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Deniz Bilimleri Enstitüsü
Hep söylenen, ülkemizin üç taraf›n›n denizlerle çevrili oldu¤u, eﬂsiz deniz k›y›lar›na sahip oldu¤umuz. Gerçekten de denizlerimiz, dünyay› k›skand›racak güzellikte ve önemde. Hem fiziksel görünümü hem de zengin canl›
çeﬂitlili¤iyle. Canl› çeﬂitlili¤inin bir nedeni de farkl› özellikte denizlere sahip
olmam›z. Çok tuzlu ve s›cak sulara sahip Akdeniz’le, az tuzlu ve biraz daha
so¤uk sulara sahip Karadeniz, de¤iﬂik
özellikte canl›lar bar›nd›r›yor. Ancak,
denizin içinde tam olarak neler oldu¤unu henüz ö¤renmiﬂ de¤iliz. Nedeni,
hem maddi koﬂullar hem de deniz çal›ﬂmalar›ndaki araﬂt›rmac› say›s›n›n azl›¤›. Bunlara karﬂ›n ülkemizde, deniz bilimleri konusunda dünya çap›nda araﬂt›rmalar da yap›l›yor. Biz de bu çal›ﬂmalar›n neler oldu¤unu ve nas›l yap›ld›¤›n› ö¤renmek için Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü’nü (DBE) ziyaret ettik. DBE, Akdeniz k›y›s›nda, Mersin’in 45 km bat›s›nda. Kampüse limon a¤açlar›n›n çevreledi¤i yollardan geçerek ulaﬂ›l›yor. ‹çeri
girdi¤inizde palmiyeler, kauçuk a¤açlar›, okaliptüsler, K›br›s akasyalar›, çam
a¤açlar›yla kampüsün içinde küçük bir
orman oluﬂturuldu¤unu görüyorsunuz. Buras›, deniz biyoloji ve bal›kç›l›k,
kimyasal ve fiziksel oﬂinografi, deniz jeolojisi ve jeofizi¤i konular›nda araﬂt›rmalar yapan bir enstitü. Araﬂt›rmalar,
ülkemizin deniz canl› ve cans›z kaynaklar›n›n ortaya ç›kar›lmas›, sürdürülebilir biçimde kullan›lmas› ve korunmas›
üzerine. ﬁimdiye kadar yap›lan çal›ﬂmaB‹L‹M ve TEKN‹K 62 Nisan 2005

larla da Akdeniz, Ege Denizi, Marmara
Denizi ve Karadeniz’le ilgili geniﬂ bir
bilimsel veritaban› oluﬂturulmuﬂ. Enstitüdeki ilk çal›ﬂmalar hala görevinin baﬂ›nda olan ve ﬂu anda da deniz biyolojisi ve bal›kç›l›k bölümü baﬂkanl›¤›n›
yürüten, Prof. Dr. Ferit Bingel taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂ. Bingel, ilk araﬂt›rma
projesine 1980’de baﬂlam›ﬂ. 36 ay süren ve uzun süre denizde kal›nan bu
projede, birçok tür incelenmiﬂ ve bugünün bal›kç›l›k araﬂt›rmalar›na temel
oluﬂturulmuﬂ. Elde edilen her tür bulgu kay›t edilmiﬂ. Canl›lar›n yan›nda denizden araba lasti¤i, sera naylonu,
Arapça yaz›lar bulunan deterjan kutular› gibi insan kökenli at›klar da toplanm›ﬂ. Bunlar, komﬂu ülkelerden ak›nt›y-

la gelen at›klar. Dolay›s›yla deniz kirlili¤ini önlemede ülkeler yaln›zca kendi
k›y›lar›n› de¤il, kirlili¤in ulaﬂabilece¤i
di¤er ülke k›y›lar›n› da düﬂünmek zorunda. Bu projede ç›kan sonuçlardan
biri de, bölgedeki bal›k populasyonunun avc›l›ktan dolay› epey azald›¤›.
Hatta bundan önce, 1957’de ‹lham Artüz taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada, ‹skenderun Körfezi’ndeki barbunya bal›klar›n›n, avc›l›ktan dolay› azalmaya
baﬂlad›¤› bildirilmiﬂ. Günümüzde iyice
azalan bal›k stoklar›n›n durumu, asl›nda y›llar önceki yap›lan çal›ﬂmalarla ortaya konmuﬂ. Bingel’in yapt›¤› di¤er
bir proje de Karadeniz’deki hamsi stoklar›yla ilgili. Çal›ﬂman›n sürdü¤ü 5 y›l
içinde hamsi stoklar› y›lda 300 bin ton-

Yeni Türler (emine, metu, levantina)
.

