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I

Yüzen yapay resifler Uzakdogu ve Pasifik ülkelerinde pelajik balik avciligi için uzun 

yillardan beri kullanilmaktadir. Bununla birlikte Türk balikçiliginda bu sistem bu güne kadar 

kullanilmamistir. Bu çalismanin en önemli hedefi, bu sistemi ülkemiz denizlerine uyarlayarak 

balikçiligimiz için bir yüzen yapay resif sistemi gelistirmektir. Türkiye denizlerinde ve dogu 

Akdeniz’de pelajik balik avciliginda yüzen yapay resiflerin kullanimi üzerine herhangi bir 

kayit bulunamamistir. Bu nedenle bu çalisma ülkemiz ve dogu Akdeniz için ilk olacaktir.

Yüzen yapay resif uygulamalarinin balikçilarin yakit tüketimlerini azaltacagi ve 

verimliliklerini arttiracagi beklenmektedir. Ayrica, küçük balikçilar, kiyisal alanda turizm, 

marina yapimi ve kafeslerdeki yetistiricilik faaliyetlerinin gelismesi nedeniyle önemli 

miktarda balikçilik sahasini kaybetmislerdir. Yüzen yapay resif uygulamalari küçük balikçilar 

için alternatif balikçilik sahalari yaratacaktir.

Çalismanin, konuyla ilgili bilimsel bilgi birikimine ilk katkiyi saglayacagini umariz.
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V

Bu çalismanin temel amaci, Ege Denizi’ndeki pelajik balik avciligi için yüzen yapay 

resif teknolojisinin gelistirilmesidir. Bu çalismanin alt hedefleri ise i) yüzen yapay resifler 

etrafindaki balik toplulugu yapisinin belirlenmesi ve ii) resifler etrafinda kullanilabilecek 

uygun avcilik metotlarinin bulunmasidir. HDPE malzemeden yapilmis iki adet yüzen yapay 

resif, Gümüldür açiklarinda iki farkli derinlige (50m ve 100m) demirlenmistir. Resifler 

etrafindaki balik toplulugunun yapisi belirlemek amaci ile haziran-2008 ve haziran 2009 

tarihleri arasinda aylik olarak görsel sayim ve balik avciligi yapilmistir. Toplamda 20 

familyaya ait 27 balik türü tespit edilmistir. Dört balik türü ile en baskin familya Carangidae 

dir ve onu üçer tür ile Scombridae ve Sparidae familyalari takip etmektedir. Resifler etrafinda 

en uygun avcilik yöntemleri paraketa, sirti ve olta takimlari olarak tespit edilmistir.

Anahtar kelimeler: Balik toplulugu, yüzen yapay resif, görsel sayim, balikçilik teknigi, 

Ege Denizi

ÖZET
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The main goal of this study is develop fish aggregation device (FAD) technology for 

pelagic fisheries in Aegean Sea. Specific aims in this study are i) to determine fish community 

structure around FADs and ii) to find suitable fishing methods around FADs. Two FADs 

made of HDPE materials were moored at two different depths (50m and 100m) off Gümüldür 

village. To determine fish community structure visual census and fishing techniques were 

performed around FADs monthly between June 2008 and June 2009. Total 27 fish species 

belonging to 20 family were determined. Carangidae was dominant family with 4 species 

followed by Scombridae and Sparidae with 3 species. The most suitable fishing techniques 

were long-line, trolling and line fishing.

Key words: Fish community, fish aggregation device, visual census, fishing technique, 

Aegean Sea

ABSTRACT
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Bazi pelajik balik türlerinin, su üstünde yüzen yosunlar ve tahta parçalari 

etrafinda toplandiklari ve sürüler olusturduklari, balikçilar tarafindan sik sik 

gözlenmistir. Av verimini arttirmak amaci ile baliklarin bu tür davranislarindan 

faydalanmayi düsünen balikçilar, eskiden bambu ve palmiye yapraklari, günümüzde ise 

içi köpük doldurulmus büyük çelik samandiralar kullanarak baliklari cezp etmeye 

çalismaktadirlar.

Bati literatüründe baliklari bir araya toplayici düzenekler (Fish Aggregating 

Devices, kisaltilmis hali FADs), Japon literatüründe ise yüzen yapay resifler (Floating 

Artificial Reef, FAR) olarak isimlendirilen yapilar, pelajik balik türlerini cezp etmek 

için su yüzeyine veya yüzeyin hemen altina yerlestirilen düzenekler olarak 

tanimlanabilir.

Bati ve Güneybati Pasifik’te özellikle orkinos türleri, sari kuyruk ve palamut 

gibi balik türlerini avlamaya yönelik bambu sallardan ve palmiye yapraklari kullanilarak 

yapilan yüzen yapay resiflerin kayitlari 100 yil öncesine kadar gitmektedir. Akdeniz’de 

de Malta ve Sicilyali balikçilarin 80 yil önce mantar agaci gövdelerinden yüzen yapay 

resif insa ettikleri, bunlara “ ismini verdikleri ve sari kuyruk, lambuka, 

palamut, uskumru gibi baliklarin avciliklarinda kullandiklari bilinmektedir.

Yüzen yapay resiflerin pelajik balik avciliginda kullanimi eskilere dayanmasina 

karsin, ülkemizde bu konu gündeme gelmemis ve gelisememistir. Oysa dünyadaki 

örneklerinde görüldügü gibi bu sistemler etrafindan avlanmasi hedeflenen balik türleri 

(orkinos, palamut, uskumru vb.), bizim balikçiligimiz içinde çok önemli bir yere 

sahiptir. Bu projenin en önemli hedefi, dünyada örnekleri bulunan çesitli yüzen yapay 

resif sistemlerinin ülkemiz denizlerine uyarlanarak balikçiligimiza kazandirmaktir. Bu 

amaçla proje kapsaminda, Japonya ve Fransiz Polonezyasi’nda kullanilan yüzen yapay 

resif tipleri incelenerek, yapimi, nakliyesi ve denize yerlestirilmesi çok zor olmayacak 

bir tasarim gelistirilmistir. 

Çalismanin yüzen yapay resif sisteminin gelistirilmesi yaninda diger hedeflerini; 

sistemler etrafinda toplanacak balik türlerini ve bu türleri avlamak için kullanilabilecek 

av araçlarini tespit etmek olarak siralayabiliriz.

1. Gir is

kanizatti ”
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Balikçilarin ne kadar uzun zamandir yüzen yapay resifleri kullanarak balikçilik 

yaptiklari tam olarak bilinmemesine karsin ilk uygulamalarin 1930’li yillarda 

Filipinler’de sig sulardaki yem baliklarini (Carangidae ve Clupeidae), uskumru 

( ), lambuka ( ) ve orkinos ( sp.) 

baliklarini yakalamak için yapildigi bilinmektedir (Shomora ve Matsumoto, 1982; 

Westenburg, 1953; Bergstrom, 1983; Kihara, 1981). Ayni yillari kapsayan dönemde 

benzer uygulamalara, Japonya ve Endonezya gibi Uzakdogu ülkelerinde ayrica 

Akdeniz’de özellikle de Malta’da rastlanilmaktadir (Gooding ve Magnuson, 1967; Sund 

ve dig., 1981; Myatt, 1985). 

Akdeniz havzasi içerisindeki yüzen yapay resifler daha çok Orta ve Bati Akdeniz 

olarak tanimlanan bölgede, özellikle de Malta, Ispanya ve Sicilya kiyilarinda 

kullanilmaktadir. Bitkisel malzemeler kullanilarak yapilan yüzen yapay resif sistemleri 

olarak tanimlanmakta ve bu sistemler kullanilarak kiyisal sularda ekonomik 

önemi yüksek türlerden sari kuyruk ( ), lambuka ( ) 

ve orkinos gibi türler avlanilmaktadir (Deudero ve dig., 1999; D’Anna ve dig., 1999; 

Potoschi ve dig., 1999)

Akdeniz havzasindaki yüzen yapay resif uygulamalari daha çok geleneksel 

yöntemlere dayali iken ABD, Japonya, gibi ülkelerdeki uygulamalar ise gerek tasarim 

gerekse denize karsi dayaniklilik anlaminda teknolojiyi daha fazla kullanmaktadir 

(Hunter ve dig., 1968; Buckley ve dig., 1989). Japonya’daki yüzen yapay resif 

uygulamalari 2 sekilde devam etmektedir. Buna göre ilk uygulamalar geleneksel tarzda 

devam ettirilmekte olup bu sistemler “ ” olarak isimlendirilmektedir. Payaolar 

demir çubuklardan meydana gelen bir çerçeve üzerine bambu çubuklar ve eski ag ve 

varillerin baglanmasi ile yapilirlar ve özellikle 1970’li yillardan beri orkinos türlerinin 

avciliginda yogun olarak kullanmaktadirlar (Hillborn ve Medley 1989). 

Modern yüzen yapay resif sistemleri tipki geleneksel yüzen yapay resifler gibi 3 

bölümden meydana gelir. Bu bölümler; samandira bölümü, demirleme halati ve 

tonozdur (Boy ve Smith, 1984). Modern yüzen yapay resiflerde degisiklik gösteren 

bölüm samanda ve demirleme halatidir. Bu bölümlerde kullanilan gelismis teknoloji 

2. L iteratür  Özeti

Scomber japonicus Coryphaena hippurus Thunnus

Kannizzati

Seriola dumeri li Coryphaena hippurus

Payao
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sayesinde sistem 2000 metre derinlige demirlenebilmektedir. Sert deniz kosullarina 

dayanabilecek sentetik halat ve demirleme aksami birlesimi kullanilmaktadir. Bu 

tasarimlarin özellikle balik sürülerini toplamada basarili olmasinin yani sira deniz 

kosullarina karsi da dayanikli olmasi çelik malzeme kullanilarak yapilan yüzen yapay 

resiflerin sayisinin artmasini beraberinde getirmistir. Daha sonraki yillarda balikçi 

kooperatifleri ve Japon hükümeti birlikteliginde yapilan projeler dogrultusunda 

kullanilan çelik gövdeli yüzen yapay resif sayisi arttirilmistir. Bu yüzen yapay resif 

tasarimlari, üzerlerine yerlestirilen meteorolojik ve osinografik ölçüm düzenekleri ile 

birlikte birer veri toplama istasyonu görevini de yapmaktadirlar (Higashi, 1994). 

Yüzen yapay resifler etrafinda sirti, çapari, tuzak ve sepetler, paragat, uzatma 

aglari gibi küçük ölçekli av araçlarinin yaninda, girgir gibi büyük ölçekli av araçlari da 

kullanilmaktadir (Friedlander ve dig., 1994). Yüzen yapay resifler, orkinos türleri basta 

olmak üzere lambuka, akya, sari kuyruk, barakuda gibi büyük pelajik balik türlerinin 

yani sira, palamut, uskumru, kolyoz, istavrit gibi küçük pelajik balik türlerini de cezp 

edebilmektedirler (Dickson, 1993; Friedlander ve dig., 1994). Yapilan çalismalar 

incelendiginde yüzen yapay resiflerin çok degerli olmalari nedeniyle özellikle orkinos 

türlerini bir araya toplamak ve avlamak için kullanildiklari görülmektedir (Hampton ve 

Bailey, 1992) . 1970 li yillarin basinda Japon balikçilar orkinos avciliginda yüzen yapay 

resifleri ticari olarak kullanmaya baslamislardir (Sund ve dig., 1981). Ayni yillarda 

dogu ve tropikal Pasifik bölgesinde balikçi filolari, direkt yüzen yapay resifler 

kullanarak balikçilik yapmaya baslamistir (Greenblatt, 1979). Bati ve orta Akdeniz’de 

yüzen yapay resifler etrafinda, daha çok orkinos, lambuka ve akya türleri, girgir 

tekneleri ve sirti takimlariyla avlanmaktadir (Bombace, 1989).

Yüzen yapay resif sistemleri yüzyildan uzun süredir yaygin olarak kullanilmasina 

ragmen baliklari neden cezp ettikleri tam olarak anlasilmis degildir. Bu konuda yapilmis 

çalismalar bulunmakta ve bu çalismalar iki hipotez üzerinde yogunlasmaktadir (Brock, 

1984; Gooding ve Magnuson, 1967; Greenblatt, 1979 ):

: Bu teoriye göre yüzen yapay resif sistemlerinin yüzdürücü 

kisminin ve demirleme halatlarinin, küçük baliklar için predatör türlerin saldirilarina 

karsi saklanma alani saglamasidir. Küçük baliklar, yüzen yapay resiflerin sualtinda 

kalan bölümlerine yakin yüzerek ya da bu bölümlerin olusturdugu gölgelik alanda 

Siginma ve Korunma
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konumlanarak korunma davranisi göstermektedirler. Bu davranistan hareketle denizde 

yüzen nesneler ilk olarak küçük balik sürülerini cezp etmektedir. Daha sonra ise bu 

küçük balik sürüleriyle beslenen diger predatör türlerin yüzen yapay resifler etrafinda 

toplandiklari bildirilmektedir (Juanes ve Conover, 1994). Ayni zamanda baliklarin 

günesten korunma, üreme ve yumurta birakma gibi nedenlerle de yüzen yapay resifler 

etrafinda toplandiklari bilinmektedir (Brandt., 1984) 

: Orkinoz ve kiliç baligi gibi deniz ve okyanuslarda uzun mesafeler kat eden 

türler, yollarini bulabilmek için çesitli referans noktalari kullanirlar. Günesin ve kara 

parçalarinin konumu, deniz tabanindaki yükseltiler bunlara örnek olarak verilebilir. 

Buradan yola çikarak, uzun mesafeler göç eden türlerin yüzen yapay resifleri referans 

noktasi olarak kullandiklari da varsayilmaktadir (Anderson and Gates, 1996). Ayrica 

bazi markalama ve mide içerigi çalismalari, orkinoslarin göç yollari üzerindeki yüzen 

yapay resifler etrafinda 2-3 gün kalip, buradaki küçük pelajik türler ile beslenip daha 

sonra yollarina devam ettiklerini ortaya koymaktadir (Buckley, 1995).

Yüzen yapay resif sistemlerinin farkli balik türlerini farkli derinliklerde ve 

mesafelerde cezp ettikleri gözlenmistir. Genel olarak bakildiginda küçük pelajik balik 

türlerinin sisteme daha yakin mesafede ve yüzeye yakin olarak konumlandiklari tespit 

edilmistir. Bunun aksine olarak büyük pelajik türlerin, sistemden daha uzakta ve daha 

derinde bulunmayi tercih ettikleri ortaya (Hair ve dig., 1994; Holland ve dig. 1990). 

