaklığın Cinsiyet Değişimi Üzerine Etkisi  

 

Projenin Özeti: 

Bu projenin amacı triploid Nil tilapyası (Oreochromis niloticus L.) üretimini gerçekleştirmek ve bunun için triploid balık üretim şartlarını 

optimize etmektir. Bu araştırmada kapalı devre  sisteminde, cam akvaryumlarda tutulan ve yumurtlamaya hazır hale gelen dişi anaçlar 

anestezi edildikten sonra karın boşluğuna yapılan basınç ile yumurtaları sağılmıştır. Gerekli olan semen yine aynı metot ile erkek 

tilapyalardan alınmış ve dölleme işlemi yumurta üzerine sağılacak semenin karıştırılması ile gerçekleştirilmiştir. Döllenme başarısı, 

döllenmiş yumurtaların gözlenme (döllenmeden 3 gün sonra), yumurtadan çıkış (döllenmeden 6 gün sonra) ve yumurta sarısının bitimi 

(döllenmeden 10 gün sonra) safhalarında değerlendirilmiştir. Bu projede yumurtadan yeni çıkmış olan embryolar kromozom çalışması 

için kolçisin solüsyonunda canlı olarak bekletilmiştir. Giemsa boyama tekniği ile boyanan preparatların fotoğrafları çekilerek, 

bilgisayarda taranan bu fotoğraflardan kromozom sayısı tespit edilmiştir.  Triploid balık üretiminin başarısı, kontrol grubunda elde edilen 
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embryoların yaşama oranlarıyla direkt ilgilidir. Dolayısıyla kontrol grubundan elde edilen yüksek yaşam oranları triploid üretiminin de 

başarıyla uygulanacağını garanti eder. Proje süresince kontrol gruplarının başarı oranının belirlemek amacıyla farklı dişiler ve erkekler 

kullanılarak 12 kez dölleme işlemi gerçekleştirilmiştir ve yaşama oranları döllemeyi takiben 3 gün sonra gözlenmiş embryo, 6 gün sonra 

yumurtadan çıkış ve 10 gün sonra yumurta sarısının bitimi safhalarından elde edilerek sonuçlar  verilmiştir.  

Yürütücü/Araştırmacı: Prof.Dr. İsmihan KARAYÜCEL (Yürütücü) 

      Orhan AK 

Destekleyen Kuruluş: Ondokuzmayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP), (2001) 

Proje Çıktısı ( Makale):  

Karayücel, İ., Ak, O., Karayücel, S., 2006. Effect of temperature on sex ratio in guppy Poecilia reticulata (Peters 1860). Aquaculture 

Research 37: 139-150. 

Karayücel, İ., Ak, O., Karayücel, S., 2008. Effect of temperature on some reproductive parameters of gravid females and growth of 

newly hatched fry in guppy, Poecilia reticulata (Peters, 1860). Journal of Animal and Veterinary Advances,  7 (10): 1261-1266. 

 

7. Proje No: S-013 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Sinop Yöresinden Avlanan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Deniz Balıklarında Kromozom Çalışmaları 

 

Projenin Özeti: 

Bu çalışmada, Ekim 2005-Ekim 2006 tarihleri arasında Sinop yöresinden avlanan lüfer (Pomatomus saltator Linnaeus, 1758), gümüş 

(Atherina boyeri Risso, 1810), dil (Pegusa lascaris Risso, 1810), mezgit (Merlangius merlangius euxinus Nordmann, 1840) ve tirsi 
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(Alosa fallax nilotica Geof. St. Hill., 1808)’nin kromozom sayıları belirlenmiştir. Lüfer, gümüş ve dil balığı örnekleri Akliman 

bölgesinden ığrıp çekilmesi, mezgit ve tirsi balığı örnekleri ise İnceburnu bölgesinde ticari avcılık yapan balıkçılardan alınmıştır. 

Kromozom analizleri “Air-Dried (Havada Kurutma)” tekniği ve G-bantlama metodu modifiye edilerek yapılmıştır. 

Yapmış olduğumuz çalışma sonucunda elde edilen sitolojik verilere göre, araştırmada kullanılan türlerin diploit kromozom sayıları 

sırasıyla; P. saltator’da 2n=46±2, A. boyeri’de 2n=47±1, P. lascaris’de 2n=41±1, M. merlangius euxinus’da 2n=60±5 ve A. fallax 

nilotica’nın 2n=47±1 olduğu belirlenmiştir. 

Ayrıca P. saltator balığı üzerinde yapılan sitolojik incelemeler sonucunda solungaç epitelinden hazırlanan bir preparatta mitotik 

aktivasyonun oldukça yoğun olduğu bölgede “halka (ring) kromozom anormalliği” tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan dokulardan elde edilen metafazlardaki kromozomların yeterince şişmemiş olmasından dolayı kromozomların 

yapıları incelenememiştir buna bağlı olarak da karyotipleri ve idioğramları hazırlanamamıştır. 

Ülkemiz denizlerinde yaşayan P. saltator, A. boyeri, M. merlangius euxinus ve A. fallax nilotica türlerinin kromozom sayıları ve P. 

saltator’da görülen kromozom anormalliği ilk kez rapor edilmiştir. 