Doç. Dr. Zahit Uysal planktonoloji, plankton
ekolojisi ve fizyolojisi, verimlilik ve deniz kirlili¤i
üzerine yapt›¤› çal›ﬂmalarla, son zamanlarda pikoplankton denen bakterilerle ilgili çal›ﬂmalar da
katm›ﬂ bulunuyor. Planktonlar, besin zincirinin
ilk basama¤›n› oluﬂturur. Plankton çal›ﬂmalar›,
deniz kirlili¤inin boyutu hakk›nda ilk bilgileri verebilir. Besin tuzu de¤iﬂmeleri, kanalizasyon girdisi gibi de¤iﬂikliklere çok h›zl› tepki verebilirler.
Uysal, plankton çal›ﬂmalar›n› “zaman serisi” denen ve denizden belirli aral›klarla örnek alma
yöntemiyle yap›yor. Bu çal›ﬂmalar sonucunda da
Ukraynal› bir bilimadam›yla beraber üç yeni
plankton türü tan›mlam›ﬂ. Bunlardan birine okulun ad›n› (Calanopia metu), birine bölgenin ad›n›
(Calanopia levantina), birine de annesinin ad›n›
(Scaphocalanus emine) vermiﬂ. Zaman serisi çal›ﬂmalar›ndan yeni bir durum daha ortaya ç›kar›lm›ﬂ. 1998 y›l›nda bölgenin k›ta sahanl›¤› suyun-

da bir de¤iﬂiklik farkedilmiﬂ. Bilindi¤i gibi Akdeniz’e Atlantik Okyanusu’ndan su giriﬂi var. Bu su
Do¤u Akdeniz’e kadar ulaﬂ›yor. Mersin Körfezi
civar›nda, tüm k›ta sahanl›¤›n› kapl›yor. Bu suda
herhangi bir partikül bulunmuyor. Maskeyle bak›lacak olursa, bir futbol sahas› geniﬂli¤indeki
alan› görmek mümkün. Bu su temmuz ortas›ndan, a¤ustos sonuna kadar bu bölgede kal›yor.
Bu durum, bölgenin ekosisteminin de¤iﬂmesine
neden oluyor. Yüksek oranda besin tuzuna sahip
olan Atlantik suyu, üretimin olmad›¤› (planktonun yaﬂamad›¤›) derin bölgelerden geliyor. 1,5
ay boyunca da sisteme yüksek oranda besin girdisi sa¤l›yor ve ekosistemi bu biçimde de¤iﬂtiriyor. Bu olay, yeni bulunan türler kadar önemli.
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Canl› Akusti¤i Araﬂt›rmalar›
.

Doç. Dr. Erhan Mutlu, birden fazla konuda
çal›ﬂmalar yap›yor. En önemlisi “canl› akusti¤i”.
Bu yöntemle, bal›k stoklar›n›n tespiti yap›l›yor,
jelimsi organizmalar (denizanalar›, tarakl›lar), zooplanktonlar ve bunlar›n türleri belirlenebiliyor.
Akustik sistem, bir ses yans›t›c› cihaz yard›m›yla,
belli zaman aral›klar›nda ses dalgalar› gönderme
temeline dayan›yor. Bu sinyaller bir nesneye
çarpt›klar›nda dönerek kay›t olarak al›n›ryorlar.
Küçük nesneye çarpt›klar›nda daha az, büyü¤ündeyse daha çok enerji aç›¤a ç›kar›yorlar. Canl›
akusti¤i çal›ﬂmalar›ysa, su kolonunda bulunan
canl›lar›n yaym›ﬂ oldu¤u enerjinin da¤›l›m›na bak›larak yap›l›yor. Ses yans›t›c›s› cihaz›yla bu enerjinin miktar› ölçülüyor. Buna göre planktonlar›n
türleri, günün hangi saatlerinde nerelerde bulunduklar›, günlük göçleri belirlenebiliyor. Mutlu,
Karadeniz’de üç tane türü bu yöntemle tan›mlam›ﬂ. Hatta hamsinin yedi¤i bir türü (Calanus sp)
erkek ve diﬂi olarak da belirlemiﬂ. Bunun yan›nda, ketognat (Chaetognatha) denen bir baﬂka
plankton türünü de belirlemiﬂ. Bu tür temmuz ve