Bu çalisma, Izmir’in 40 km güneyinde yer alan sahil kasabasi Gümüldür 

kiyilarinda Kasim 2007 ile Temmuz 2009 tarihleri arasinda yürütülmüstür. 

Bölgedeki deniz dip yapisi 0-5 m arasi kumluk, 5-16 m arasi deniz çayirlari ile 

kapli, 16-30 m arasi sert çamur ve bu derinlikten itibaren de yumusak çamurludur. 

Ayrica deniz taban egimi çok azdir. Yüzen yapay resiflerin yerlestirildigi alanlarda ise 

dogal kayalik resif bulunmamaktadir. 

Yüzen yapay resiflerin ilki (YYR-50) kiyidan 1,1mil açiga 

koordinatlarina yerlestirilmistir ve bölgede su derinligi 50 metredir. Diger YYR 

Yön Bulma

3.1 Çalisma Bölgesi

38° 03´ 11´´ N; 26° 59´ 

01´´E

3. Materyal ve Yöntem
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ise (YYR-100) kiyidan 2,8 mil açiga koordinatlarina 

demirlenmistir ve bu alandaki su derinligi ise 100 metredir. Yüzen yapay resiflerin 

yerlestirildigi noktalarin 1 mil kadar batisindaki ayni derinlikteki iki bölge de kontrol 

alani olarak seçilmistir (Sekil.1).

Sekil.1 Çalisma Bölgesi ve Yüzen Yapay Resiflerin Yerlestirildigi Bölgeler

Projede kullanilan yüzen yapay resif, Japonya, Endonezya gibi Pasifik 

ülkelerinde uzun süredir yaygin olarak kullanilmaktadir (Sekil.2). Bu tasarimin 

belirlenmesinde Ege Denizi dalga ve akinti kosullarinin yani sira asagidaki özellikler de 

dikkate alinmistir.

Bu tasarimlarin uzun yillardir okyanus ülkelerde basariyla kullaniliyor olmasi,

Boyut ve agirlik olarak hem karada hem de denizde nakliye için uygun olmasi,

Diger modern tasarimlara göre daha ucuza mal edilebilmesi.

38° 01´ 48´´ N; 26° 58´ 02´´E

3.2. Yüzen Yapay Resi flerin Tasarimi ve I nsasi

•

•

•
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Sekil.2 Arastirmada Kullanilan Yüzen Yapay Resif Tasarimi

YYR yapiminda HDPE malzeme tercih edilmistir. 

Bu malzeme, deniz kosullarina dayanikli, tamir ve bakim yapilabilme ve farkli 

tasarimlarda insa edilmeye oldukça uygundur. YYR yapiminda iki farkli renkte HDPE 

malzeme kullanilmistir (Sekil.3).

(Yüksek Yogunluklu Poly Eti len)
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Sekil.3 Yüzen Yapay Resif Yapiminda Kullanilan Malzemeler

Deniz yüzeyinde kalacak bölüm turuncu renkte (denizde görünebilirligini 

arttirmak için), insa edilirken; deniz yüzeyinin altinda kalan bölümde ise siyah renkte 

HDPE malzeme tercih edilmistir. YYR’in agirligi 180 kg olarak hesaplanmis, üretim 

asamalarinda kullanilan baglanti elemanlarinin da hesaba katilmasi ile yaklasik 300 kg 

bir agirliga ulasilmistir. Denizde güvenlik hususu kapsaminda YYR bir 

ve gece kolaylikla görülebilmesi için günes panelli bir ile 

donatilmistir (Sekil.4).

Sekil.4 Yüzen Yapay Resif Üzerindeki Radar Reflektörü ve Çakar Sistemi

Radar 

Reflektörü Çakar
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YYR, yüzdürücü, cezp edici ve demirleme sitemi olmak üzere 3 bölümden meydana 

gelmektedir. Yüzdürücü bölümü meydana getiren samandiranin su altinda kalan 

kisminda, dört yöne bakacak sekilde dikdörtgen sekilli HDPE paneller ve zincirlerin 

baglanabilmesi için metal bir düzenek monte edilmistir (Sekil.5).

Sekil.5 Yüzen Yapay Resiflerin Cezp edeci Bölümü ve Baglanti Düzenegi

Literatürde cezp edici bölüm olarak isimlendirilen bu parçalar, akinti ve dalgalar

nedeniyle, sistemin sallamasi sirasinda küçük girdaplar ve farkli su hareketleri 

olusturmaktadir. Bu girdap ve farkli su hareketleri baliklar tarafindan yanal çizgiler ile 

algilanarak, sistemin bulunmasi saglar. Ayrica yukarida da bahsettigimiz gibi bu 

paneller, dubanin gövdesi ile birlikte deniz içinde gölge alan olusturarak küçük baliklari 

buraya çekmektedir.

Yüzen yapay resiflerin deniz tabanina sabitlenmesi için 

kullanilan demirleme sistemini; halat (polypropilen -PP- halat,Ø 32), zincir (18 mm), 

baglanti elemanlari ve tonoz olusturmaktadir. YYR-50 ve YYR-100 demirleme 

sisteminde kullanilan halatlar Polipropilen malzemeden üretilmistir ve suda yüzer 

özellik tasimaktadir (d=0,98 gr/cm3) (Sekil.6).

3.2.1 Demirleme sistemi :
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Sekil.6. Yüzen Yapay Resifin Demirleme Sistemi ve Kullanilan Malzemeler

Demirleme sisteminde kullanilacak halatlar, toplam uzunlugu derinligin %20’si 

kadar fazla olacak sekilde ayarlanmistir. Bu %20’lik pay özellikle dalga ve akinti 

kosullarinda sistemin tonoz üzerindeki kaldirma etkisini azaltmak için kullanilmistir. 

Kullanilan halat bilesenleri ve uzunluklari Tablo.1’de verilmistir.

Tablo.1 Yüzen Yapay Resiflerde Demirleme Sisteminde Kullanilan Malzemeler

Üst Zincir (Çift kat) 5,60 m 5,60 m
Batan Halat 14 m 29,2 m 
Örgü 1,7 m 1,8 m
Yüzen Halat 43,6 m 88,3 m
Toplam Halat Uzunlugu 59,3 m 119,3 m

Alt Zincir 12,2 m 12,2 m

Bu bilesenlerin olusturulmasinda yüzen yapay resiflerle ilgili yayinlardan 

yararlanilmis, fakat bölgedeki dalga kosullari, sistemin yüzdürücü bölümünü meydana 

getiren samandiranin hacmi, agirligi, yüzdürme kapasitesi ve yerlestirilecek bölgedeki 

derinlik göz önünde bulundurularak bazi degisiklikler yapilmistir. Özellikle yüzen ve 

batan halat kombinasyonlari 30-70 oraninda belirlenmistir. 

Demirleme sistemini meydana getiren halat ve zincirlerin birbirlerine baglanmasi, 

demirleme sisteminin tonoz ve yüzen yapay resiflere baglanmasinda kilit, firdöndü ve 

radansalardan yararlanilmistir (Tablo.2). Bu elemanlarin seçiminde sisteme etki eden 

                    

YYR-50 YYR-100
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dalga ve akinti kuvvetleri göz önünde bulundurularak sistemin firtina kosullarina karsi 

bile güvenli bir sekilde stabil kalabilmesi hesaplanmistir.

Tablo.2 Demirleme Sisteminde Kullanilan Baglanti Elemanlari ve Özellikleri

Kilit (1 ½) 7590 Galvaniz-Metal 19
Kilit (1 1/8) 3310 Galvaniz-Metal 11
Kilit (5/8) 630 Galvaniz-Metal 6
Kilit (5/8) 630 Galvaniz-Metal 6
Zincir (14) 180 Galvaniz-Metal 6
Kilit (5/8) 630 Galvaniz-Metal 6
Kilit (5/8) 630 Galvaniz-Metal 6
Kilit (1 1/8) 3310 Galvaniz-Metal 11
Firdöndü (7/8) 2610 Galvaniz-Metal 6
Kilit (1 ½) 7590 Galvaniz-Metal 19
Radansa (32) 1280 Galvaniz-Metal 6
Halat (32) 900 g/m Polipropilen (Kursun) 18,4
Halat (32) 450 g/m Polipropilen 18,4
Radansa (32) 1280 Galvaniz-Metal 6
Kilit (1 1/8) 3310 Galvaniz-Metal 11
Firdöndü (7/8) 2610 Galvaniz-Metal 8
Kilit (1 1/8) 3310 Galvaniz-Metal 6
Kilit (7/8) 1720 Galvaniz-Metal 11
Zincir (20) 580 Galvaniz-Metal 9
Kilit (7/8) 1720 Galvaniz-Metal 8

Demirleme sisteminin son bölümünü tonoz meydana getirmektedir. Yüzen 

yapay resifler literatüre bakildiginda sürüklenen ve deniz tabanina sabitlenen olmak 

üzere 2 farkli çesitte kullanilmaktadir. Projede kullanilan yüzen yapay resiflerin 

belirlenen noktada sabit kalabilmesi için bölgedeki derinlik, sisteme etkiyen akinti ve 

dalga kosullari göz önünde bulundurulmus ve 2000 kg agirliginda bir tonoz tasarlanarak 

insa edilmistir. Tonozun insa asamasinda içerisine demir donatidan bir karkas 

yerlestirilerek tonozun mukavemeti arttirilmistir. Demir donatiya baglanan bir sapan 

halkasi ile zincirleme sistemine baglanti yapilabilmesi saglanmistir.

Yüzen yapay resiflerin belirlenen bölgeye 

yerlestirilmesinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait EGESÜF arastirma 

gemisi kullanilmistir. Ilk olarak Izmir’de insa edilen yüzen yapay resifler, kamyon ile 

tasinarak Izmir-Urla’ya getirilmis ve daha sonra EGESÜF arastirma gemisine vinç 

yardimiyla yüklenen yüzen yapay resifler deniz yoluyla Gümüldür’e ulastirilarak 

önceden belirlenmis noktalara yerlestirilmistir (Sekil.7). Yerlestirme esnasinda önce 

Baglant i Elemani Agir lik (g) M alzeme
K opma Dayanimi 

(ton)

3.3 Yerlestirme Çalismalari:
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duba kismi suya indirilmis daha sonra gemi agir agir ilerlerken dubanin altina bagli 

zincir bölümü, daha sonra halatlar son olarak ise tonoz birakilarak sistem dibe 

sabitlenmistir (Sekil.8). 

Yerlestirmeden sonra sahada yapilan gözlemlerde YYR noktalarinda GPS ile 

yapilan koordinat ölçümlerinde herhangi bir kayma olmadigi belirlenmistir. Bu da dalga 

ve akinti kuvvetlerinde karsi tonoz agirliginin ve tasarimin yeterli oldugunu 

göstermektedir. 

Sekil.7 Yüzen Yapay Resiflerin Yerlestirilme Çalismalari
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Sekil.8 Yüzen Yapay Resifler (YYR-50 ve YYR-100)

Yüzen yapay resifin deniz üstünde kalan kisminda, bu sistemin Ege Üniversitesi 

tarafindan desteklenen bir arastirma projesine ait oldugunu ve acil durumlarda aramak 

için bir telefon numarasini bildiren bir levha yerlestirilmistir. Ayrica Tarim ve Köy 

Isleri Bakanligi’nin ilgili birimlerine, T.C. Dz. K.K. Seyir Hidrografi ve Osinografi 

Dairesi Baskanligi’na, Sahil Güvenlik Komutanligi’na resiflerin konumlari ve fener 

özellikleri hakkinda bilgiler verilmistir (Tablo.3).

Tablo.3 Yüzen Yapay Resiflerin Yerlestirildigi Koordinatlar ve Çakar Özellikleri

YYR-50 HDPE Turuncu
38° 03´ 11´´ N
26° 59´ 01´´ E

FL 1 sn R 1 NM

YYR-100 HDPE Turuncu
38° 01´ 48´´ N
26° 58´ 02´´ E

FL 1 sn W 1 NM

Yüzen yapay resifler etrafinda toplanan balik türlerini, resife göre konumlarini 

ve yogunluklarini belirlemeye yönelik olarak, küçük ölçekli av araçlariyla ve görsel 

sayim teknigi ile örnekleme çalismalari yürütülmüstür. Örneklemeler, bir yil boyunca 

I sim M ater yal Renk K oor dinat Çakar  Özellik ler i

YYR-100

YYR-50

3.4. Örnekleme Yöntemleri
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aylik olarak yapilmistir. Denizde sürdürülen çalismalar 10,5 m boyunda fiberglas ve 28

BG bir tekne ile gerçeklestirilmistir (Sekil.9). 

Sekil.9 Örnekleme Çalismalarinda Kullanilan Tekne

Yüzen yapay resifler çevresinde ve es 

güdümlü olarak kontrol alanlarinda küçük ölçekli av araçlari (sirti, olta, sepet, paraketa 

ve uzatma agi) kullanilarak örnekleme çalismalari tamamlanmistir. Bu çalismalarda 

yöntem olarak asagidaki av araçlari kullanilmistir.

YYR çevresinde ve kontrol istasyonlarinda kullanilan yüzey uzatma 

aglari 4 çatili olarak yapilandirilmistir. Toplam 6 posta uzatma agi yapilmis, bunlardan 

4 postasi arastirma süresince kullanilmis digerleri ise yedek olarak ayrilmistir 

(Sekil.10). 

3.4.1 Küçük Ölçekli  Av Araçlar i I le Örnekleme:

Uzatma Agi: 
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Sekil.10 Arastirmada Kullanilan Uzatma Aglarina Ait Teknik Plan

Yüzey uzatma aglari yapilan örnekleme çalismalarinda voli teknigi 

kullanilmistir. Hava karardiktan bir saat sonra agin çalisma istasyonuna atilmis ve 

akintiyla hareket etmesine izin verilmistir. 30 dk boyunca tekneyle agin etrafinda 

dolanarak ses ve isik ile baliklarin ürkütülmesi ve sonrada agin kaldirilarak operasyon 
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tamamlanmistir. Aylik örneklemelerde bir gece boyunca 4 istasyonda ardi ardina 

operasyonlar yürütülmüstür (Sekil.11).

Sekil.11 Arastirmada Uzatma Aglariyla Yapilan Örnekleme Çalismalari.

Yüzen yapay resifler çevresinde sirti predatör özellikteki pelajik 

baliklarin avlanilmasinda sirti takimlari kullanilmistir (Sekil.12). Tekne agir yolla 

giderken ayni anda iki sirti, kamis oltalar araciligiyla suya birakilmis, YYR’ler ve 

kontrol istasyonlarda çekilmistir. Yüzen yapay resifler çevresinde sirti operasyonlarinda 

tekne 2-3 mil hizla seyrederek saat yönünde dönüsler yaparak av operasyonu 

gerçeklestirilmektedir. 

Sekil.12 Yüzen Yapay Resifler Çevresinde Sirti ile Avcilik

Yüzen yapay resifler çevresindeki balik türlerini tespit etmeye yönelik sabah 

veya aksam saatlerinde yemli ve yemsiz çapari (olta) takimlari kullanilmistir. Yüzen 

yapay resifler çevresinde olta ile örnekleme çalismalarina tekne resiflere baglandiktan 

  

Sir ti ve Olta:
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sonra baslanmistir. Örneklemelere standart olarak 1 saat süre devam edilmistir. Yemsiz 

çaparide tüyler kullanilirken, yemli çaparide ise sardalya ve sülünes yem olarak 

kullanilmistir. Kullanilan igneler 3, 4, 5 ve 6 numara MUSTAD marka, düz ignelerdir

(Sekil.13). Yakalanan baliklar laboratuara götürülüp, türlere göre ayrilmakta boy ve 

agirliklari ölçülmektedir.

                     

Sekil.13 Arastirmada Kullanilan Çapari Takimlari.

Örneklemelerde kullanilan paraketelerde, ana beden olarak 54 numara PA 

(polyamid) multiflamant bir ipten yararlanilmistir. Bu ipin gam yapmasini engellemek 

için bir dizi islemden (balmumu ve gazyagi) geçirilmistir. Paraketenin pelajik olarak 

kullanilmasina karar verildigi için her 70 m bir kez olmak üzere samandiralardan 

yararlanilmistir. Paraketada köstek olarak 0,60 misina ve Mustad (2315) 5/0 numara 

igne kullanilmistir. Kösteklerin ana bedene baglanmasinda ise firdöndülerden 

yararlanilmistir. Örnekleme çalismalarinda kullanilmak üzere 25 igneden olusan 5 sele 

pelajik paraketa yapilmistir. Bunlardan dört adedin örneklemelerde kullanilmasina, bir 

adedinin ise yedek olarak ayrilmasina karar verilmistir (Sekil.14).

Parakete: 
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Sekil.14 Arastirmada Kullanilan Paraketalarin Özellikleri

Parakete ile avcilik operasyonu, gün batimina iki saat kala, paraketalarin bütün 

sardalye ile yemlenerek iki selesinin yüzen yapay resiflere, diger iki selesinin ise 

kontrol alanlarina atilarak baslamakta ve gündogumundan hemen sonra toplanmasiyla 

sona erdirilmektedir (Sekil.15).

Sekil.15 Yüzen Yapay Resifler Çevresinde Paraketa Operasyonlarindan Bir Görüntü
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Bu süreçte her istasyonda paraketa atim zamani ve kaldirma zamani ayri ayri 

kayit edilmis ve her paraketa takiminin suda kaldigi süre belirlenmistir. Yüzen yapay 

resiflerde paraketa atilirken, bir ucu resife baglanmakta ve atima devam edilmektedir. 

Her bes igneden sonra bir küçük samandira baglanmaktadir. Son igneden sonra daha 

büyük bir samandira baglanmakta ve bu kisma agirlik baglanarak av operasyonu 

tamamlanmaktadir (Sekil 16). 

Sekil.16 Yüzen Yapay Resiflerde Paraketa ile Örnekleme

Kontrol gruplarinda ise, ilk önce, 10kg agirligindaki zincirli bir çapa, halat ve 

strafor köpükten olusan bir yüzdürücü ile saglam bir samandira sistemi 

olusturulmaktadir. Daha sonra paraketanin bir ucu buna baglanarak, yüzen yapay 

resiflerdeki gibi, samandira sisteminde dogrusal bir hat üzerinde uzaklasarak paraketa 

atilmaktadir (Sekil 17)
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Sekil.17 Kontrol Alanlarinda Paraketa ile Örnekleme

Operasyon sonrasi avlanan baliklar istasyonlara göre ayri kaplara alinarak 

laboratuara götürülmektedir (Sekil.18).

Sekil.18 Yüzen Yapay Resifler Çevresinde Pareketayla Avlanan Baliklar

Laboratuarda tüm bireylerin boy ve agirliklari alinarak kayit edilmektedir. 

Avlanilan baliklara iliskin biyolojik verilerin yani sira operasyon zamanindaki 

meteorolojik veriler de kaydedilmektedir.
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Demir çerçeve üzerine 22m göz genisliginde agin geçirilmesiyle 

olusturulan sepet, tek girise sahiptir. Sepetin boyutlari 60cm x 40cm x 40cm

boyutlarindadir. Sepet yemlenerek, bir samandira yardimi ile istenen derinlige 

konuslandirilmistir. PVC boru iskeletli, 16mm göz genisliginde PA ag ile kapli, tek 

girisli pelajik sepetler, 10m’lik bir halat ile yüzen yapay resifin alt kismina baglanarak 

asagiya birakilmistir (Sekil. 19) 

Sekil 19. Yüzen yapay Resifler Altina Yerlestirilmis Sepet.

Arastirmada serbest dalis ve aletli dalis yöntemi 

kullanilarak örnekleme yapilmistir. Aletli dalislarda scuba dalis donanimi ve nitrox dalis 

sisteminden yararlanilmis ayrica dalislar sirasinda sualti fotograf ve video çekimi (

gerçeklestirilmistir. Görsel sayim 

yöntemi ile yapilan gözlemlerde, gözlem alanlari kendi içinde alt gruplara ayrilmistir. 

Görsel sayimlar 4 farkli alanda yapilmaktadir. Bunlarin ikisi YYR bulunan alanlar (50 

ve 100 m derinlikler), diger ikisi de kontrol alani (50 ve 100 m derinlikler) olarak 

adlandirilan bölgelerdir.

Gözlemler, YYR etrafinda farkli bölümlere ayrilarak yapilmistir.

Pelajik sepet:

YYR gözlemler i:

3.4.2 Görsel Sayim Yöntemi :

Sony 

PC350E video ve Sea&Sea housing ve isik sistem )
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a. YYR altinda yapilan gözlemler (YYR cezp edici alti): Cezp edici kismin altinda 

20 metreye kadar baglanti halatlarinin da içinde bulundugu 2,25 cm çapli su 

sütunu boyunca yapilan gözlemleri içermektedir (Sekil 20, 1 numarali bölge).

b. Yüzeyde yapilan gözlemler (YYR Yüzey 15 m yariçap): Cezp edici kisimdan 

itibaren 15 metre yariçapli, yüzey ve 10 metre derinlik arasinda kalan su kolonu 

boyunca yapilan gözlemleri içermektedir (Sekil 20, 2 numarali bölge).

c. Yüzeyde yapilan gözlemler (YYR Yüzey 30 m yariçap): Cezp edici kisimdan 

itibaren 30 metre yariçapli, yüzey ve 10 metre derinlik arasinda kalan su kolonu 

boyunca yapilan gözlemleri içermektedir (Sekil 20, 2 numarali bölge).

d. Yüzeyden 15 metre derinlikte yapilan gözlemler (YYR Dip 15 m yariçap): 

Baglanti halatindan itibaren, 15 metre yariçapli ve 5 metre yukaridan ve 5 metre 

asagidan su hacmini tarayacak sekilde yapilan gözlemleri içermektedir (Sekil 20, 

3 numarali bölge).

e. Yüzeyden 15 metre derinlikte yapilan gözlemler (YYR Dip 30 m yariçap): 

Baglanti halatindan itibaren, 30 metre yariçapli ve 5 metre yukaridan ve 5 metre 

asagidan su hacmini tarayacak sekilde yapilan gözlemleri içermektedir (Sekil 20, 

3 numarali bölge).

100 metre ve 50 metre derinlikteki kontrol noktalarinin 

gözlemlerinden olusmaktadir.

a. Yüzeyde 15x150x10 m3 ‘lük su hacminin görsel sayimi: Bu yöntemde iki 

balikadam 5m aralikla, ayni yönde ve yan yana yüzerken sag ve sol taraflarindan 

5’er m’lik mesafelerdeki su kolonlarini gözlerler (Sekil 21, 1 numarali bölge).

b. 15 metre derinlikte, 15x150x10 m3 ‘lük su hacminin görsel sayimi: Bu 

yöntemde de 15 metre genislik, 10 metre derinlik (yukaridan 5 metre ve 

asagidan 5 metre) 150 metre uzunluktaki su kolonu balikadamlar tarafindan 

gözlemlenir (Sekil 21, 2 numarali bölge).

Gözlemlerin her biri 2 dalici ile yapilmistir. Yüzey gözlemlerinde serbest dalis 

ekipmani kullanilirken, dip (15 metre) gözlemlerinde tüplü dalislar yapilmaktadir. 

Dalicilar tespit ettikleri balik türlerini ellerindeki sualti yazi bloguna kaydetmektedirler. 

Derinlik ve yön tespiti için dalis bilgisayari ve sualti pusulasindan, mesafe ölçmek için 

metre taksimatli ve bir makaraya sarili ipten yararlanilmistir.

Kontrol gözlemler : 
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Sekil.20-21 Yüzen yapay resifler ve kontrol alanlarinda uygulanan görsel sayim teknigi

Bu çalismada yüzen yapay resifler etrafinda kullanilabilecek küçük 

ölçekli av araçlarinin belirlenmesi de önemli hedeflerden biridir. Bu amaca yönelik 

olarak kullanilan av araçlarinin av verimleri hesaplanmistir. Birim efora düsen av 

( ), av verimi hesabinda kullanilan bir orandir. Bu ölçünün 

“av” kismi, toplam avin, avin seçilen bir alt biriminin veya avdaki belirli bir türün sayisi 

ve agirligi olarak ifade edilebilir. Bu oranin “birim efor” kismi genellikle, tamamiyla 

ayni sekilde tasarlanmis balikçilik takiminin bir parçasinin su içinde kalma süresini 

ifade eder. Bu çalismada uzatma agi için 1posta ag/1 saat, paraketa için 25 igne/12 saat, 

3.5. Veri  analizi :

Catch per Unit Effort, CPUE
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olta için 8 igne/1 saat ve sirti için 2 rapala/1 saat gibi birim eforlara düsen av miktarlari 

dikkate alinmistir.

Arastirma süresince tüm örnekleme yöntemleri ile toplamda 20 familyaya ait 27 

balik türü ve 1478 adet birey tespit edilmistir (Tablo 4). 

Tablo 4 Istasyonlarda Tespit Edilen Balik Türleri, Adetleri ve Boy Araliklari(Min-Max)

4. Bulgular



24

Carangidae 4 tür ile en çok görülen familya iken Scombridae 3 ve Sparidae 3 er 

adet tür ile temsil edilmistir. Toplamdaki balik türlerinin 24 tanesi yüzen yapay resifler 

ve çevresinde gözlemlenirken 3 tanesi sadece kontrol istasyonlarinda 3 tanesi ise hem 

kontrol hem de yüzen yapay resifler çevresinde görülmüstür.

Tablo 5 Av Araçlariyla Yapilan Örneklemelerden Istasyonlara Göre Elde Edilen Balik 

Türleri, Adetleri ve Toplam Agirliklari

15 (1458,7) 1 (272,3)
3 (9,6)

1 (736,7)

2 (7030) 5 (31520) 3 (8280)

11 (18237,7)

6 (637,2) 11 (1118,5)
4 (209,5)
6 (576,1) 120

65 (2362,5)
69 (1265)

34 (862)

7 (3732,6) 10 (6172,5) 1 (360,1)

1 (14)

1 (24)

6 (63,9) 7 (73,8) 2 (33,7)

1 (883,5)

1 (115,4)

1 (165,9)

1 (472,5)

3 (967,4)

2 (10568,9)

1 (386,1)

1 (1302,2)

1 (68,3) 2 (180,7)

Familya- Tür
Alan-50 Alan-100

YYR-50 K-50 YYR-100 K-100
Scombridae

Xiphiidae

Coryphaenidae

Carangidae

Sparidae

Trichiuridae

Serranidae

Clupeidae

Engraulidae

Belonidae

Gadidae

Lophiidae

Congridae

Balistidae

Triakidae

Scyliorhinidae

Rajidae

Ommastrephidae

Scomber japonicus
Scomber scombrus
Sarda sarda

Xiphias gladius

Coryphaena hippurus

Seriola dumeril i
Trachurus trachurus
Trachurus mediterranus

Boops boops
Pagellus bogaraveo
Pagellus erythrinus

Lepidopus caudatus

Serranus scriba

Sardina pilchardus

Engraulis encrasicolus

Belone belone

Merlangius merlangus

Lophius piscatorius

Conger conger

Balistes capriscus

Mustelus mustelus

Scyliorhinus canicula

Raja polystigma

Illex coindetti

TOPLAM 222 (19205,4) 14 (17600) 44 (54266,8) 5 (8313,7)
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Görsel sayim örneklemelerinde sadece tür tespiti ve birey sayisi tespit 

edilebilirken, av araçlariyla yakalanan örneklerin agirliklari da ölçülmüstür. Tablo 5 de 

av araçlari ile tüm istasyonda avlanan balik türleri, adetleri ve toplam agirliklari 

sunulmustur.

Tablodaki degerler incelendiginde, resifler etrafinda avlanan baliklar kontrol 

alanlarina göre hem birey sayisi, hem de agirlik açisindan daha fazladir. Diger dikkate 

deger bir sonuç ta, YYR-100 de avlanan birey sayisi YYR-50 göre oldukça az iken, 

balik agirligin YYR-100 de yaklasik 2,5 kat daha fazla olmasidir. 

Tablo 6 te her bir av aracinin istasyonlara göre avladigi balik türleri, sayilari ve 

agirliklari sunulurken, Tablo 7 ve 8 te istasyonlara göre av araçlarinin av verimleri 

sayiya ve agirliga göre bildirilmistir. Paraketa ve uzatma aglari ile avcilik operasyonlari, 

iki resif ve iki kontrol olmak üzere dört istasyonda yapilmis, zaman kisitlamalari 

nedeniyle olta ve sirti operasyonlari ise sadece iki resif alaninda gerçeklestirilmistir.

Av araçlari arasinda toplamdaki birey sayisi bakimindan en fazla balik olta ile 

YYR-50 istasyonunda yakalanmistir. Toplamdaki agirlik bakimindan ise en fazla balik 

paraketa ile YYR-100 avlanmistir.

Av araçlarina göre avlanan tür çesitliligine baktigimizda, 11 tür ile olta 

takimlarinin en fazla, 3 tür ile sirti takimlarinin en az çesidi avladigi görülmektedir.

Tablo 7 te her bir av aracinin istasyonlara göre birey sayisina dayali birim av 

güçlerini inceledigimizde, en iyi ortalama av veriminin olta takimlari ile YYR-50 

istasyonundan elde edildigi görülmektedir. En düsük verim ise uzatma agi ile 

KONTROL-50 bölgesinde hiçbir operasyonda balik yakalanmamasi nedeniyle elde 

edilmistir. Benzer sekilde agirliga dayali av verimleri Tablo 8 ten incelendiginde, bu 

sefer en yüksek ortala a veriminin paraketa ile YYR-100 den elde edildigi 

görülmektedir.
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Tablo 6 Her Av Aracina Göre Herbir Istasyonda Avlanan Balik Türleri, Adetleri ve Toplam Agirliklari.
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Tablo 7 YYR ve Kontrol Istasyonlarinda Av Araçlarinin Adete Dayali Birim Av 
Güçleri (CPUE/Adet)

SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE

5,40 0,45 10,24 0,85 6,42 0,54 2,17 0,18

200,00 16,67 15,00 1,25

10,50 1,05 0,00 0,00 8,67 0,87 4,00 0,40

4,00 0,33 8,00 0,67

*Tabloda sepet ile ilgili veriler, bu av araci ile balik tutulamadigi için gösterilememistir.

Tablo. 8 YYR ve Kontrol Istasyonlarinda Av Araçlarinin Agirliga (gr) Dayali Birim av 
Güçleri (CPUE/gr) 

SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE SCPUE XCPUE

8167,64 680,64 12293,44 1024,45 28272,64 2356,05 5842,29 486,86

7407,97 617,33 3873,09 322,76

195,86 19,59 0,00 0,00 2740,66 274,07 67,40 6,74

2149,61 179,13 9325,77 777,15

*Tabloda sepet ile ilgili veriler, bu av araci ile balik tutulamadigi için gösterilememistir.

Sekil 22 de YYR-50 ve Sekil 23 de YYR-100 resif alanlarinda, yapilan tüm 

örneklemelerden elde edilen veriler kullanilarak, balik türlerinin resifler etrafindaki 

tabakalasmasi gösterilmeye çalisilmistir. Kiliç baligi ve lambuka gibi iri cüsseli türler 

resife en uzak yerlerde tespit edilirken, resife yaklastikça türlerin boylarinin küçüldügü 

tespit edilmistir.

YYR-50 K ONTROL -50 YYR-100 K ONTROL -100

Par agat
(25 igne/12saat)

Olta
(8 igne(1 saat))

Uzatma Agi
(1 posta/1 saat)

Sir t i
(2 rapala/1 saat)

YYR-50 K ONTROL -50 YYR-100 K ONTROL-100

Par agat
(25 igne/12saat)

Olta
(8 igne/1 saat)
Uzatma Agi

(1 posta/1 saat)
Sir t i

(2 rapala/1 saat)
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Sekil 22. YYR-50 ‘deki Balik Türlerinin Dagilimi

Sekil 23 YYR-100’deki Balik Türlerinin Dagilimi
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Istasyonlara göre tespit edilen balik türlerinin, mevsimlere göre birey sayisi 

dagilimi incelendiginde, sonbaharin en verimli mevsim oldugu, diger mevsimlerin ise 

düsük bir verime sahip oldugu görülmektedir (Sekil 24). Ancak bu dagilima balik 

agirligi açisindan bakildiginda (Sekil 25), yine en verimli mevsimin sonbahar oldugu, 

bunun yaninda azalan oranda da olsa kis ve ilkbaharin da az da olsa verimli 

sayilabilecegi görülmektedir. Genel degerlendirmede ise en verimsiz mevsimin yaz 

oldugu ortaya çikmaktadir.

Sekil 24 Mevsimlere Bagli Olarak Istasyonlarda Tespit Edilen Baliklarin Birey Göre 

Sayilarina Dagilimi

Sekil 25 Mevsimlere Bagli Olarak Istasyonlarda Tespit Edilen Baliklarin Agirliklarina 

Göre Dagilimi
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Sekil 26 Mevsimlere Bagli Olarak Istasyonlarda Tespit Edilen Tür Çesitliligi

Sekil 26 incelendiginde balik tür çesitliligin en düsük yaz mevsiminde, en 

yüksek ise sonbaharda oldugu görülmektedir. Diger önemli bir sonuç, yüzen yapay resif 

istasyonlarindaki tür çesitliliginin, her mevsimde kontrol alanlarina göre yüksek 

olmasidir. Resif alanlari karsilastirildiginda, kiyiya yakin olan YYR-50 resifinin yine 

tüm mevsimlerde YYR-100 den daha fazla çesitlilige sahip oldugu görülmektedir.

Bu çalismaya benzer çalismalarin yürütüldügü ve Ege Denizi’ne cografik olarak 

en yakin bölge, orta Akdeniz’de yer alan Malta ve Sicilya’dir.

Andaloro ve dig. (2007) tarafindan Sicilya kiyilarinda yürütülen çalismada, 

palmiye yapraklari ve küçük plastik samandiradan meydana gelen 170 adet yüzen yapay 

resif belirli araliklar ile 600-900m derinlikler arasina yerlestirilerek girgir takimiyla 

örneklemeler yapilmistir. Bir yillik örneklemenin sonunda 6 familya ya ait 10 balik türü 

tespit edilmistir. Italya arastirmacilarin tespit ettigi türlerin dört adedi (çütre, istavrit, 

lambuka ve sari kuyruk) bu çalismada da tespit edilmistir. Bu çalismada daha fazla tür 

tespit edilmesinin nedenleri, birden fazla örnekleme yönteminin kullanilmasi ve 

resiflerin diger çalismaya göre daha sig ve kiyiya yakin olmasindan kaynaklanmis 

olabilir. Bu çalismanin Sicilya’daki çalismayla diger bir benzer sonucunda, av 

miktarlarinda mevsimler arasinda faklilik gözlenmesidir.
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D’Anna ve dig. (1999) tarafindan Sicilya’nin Castalamare Körfezi’nde 1995 ve 

1996 yillarinin yaz ve sonbahar mevsimlerinde yürütülen çalismada, geleneksel ve 

deneysel amaçli yüzen yapay resif tasarimlari etrafindaki balik toplulugunun yapisi 

arastirilmistir. Çevirme aglari ve sualti görsel sayim yöntemleriyle yapilan örneklemeler 

sonunda 4 familya ya ait 8 tür tespit edilmistir. D’Anna nin çalismasinda da en baskin 

familya, bu çalismada da oldugu gibi Carangidae olarak tespit edilmistir.

Deudero ve dig. (1999) tarafindan Ispanya’nin Mayorka kiyilarinda farkli iki 

derinlige yerlestirilen yüzen yapay resifler etrafinda ve iki kontrol alaninda lampara 

avciligi ile iki yil süreyle yürütülen çalismada 16 familya ya ait 26 tür tespit edilmistir. 

Örnekleme yöntemi disinda pek çok yönüyle bu çalismaya benzeyen Deudero’nun

çalismasinin sonucunda tespit edilen familya ve tür sayilari da çok benzerlik 

göstermektedir. Ayrica her iki çalismada en baskin iki familya Carangidae ve 

Scombridae olarak tespit edilmistir.

Preston ve dig. (1998) güney bati Pasifik’te yaptigi arastirmada, yüzen yapay 

resifler etrafinda yürütülen küçük ölçekli balikçilik yöntemlerini incelemistir. 

Çalismanin sonucunda bölge için yüzey uzatma aglarinin en verimsiz, sirti ve dikey 

paraketanin en verimli avcilik takimlari oldugunu bildirmistir. Bu çalismada da uzatma 

aglarinin en verimsiz, sirti ve pelajik paraketanin verimli oldugu bulunmustur.

Dempster (2005) tarafindan Avustralya’nin Sydney kiyilarinda yürütülen 

çalismada, yüzen yapay resifler etrafindaki balik toplulugunun zamansal degisimi ve 

buna etkiyen biyolojik ve fiziksel etkileri arastirilmistir. Baliklarin resife göre 

konumlanmalarina yönelik sonuçlarda, tüm küçük boylu (istavrit gibi) baliklarin resifin 

samandira kismina çok yakin yerleri tercih ettigi, resiften uzaklastikça balik boylarinin 

ve büyük türlerin (sari kuyruk, lambuka gibi)görüldügü bildirilmistir. Bu sonuç mevcut 

bulgular ile tamamen paralellik göstermektedir.

Bu çaptaki yüzen yapay resif modeli ve yürütülen çalisma Türkiye ve dogu 

Akdeniz’de bir ilktir. Pasifik ülkelerinde yaygin olarak kullanilan yüzen yapay resif 

modellerinden yola çikarak bu çalismada tasarlanan resif modeli ve demirleme sistemi, 

denizde bir yilini geçirmis, bu süreçte siddetli firtina, dalga ve akintilardan 

6. Sonuç ve Öner iler
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etkilenmeyerek yerini ve dayanikliligini korumustur. Bu sonuç bize gelistirilen modelin 

Türkiye kiyilarinda basariyla kullanilabilecegini göstermektedir.

Yüzen yapay resifler etrafinda yürütülen örnekleme çalismalari sonuçlari, tespit 

edilen balik toplulugunun, diger Akdeniz ülkelerindeki çalismalar ile benzerlik 

gösterdigini, hatta tür çesitliliginin bizim çalismamizda daha fazla oldugunu 

göstermektedir. Bu da bize resif modelinin balik cezp etmede en az diger uygulamalar 

kadar basarili oldugunu göstermektedir.

Yüzen yapay resifler etrafinda balik tabakalasmasina bakildiginda, resifin altinda 

ve yakininda küçük baliklarin (istavrit türleri, sardalye, küçük sari kuyruk bireyleri gibi) 

bulundugu, resiften uzaklastikça daha iri cüsseli baliklarin (ergin sari kuyruk, lambuka, 

kiliç gibi) yer aldigi ortaya çikmistir. Bu bilgiye dayanarak hedeflene türe göre avcilik 

yöntemi ve sekli belirlenebilir.

Yaz aylarinda balik çesitliligi ve av verimi en düsük seviyededir. Bunun biyotik 

ve abiyotik sebepleri olabilir. Ancak Gümüldür kiyilarinda yaz aylarinda dikkati çeken 

en önemli çevresel faktör sürekli siddetli rüzgarlarin esmesidir. Bu yüzey suyunda 

siddetli akintilara ve karisimlara sebep olabilir. Bunun önemli bir etken oldugunu 

düsündüren diger bir gözlem ise, yaz sonu rüzgarlarin dinmesi sonrasinda tür 

çesitliliginin ve av veriminin en yüksek seviyeye çikmasidir.

Uygulama ülkemizde ilk oldugu için resifler etrafinda toplanan baliklari 

avlamada hangi balikçilik takimlarinin daha verimli olacagi sorusuna yanit vermek, bu 

çalismanin önemli konularindan biriydi. Bu amaçla yüzey uzatma agi, paraketa, olta, 

sirti ve pelajik sepet operasyonlari yapildi. En verimsizler yüzey agi ve pelajik sepet 

olarak tespit edildi. Yüzey agi, rüzgar ve akintilar etkisiyle hareket ederek resifin 

samandira veya demirleme sistemine dolanmakta buda büyük sorunlar yaratmaktadir. 

Ayrica yüzey aglari sabitlenmedigi için operasyonu zor olmakta ve bunca riskine 

ragmen av verimi çok düsük olmaktadir. Pelajik sepetler ile de hiç balik 

yakalanamamistir. Sepet tasarimi, yem ve resife göre konumu degistirme çabalarindan 

da sonuç alinamamistir. Bunun en büyük sebeplerinden biri, sepetin resife bagli olmasi 

sonucu, resifin dalga ve akinti ile sürekli hareket ederken sepeti de sallamasi oldugunu 

düsünmekteyiz. Resifler etrafinda paraketa ile avciligin ticari boyutta, olta ve sirti ile 

avciligin ise hem ticari hem de sportif balikçilik anlaminda basariyla uygulanabilecegi 

söylenebilir.
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Ileride bu konuda yapilacak çalismalar iki alanda sürdürülmelidir. Birincisi 

bilimsel arastirmalar, ikincisi yasal düzenlemeler. Bilimsel çalismalar 

kapsaminda;yüzen yapay resif modellerinin balik cezp ediciliginin arttirilmasi, biyotik 

ve abiyotik faktörlerin resifler etrafindaki balik toplulugun nasil etkiledigi, resiflerin 

yerlestirilecegi alanin seçiminde hangi faktörlerin (derinlik, kiyiya ve birbirine uzaklik 

gibi) daha etkili olabilecegi hemen akla gelen önemli konulardir. Ülkemizde deniz 

tabanina yerlestirilen yapay resifler konusunda oturmus bir yasal düzenleme mevcuttur. 

Ancak bu düzenleme yüzen yapay resifleri içermemektedir. Bu nedenle bakanlik, 

üniversite ve balikçi kooperatifleri bir araya gelerek konuya yönelik bir düzenleme 

hazirlamalidir. Yasal düzenlemesi ve yönetim modeli olmayan, sadece bilimsel anlamda 

arastirilmis ve basarili bulunmus bir uygulamanin ülkeye fayda getirmeyecegi açiktir.



34

Bu çalismada bize pek çok kurum ve kisi yardimda bulundu. Resiflerin 

tasinmasi ve yerlestirilmesinde emegi geçen tüm R/V EGESÜF gemisi personeline, yine 

bu yerlestirme operasyonunda çevre güvenligi alan ve video görüntüsü çeken Sahil 

Güvenlik Komutanligi’na, Komutanliga bagli bot ve helikopter personeline, deniz 

çalismalarinda bize teknesini veren eski Gümüldür Belediye baskani sayin Bülent 
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