Yürütücü/Araştırmacı: Prof.Dr. İsmihan KARAYÜCEL (Yürütücü) 

      Saniye Müzeyyen VİCDANLI 

Destekleyen Kuruluş: Ondokuzmayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP), (2006) 

Proje Çıktısı ( Makale):  
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8. Proje No: 114O106 (Tamamlandı) 

 

Proje Adı: Karadeniz Bölgesi Sinop İlinde Kara Salyangozu Yetiştiriciliğinin Araştırılması 

Projenin Özeti: Ülkemizde oldukça az tüketilen salyangoz eti, dünya çapında özellikle Avrupa ülkelerinde milyonlarca insan tarafından 

sevilerek tüketilen bir gıdadır. Türkiye’nin topoğrafya yapısı, nemli ve kışları sert olmayan iklim şartlarının yenebilen salyangoz 

türlerinin olduğu Helicidae familyasını çevre ülkelere göre tür ve bolluk açısından oldukça zengin yapmaktadır.  Türkiye’de en fazla 

ticareti yapılan salyangoz türü Helix lucorum dur. Ülkemizde, Avrupa’da pazarı hazır bir ürün olarak kara salyangozu üretiminin avcılığa 

bağlı olması kara salyangozu popülasyonunun azalmasına sebep olmuş ve üretimde istikrarı ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla talep 

artmakta ancak üretim yetersiz kalmaktadır. Bu durum artan talebi karşılamak adına kara salyangozu yetiştiriciliğinin yapılmasını 

kaçınılmaz hale getirmiştir. Bir yılda olgunlaşması ve yıl içinde birden çok yavru verebilme özellikleri nedeniyle Helix aspersa 

yetiştiricilikte en çok tercih edilen türdür. Ekonomik öneme sahip olan H. aspersa türü ülkemizde de doğal olarak bulunmaktadır.  

Proje, Karadeniz bölgesinde salyangoz yetiştiricilik potansiyelinin belirlenmesi, kuluçkahane ve besi alanından oluşan karma tip 

yetiştiricilik sisteminin uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi bakımından bir ilki oluşturacaktır. H. aspersa türü kara salyangozunun 

yavru alımından pazar boyuna kadar süreçte yetiştiriciliği yapılacaktır. Araştırma salyangoz üretimi için uygun çevresel koşullara sahip 

olan Karadeniz bölgesini temsilen Sinop ilinde gerçekleştirilecektir.  

Bölgede yaz mevsiminde kuraklık yaşanmaması, nemliliğin fazla olması ve yıllık-günlük sıcaklık farklarının az olması nedeniyle hem 

kapalı (kuluçkahane) hem de açık alandan (besi alanı) yaralanma imkânı veren karma tip yetiştiricilik sistemi uygulanacaktır. Sistemin 

kuluçkahane biriminde galvanizli trapez sac malzemeden yapılmış, ısı yalıtımlı konteyner kullanılacaktır.  Besi alanı birimi tarım 

arazisinin etrafı galvaniz oluklu sac ile çevrilerek oluşturulacaktır. Sinop bölgesinde doğadan toplanan H. aspersa türü anaçlardan sağlıklı 

olanlar seçilerek hazırlanan sisteme yerleştirilecek ve çalışma başlatılacaktır. Anaç salyangozlardan elde edilen yavrular besi alanında 
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pazar boyuna ulaştırılacaktır. Proje, 24 ay olarak hesaplanmıştır. Çalışmanın birinci yılı, gerekli malzemelerin teminini, yetiştiricilik 

sistemlerinin kurulumunu, anaçların adaptasyonu ve yavru alımını, büyütme ve çevresel parametrelerin takibini kapsarken ikinci yıl ise 

pazar boyuna gelen bireylerin et veriminin tespitini,  biyokimyasal ve mineral madde içeriğinin belirlenmesini ve yazım aşamasını 

kapsayacak şekildedir. Türkiye’de birkaç deneme dışında kuluçkahaneden pazar boyuna kapsamlı bir yetiştiricilik modeli 

bulunmamaktadır. Bu araştırma ile salyangoz yetiştiriciliğinde yavru alımından hasat dönemine kadar olan süreçte karşılaşılabilecek 

sorunlar tespit edilerek çözümler üretilecek, Karadeniz coğrafyasında karma tip yetiştiricilik sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi 

olunacaktır.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, salyangoz yetiştirmek isteyen girişimcilere temel oluşturacaktır. Hem yetiştiricilik yapmak isteyen 

girişimcilere hem de bilimsel anlamda çalışmalar yürütmek isteyen araştırma kurumlarına faydalı olması bakımından çalışma sonunda 

kaydedilen bilgi ve deneyimler yayın ve seminerler yoluyla paylaşılacaktır. Bu çalışma yeni bir istihdam alanının oluşturulmasına olanak 

sağlayacaktır. Tüm bunların yanından araştırmayı örnek alan girişimcilerle ülkede kara salyangozu yetiştiriciliğine başlanması yoluyla 

doğal stoklar üzerindeki avcılık baskısı azalacaktır.  Böylece önemli bir ihraç ürünü olan kara salyangozunun üretiminin yetiştiricilik 

yoluyla sağlanması sayesinde, üretici istediği dönem istediği miktarda ürün temin edebilecek ve pazara yüksek kalitede ürün sunarak 

ihracat değerini artıracaktır. Söz konusu bu durumun ülke ekonomisine katkı sağlayacağı aşikardır.   

Yürütücü/Araştırmacı:  M.Yeşim ÇELİK(Yürütücü) 

Mehmet Bedrettin DUMAN 

Merve SARIİPEK 

Gülşen UZUN GÖREN 

Dilara KAYA ÖZTÜRK 

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  
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9. Proje No: SÜF-1901-16-30 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Yetiştirilen Ve Doğadan Toplanan Salyangozların (Helix Aspersa Müller, 1774) Besin Kompozisyonu Açsından 

Karşılaştırılması 

Projenin Özeti: Salyangoz eti, dünya çapında özellikle Avrupa ülkelerinde milyonlarca insan tarafından sevilerek tüketilen bir gıdadır. 

Türkiye’nin topoğrafya yapısı, nemli ve kışları sert olmayan iklim şartlarının yenebilen salyangoz türlerinin olduğu Helicidae familyasını 

çevre ülkelere göre tür ve bolluk açısından oldukça zengin yapmaktadır. Ekonomik öneme sahip olan H. aspersa türü ülkemizde de doğal 

olarak bulunmaktadır. Ülkemizde, Avrupa’da pazarı hazır bir ürün olarak kara salyangozu üretiminin avcılığa bağlı olması kara 

salyangozu popülasyonunun azalmasına sebep olmuş ve üretimde istikrarı ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla talep artmakta ancak üretim 

yetersiz kalmaktadır. Bu durum artan talebi karşılamak adına kara salyangozu yetiştiriciliğinin yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir.  

Planlanan projede TÜBİTAK (3001 Başlangıç AR-GE projeleri destekleme programı) tarafından 2014 yılında desteklenen ve devam 

etmekte olan “Karadeniz Bölgesi Sinop İlinde Kara Salyangozu Yetiştiriciliğinin Araştırılması” başlıklı projede yetiştirilen Helix 

aspersa’ların beslenmesinde kullanılan yemin canlının kimyasal içeriğine etkisinin incelenmesi ve doğadan toplanan H. aspersa’lar 

arasındaki kimyasal farklılığın değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda yetiştirilen salyangozlar ile doğal ortamdan toplanan 

salyangozların kimyasal içeriği (protein, yağ, kuru madde, ham kül, amino asit, yağ asidi ve bazı mineral maddeler) belirlenecektir. 

Ayrıca yetiştiricilikte kullanılan yemin de kimyasal içeriği tespit edilerek kültür koşullarında yetiştirilen salyangozların kimyasal 

kompozisyonuna etkisi tartışılacaktır. Böylece ileride kültüre alınacak salyangozlara veya ilgili yapılacak çalışmalara hazırlanacak yemler 

için formülasyon geliştirilmesinde referans bilgi sağlayacaktır. Elde edilen sonuçlarla yetiştirilen ve doğal ortamından toplanan 

salyangozlar arasındaki fark ve etkileyen faktörler tartışılacaktır.  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe alternatif türlerin yetiştiriciliğine ve bu alanda yapılacak Ar-

GE faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu projenin kabul edilmesi halinde, alternatif tür olarak yetiştiricilik yoluyla ülke pazarına 
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girmeye aday kara salyangozu üretimini çok yönlü değerlendirerek üretim için özgün ve yenilikçi çalışmaların ilki gerçekleştirilmiş 

olacaktır. Kara salyangozu yetiştiriciliğine yönelik Türkiye’de bir ilk olarak 2014 yılında kabul edilen ve hali hazırda yürütmekte 

olduğumuz “Karadeniz Bölgesi Sinop İlinde Kara Salyangozu Yetiştiriciliğinin Araştırılması” adlı TÜBİTAK projesinin kapsamını 

artıracaktır. Ayrıca coğrafik ve iklimsel özellikleri bakımından salyangoz yetiştiriciliğine uygun olan ülkemizde bu potansiyeli 

değerlendirecek ve yönlendirecek çalışmalara katkı sağlanmış olunacaktır. Yürütücü/Araştırmacı:  M.Yeşim ÇELİK (Yürütücü) 

Mehmet Bedrettin DUMAN 

Merve SARIİPEK 

Gülşen UZUN GÖREN 

Dilara KAYA ÖZTÜRK 

Demet KOCATEPE 

Destekleyen Kuruluş: Sinop Üniversitesi 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):   
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10. Proje No: SÜF-1901-12-08 (Tamamlandı) 

Proje Adı:  Deniz Anemonlarının Kültüre Alınması 

Projenin Özeti: Akvaryum hobisi canlıları arasında önemli bir yere sahip olan deniz anemonlarının akvaryum koşullarında kültüre 

alınması hedeflenmiştir. Çalışmada, Sinop kıyılarında bulunan A. Equina deniz anemonu türü kullanılmıştır. Elde edilen veriler göz önüne 

alındığında A. Equina türünün akvaryum koşullarında üretilebileceği ve deniz akvaryumlarında alternatif tür olarak ele alınabileceği tespit 

edilmiştir.  

Yürütücü/Araştırmacı:   Yrd.Doç.Dr. Orhan Aral (Yürütücü) / Fatih Mehmet Mavi (Yüksek Lisans Öğrencisi)  

Destekleyen Kuruluş:Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Programı  (BAP) 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  Yüksek Lisans Tezi 

 

11. Proje No: TUBİTAK Hızlı Destek Programı 108O307 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Zeolitin koi balıklarının (Cyprinus carpio) yetiştiriciliğinde kullanımı 

Projenin Özeti: Zeolitin koi balıklarının yetiştiriciliğinde kullanılabilme olanağı incelenmiştir. Çalışma, dört ayrı denemeden 

oluşturulmuştur. Sonuç olarak zeolitin ,koi balığının büyüme parametreleri ve su koşulları üzerine olumlu yönde katkı sağladığı 

belirlenmiştir.   

Yürütücü/Araştırmacı:   Yrd.Doç.Dr. Orhan Aral (Yürütücü) / Meryem Öz ( Doktora Öğrencisi )  

Destekleyen Kuruluş: TUBİTAK 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs): Doktora Tezi 
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12. Proje No: SÜF-1901-13-03( Tamamlandı) 

Proje Adı: Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yeminde Susam (Sesamum indicum) Tohumu Küspesinin 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Projenin Özeti: 

 Bu projede, farklı oranlarda (% 10, 15 ve 20) susam tohumu küspesi içeren yemlerin, gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss 

Walbaum, 1792) büyüme performansı, besin maddelerinin sindirim oranları ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi incelenmiştir.  

Araştırmada, ortalama ağırlıkları 81.02±0.02 g olan gökkuşağı alabalıkları için, % 0 (Kontrol), % 10 (10STK), % 15 (15STK) ve % 20 

(20STK) oranında susam tohumu küspesi içerecek şekilde dört farklı deneme yemi hazırlanmış ve 60 gün süreyle balıklar bu yemlerle 

görülebilir doygunluk sınırına erişinceye kadar yemlenmişlerdir. 

Deneme sonunda, susam tohumu küspesi kullanılan gruplar arasında gökkuşağı alabalıklarında oransal büyüme oranı (OBO, %), spesifik 

büyüme oranı (SBO, %) ve yem 

değerlendirme oranı (YDO) üzerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı saptanmıştır. Ancak sonuçlar kontrol grubundan düşük 

bulunmuştur. En yüksek OBO,  SBO ve YDO (sırasıyla 160.41±3.52, 1.59±0.02 ve 1.03±0.02) kontrol grubundan elde edilmiştir. 

Deneme sonunda, K, 10STK, 15STK ve 20STK gruplarında ham protein sindirilme oranları sırasıyla % 85.18±0.27, % 85.03±0.66, % 

86.41±1.40 ve % 84.87±1.51, toplam sindirilme oranları ise sırasıyla %73.44±1.33, %72.90±3.20, %73.69±6.07 ve %74.52±7.44 olarak 

tespit edilmiştir. İstatistiksel analizler ham protein sindirilme oranları bakımından gruplar arasındaki farkın önemsiz olduğunu 

göstermiştir (p>0.05). 

Bu araştırma, susam tohumu küspesinin büyüme performansı, besin maddelerinin sindirimi ve vücut kompozisyonu üzerine herhangi bir 

olumsuz etki yapmaksızın, gökkuşağı alabalığı yeminde % 20 oranında kullanılabileceğini göstermiştir. 

Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Seval DERNEKBAŞI 
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Araştırmacılar: Ayşe PARLAK AKYÜZ 

                           Gökhan HAMZAOĞLU 

Destekleyen Kuruluş: Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP). 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  

Bildiri:  

Dernekbaşı, S., Karayücel, I., Parlak Akyüz, A., 2016. Evaluation of Sesame (Sesamum indicum) Seed Meal as a Replacer for Soybean 

Meal in the Diets of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). 2016 International Symposium on Fisheries and Aquatic 

Sciences (FABA), Antalya. 

Makale:  

Dernekbaşı, S., Karayücel, I., Parlak Akyüz, A., 2016. Evaluation of sesame (Sesamum indicum) seed meal as a replacer for soybean 

meal in the diets of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(1):31-39 

(2017) 

 

13. Proje No: SÜF-1901-17-02 (Devam ediyor) 

Proje Adı: Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.) Yemlerinde Yer Fıstığı Yağını Kullanma Olanakları 

Projenin Özeti: 

Su ürünleri yetiştiriciliği, dünya gıda üretiminde en hızlı gelişen sektörlerden birisidir. Bu da su ürünleri yetiştiriciliğinde yemlerin temel 

içeriği olan balık unu ve yağına olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır. Ticari balık yemlerinde kullanılan en önemli yağ kaynağı 

balık yağıdır. Dünyadaki balık yağı üretimi, avcılığa dayalı olup balık stoklarındaki azalmalardan dolayı yıllara göre durağan bir eğim 

göstermektedir. Son yıllarda balık besleme üzerine yapılan çalışmalarda, balık yağına alternatif en uygun yağ kaynağının bitkisel yağlar 
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olduğu belirtilmektedir. Bu yağ kaynakları balık yağı ile karşılaştırıldığında, son yıllarda dünya genelinde üretim hacmi olarak balık yağı 

üretiminden daha fazla, temini kolay ve fiyat bakımından daha ekonomik durumdadır. Bu nedenlerden dolayı, balık yağının bitkisel 

yağlarla değiştirilmesi, hem balık yağına olan bağımlılığı azaltacak hem de yem maliyetlerini düşürecektir. 

Ancak, bitkisel yağlı yemlerle yapılan araştırmalarda, et yağ asiti kompozisyonunun yemin yağ asit kompozisyonu ile yakından ilgili 

olduğu bulunmuş ve bu yağların balık yemlerinde kullanımı sonucu fileto n-3 serisi esansiyel yağ asitlerinin (eikopentaenoik asit, EPA ve 

dekosapentaenoik asit, DHA) miktarının önemli oranda azaldığı belirlenmiştir. Bu durumda bitkisel yağlı yemlerle beslenen balıkların 

kaslarındaki n-3 serisi esansiyel yağ asitleri seviyesini yükseltmek amacıyla hasattan önceki dönemde belli bir süre balık yağlı 

tamamlayıcı yemlerle beslenmesi birçok araştırıcı tarafından önerilmiştir. Bu bağlamda, bitkisel yağlarla yapılacak olan farklı besleme 

protokollerinin tamamlayıcı yemlerle uygulanan stratejiye alternatif olabileceği bildirilmiştir.  

Bu amaçla, iki ana grup halinde planlanan denemelerin birincisinde, ülkemiz koşullarında tarımı yapılan yer fıstığı yağı (YFY) deniz 

levrekleri yemlerinde farklı oranlarda (%0, %20, %40, %60, %80 ve %100) balık yağı ile değiştirilecektir. Bu denemeyle, YFY’nin en 

uygun şekilde, balık yağı ile değişimleri sağlanmış olacak ve bu yağ kaynağının bu türün büyüme performansını,  vücuttaki besin madde 

miktarları ve yağ asit kompozisyonu üzerine olan etkileri araştırılacaktır. İkinci grup denemede ise, I. Denemede belirlenen YFY’nin en 

uygun  oranı ile alternatif beslemenin deniz levreğinin büyüme performansı, yağ asidi mobilizasyonu ve yem değerlendirmesi üzerine 

olan etkileri araştırılacaktır.   

Çalışma sonunda balıklarda büyüme, yem tüketimi, et besin madde bileşenleri ve yağ asit profilleri belirlenerek, bitkisel yağ içeren 

yemlerle döngülü beslemenin gökkuşağı alabalığı yağ asitleri değişimi ve yem ile alınan n-3 serisi yağ asitleri arasındaki ilişkiler ortaya 

konulmuş olacaktır. 

Çalışmanın sonunda elde edilecek veriler, insan sağlığı  (balık eti yağ asitleri miktarı, ω-3/ ω-6 yağ asitlerinin oranları)açısından 

değerlendirileceği gibi yem sanayi açısından da (yemin ekonomikliği, balık yağı tüketiminin azaltılması, yem çevirim oranı) 
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değerlendirilecektir. Yapılan bu çalışma ile ülkemiz açısından yetiştiricilik potansiyeli her geçen gün artan deniz levreği yem sanayiinin 

ekonomik yem üretimine katkıda bulunulmuş olacaktır. 

Yürütücü/Araştırmacı:  

Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Seval DERNEKBAŞI 

Araştırmacılar: Prof.Dr. İsmihan KARAYÜCEL 

                            Dr. Ayşe PARLAK AKYÜZ               

Destekleyen Kuruluş: Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü (BAP). 

Proje Çıktısı (Bildiri/Makale vs):  

14. Proje No: 110O002 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Açık denizde batırılmış halat sisteminde yetiştiriciliği yapılan midyelerin (Mytilus galloprovincialis, Lamark 1819) yağ asit 

kompozisyonunun belirlenmesi. 

Projenin Özeti: 

Bu çalışmada, açık denizde batırılmış uzun halat sisteminde midye yetiştiricilik potansiyelinin araştırılması amacıyla derinliği 23-27m ve 

kıyıya uzaklığı 926m (0.5mil) olan alanda kurulmuş olan uzun halat sisteminde yetiştirilen midyelerin yağ asit kompozisyonu 

belirlenmiştir.   Bu amaçla su yüzeyinin 10 m altında, birbirine paralel, 50m boyunda iki adet uzun halat sisteminde yetiştirilen 

midyelerden her ay düzenli olarak örnekleme yapılarak, midyelerin kabuk boyu, canlı ağırlıklar, et ağırlıkları ve et verimi hesaplanmıştır. 

Araştırmada en yüksek et verimi yumurtlamadan hemen önceki dönem olarak belirlenen Mart 2010’da çıkmıştır. Yumurtlama döneminde 

(Nisan 2010) et veriminde ani düşüş tespit edilmiştir. 

Tüm deneme süresi içinde her ay sıcaklık, tuzluluk, organik madde (OM) ve klorofil-a miktarları düzenli olarak ölçülmüştür. Sıcaklık 

değerlerinde mevsimlere bağlı olarak dalgalanmalar gözlenmiş, tuzluluk değeri ise yıl boyunca değişim göstermemiştir. Organik madde 
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miktarı en düşük Ekim 2010 (2.20), en yüksek Temmuz 2010’da (5.63) tespit edilmiştir. Klorofil-a miktarı ise Şubat 2010’da (4.14) en 

yüksek değerde, Ekim 2009’da ise en düşük değerde belirlenmiştir. 

Araştırma sonunda, midyelerin ortalama besin kompozisyonları aylık olarak belirlenmiş, en yüksek nem, kuru madde, protein, yağ ve kül 

değerleri sırasıyla, %83.41 (Eylül), 20.52 (Ekim), 2.08 (Aralık) ve 1.70 (Haziran), en düşük ise %79.48 (Ekim), 16.59 (Eylül), 9.41 

(Haziran), 0.99 (Haziran) ve 1.12 (Nisan) olarak tespit edilmiştir. Mevsimsel dağılımlarına baktığımızda, en yüksek nem oranı kışın 

%83.25±0.13, kuru madde yazın %18.54±0.72, protein sonbaharda %11.12±0.66, yağ kışın %1.90±0.10 ve kül yazın %1.64±0.04 olarak 

bulunmuştur. En düşük nem oranı yazın %81.46±0.72, kuru madde kışın %16.75±0.13, protein, yağ ve kül miktarları ilkbaharda sırasıyla 

%10.32±0.43, %1.45±0.22 ve %1.35±0.13 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırma sonunda, midyelerde aylık olarak yağ asit miktarlarına baktığımızda, toplam doymuş yağ asitleri (ΣSAFA) en düşük Şubat 

ayında %24.95±0.81, en yüksek Eylül ayında %32.57±0.79, toplam tekli doymamış yağ asitleri (ΣMUFA) en düşük Ocak ayında 

%12.61±0.14, en yüksek Kasım ayında %18.86±0.51 ve toplam çoklu doymamış yağ asitleri (ΣPUFA) en düşük Eylül ayında 

%48.40±1.27, en yüksek Aralık ayında %60.99±0.79 olarak tespit edilmiştir. n3/n6 oranı ise en düşük Eylül ayında %1.39±0.12, en 

yüksek Şubat ayında %3.11±0.38 olarak belirlenmiştir. Bu yağ asitlerinden SAFA’lardan C14:0, C16:0 ve C18:0, MUFA’lardan C16:1, 

C17:1, C18:1n9c ve C20:1n9, PUFA’lardan C18:2n6c, C18:3n3, C20:2n6, C20:5n3 ve C22:6n3 baskın olarak tespit edilmişlerdir. 

Bu yağ asitleri ile çevresel faktörler arasındaki ilişkiye bakıldığında, C14:0 ile tuzluluk arasında negatif yönde bir ilişki (p≤0.05), organik 

madde ile güçlü bir ilişki (p≤0.01), C14:1 ile sıcaklık ve klorofil-a arasında güçlü bir ilişki (p≤0.01), C16:1 ile sıcaklık ve organik madde 

arasında negatif yönde bir ilişki (p≤0.05) ve klorofil-a ile güçlü bir ilişki (p≤0.01), C20:1n9 ile tuzluluk arasında güçlü bir ilişki (p≤0.01) 

ve klorofil-a arasında negatif yönde bir ilişki (p≤0.05), C20:4n6 ile klorofil-a arasında çok güçlü bir ilişki (p≤0.001), C20:5n3 ile sıcaklık 

ve klorofil-a arasında güçlü bir ilişki (p≤0.01), C20:2n6 ile sıcaklık ve klorofil-a ve C18:3n3 ile klorofil-a arasında bir ilişkinin (p≤0.05) 

varlığı tespit edilmiştir 
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15. Proje No: 114O736 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Ege Denizi ve Karadeniz’de Yetiştiriciliği Yapılan Deniz Levreğinin (Dicentrarchus labrax L.) Biyokimyasal 

Kompozisyonunun Karşılaştırılması 

Determination of biochemical composition that depend on growth of sea bass (Dicentrarchus labrax L.) in the Aegean sea and Black sea 

 

Proje Özeti 

Çalışmada, aynı kuluçkahane çıkışlı ve aynı yem ile beslenen levreklerin, Ege Denizi ve Karadeniz’de, kafese stoklandığı ağırlıktan hasat 

ağırlığına kadar, büyüme parametreleri, et verimi değerleri ve biyokimyasal kompozisyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Ülkemizde levrek yetiştiriciliğinin yapıldığı Ege Denizi ve Karadeniz’in, farklı fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle üretime bağlı bazı 

farklılıklar ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu farklılık, hasat süresini, et kalitesini ve pazar olanaklarını etkileyebilmektedir. Bu çalışmada 

ise, aynı kuluçkahane çıkışlı ve aynı yem ile beslenen balıkların, farklı üretim alanlarındaki büyüme, et verimi ve biyokimyasal 

kompozisyonları ortaya konmuştur. 

Araştırma 01 Ağustos 2014-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında, Ege Denizi (Muğla-Milas) ve Karadeniz (Samsun-Yakakent)’deki 

işletmelerin kafes üretim alanlarında yürütülmüştür. Balıklar her iki işletmeden tesadüfi örnekleme metoduna göre alınmış, biyometrik 

ölçümleri, et verimi hesaplamaları ve biyokimyasal analizleri yapılmıştır.  

Deneme başında ağırlık ve boyları 8.55±0.18 g ve 9.81±0.08 cm olan balıklar Ege Denizi’nde 234.39±8.21 g ağırlığa, 27.00±0.38 cm 

boya, Karadeniz’de ise 190.38±7.92 g ağırlığa, 24.23±0.34 cm boya ulaşmıştır (p<0.01). 

Besin kompozisyonu bakımından Ege Denizi ve Karadeniz üretim alanları arasında HP (20.45-19.35, p<0.05), HY (5.71-6.47, p<0.05), 

EAA (9.60-9.22, p<0.01), NEAA (10.63-10.07, p<0.05), SFA (22.61-25.02, p<0.01), MUFA (37.52-37.74, p<0.01), EPA (2.64-3.35, 

p<0.01), DHA (5.93-8.41, p<0.01), PUFA (39.19-36.90, p<0.05), Omega-3 (13.32-16.23, p<0.05), Omega-6 (25.41-20.14, p<0.01), 
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Omega-3/Omega-6 (0.53-0.81, p<0.01), Omega-6/Omega-3 (1.91-1.24, p<0.01) değerleri arasındaki farkın önemli olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sonuç olarak, farklı fiziko-kimyasal özellikler gösteren her iki üretim alanında, beklendiği gibi, büyümeye bağlı farkın gerçekleşmesinin 

yanında, besin kompozisyonu değerlerinde önemli farklar belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dicentrarchus labrax, Deniz Levreği, Ege Denizi, Karadeniz, Biyokimyasal kompozisyon 

Determination of biochemical composition that depend on growth of sea bass (Dicentrarchus labrax L.) in the Aegean sea and Black sea 

Abstract 

The aim of this study is to determine, weight growth parameters, values of meat yield and biochemical composition of the same hatchery 

and with same diet fed sea bass from cage for the stock to harvest weight in the Black Sea and the Aegean Sea.  

Sea bass farming in our country are in the Aegean Sea and the Black Sea and because of this seas’ different physico-chemical properties 

may occur some differences depend on production. This difference is affected the duration of the harvest, meat quality, and the 

possibilities of market.. In this study, growth, meat yield and biochemical composition were demonstrated from the same hatchery and 

fish fed with same diet in different production areas. 

The research conducted between 01 August 2014-31 July 2015 and the cage production areas in the Aegean Sea (Muğla-Milas) and Black 

Sea (Samsun-Yakakent). Fish samples had been taken by random sampling method from both companies, and biometric measurements, 

meat yield (%) calculations and biochemical analyzes were conducted. 

At the beginning of study, weight and lengths of fish 8.55±0.18 g 9.81±0.08 cm,  234.39±8.21 g weighs 27.00±0.38 cm height in the 

Aegean Sea, 190.38±7.92 g weighs 24.23±0.34 cm  in the Black Sea height reached (p<0.01). 

Between in the Aegean Sea and Black Sea production areas in terms of nutrient composition CP (20.45-19.35, p<0.05), CF (5.71-6.47, 

p<0.05), EAA (9.60-9.22, p<0.01), NEAA(10.63-10.07, p<0.05), SFA (22.61-25.02, p<0.01), MUFA (37.52-37.74, p<0.01), EPA (2.64-
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3.35, p<0.01), DHA (5.93-8.41, p<0.01), PUFA (39.19-36.90, p<0.05) Omega-3 (13.32-16.23, p<0.05) Omega-6 (25.41-20.14, p<0.01), 

Omega-3/Omega-6 (0.53-0.81, p<0.01), Omega-6/Omega-3 (1.91-1.24, p<0.01) of the difference between the values had been determined 

to be significant. 

As a result, showing different physico-chemical properties in both production areas, besides the difference occurs due to the growth as 

expected, there were significant differences in the value of the nutritional composition. 

Keywords: Dicentrarchus labrax, Europan sea bass, Aegean sea, Black sea, biochemical composition 
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16. Proje No: SÜF-1901-15-01 (Tamamlandı) 

Proje Adı: Alternatif Bir Tür Olan Granyöz Balığının (Argyrosomus regius) Büyümeye Bağlı Biyokimyasal, Aminoasit ve Yağ Asitleri 

Kompozisyonunun Belirlenmesi 

Determination of Biochemical, Amino Acid and Fatty Acid Composition Depending on the Growth of Meagre (Argyrosomus regius) 

 

Projenin Özeti 

Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe alternatif bir tür olarak kabul edilen granyöz balığının (Argyrosomus regius), kafese stoklama 

ağırlığından hasat ağırlığına kadar büyüme parametreleri, et verimi, biyokimyasal kompozisyonu, aminoasit ve yağ asitleri 

kompozisyonunun dönemsel olarak tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma 26 Eylül 2015-30 Kasım 2016 tarihleri arasında (421 gün) Ege Denizi (Aydın-Didim)’ndeki işletmenin kafes üretim alanında 

yürütülmüştür. Balıklar işletmeden tesadüfi örnekleme metoduna göre belirli periyotlarla alınarak, biyometrik ve et verimi ölçümleri ile 

biyokimyasal analizleri yapılmıştır. 

Çalışma başlangıcında 8.22±0.13 g ağırlığında ve 9.49±0.72 cm uzunluğunda olan balıklar, 14 ay sonunda 373.96±15.65 g ağırlığa ve 

34.88±0.51 cm boya ulaşmıştır. Balıkların kafese stoklandığı yavru dönemindeki büyüme hızı diğer dönemlere göre daha yüksek 

olduğundan başlangıç döneminde canlı ağırlık artışı, oransal ağırlık artışı, spesifik büyüme oranı ve termal büyüme katsayısı değerleri 
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daha yüksek bulunmuştur. Araştırma süresince yem değerlendirme oranı 1.92±0.19 olarak bulunmuş, deniz suyu sıcaklık değeri 

değişimleri yem tüketimi ve yemden net yararlanma üzerinde önemli derecede etkili olmuştur. 

Besin kompozisyonu bakımından çalışma sonunda %20.10±0.04 ham protein, %3.19±0.13 ham yağ, %21.80±0.61 kurumadde 

belirlenirken, toplam amino asit değerinin 15.85 g/100g, EAA değerinin 8.18±0.03 g/100g, NEAA değerinin 7.68±0.02 g/100g olduğu, 

toplam SFA değerinin 26.17±0.03, toplam MUFA değerinin 32.62±0.03, toplam PUFA değerinin 31.24±0.01 olduğu, Omega-3 değerinin 

8.73±0.01, Omega-6 değerinin 21.56±0.01, Omega-3/Omega-6 oranının 0.40, Omega-6/Omega-3 oranının 2.47±0.01, Omega-9 değerinin 

29.11±0.02, EPA değerinin 1.39±0.001, DHA değerinin 4.24±0.00, EPA/DHA oranının 0.33±0.01, DHA/EPA oranının ise 3.06±0.01 

olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Argyrosomus regius, Ege Denizi, Büyüme, Besin Kompozisyonu, Biyokimyasal Kompozisyon 

Determination of Biochemical, Amino Acid and Fatty Acid Composition Depending on the Growth of Meagre (Argyrosomus 

regius) 

Abstract 

The aim of this study is to determine the growth parameters,  meat yield, biochemical, amino acid and fatty acid compositions of meagre 

(Argyrosomus regius), which is accepted as an alternative species in aquaculture sector, from the first stocking to harvesting seasanaly.  

The research carried out between 26 September 2015 and 30 November 2016 (a total of 421 days) in a commercial cage farm located at 

Aegean Sea (Aydın-Didim). Biometric measurements, meat yield and biochemical analyzes were done on the fish samples obtained by 

random sampling method. 

Fish with an average weight and length of 8.22±0.13 g and 9.49±0.72 cm at the beginning of the study reached 373.96±15.65 g and 

34.88±0.51 cm.,  respectively after 14 months. Since, the growth rate during the juvenil period is higher than the other periods, weight 

gain, specific growth rate and thermal growth coefficient values were found higher in the initial period. During the study, FCR was 

1.92±0.19 and changes in sea water temperature values had a significant impact on the feed consumtion and net feed utilization. 
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At the end of the study, crude protein, crude lipid and dry matter were 20.10±0.04%, 3.19±0.13% and 21.80±0.61%, respectively. In 

addition, total amino acid, EAA and NEAA values were 15.85 g/100g, 8.18±0.03 g/100g and 7.68±0.02 g/100g, respectively. In terms of 

fatty acid composition, , ƩSFA, ƩMUFA, ƩPUFA, ƩOmega-3, ƩOmega-6, Omega-3/Omega-6 and Omega-6/Omega-3 rates, ƩOmega-9, 

EPA, DHA, EPA/DHA and DHA/EPA rates were 26.17±0.03, 32.62±0.03, 31.24±0.01, 8.73±0.01, 21.56±0.01, 0.40, 2.47±0.01, 

29.11±0.02, 1.39±0.001, 4.24±0.00, 0.33±0.01 and 3.06±0.01, respectively at the end of the study. 

Keywords: Argyrosomus regius, Aegean Sea, Growth, Biochemical Composition 
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17. Proje No: SÜF-1901-12-06. (Tamamlandı) 

Proje Adı: Zeolitin Tatlı Su Akvaryumunda Filtre İçi ve Dışında Kullanımı 

Projenin Özeti:  

Deneme, zeolitin tatlı su akvaryumunda filtre içi ve dışında kullanımının araştırılması için planlanmıştır. 3 ay süre ile yürütülen denemede 

balık materyali olarak, akvaryum balıkları içerisinde ekonomik önemi olan ahli çiklit balığı (Sciaenochromis fryeri) kullanılmıştır. Bu 

çalışma, 3 tekerrürlü 7 gruptan oluşturulmuştur. Bir grup kontrol grubu olarak düzenlenmiş ve zeolit kullanılmamıştır. Diğer 6 grupta ise 

3 farklı oranda (7, 14, 21 g/20 l) tül torba içerisinde filtre içi ve dışında zeolit kullanılmıştır.  

Deneme sonucunda zeolitin tatlı su akvaryumunda amonyum tutumu üzerine kullanım şekli ile ilgili veriler elde edilmiştir. Deneme 

sonunda boy değerleri, ağırlık değerleri, yem değerlendirme değerleri, pH ve NH3 değerlerinin sırasıyla 3.74-3.98 cm, 6.67-6.75 g, 1.28-

1.42, 8.78-8.91 ve 0.28-0.43 mg/l arasında değiştiği belirlenmiştir. Deneme sonunda boy değerleri, ağırlık değerleri ve yem 

değerlendirme değerleri arasındaki fark istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Denemede, bazı su kalite parametreleri (PH, 

NH3) arasında istatistiki fark belirlenirken (P<0.05), bazı su kalite parametrelerinin (Su sıcaklığı, Çözünmüş Oksijen) arasında farkın 

önemsiz olduğu belirlenmiştir (P>0.05). 
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