eylül aylar›nda yumurtluyor. Yavrular bir süre su
yüzeyine çok yak›n kal›yor, sonra da derin k›s›mlara iniyorlar. Ayr›ca, bu sistemle bal›kç›l›k için
çok önemli olan toplam canl› biyokütlesi ortaya
ç›kar›labiliyor. Mutlu’nun akustik yöntem kulland›¤› bir baﬂka çal›ﬂmas› da denizanalar› üzerine.
Buna göre, önce denizanalar›n›n yüzme ritimleri
belirlenmiﬂ. Denizanalar›n›n, yüzgeçlerinin her
aç›l›p kapanmada, ne kadar farkl›l›kla enerji yaratt›klar›, hangi aral›klarla aç›l›p kapand›klar› gibi özellikler belirlenmiﬂ. Bu, denizanalar›n›n su
kütlesi içindeki harekelerini (gündüz derine, gece yüzeye do¤ru) hayvanlar› toplamadan belirlemeyi sa¤lam›ﬂ. Bu çal›ﬂma dünyada bu tür üzerinde yap›lan ilk çal›ﬂma ve sonra yap›lan çal›ﬂmalarda da hep referans gösteriliyor. Mutlu’nun
bu çal›ﬂmalar› yan›nda, bal›k populasyon dinami¤i, kültür bal›kç›l›¤›, bentik organizmalar›n yay›l›ﬂ› ve ekolojisi, özel bir salyangoz türü (Strombus persicus) üzerine çal›ﬂmalar› da bulunuyor.
‹stilac› türlerden biri olan ve ‹ran Körfezi’nden
gemiler arac›l›¤›yla Akdeniz’e gelen, Do¤u Akde-

niz’de önemli oranlarda yay›l›ﬂ gösteren bu tür,
Yunanistan’a kadar yay›lm›ﬂ durumda. Çal›ﬂmalar, türün populasyon yo¤unlu¤u ve ekolojisi üzerine. Bu tür Akdeniz’e girdikten sonra, d›ﬂ görünüﬂünde baz› farkl›l›klar ortaya ç›karm›ﬂ. Özellikle diﬂ yap›lar›nda cinsiyete ba¤l› de¤iﬂmeler olmuﬂ. Mutlu, bunun beslenme biçiminin de¤iﬂiminden kaynakland›¤› belirlemiﬂ. Bu türün bireylerinden baz›lar›, yumurtadan ç›kt›ktan sonra deniz yosunlar›n›n bulundu¤u kayal›k alanlarda, baz›lar› da kumluk alanlarda yaﬂamay› tercih eder.
Kumluk alanlardakiler çürümüﬂ organik art›klarla, kayal›k yerlerdeki bireylerse bir tür k›rm›z›
deniz yosunuyla beslenir. Bu yosun türünde de,
hayvanlar›n de¤iﬂimine neden olan, hidrojen peroksit denen bir madde var. K›rm›z› yosunlarla
beslenenlerde bir süre sonra erkeklik organ› geliﬂmeye baﬂlar. Çürümüﬂ organik at›klarla beslenenlerdeyse erkeklik organ› küçülerek kaybolur.
Hayvan 2,4 cm boya ulaﬂt›¤›nda, 5-10 metre derinliklerde yaﬂayan di¤er bireylerin aras›na girer.
Özetle söylersek, hayvanlar›n beslenme özellikleri cinsiyetlerini belirler.

dan 60-70 bin tona düﬂmüﬂ. Bunun nedenlerine bakt›klar›nda bir tarakl› hayvan türünün (Mnemiopsis leidyi) yan›nda, aﬂ›r› avc›l›¤›n da stoku azaltt›¤› ortaya ç›km›ﬂ. Bu arada hamsinin larva,
yumurta, boy, yaﬂ gibi özellikleri de ortaya ç›kar›lm›ﬂ. Bingel’e göre önce bal›k stoklar›n›n kapasitesi sonra da ne
kadar miktarda avlanaca¤› belirlenmeli. Bal›kç›l›k yönetiminin de bu biçimde
olmas› gerekli. Stok bilinmeden izin verilen avc›l›k, y›pranman›n temel nedeni. Bunlar›n yan›nda, ülkenin bal›kç› filosunun da sistemin kald›rabilece¤i düzeye inmesi, teknelerin nerede, ne kadar avland›¤›n›n bilinmesi gerekir. Bal›kç›l›k planlamalar› uzun dönemleri
kapsamal›.

Deniz bilimlerinde en büyük problem deste¤in, dolay›s›yla da araﬂt›rmalar›n devaml› olmamas›. