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UZMANLIK ALANI 
 

Deniz biyolojisi ve ekolojisi, ekotoksikoloji, deniz kirliliği, deniz çöpleri ve plastikler, izleme 
 

 

AKADEMİK GÖREVLER  

Prof. Dr. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2007- 

Prof. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2004-2007 
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ÖĞRENİM DURUMU 
 

Doktora, Aberdeen Üniversitesi, Zooloji Departmanı, İskoçya, Birleşik Kırallık 1993-1996 
 

Yüksek Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 1990-1992 
 

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü 
 

Lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Su Ürünleri Yüksekokulu 1984-1988 

ÇALIŞMA ALANLARI 
 

(i) Ana alan: Ekotoksikoloji, Kirliliğin deniz omurgasızlarına etkileri, Deniz faunası ve florasında ağır 

metal seviyelerine dayalı araştırmalar, 
 
(ii) diğer alanlar: Sediman kalitesi, Bentos, Karadeniz,  
(iii) güncel araştırma alanları: Deniz Çöpleri ve Mikroplastikler 

 

ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI  

• Karadeniz Bölgesi'nin Biyolojik Çeşitliliği  
• Türkiye'deki Karadeniz kirliliğine genel bakış  
• Karadeniz'in gösterge organizmalarını kullanarak ağır metallerin ekosistem üzerindeki etkileri 
anlama çalışmaları  
• Karadeniz'de ağır metallerin insan sağlığı risk değerlendirmesi  
• Karadeniz'in güneyindeki kıyı yönetim planı  
• Sediman ve su kalitelerinin mevsimsel çeşitliliğine karasal kökenli kirleticilerin etkileri  
• Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki kirlilik kaynakları  
• Karadeniz’in Sinop şehri balıkçılığı  
• Karadeniz bölgesi boyunca yeni deniz koruma alanları için bir teklif  
• Karadeniz bölgesi sedimanındaki ağır metal miktarları  
• Karadeniz kıyılarında deniz çöpü ve mikro plastikler 



Yayınlar: 
 

- SCI, SCI-expanded dergilerdeki yayın sayısı: 44 
 
- Hakemli dergilerdeki yayın sayısı: 121 
 
- Bilimsel toplantılardaki yayın sayısı: 175 
 
- Kitap ve kitap bölümü sayısı: 30 
 

 

Atıf: 
 

- Web of Science: 

355 -Scopus: 470 
 
- Google Scholar: 1974 
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ÇALIŞMA ALANLARI 
 

(i) ana alan: Denizel fitoplankton taksonomisi ve ekolojisi, 
 

(ii) diğer alanlar: Plankton biyolojisi ve ekolojisi 
 

(iii) güncel araştırma alanları: Fitoplankton, deniz biyolojisi 
 

Önemli Çalışmalar:  

Establishing Boundary Classes for the Quality Classification of Southeastern Black Sea Using 
Phytoplankton Biomass  

Development of Calanus euxinus during spring cold homothermy in the Black 
Sea Biological Diversity of the Turkish Black Sea Coast  

An overview of the Black Sea pollution in Turkey  

Studies to understand Ecosystem Responses of Heavy Metals using indicator organisms of the Black 
Sea Seasonal Variations of Sediment and Water Quality Correlated to Land-Based  

Pollution Sources in the Middle of the Black Sea Coast, 
Turkey Sinop City Fishery of the Black Sea  

A proposal for new marine protected areas along the Turkish Black Sea 
coast Heavy Metal Levels in Sediment of the Turkish Black Sea Coast  

Marine Litter Quantification in the Black Sea: A Pilot Assessment 
 

Yayınlar: 
 

- SCI,SCI-expanded dergilerdeki yayın sayısı: 10 
 
- Hakemli dergilerdeki yayın sayısı: 31 
 
- Bilimsel toplantılardaki yayın sayısı: 64 
 
- Kitap-kitap bölümü sayısı: 2-6 
 

Atıf: 
 

- Web of Science: 52  
- Google Scholar: 264 
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Denizel zooplankton biyolojisi ve ekolojisi, denizel peljik kopepod taksonomisi ve yaşam döngüsü 
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Biyoloji Öğretmenliği  



Yayınlar: 
 

- SCI,SCI-expanded dergilerdeki yayın sayısı: 15 
 
- Hakemli dergilerdeki yayın sayısı: 14 
 

Atıf: 
 

- Web of Science: 69  
- Google Scholar: 275 
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Deniz Biyolojisi ve Ekolojisi, Jelimsi Zooplankton , Dağılım ve Populasyon Dinamiği 
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ÇALIŞMA ALANLARI 
 

(i) ana alan: Jelimsi Zooplankton türleri, dağılımı ve denizel ekosisteme etkileri, 
 

(ii) diğer alanlar: Jelimsi zooplankton biyolojisi , ekolojisi ve mide içeriği. Balıkçılık biyolojisi ve populasyon 
 

dinamiği, Karadeniz 
 

(iii) güncel araştırma alanları: İklim değişikliği, Balıkçılık 
 

Önemli Çalışmalar: 
 

• Food composition and distribution of Gelatinous Macrozooplankton in the Southern Black Sea  
• Gelatinous organism (macrozooplankton) in the Black Sea and effects.  
• Biological Diversity of the Turkish Black Sea Coast  
• Sinop City Fishery of the Black Sea  
• Estimation of growth parameters and mortality rates of sprat (Sprattus sprattus L.) and anchovy 

(Engraulis encrasicolus, L.) captured in the Black Sea  
• A basin-wide Black Sea Mnemiopsis leidyi database  
• Preliminary study of A Bycatch of pelagic trawl fishery in the southern Black Sea Coast of Turkey: Moon 

jellyfish Aurelia aurita  
• Determination of catch composition and length-weight relationship of some pelagic fishes caught by pairly 

midwater trawl.  
• Distribution and population dynamics of Aurelia aurita (Cnidaria; Scyphozoa) in the southern Black Sea. 
 

Yayınlar: 
 

- SCI,SCI-expanded dergilerdeki yayın sayısı: 8 
 
- Hakemli dergilerdeki yayın sayısı: 34 
 
- Bilimsel toplantılardaki yayın sayısı: 25 
 
- Kitap-kitap bölümü sayısı: 2 
 

Atıf: 
 

- Web of Science: 20  
- Google Scholar: 193 



 
 
 
 
 
 
 

Ana Bilim Dalımızın yürütücü veya 
ortak olarak yer aldığı projeler 
aşağıda yer almaktadır. Bazıları 
tamamlanmış bazıları devam 
etmektedir. 
 



AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN 
DESTEKLENEN ÇERÇEVE PROJELER 

 
 
 

Proje No: EVR1-CT2000-2002 
 

Proje Adı: BIOMARE (Implementation and networking of large-scale long-term 
Marine Biodiversity research in Europe) (2003). 

Projenin Özeti: 
 

Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuş olup Türkiye’nin en genç 
üniversitelerindendir. Bununla beraber kurulduğundan itibaren Avrupa Birliği projelerinde 
yer almaktadır. Hatta üniversitemizin kurulmasından önce OMÜ bağlı iken mevcut 
 

birimlerinde Avrupa Birliği programları ile daha fazla ilgilenilmiş ve ilk olarak BIOMARE 
(Implementation and networking of large-scale long-term Marine Biodiversity research in 
Europe) projesine yardımcı ortak olarak dahil olmuştur. 

 

 

Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Avrupa Birliği projelerine ilk olarak BIOMARE 
(Implementation and networking of large-scale long-term Marine Biodiversity research in 
Europe) projesine yardımcı ortak olarak dahil olmuştur. Projede Avrupa denizlerinin fauna 
ve florasını oluşturan su canlılarının tanımlarını yapmak ve bunların su kütlesi içerisindeki 
dağılımlarını uzun dönemde incelemek ve diğer ortaklarla beraber güncellenerek bilgi 

paylaşımın geniş çerçevede internet ortamında sağlanması yer almaktadır. Proje ile ilgili 

olarak http://www.biomareweb.org/ sayfasından detaylı bilgi alınabilir. 



 



AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN 

DESTEKLENEN ÇERÇEVE PROJELER 

 
 

 

• Karadeniz Havzasında düzenli gözlemleme ve tahminlerin güncellenmesi için 
Network programının geliştirilmesi ve bir bölgesel kapasite oluşturulması  

•  

• http://www.arena-blacksea.net 
• ARENA’nın Misyonu  
• 162 Milyon civarında insan ve sağlığı Karadeniz’deki ekolojik bozulmadan dolayı 

etkilenmektedir. Bu nedenle, Karadeniz’deki çevresel değişimlerin yeterli tahmininde 
tanımlanması, analizi ve çözümlerin mali bütçesinin belirlenmesi, çevresel deniz yönetimi ve 
kaynakların sürdürülebilir gelişimi için gereklidir. ARENA, Karadeniz havzasının gözlemlenmesi, 
modellenmesi ve hava tahminlerinin yapılması için iletişimin güçlendirilmesi ve diğer gerekli 
hizmetler için konuyla ilgili ortaklaşa bir okyanus programı başlatmıştır.  

•  

• ARENA’nın temel konuları  
• Kaynakların tanımlanması ve Karadeniz’in gözlemsel sistemlerinin, farklılıkların, son 

kullanıcıların ihtiyaçlarını kapsayan gereksinimlerinin mevcut kapasiteleri.  
• Karadeniz’deki ilgili enstitüler arasında internet ağının kurulması ve bölgesel bilgi ve denizel veri 

ve servislerin dağılımının sağlanması için bir köprü oluşturulması.  
• Son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre oşinografik ve meteorolojik tahminler yapabilmek için 

tek merkezli bir Karadeniz eylem sistemi dizayn etmek.  
• Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemi kurmak.  
• Halkı bilgilendirme ve bilgiyi geniş bir tabana yayılmasını arttırmak;  
• Devam eden diğer uluslararası programlarla işbirliği ve GOOS’a hizmet veren bölgesel 

kapasitenin geliştirilmesi. 

http://arena-blacksea.net/


 
 
 

 

• Atılım  
• İlk Karadeniz GOOS projesi olan ARENA bölgedeki oşinografik çalışmaların 

gelişmesini arttırmaktadır. ARENA ile başlatılan aktiviteler devam eden bütün 
Avrupa’nın işlevsel oşinografik sistemin kuruluşuna katkıda bulunmaktadır.  

• ARENA’nın kazanımları  
• ARENA işlevsel oşinografik sistemin esaslarını geliştirir ve dizayn eder ve 

elde edilen ürünlerin zamanında kullanıcı ve insanlara ulaştırılmasını sağlar.  
• ARENA oşinografik ve meteorolojik enstitüler arasındaki bağı genişletir 

böylece IOC, WMO, JCOMM ve GOOS’un gereksinimlerinden sorumludur.  
• İşlevsel oşinografi ve meteorolojinin önemli alanlarında bölgesel 

kapasiteyi belirlemek  
• ARENA toplumsal ihtiyaçları karşılamak için bölgesel kaynaklarla ilgili veri 

ve tahminleri geliştirir.  
• Yükseklik farklarından kaynaklanan Karadeniz suyunun akışını sağlayan 

Karadeniz sirkülasyonun mevcut tahmin sisteminin test ve dizayn edilmesi; 
ekolojik modelleme çalışmaları; diğer sayısal deneyler ve geçerlilikleri  

• Etkili bilgi akışının tesis edilmesi ve süreklilik gösteren gözlem ve 
tahminleri tamamlayıcı bir veri tabanı yönetiminin kurulması  

• Kurs aktiviteleri ve promosyon kampanyaları. 



 
 
 

 

• Sosyo-ekonomik uygunluğu ve siyasi misyonu 
  
 
• İşlevsel oşinografik servisler Karadeniz bölgesindeki deniz 

endüstrisinde, denizcilik hizmetlerinde, tehlikeli sonuçları olan 
kazaların riskini azaltması bakımından önemlidir. İşlevsel bilgi aynı 
zamanda çevresel gözlemlemenin en iyi şekilde kullanılması için güçlü 
bir araçtır.  

• Gözlemleme ve yakın ilişkili tahmin sistemi, hükümet acentaları, 
kamu yetkilileri ve endüstriyel girişimcilerin çevre ile ilgili etkili karar 
ve uygulamaları ile ekonomik faydalar yaratacaktır.  

• Böylece, ARENA hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Karadeniz’de 
kıyısı bulunan ülkeler için politik ve ekonomik bir öneme sahiptir. 
Makroekonomik açıdan, sonuçlar canlı deniz kaynaklarının 
yönetiminde yardım edebilecektir. Çevresel ve iş dünyası bakımından 
,cansız kaynakların uygun bir biçimde kullanımı ve kirliliğin 
önlenmesinde destek sağlayacaktır. 



 

 

• Faydaları ve Kullanıcıları  
• Dünya ekonomik aktivitesinin önemli bir kısmı ve servislerin hizmet genişliği ve sosyal 

faydaları denizin akıllıca kullanılmasına bağlıdır. İklimsel değişikliklerin tahminleri ve 
stratejik sorumluluğun geliştirilmesi, deniz ticareti ve askeri denizcilikten ayrı olarak 
okyanus kaynaklarının küresel kullanımı bakımından işlevsel oşinografinin gelişimi için 
zorunlu hale gelmiştir.  

• Modern oşinografinin temel hedefi son kullanıcı orijinli üründür. Hükümet birimleri, 
kıyı ile ilişkili girişimciler ve araştırma enstitüleri işlevsel oşinografinin ürünlerini 
kullanan kullanıcılardır.  

• Direkt potansiyel kullanıcılar ve müşteriler; kıyı yöneticileri, gemicilik sektörü, açık 
deniz petrol ve gaz endüstrisi, liman ve marinalar, balıkçılık sektörü, turizm ve 
rekreasyon endüstrisi ve bilimsel kuruluşlardır. Dolaylı kullanıcılar okyanus 
gözlemlerine dayalı tahminleri yoluyla gıda, enerji su ve tıbbi ürün sağlayıcılarıdır.  

• Gelecekteki hedefler  
• Bu hedefler şunlarla ilişkilidir: yeterli miktarda veri ve bilginin akıcı bir biçimde 

transferini sağlayabilmek için iletişim kapasitesinin genişletilmesi, geniş tabanlı kıyısal 
modüllerin gelişimi ve tahmin sisteminin kurulması. Daha iyi bir veri tabanı yönetimi 
ve datanın değişim stratejisi ve teknolojisini geliştirmek, mevcut gözlemleme 
sistemlerine dayalı ileri kapasite kurulumu yapmak  

• Kontak  
• ARENA Avrupa Birliği FP5. Çerçeve Programınca desteklenmiştir (kontrat EVK3-CT-

2002-80011). 



AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN 

DESTEKLENEN ÇERÇEVE PROJELER 

 

 

ASCABOS (A Supporting Programme for Capacity Building in the Black Sea Region 

towards Operational Status of Oceanographic Services) (2005-2008) (Call identifier 

FP6-2004-Global-3 Global Change and Ecosystems; proposal no: 518063-1) 

 

 

ARENA projesinin devamı olan Avrupa Birliği (AB) FP6 çerçevesinde desteklenen ASCABOS numaralı projede 

ortak olarak yer alınmıştır. Proje 2005-2008 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Projeyi Bulgaristan (2), Türkiye (2), 

Gürcistan (2), Rusya (3), Ukrayna (2), Romanya (2), Hollanda (1) ve İsveç (1) ile Hükümetler arası Oşinografik 

Merkezi ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu ortak yürütmüşlerdir. Projenin amacı ortaklar arası bilgi alışverişi 

ve genç bilim insanları yetiştirme, ortaklar arasında teknik ve bilgi alışverişi, Karadeniz ile ilgili tüm enstitü ve 

kuruluşların işbirliğinin sağlanması ve etken hale getirilmesi, Global Monitoring for Environment and Security 

(GMES) tarafından planlandığı gibi okyanus ve iklimsel değişikliklerin 
 

belirlenmesi, Karadeniz bölgesindeki insan kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı, bayanların bilime 

katkılarının teşviki, genç bilim insanlarını ve teknisyenleri deniz çalışmaları ve iklimsel tahminlerde yüksek 

lisans yapmalarının sağlanması, Avrupa çalışma alanlarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi ve okyanus 

veya deniz çalışmalarında karşılaştırmaların yapılmasıdır. Bu proje ile ilgili olarak detaylı bilgiye 
 

http://www.ascabos.io-bas.bg/ adresinden ulaşılabilir. 
 

Bu projemiz TÜBİTAK tarafından ödüllendirilmiştir. 



AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN 

DESTEKLENEN ÇERÇEVE PROJELER 

 

 

ASCABOS (A Supporting Programme for Capacity Building in the Black Sea Region 

towards Operational Status of Oceanographic Services) (2005-2008) (Call identifier 

FP6-2004-Global-3 Global Change and Ecosystems; proposal no: 518063-1) 

 

 

Karadeniz’e kıyısı olan üniversite ve araştırma enstitüleri arasında bilgi paylaşımı ve bu paylaşımı sağlamak 
için işlevsel bir altyapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra ekosistemin mevcut 

 

ekolojik durumunu ve orta vadede ilerisi için tahminler yapabilmek için yapılacak izleme çalışmaları 

yürütmek ve bunları ortak bir havuzda toplamaktır. Bu projede ortaklar sahip oldukları eski verileri ve 

güncel verileri harmonize ederek son kullanıcılara ulaşmasını sağlamıştır. Sonuçta ortak bir bilgi havuzu 

oluşturulmuştur. Proje Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve programı projesidir ve Ana Bilim Dalımız bu projede 

ortak olarak yer almıştır. Proje 2005 tarihinde başlamış ve 2008 tarihinde sona ermiştir. 
 



AVRUPA TOPLULUĞU TARAFINDAN 

DESTEKLENEN ÇERÇEVE PROJELER 

 

 

BLACK SEA SCENE (Black Sea Scientific Network) (2005-2008) (Call identifier 
FP6-2004-Infrastructures-5 Research Infrastructures; proposal no: 022868) 

 

Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerden toplam 25 ortakla gerçekleştirilen Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve programı 

projesidir. Karadeniz Dünyanın dikkatini en fazla çeken denizlerden biridir. En derin 2212 m olup Kerç ve 

İstanbul Boğazı hariç başka bir bağlantı noktası olmayan neredeyse kapalı bir deniz konumundadır. Bu 

özelliklerinden dolayı doğal bir laboratuvar olarak nitelendirebileceğimiz bu denizde bilim adamları ortak 
 

bir bilgi havuzu inşa etmek için bu projeyi hazırladılar. Proje içerisinde yer alan ortaklardan metorolog, 

istatistikçi, deniz biyoloğu, çevre bilimci, osşinolog yer almaktadır. Projede temel amaç ortakların kendi 

bünyelerinde sahip oldukları oldukça fazla miktardaki ekolojik, biyolojik ve sosyo-ekonomik veriyi herkesin 

kullanabileceği erişilebilir bir havuzda toplamak ve ortaklar artasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Proje 

Avrupa Araştırma Bölgesinde önemli bir eksiği kapatmıştır. Proje 1 aralık 2005 tarihinde başlamış ve 30 

kasım 2008 de başarıyla sona ermiştir. Ana Bilim Dalımızın ortak olarak yer aldığı projenin esas 

yürütücülüğünü Hollanda yapmıştır. Avrupa birliği toplam 2 milyon Avro bu proje için finans etmiştir. 
 
 
 
 

 

http://www.blackseascene.net 

http://www.blackseascene.net/


SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME: Structuring the European Research Area 
 

Specific Programme RESEARCH INFRASTRUCTURES ACTION 
 

Contract for an INTEGRATING ACTIVITY implemented as 
 

CO-ORDINATION ACTION 

 

 

Black Sea SCENE-Black Sea Scientific Network-Proposal/Contract no.: 022868/  

Start date of contract: 1 December 2005 
 

Ending date of contract: 30 November 2008 
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UP-GRADE BS-SCENE (Up-Grade Black Sea Scientific Network) (2009- ) (Call identifier 

FP7-2008-1 Infrastructures Research Infrastructures, Combination of Collaborative 

Project and Coordination and Support Action; proposal no: 226592) 

 

 

Black Sea Scene projesinin devamı niteliğindedir. Karadeniz ülkeleri arasında işbirliğini ve veri paylaşımını 
güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu proje Avrupa Birliği 7. Çerçeve program projesidir. Daha önce 
 

25 ortakla tamamlanan Black Sea Scene projesine 19 yeni ortak ilave ederek başlanmıştır projeye. Böylece 

daha etkin daha katılımcı olması sağlanmıştır. Projede temel hedefler SeaDataNet olarak bilinen Pan 

Avrupa Oşinografik veri yönetim altyapısına bütün ortakları dahil etmek ve ortakların sahip oldukları deniz 

araştırmalarından elde ettikleri verileri online ulaşılabilir hale getirerek Seadatanet çatısı altında 

toplamaktır. Başarı ile devam eden proje 2009 yılında başlamış olup 2011 sonu itibari ile tamamlanmış 
 

olacaktır. Üniversitemiz bu projede ortak olarak yer almaktadır ve asıl yürütücülüğünü Hollanda 
yapmaktadır. 
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Yine Ana Bilim Dalımız Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçevesinde (FP7) UP-GRADE BS-SCENE (Up-Grade Black Sea 

Scientific Network) adlı ve “Call identifier FP7-2008-1 Infrastructures Research Infrastructures, 

Combination of Collaborative Project and Coordination and Support Action; proposal no: 226592” numaralı 

projeye ortak olmuştur. Proje 2009 yılında başlatılmış olup 3 yıl sürmüştür. Proje ile ilgili olarak 

http://seadatanet.maris2.nl/newsletter.asp sayfasından detaylı bilgi alınabilir. 

 
 
 
 

Araştırma Altyapıları/Karadeniz Bilimsel Ağı: Projenin amaçları şu şekilde belirtilmiştir. 

 

1: Karadeniz etrafında yer alan Ülkelerdeki çevre ve sosyoekonomik araştırma enstitüleri ile üniversitelerin 
elinde bulunan verilerin bir araya getirileceği bir Karadeniz Bilim Ağı oluşturulmuştur. 
 
2: Bu altyapı sayesinde Karadeniz’le ilgili veriler daha iyi tanımlanacak, bu verilere erişim, verilerin 
değişimi, kullanım olanakları ve kaliteleri geliştirilmiştir. 
 

Bu projemiz 5 Mart 2010 tarihinde Samsun’da gerçekleşen  ‘Karadeniz Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge Günü'nde 
 

Takdir Proje olarak gösterilmiştir 
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COCONET: Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the 

shore to the high and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential. 

Grant agreement no: 287844 

 

 

Ana Bilim Dalımızın ortak olarak yer aldığı Şubat 2012 yılında İtalya’nın Roma kentinde açılışı yapılacak 
Avrupa Birliği 7. Çerçeve projedir. Avrupa’da farklı ülkelerden 39 araştırma enstitüsü ve üniversitenin ortak 
 

olduğu ve asıl yürütücülüğünü İtalyanların yaptığı proje 2011 de kabul edildi. Proje 2012 de başlayıp 2016 

da sona ermiştir. Projenin amaçları şunlardır: Karadeniz ve Akdeniz’de potansiyel deniz koruma alanlarını 

belirlemek ve bunlar arasında bir network ağı oluşturmak, Deniz koruma alanlarında biyolojik ve ekolojik 

önemlerini ortaya koymaktır. Bunun yanı sıra bu bölgelerde potansiyel rüzgar enerjisi olan noktaları 

belirlemek ve enerji elde edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaktır. 
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Günümüzde çevresel politikalar, biyolojik çeşitlilik açısından değerli olan yaşam alanlarının korunması ve 

daha temiz enerji üretimi üzerine odaklanmaktadır. Denizel Koruma Alanları (MPA) ağının oluşturulması ve 

Denizin biraz açığında (offshore) Rüzgâr Çiftliklerinin (OWF) kurulması bu hedeflerin elde edilmesinin 

önemli yollarıdır. Denizel biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yönetimi, Denizel Koruma Alanlarının 

biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir yere konulması üzerinde durmaktadır. Bu durumun Denizel Koruma 

Alanları konusunda başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Ancak Denizel Koruma Alanlarının sınırlarının ötesine 

geçtiğinde çok küçük bir etkisi vardır. Yoğun populasyona sahip ve birçok ülkenin sınırları olan Akdeniz ve 

Karadeniz’de geniş Denizel Koruma Alanlarının beyan edilmesi şu an itibariyle pek mümkün değildir ve 

dolayısıyla da koruma konusunu ortaya atılmasını sınırlandırmaktadır. MPA ağlarının oluşturulması bu 

engelin üstesinden gelebilir ancak efektif olması için bu gibi alanların sağlam bilimsel bilgiye dayandırılması 

ve düzgün bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. OWFler ise, rüzgârın güç üretmeye uygun olduğu alanlara 
 

kurulmalıdır ancak biyolojik çeşitlilik ve ekosistem fonksiyonu üzerinde ya da insan aktiviteleri üzerinde 
olumsuz bir etki meydana getirmemelidir. 
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Bu anlamda COCONET projesi ortaya çıkmıştır. Projenin iki ana teması olacaktır: 

 

1- Akdeniz ve Karadeniz’de mevcut veya potansiyel MPA ağlarının tanımlanması ve lokal bir perspektiften 

bölgesel düzeye (MPA ağları) çıkılarak sonuçta bir havza boyutuna ulaşılması: MPAlar arasındaki fiziksel ve 

biyolojik bağlantıların tanımlanması, biyolojik çeşitlilik dağılım modelleri ve proseslerini aydınlatacaktır. 

Koruma şemalarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler, koruma alanları arasındaki efektif değiş 

tokuşların (biyolojik ve hidrolojik) sürdürülmesi esasına dayalı olarak önerilecektir. Mevcut MPA’ların 

ulusal kıyısal odakları hem açık deniz hem de derin deniz habitatlarını kapsayacak şekilde genişletilecek ve 

mevcut yasaların incelenmesi ve yasal çözümler bulunması yoluyla bu koruma alanları ağının içerisine dahil 

edilerek sınırlar arası MPA’lar oluşturulacaktır. 
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2- OWF’lerin kurulabileceği alanların araştırılması ve hem Akdeniz hem de Karadeniz için zenginleştirilmiş 

bir rüzgâr atlasının oluşturulması: OWF’ler için hassas habitatların bulunduğu alanlardan uzak durulacaktır 

ancak MPA’lar aracılığı ile OWF’lerin bir basamak görevi görme olasılığı da (insan aktivitelerine engel 

olmadan) değerlendirilecektir. Projenin ekolojik ve teknolojik kısımlarının da tamamlanması amacıyla, hem 

MPA hem de OWF’lerin geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir yaklaşımlar ortaya koymak için, ekosistem 

görevleri değerlendirme metotlarını kullanan sosyoekonomik çalışmalar da yürütülecektir. Böylece, MPA 

ve OWF ağlarının tasarımı, yönetimi ve monitorizasyonu için ilkeler oluşturulacaktır. İki pilot proje (biri 

Akdeniz’de diğeri de Karadeniz’de olan) önceki bilgilere dayalı olarak bölgede teorik yaklaşımlardan doğan 

varsayımları test edecektir. 
 

Proje, Akdeniz ve Karadeniz bilimsel topluluklarının, yoğun kolektif aktiviteler aracılığıyla kaynaştırılmasına 

yardımcı olacaktır. Paydaşlar ve halkla oluşturulacak yoğun iletişimlerle de bu aktiviteler desteklenecektir. 

Sonuç olarak bu proje, gelecekte de birlikte çalışacak mükemmel ve kalıcı bir araştırmacılar ağı meydana 

getirecektir ve bilim insanlarının uzmanlıklarının hem kendi ülkeleri hem de Avrupa Birliği ülkelerine fayda 

sağlamasına olanak tanıyacaktır. 
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KORUMAK ve BİRLEŞTİRMEK için CoCoNET 

 

Biyodiversite nedir? 

 

Biyodiversite belirli bir tür, ekosistem, biyom ya da tüm gezegen içindeki yaşam formlarının 
 

değişkenlik derecesini temsil ettiğinden ekosistem sağlığının bir ölçümüdür. 

 

Biyodiversite tehlike altında mı? 

 

Evet, balıkçılık, deniz trafiği, yabancı türler, turizm, kirlilik gibi insana bağlı çeşitli faktörler 

nedeniyle tehlike altındadır. Enerji temini halen en çok fosil yakıtlarla sağlanmaktadır. Bu 

durum dünya çapında büyük çevresel problemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktadır: iklim 

değişikliği ve kirlilik 

 

Deniz  Koruma  Alanları  (DKA):  Doğanın  korunması  amacıyla  insan  aktivitelerine  bazı 
 

kısıtlamaların getirildiği alanlardır. Bununla birlikte, Akdeniz’in sadece %0.3ü birbirinden izole 

DKAlar ile korunmaktadır. DKAların daha verimli çalışmasının sağlanması için birleştirilmeleri 

ve bir DKA ağının oluşturulması gerekmektedir. Karadeniz’de çok az DKA mevcuttur. 
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Biz ne yapabiliriz? 

 

Yakın zamanda yenilenebilir enerji ve biyodiversitenin birleştirilmesi konusuna dikkat çekilmiştir. 

Rüzgar gücü yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve sürdürülebilir bir gelişimi yakalamak için kilit 

çözümdür. Rüzgar temiz, bedava, doğal ve tükenmeyen bir kaynaktır. Rüzgar türbinleri için 

herhangi bir yakıta ihtiyaç duyulmaz, bu nedenle direk çevresel riskleri düşüktür. 

 

Açık deniz Rüzgar Santralleri (ARS): 

 

Birçok bentik organizma için yeni bir yerleşim alanı oluşturarak denizel biyodiversiteyi arttırabilir. 
Bununla birlikte, kuşlar, balıklar ve deniz memelileri üzerindeki potansiyel etkisi dikkatle 
 

değerlendirilmelidir. 

 

CoCoNET nedir? 

 

CoCoNET, 22 ülkeden 39 araştırma kurumunun katılımcı olduğu bir Avrupa Projesidir. Bu proje, 
bir DKA ağının tasarımı, yönetimi ve izlenmesi ile Akdeniz ve Karadeniz için detaylı bir rüzgar 
 

atlasının oluşturulması için gerekli ilkeleri ortaya koyacaktır. 

 

Daha fazla bilgi için lütfen sitemizi ziyaret edin 

 

www.coconet-fp7.eu 
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MSFD GUIDING IMPROVEMENTS IN THE BLACK SEA INTEGRATED MONITORING 

SYSTEM (MISIS), Preparatory action - Environmental monitoring of the Black Sea 

Basin and a common European framework programme for development of the Black 

Sea region, 2012-2014 

 

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye İşbirliği ile hazırlanan Avrupa Birliği destekli projedir. 2011 Aralık ayında 

Kabul edilen proje 2012’nin ilk aylarında başlayacaktır. Ana Bilim Dalımız bu projede proje ortağı ve iş 

paketi lideri olarak görev yapmıştır. Projenin amacı Karadeniz’de Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ile üye 

olmayan ülkeler arasında Deniz stratejisi çerçeve programında yer alan unsurları harmonize etmek ve 

uygulanmasını sağlamaktır. Proje aynı zamanda yapılacak pilot çalışmalarla Karadeniz’deki iyi ekolojik 

durumun sağlanabilmesi için hedeflerin ne olması gerektiği konusunda bir yol haritası oluşturmamıza 

yardımcı olmuştur. 
 
 

 

http://www.misisproject.eu/ 

http://www.misisproject.eu/
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Projenin birinci İş Paketi “MSFD ve WFD ile uyumlu, bütünleşik ulusal izleme programların geliştirilmesine 

katkıda bulunma, aynı zamanda hak sahibi ülkelerin diğer uluslararası yükümlülüklere uyumunun 

sağlanması” Üniversitemiz Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü tarafından koordine edilecek olup 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi (MAM)’ın katkıları ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ikinci İş Paketi 

kapsamında “ortak Karadeniz deniz çalışması” MSFD’ye yönelik yeni parametrelerin de dahil edileceği bir 

ön hazırlık niteliği taşıyacak ve Proje sonunda önerilecek en uygun ve sürdürülebilir izleme sistemin 

geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Üçüncü İş Paketi kapsamında aynı Direktif’in istemlerine göre 

raporlama kriterleri belirlenecek ve aynı kapsamda Karadeniz Komisyonu’na raporlama faaliyetleri gözden 

geçirilecektir. Dördüncü İş Paketi kapsamında ise Karadeniz’de yeni deniz koruma alanlarının önerilmesine 

yönelik olarak bilimsel temelli çalışmalar yürütülecektir. Projede eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetleri 

öncelikli aktiviteler olarak yer almakta olup MSFD konusunda 2011-2012 döneminde başlayan diğer Türk 

ortaklı AB 7.Çerçeve Projeleri (PERSEUS ve COCONET) ile ortak eğitim ve çalıştay faaliyetleri de 

düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen kapsam doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerin bir kısmı 

Türkiye’de düzenlenmiştir. 
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Ana Bilim Dalımızın sorumlu olduğu iş paketi aşağıdaki gibidir: 

 

PA1. Monitoring: MSFD ve WFD ile uyumlu, birleşik ulusal monitoring programların geliştirilmesine katkıda 
 

bulunma, aynı zamanda hak sahibi ülkelerin diğer uluslararası yükümlülüklere uyumunun sağlanması 
(özellikle Bükreş Toplantısı ve protokollerinin uygulanması hususunda) 

 

Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’de denizel çevre monitoring çalışmalarının genişletilmesi ve 

bir araya toplanması ile bu ülkelerde aynı istasyonlarda birleşik, düzenli ve devamlı bir monitoring 

programının oluşturulmasını amaçlayan bu proje, Karadeniz’de bölgesel boyutların geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi ile Karadeniz’in çevresel durumunun iyileştirilmesine ve Marine Strategy Framework 

Directive in uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Bu, farklı su kütlelerini (geçiş bölgeleri, kıyısal ve denizel 

sular) kapsayacak şekilde uygun biçimde seçilmiş referans bölgeler ve istasyonlarda çalışmalar 

yürütülmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu bölgeler, MSFD deki Ek I ve III ile paralel olarak monitoring 

programların uygulandığı uluslararası referans bölgelerini de içerecektir. 
 

Bu proje aktivitesinin hazırlanmasında proje ekibi BSC/EEA Tanısal Raporunu 

(http://www.blacksea-commission.org/_publ-BSDiagnosticReport2010.asp) dikkatli bir biçimde 

incelemiştir. Bu rapor, Karadeniz çevresel monitoring çalışmalarının iyileştirilmesi hususuna yönelik 

gereklilikler hakkında ilk fikirleri sağlamıştır. 
 

BSC/EEA Tanısal Raporundaki gereklilikler, Bükreş Toplantısı ve MSFD uygulamalarından 
kaynaklanan “ihtiyaçlar” açısından tanımlanmıştır. Monitoring ve ihtiyaçların anlaşılması konularındaki 
 

eksiklikler proje esnasında daha iyi fark edilebilecektir. 
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Tanısal Raporun dikkate alınacak olan önemli önerileri aşağıdakilerdir: 

 

1. Referans bölgelerin oluşturulması 
 
2. Monitoring programların açık denizleri kapsayacak şekilde genişletilmesi 
 
3. Monitoring programların revizyonu ve rutin izleme çalışmalarında güvenilir bulunmayan 

parametrelerin ekarte edilerek yeni parametrelerin dahil edilmesi (örneğin iklim değişikliğinin izlenmesi 

için) 
 
4. Metodolojilerin harmonizasyonu (örnekleme, işleme, değerlendirme vb.) 
 
5. Yeni gözlem tekniklerinin ve modern ekipmanların kullanılmaya başlanması 
 
6. Sınırlar arası çevresel problemlerin değerlendirilmesine yönelik olarak bölgesel gemi 
seyahatlerinin başlatılması 
 
7. Aşağıdakilere benzer ve çalışmaların yetersiz olduğu alanlarda faaliyetlerde bulunmak: 
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Feasibility of monitoring fishing vessel activity in the Black Sea using automatic 
identification system (AIS) technology. Joint Research Center (JRC), Ispra, Italy. 

 

 

Proje ortağı olarak yer aldığımız bu projede Karadeniz’de faaliyet gösteren balıkçı teknelerine monte 

edilecek takip cihazı ile teknelerin otomatik olarak izlenmesi ve takip edilmesi denenmiştir. Böylece 

bölgede kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Proje İtalya’nın Ispra kentinde bulunan Birleşik 

araştırma enstitüsü tarafından finanse edilmiştir. 
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Bioindicators for Assessment of the Black Sea Ecosystem Recovery (NATO ESP. NUKR. 
 

CLG. 981783). (2005-2008). 

 

 

NATO tarafından finanse edilen projede Karadeniz ekosisteminde gözlemlenen iyileşmelerde hangi temel 
göstergelerin rol aldığı araştırılmıştır. 
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Will the new invader Ctenophore Beroe ovata control the structure of plankton 

community in the Black Sea? NATO Scientific Affairs Linkage Grant EST. CLG. 

976805(2000- 2003) 

 
 
 

 

Bu proje kapsamında egzotik M. leidyi ve B. ovata türlerinin Karadeniz’e gelmesi ile zooplankton ve 

balıkçılık düzeyinde son yıllarda yaşanan değişimlerin izlenmesi ve uzun dönemdeki etkilerinin takip 

edilmesi amaçlanmıştır. 
 



DİĞER AVRUPA TOPLULUĞU VEYA ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 

 
 
 
 

 

The protection of the Gulf of Aqaba from anthropogenic and natural stress in the 
face of Global Climate Change. NATO Science for Peace SfP 981883 (2006- 2011) 

 

 

NATO tarafından desteklenen projede Küresel iklim değişimleri ile karşı karşıya olan dünyamızda Akabe 
Körfezi’nin bu insan kaynaklı stresten korumak amacıyla oluşturulan bir projedir. 

 

Açık/ temiz deniz suyu, Akabe Körfezi çevresinde yaşayan kıyı popülasyonlarının en önemli varlıklarından 

biridir. Bu suların kalitesi nedeniyle, dünyaca ünlü mercan kayalığı topluluğu binlerce yıldır hayatta 

kalmıştır ve biyolojik çeşitliliğin eşsiz bir noktası ve tehdit altındaki türlerin depoları ve sığınağıdır. 

Geçtiğimiz on yıllar boyunca, Körfez kıyılarındaki ülkelerin ekonomisi için toplam gelirin önemli bir kısmına 

katkıda bulunan turistleri çekmek için ana neden haline geldi. 
 

Ancak, antropojenik faktörler ve Körfez'deki küresel süreçler arasındaki sinerji hiçbir zaman sistematik bir 

şekilde incelenmedi. Körfez'de meydana gelen zararlı değişiklikleri ve işlemleri incelemek ve daha sonra 

tahmin etmek için su optiği ve hassas planktonik montajları, fito ve zooplanktonları yerleşik değişim 

detektörleri ve erken uyarı unsurları olarak kullanmayı önerdik. Başarılı bir şekilde projemiz tamamlandı. 
 

Bu proje kapsamında Kızıl Deniz Aqaba Körfezi Fitoplankton Kompozisyonu ve İz-Pigmentleri başlıklı 
doktora tezi Fatih Şahin tarafından gerçekleştirildi. 



DİĞER AVRUPA TOPLULUĞU VEYA ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 

 
 
 
 
 
 

CoastLearn – Black Sea (CLBS) (2010-2012 ) (Karadeniz Bütünleşik Kıyı Alanları 

Yönetimi)- Leonardo Da Vinci Lifelong Learning Programme- project number 2010-1-

TR1-LEO05 

 

Kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi için sunulan bu eğitim paketi hazırlama projesidir. Kıyı yönetimi 

konusunda denizle ilgili tüm kamu yada özel çalışanlarda bir farkındalık yaratma ve sorumluluk bilinci 

aşılamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Karadeniz ülkelerini hedeflemekte ve onların işbirliği yoluyla 

geliştirilmektedir. 'CoastLearn'; halen gelişme aşamasındadır. Eğitim; modüller seklinde düzenlenmiştir. Bu 

modüller, birbirinden bağımsız olarak çalışabilir durumdadır. Özellikle Internet için yazılmış olan bu 

program; şekiller, uygulamalar ve yardımcı rehber sayfalarla görsel olarak desteklenmiştir. Proje Hayat 

Boyu Öğrenme programı çerçevesinde Avrupa birliği tarafından kısmi finansmanla yapılmaktadır. Ana Bilim 

Dalımız bu projede akademik koordinatörlük görevini üstlenmiştir. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN 

ULUSLARARASI PROJELER 
 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 
 
 

 

Quantification of the Recent Ctenophore Invader Beroe ovata Impact in the Black 
Sea. Project no: 103Y152 (2004-2006) 

 

 

Son çeyrek yüzyılda, özellikle Kuzeybatısındaki büyük nehirlerin taşıdığı besin tuzları (nitrat ve fosfat) 

konsantrasyonunun artması sonucu, Karadeniz ekosistemi çok köklü değişimlere uğramıştır. Besin tuzu 

dengesinin bozulması sonucu meydana gelen anormal değişimler, önce fitoplankton ve daha sonra da 
 

zooplanktonun kalite ve miktarında yansıtılmıştır. Planktonun miktarında görülen bu artış, Türkiye'nin 
 

avladığı hamsi miktarının yıllara göre yükselmesinde muhtemelen önemli bir etken idi. Ancak1988'lerden 

beri, Karadeniz, Kuzeybatı Atlantik'ten kazara taşındığı sanılan ve bilhassa üretimin yüksek olduğu 

denizlerde çok obur bir zooplankton tüketici olan bir ktenefor türü (Mnemiopsis leidyi) tarafından istila 

edilmiştir. Mnemiopsis'in kitle halinde varlığı, Karadeniz'in hamsi ve diğer pelajik balık av miktarlarında son 
 

yıllarda görülen ani düşüşte en etkin faktör olarak göze çarpmaktadır. Aynı yolla ekim 1997 yılında gelen 
 

yeni istilacı tür (Beroe ovata) diğer ktenofor türler üzerinden beslenerek sistemi ve planktonik komuniteyi 

ekolojik olarak etkilemiştir. Dünya denizlerinde gözlem istasyonlarına dayalı veriler çok önemlidir. Bu 

veriler, ait olduğu denizlerin sağlığı konusunda yorumlar yapılabilmesini sağlamasının yanında, uzun süreli 

iklim değişimlerinin izlenmesi açısından da son derece gereklidir. Bu çalışmanın ana hedefi yeni istilacı 

Beroe ovata türünün 2004 ve 2005 yıllarını kapsayan iki yıllık periyotta Karadeniz plankton kommunitesi ve 
 

yapısına etkilerinin araştırılmasıdır. 
 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 
 
 

 

Monitoring of anchovy and sprat nutritional condition in the Black Sea. Project no: 

105Y028, The Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBİTAK) - The 

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), 2005-2008 

 
 
 

 

TÜBİTAK ve Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi (NASU) tarafından desteklenen uluslar arası TÜBİTAK 

projesidir. Projenin temel amacı Karadeniz’de hamsi ve istavrit balığının beslenme kondisyonunun 

belirlenmesidir. 2008 de başlayan proje 2010 yılında tamamlanmıştır. Projede Ana Bilim Dalımız proje 

yürütücülüğünü yapmıştır. 
 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Son çeyrek yüzyılda, özellikle Kuzeybatısındaki büyük nehirlerin taşıdığı besin tuzları (nitrat ve fosfat) 

konsantrasyonunun artması sonucu, Karadeniz ekosistemi çok köklü değişimlere uğramıştır. Besin tuzu 

dengesinin bozulması sonucu meydana gelen anormal değişimler, önce fitoplankton ve daha sonra da 
 

zooplanktonun kalite ve miktarında yansıtılmıştır. Planktonun miktarında görülen bu artış, Türkiye'nin 
 

avladığı hamsi miktarının yıllara göre yükselmesinde muhtemelen önemli bir etken idi. Ancak1988'lerden 

beri, Karadeniz, Kuzeybatı Atlantik'ten kazara taşındığı sanılan ve bilhassa üretimin yüksek olduğu 

denizlerde çok obur bir zooplankton tüketici olan bir ktenefor türü (Mnemiopsis leidyi) tarafından istila 

edilmiştir. Mnemiopsis'in kitle halinde varlığı, Karadeniz'in hamsi ve diğer pelajik balık av miktarlarında son 
 

yıllarda görülen ani düşüşte en etkin faktör olarak göze çarpmaktadır. Aynı yolla ekim 1997 yılında gelen 
 

yeni istilacı tür (Beroe ovata) diğer ktenofor türler üzerinden beslenerek sistemi ve planktonik komuniteyi 

ekolojik olarak etkilemiştir. Dünya denizlerinde gözlem istasyonlarına dayalı veriler çok önemlidir. Bu 

veriler, ait olduğu denizlerin sağlığı konusunda yorumlar yapılabilmesini sağlamasının yanında, uzun süreli 

iklim değişimlerinin izlenmesi açısından da son derece gereklidir. Bu çalışmanın ana hedefi yeni istilacı 

Beroe ovata türünün 2004 ve 2005 yıllarını kapsayan iki yıllık periyotta Karadeniz plankton kommunitesi ve 
 

yapısına etkilerinin araştırılmasıdır. 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 

 

Hamsi Engraulis encrasicolus ponticus ve çaça Sprattus sprattus sprattus Karadeniz’in pelajik ekosisteminde 

çok önemli role sahip balık türleridir. Bu türler özellikle de Türkiye ve Ukrayna için oldukça önemli 

ekonomik balıklardır. FAO verilerine göre 1970’li yılların sonunda ve 1980’li yılların ortalarına kadar küçük 

pelajik balıkların (özellikle hamsi ve çaça) ortalama av miktarı 520 bin ton olup toplam miktarın %76’sını 

oluşturmaktadır. Kontrollü balık avcılığı ve başarılı bir balıkçılık için balık stokları kondisyonlarının iyi 

bilinmesi kaçınılmazdır. Biyokimyasal indikatör olarak balık ve zooplankton kondisyonları geniş olarak 

kullanılmaktadır. Lipit indikatörleri Karadeniz’in farklı bölgelerinde hamsi kondisyon tahminleri için 

kullanılmakta ve bu çalışmalar hamsinin göçünün kesin zamanını ve kışlama bölgelerinin yerlerini 

dolayısıyla balık stok durumlarının tahminine izin verir. Karadeniz’de çaça kondisyonu izleme çalışmaları 40 

yıldan fazla bir zaman periyodunda Biology of the Southern Seas (IBSS), Sevastopol Enstitüsü tarafından 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar çaça balığının beslenme periyodu sonunda vücudundaki yağ birikimlerinin 

belirlenmesi çalışmalarına dayanmaktadır. Sonuçlar bu indikatörün denizin faklı bölgelerindeki besin 

zooplanktonunun değişkenliğiyle balık yumurtlama ve gelecek jenerasyon sayı ve biokütlesi ile yakın ilişkisi 

olduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle çaça balığının vücudundaki yağ miktarları değişikliğinin uzun süreli etkisi 

bu indikatörün balığın çevresindeki değişikliklere (iklimsel değişiklikler, antropolojik etkiler vb.) cevap 

verdiğini ortaya koymuştur. Günümüzde hamsi ve çaça balığının kondisyon izleme çalışmaları özellikle 

Karadeniz’in kuzeyinde gerçekleşmiştir. Bu proje ile güney kısmında da çalışılmıştır. Ayrıca soğuğa dayanıklı 

çaça balığının kuzeyde Ukrayna kıyılarındaki termofilik olan hamsi balığının ise güneyde Türkiye 

kıyılarındaki stok miktarları tahmin edilebilmesine çalışılmıştır. Çaça yazın hamside sonbahar sonu ve kış 

başlangıcında yağlanma gösterdiğinden bu çalışma belirtilen periyotlarda Türkiye’nin Sinop ve Urayna’nın 

Sivastopal kıyılarında gerçekleştirilmiştir. 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 
 

 

The Black Sea anchovy fishing stock distribution: response on nutritional condition 

and environmental forces, TÜBİTAK-NASU (Ukranian Academy of National Sciences) 

Joint Project, Project No: 108Y341. (2009-2012) 

 

TÜBİTAK ve Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi (NASU) tarafından desteklenen uluslar arası TÜBİTAK projesidir. 
 

Projenin amacı Karadeniz’de hangi balığının stok dağılımı, beslenme kondisyonu ve çevresel faktörlere karşı 

verdiği tepkiler araştırılmıştır. Hedef; Karadeniz’de 2008-2010 yıllarında hamsi kışlama dağılımlarının ekolojik, 

fizyolojik ve morfolojik parametrelerin ışığında çalışılmasıdır. 
 

Spesifik iş paketleri; 
 

• balıkların beslenme dönemi olan sonbahar aylarında güney ve kuzey Karadeniz’de besin kondisyonu 
(yağ içeriği özellikle indikatör) değişkenliği, besin içeriği ve kompozisyonu ve hamsi stoklarının morfolojik 
parametrelerinin tespit edilmesi. 
 
• kış mevsiminde Kırım ve Türkiye kıyılarında balıkların oluşturdukları kışlama sürülerinin morfolojik 
parametrelerini ve hamsi besin kompozisyonundaki değişimlerin tahmini 
 
• balığın kondisyonu ile çevrenin biyotik parametreleri (yem zooplankton biokütlesi, besine rakip 
organizmaların bollukları) arasındaki ilişkinin saptanması 
 
• Kırım ve Türkiye kıyılarındaki bölgesel iklim faktörlerinin (su sıcaklığı, rüzgarın yönü ve hızı) 
balıkların bölgesel dağılımlarına etkisinin belirlenmesi 
 
• genel parametrelerin, hamsinin kışlama bölgelerinde toplanması ile ilişkisinin çok değişkenli 
istatistik metotları kullanılarak belirlenmesi. 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 
 
 

 

Comparative studies of meiobenthic community structure off Crimea (Ukraine) and 

Sinop (Turkey) with respect to identification of Marine Protected Areas (MPAs) in 

Turkish Black Sea, TÜBİTAK-NASU (Ukranian Academy of National Sciences,) Joint 

Project, Project No: 108Y340. 

 

TÜBİTAK ve Ukrayna Ulusal Bilim Akademisi (NASU) tarafından desteklenen uluslar arası TÜBİTAK 

projesidir. Projenin temel amacı Karadeniz’in birbirinden uzak iki önemli bölgesi olan Sinop ve Kırım 

kıyılarında dağılım gösteren meiobentos adını verdiğimiz küçük bentik canlıların kommunite yapısı ve 

dağılımlarını ortaya çıkarmak, bölgelerin ekolojik kalitesi hakkında yorum yapmak ve iki bölgeyi 

karşılaştırmaktır. Proje Türkiye’de bu konuda yapılan ilk kapsamlı araştırma olma özelliği taşımaktadır. 
 



 

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 

 

Sinop Körfezi kıyıları meiobentik kommunite yapılarının durumunu ortaya koymak ve Sivastopol Körfezi ile 
 

karşılaştırmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda Sinop Körfezi’nden elde edilen meiobentik 
 

sistematik gruplar içerisinde Nematoda, Harpacticoida, sert kabuklu Foraminifera ve Polychaeta toplam 

meiobentos içerisinde abundansı en yüksek grupları meydana getirmiştir. Araştırma istasyonlarında şekillenen 

meiobentik kommunite yapılarına abundans ve biyomas bakımından etki eden en önemli çevresel faktörler 

sedimana ait faktörlerdir. Bunlar sediment tane büyüklüğü, sedimanın porozitesi ve sedimanın redoks 
 

değeridir. Ayrıca suya ait bazı çevresel faktörlerin de meiobentik kommunitelerin yapılarına etki ettiği tespit 
 

edilmiştir. Bunlar çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, sudaki nütrient madde oranlarıdır. Dendogram ve MDS 

grafiğinde görülen gruplarda benzerliğe yol açan nedenlerden en önemlisi meiobentik kommunitelerin 

derinliğe bağlı değişim göstermeleridir. B grubunda A2-sonbahar ve D2-sonbahar hariç tamamının 3 m 

derinliğe sahip istasyonlardan oluşması meiobentik kommunitelerin abundans ve biyomas yönündeki 
 

dağılımında derinliğin önemli bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşın C grubunu oluşturan 
 

istasyonların tamamının 10m derinliğe sahip açık istasyonlardan oluştuğu görülmektedir. A grubunu oluşturan 

istasyonlarda genel olarak 3 m derinliğe sahip istasyonlardan oluşmaktadır. Meiobentosun aylık toplam abundans 

değerlerine bakıldığında Ekim ayı A2 istasyonu ile en yüksek toplam meiobentos değerini (935035 birey/m2) temsil 

etmiştir. Bu ayda sert kabuklu foraminiferler %72lik oldukça yüksek bir katkı sağlamıştır. Araştırma bölgesinde 

makrobentik 11 sistematik gruba ait 218 tür ve 72596 birey tespit edilmiştir. Tespit edilen 11 sistematik grup 

arasında Polychaeta saptanan toplam tür sayısının %40'ını, toplam birey sayısının %60,4’ünü temsil etmektedir. 

Araştırma bölgesindeki istasyonların bentik kalite durumunu tespit etmek amacıyla 4 farklı indeks kullanılmış ve 

indekslerin sonuçları, istasyonların bentik kalite durumunu genelde orta, iyi ve çok iyi seviyede olduğunu 

göstermiştir. Bu çalışma ile araştırma bölgesindeki meiobentik ve makrobentik kommunite 
 

yapıları detaylı olarak incelenmiş ve Karadeniz için deniz koruma alanlarının belirlenmesi kapsamında 
yapılacak çalışmalara katkıda bulunmuştur. 



 

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSLARARASI 

PROJELER 

 

Türkiye ve Karadağ Denizel Ekosistemlerinde Çevresel Biyo-indikatör olarak Meiofaunal 
Organizmalar. Project No: 114Y376 

 

Meiofaunal komuniteler insan etkisi ile tehdit altındadır veya turistik yapılar nedeniyle zarar görmektedir. 
Akdeniz’de bu tür komuniteler hakkındaki bilgiler halen yetersizdir. Avrupa Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi 
 

(2008/56/EC) ne göre deniz tabanının bütünlüğü, ekosistem yapısı ve fonksiyonunun korunmasını sağlayacak 
 

düzeyde olmalıdır. Buna göre, ortam kalitesinin izlenmesi, etkin koruma stratejilerinin planlanması ve denizel 

ekosistemlerin uygun şekilde yönetimi için çok gereklidir. Özellikle, çevresel koşulların değerlendirilmesi ve 

izlenmesi konularında Su Çerçeve Direktifi (WFD, Direktif 2000/60/EC) biyolojik tanımlayıcıların önemini 

vurgulamaktadır. Nematodlar çok uygun ve hassas biyolojik organizmalar olup denizel ekosistemin ve geçiş 

sularının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir. Meiofaunal organizmalar arasından serbest yaşayan denizel 

nematodlar, denizel ekosistemlerde antropojenik bozulmanın biyo-indikatörleri olarak verimli bir biçimde 

kullanılmaktadır. Nematodların ekolojik değeri sadece yüksek abundansa sahip olmalarıyla değil aynı zamanda 

trofik zincirlerdeki rolleriyle de ilgilidir (Platt & Warwick 1980). Bu özellikleri ile birlikte, ekstrem koşullarda 

hayatta kalma becerileri, meiobentos içerisinde kalıcı olmaları ve kısa yaşam süreleri çevresel değişimlere hızlı 

cevap vermelerini sağlamaktadır (Heip ve diğ., 1985; Semprucci & Balsamo, 2012). Bu nedenlerle, nematodların Su 
 

Çerçeve Direktifi (Moreno ve diğ., 2011) kapsamında, denizel ekosistemlerin ekolojik kalitesinin 

değerlendirilmesinde indikatör organizmalar olarak kullanımı önerilmiştir. Bu bağlamda, nematod topluluklarının 

mekânsal dağılımı araştırılmış ve nematodlar için özel olarak geliştirilmiş c-p skalası ve Maturite İndeksi gibi bazı 

indeksler verilere uygulanarak ekolojik durum hakkında değerlendirme yapılmıştır. Çalışma sonucunda c-p 
 

değerleri ve Maturite indeksine göre ekolojik kalite durumları birbirleri ile uyumlu bulunmuştur. Bununla birlikte, 
 

c- p değerlerinin ekolojik kalite durumunu daha iyimser yansıttığı gözlenmiştir. N/C indeksinin ise granülometriye 

dayalı olarak yorumlanması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, üç indeksin birlikte 

kullanılmasının ekolojik kalite belirleme çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir. 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSAL PROJELER 

 
 
 
 

 

Orta Karadeniz'in Sinop Burnu Bölgesinin Biyokimyasal Dönüşüm Çalışmaları. 

(Process-oriented biochemical staudies of the Central Black Sea off the cape Sinop) 

YDABÇAG - 619/G 197Y156 Numaralı Proje 

 
 
 

 

Son çeyrek yüzyılda, özellikle Kuzeybatısındaki büyük nehirlerin taşıdığı besin tuzları (nitrat ve fosfat) 

konsantrasyonunun artması sonucu, Karadeniz ekosistemi çok köklü değişimlere uğramıştır. Besin tuzu 

dengesinin bozulması sonucu meydana gelen anormal değişimler, önce fitoplankton ve daha sonra da 

zooplanktonun kalite ve miktarında yansıtılmıştır. 
 

Bu çalışmada, Orta Karadeniz’in Sinop Burnu açıklarındaki kuzey-güney yönünde uzanan bir hat boyunca 

belirlenen 2 istasyonda yaklaşık 15 gün aralıklarla su kütlesinde O2, pH, sıcaklık, tuzluluk, fosfat, nitrat, 

silikat, klorofil-a ölçümleri ile fitoplankton, zooplankton ve ihtiyoplankton örneklemeleri yapılarak elde 
 

edilecek bir zaman serisi yardımıyla yörenin biyokimyasal yapısının sene boyunca değişimi incelenmiştir. 
 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSAL PROJELER 

 
 
 
 

 

Karadeniz’in Sinop Bölgesinin alt besin tabakalarının dinamik ve zaman serileri. (The 
dynamic and time series of lower food layer in the Black Sea of the Sinop region) 

 

YDABÇAG-199Y121 Numaralı Proje 

 

 

Karadeniz’de planktonun mevsimsel dağılımını tüm yıl boyunca düzenli aralıklarla veren çalışmalar yok denecek 

kadar az olup, TÜBİTAK YDABÇAG 446/G No’lu proje ile YDABÇAĞ-619/G No’lu projeler kapsamında yürütülen 

hemen hemen tüm yıl boyunca yaklaşık iki haftalık sürelerle örneklemeler yapılan çalışmalar ile başlamıştır. Bu 

projelerin devamı niteliğinde olan mevcut çalışmada ise, Orta Karadeniz’de temel pelajik ekosistem 

parametrelerinin izlenmesi çerçevesinde, hem besleyici elementlerin hem de bu besleyici elementlerden 

faydalanan fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton ve makrozooplanktonun mevsimsel yapısının tanımlanması 

ve uzun dönem değişikliklerin izlenmesi amaçlanmıştır. 
 

Son  çeyrek  yüzyılda,  özellikle  Kuzeybatısındaki  büyük  nehirlerin  taşıdığı  besin  tuzları  (nitrat  ve  fosfat) 
 

konsantrasyonunun artması sonucu, Karadeniz ekosistemi çok köklü değişimlere uğramıştır. Besin tuzu 

dengesinin bozulması sonucu meydana gelen anormal değişimler, önce fitoplankton ve daha sonra da 

zooplanktonun kalite ve miktarında yansıtılmıştır. 
 

Bu çalışmada, Orta Karadeniz’in Sinop Burnu açıklarındaki kuzey-güney yönünde uzanan bir hat boyunca 

belirlenen 2 istasyonda su kütlesinde O2, pH, sıcaklık, tuzluluk, fosfat, nitrat, silikat, klorofil-a ölçümleri ile 

fitoplankton, zooplankton, ihtiyoplankton ve makrozooplankton örneklemeleri yapılarak elde edilecek bir zaman 

serisi yardımıyla yörenin biyokimyasal yapısının sene boyunca değişimi incelenmiştir. 



TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSAL PROJELER 

 
 
 
 

 

Ulusal oşinografik veri tabanı çalışmaları I. aşama: Ulusal oşinografik veri 
envanterinin oluşturulması. YDABÇAG-101Y079 Numaralı Proje 

 
 
 
 
 

Ülkemizdeki mevcut deniz araştırma alt yapısının değerlendirilmesi, ihtiyaçların tespiti ve anılan ihtiyaçların 
giderilmesine yönelik bu projeye Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümünce dahil edildik. 

 

Proje Türk enstitüleri tarafından toplanan oşinografik veri envanterinin dizaynını ve yapısını sunar. Bu envanter 
 

temel oşinografik dataları içerir ve 1960 dan günümüze olan periyodu kapsar. Veriyle ilgili meta veriyi kolayca 
 

kullanmak ve araştırmak için bir ağ tabanlı kullanıcı ara yüzü geliştirilmiştir. Bu envanter Türkiye’nin ana 

enstitülerinin katılımıyla oluşturulmuştur. Veriyi toplamak için formlar hazırlanmıştır ve katılımcılara 

gönderilmiştir. Bu standart formlarla enstitülerce hazırlanan veri envanterleri işlenerek ağda sunulmuştur. Ağ 

tabanlı kullanıcı ara yüzü coğrafi bölgelere, veri setlerine, enstitülere, yıla, aya vs. bağlı olarak haritaların 

oluşturulmasını sağlar. 



 

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN ULUSAL PROJELER 

 

 

Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Sinop Sarıkum Lagünü Deniz Çöplerinin 
 

Durumu: Bir Örnek Çalışma. Status of Sinop Sarıkum Lagoon (Marine Litter Under the Scope 
 

of Marine Strategy Framework Directive: A Case Study) ÇAYDAG-115Y002 Numaralı Proje 

 

Karadeniz, Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasına katılması ile birlikte Avrupa için önemli bir 
hale gelmiştir. AB tarafından 2008 yılında yayınlanan Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi (2008/S6/EC) (DSÇD), 2020 
 

yılına kadar Üye Devletlerin "iyi Çevre Durumu" (iÇD) sağlamaları veya sürdürmeleri için gerekli önlemleri 

içermektedir. DSÇD Ek 1'de belirlenen on bir niteleyici 'tanımlayıcı' doğrultusunda deniz bölgesi veya alt bölgesi 

düzeyinde iyi Çevre Durumu belirlenmektedir ve bulunan 11 tanımlayıcıdan Tanımlayıcı 10 deniz katı atıkları ile 

ilgilidir. Karadeniz'in sayılı sulak alanlarından birisi olan Sarıkum Lagünü 1987 yılında Tabiatı Koruma Alanı olarak, 

lagün çevresi ise 1991 yılında Doğal Sit alanı olarak ilan edilmiştir. Lagün ve çevresi, hem komşu ülkelerden deniz 

akıntılarıyla hem de Sinop bölgesinde hakim rüzgarların etkisiyle bölgenin coğrafi konumundan dolayı ciddi bir katı 

atık birikimine maruz kalmaktadır. Avrupa Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Deniz Çöpü Alt Teknik Grubu tarafından 

yayınlanan Avrupa Denizlerindeki Deniz Çöplerinin izlenmesi için Kılavuz'da önerilen yöntemler bölgeye uyarlanarak 

kullanılmıştır. Bu kapsamda çalışma ile DSÇD, Tanımlayıcı 10 kapsamındaki deniz çöpleri başlığına göre Sinop 

Sarıkum Lagünü'nde makro deniz çöpleri için sahil ve deniz tabanındaki çöplerin istasyonlar arası ve zamana bağlı 

olarak değişimleri, miktarları, dağılımları, kompozisyonları ve orijinleri belirlenmiştir. Mikroplastikler için ise sahil, 

deniz tabanı ve deniz suyunda istasyonlar arası ve zamana bağlı olarak değişimleri, miktarları belirlenmiş ve olası 

kaynakları tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bölge canlılarının denizel çöplerden etkilenip etkilenmediğini belirlemek 

için çerçeveli trol ile deniz tabanı çöplerinin belirlenmesi amacıyla yapılan taramalar sırasında ağa yakalanan 

balıklardan yararlanılmıştır. Sinop Sarıkum Lagünü için Avrupa Birliği tarafından yayınlanan DSÇD kapsamında 

Tanımlayıcı 10 açısından bölgenin mevcut durumunun belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen veriler, 

daha sonra yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutma niteliğindedir. 



DPT TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 

 
 
 
 

 

Orta Karadeniz’de temel pelajik ekosistem parametrelerinin izlenmesi. (Monitoring 

of basic pelagic ecosystem Parameters in the Central Black Sea) DPT, 2002K120500 

(TAP-S013) numaralı proje (2002-2005) 

 

 

Son çeyrek yüzyılda, özellikle Kuzeybatısındaki büyük nehirlerin taşıdığı besin tuzları (nitrat ve fosfat) 

konsantrasyonunun artması sonucu, Karadeniz ekosistemi çok köklü değişimlere uğramıştır. Besin tuzu 

dengesinin bozulması sonucu meydana gelen anormal değişimler, önce fitoplankton ve daha sonra da 

zooplanktonun kalite ve miktarında yansıtılmıştır. Planktonun miktarında görülen bu artış, Türkiye'nin avladığı 

hamsi miktarının yıllara göre yükselmesinde muhtemelen önemli bir etken idi. Ancak1988'lerden beri, Karadeniz, 

Kuzeybatı Atlantik'ten kazara taşındığı sanılan ve bilhassa üretimin yüksek olduğu denizlerde çok obur bir 

zooplankton tüketici olan bir ktenefor türü (Mnemiopsis leidyi) tarafından istila edilmiştir. Mnemiopsis'in kitle 

halinde varlığı, Karadeniz'in hamsi ve diğer pelajik balık av miktarlarında son yıllarda görülen ani düşüşte en etkin 

faktör olarak göze çarpmaktadır. Aynı yolla ekim 1997 yılında gelen yeni istilacı tür (Beroe ovata) diğer ktenefor 

türler üzerinden beslenerek sistemi ve planktonik komuniteyi ekolojik olarak etkilemiştir. 
 

Dünya denizlerinde gözlem istasyonlarına dayalı veriler çok önemlidir. Bu veriler, ait olduğu denizlerin sağlığı 

konusunda yorumlar yapılabilmesini sağlamasının yanında, uzun süreli iklim değişimlerinin izlenmesi açısından da 

son derece gereklidir. Bu çalışmada, Orta Karadeniz’de Sinop açıklarındaki iki istasyonda 1998 yılından beri zaten 
 

veri toplanmakta olup, bu proje ile bu izleme çalışmasının devamı amaçlanmıştır. 



DPT TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 

 
 

 

Karadeniz’de Ekonomik Öneme Sahip Deniz Salyangozunun (Rapana thomasiana) 
 

Optimum Avcılığı için Uygun Av Aracı Geliştirilmesi ve Temel Biyolojik Özelliklerinin 
 

Belirlenmesi (Monitoring of basic pelagic ecosystem Parameters in the Central Black 
Sea) DPT Proje No: BAP - 07-01-DPT.2003K120540-18 numaralı proje(2002-2005) 

 

Bu araştırma, Karadeniz’de ekonomik öneme sahip deniz salyangozunun (Rapana thomasiana) optimum avcılığı 

için uygun av aracı geliştirilmesi ve temel biyolojik özelliklerinin belirlenmesi üzerine olup, Ocak 2006- Eylül 2007 

tarihlerinde arasında orta Karadeniz’in Sinop iç liman bölgesinde yürütülmüştür. 

 

Bu araştırma; a. Pot (bidon) kullanılarak yapılan salyangoz avcılığı, b. Potlar ile yapılan avcılıkta tespit edilen yan 

ürünler, c. Salyangoz hızlarının tespiti, d. Pot cazibe mesafesinin tespiti, e. Salyangozların midyeler üzerindeki 

baskılarının belirlenmesi olmak üzere 5 alt bölümden oluşturulmuştur. 
 

Bu çalışmada pot kullanılarak salyangoz avcılığının mümkün olduğu görülmüştür. 2006 yılında toplam 2063 adet 
salyangoz avlanılmış olup avlanan toplam salyangoz miktarının yarısı (% 50’si) Eylül, Ekim ve Kasım aylarında, 
 

2007 yılında ise toplam 2063 adet salyangoz avlanılmış olup toplam salyangoz miktarının çoğu (% 64’ü) Temmuz, 
 

Ağustos ve Eylül aylarında avlanmıştır. Potların atıldıkları derinliklere göre avlanılan salyangoz miktarları 

incelendiğinde sırasıyla 15 metre derinlikte 2735 adet, 25 metre derinlikte 782 adet ve 35 metre derinlikte 609 

adet salyangoz avlanılmıştır. Salyangozların potlara yerleştirilen yem çeşidine duyarlı oldukları ve bu nedenle 

seçici oldukları tespit edilmiştir. Buna göre 15 metre derinlikte avlanılan salyangozların % 58’i midye, % 29’u balık 
 

+ midye ve % 13’ü balık; 25 m derinlikte salyangozların % 65’i midye, %24’ü balık + midye ve %11’i balık ve 35 

metre derinlikte avlanılan salyangozların % 63’si yem olarak midye, %27’si balık + midye ve %10’u balık yem 

yerleştirilen potlar tarafından avlanmıştır . 



DPT TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER 

 
 
 

 

Karadeniz’de Ekonomik Öneme Sahip Deniz Salyangozunun (Rapana thomasiana) 
 

Optimum Avcılığı için Uygun Av Aracı Geliştirilmesi ve Temel Biyolojik Özelliklerinin 
 

Belirlenmesi (Monitoring of basic pelagic ecosystem Parameters in the Central Black 
Sea) DPT Proje No: BAP - 07-01-DPT.2003K120540-18 numaralı proje(2002-2005) 

 
 
 
 
 

 

Yapılan örneklemelerde; 6 balık, 4 eklem bacaklı ve 1 yumuşakça türü olmak üzere toplam 11 tür yan ürün tespit 
edilmiş olup bu türlere ait toplam 2070 adet canlı avcılıkta yan ürün avlanmıştır. 
 

Deniz salyangozunun hızını tespit etmek için yapılan deney sonucunda bir salyangozun ortalama hızı 

1215,2±287,1 cm/sa olarak hesaplanmıştır. 
 

Salyangozların midyeler üzerindeki baskılarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmada, kafeslerde bulunan 

toplam 40 salyangoz 691 adet midye tüketmiştir. Tüketilen toplam midye ağırlığı yaklaşık 25 kg olup, gruplardaki 

her bir bireyin araştırma süresince tükettikleri günlük ortalama kabuklu ağırlık 26,82±0,92 g olarak belirlenmiştir. 
 

Sonuç olarak; potlarla yapılan salyangoz avcılığı, Karadeniz’de kullanılan diğer iki metoda göre daha az sayıda 
deniz salyangozu avlamak ile birlikte, bunlara göre bazı önemli avantajlara sahip olduğu görülmüştür. 



SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ, EKOSİSTEM VE ÇEVRE 

YÖNETİMİ KONULARINDA PLANLANAN FAALİYETLER ve 

ÜNİVERSİTEMİZİN OLANAKLARI 

 

Karadeniz’de Çevresel İzleme Projeleri 

 

Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı’nın  TÜBİTAK  aracılığı  ile yürüttüğü  Türkiye 
 

Denizleri Çevresel Kirlilik İzlem projesine Ana Bilim Dalımız da ortak olarak 
 

katılmaktadır. Hem Sinop kıyıları hem Karadeniz ve diğer Denizlerimizin 

kirlilik durumları yıllık bazda izlenmektedir. Ana Bilim Dalımız öğretim 

üyelerinden oluşan ekip 1998 yılından bu yana Sinop kıyı ve iç sularında izleme 

çalışmaları yürütmekte ve birçok Avrupa Birliği destekli projede yer almıştır. 



 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 

DESTEKLENEN PROJELER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ana Bilim Dalımızca Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince 
desteklenen 6 proje bitmiştir. Bir adet proje devam etmektedir. 



 


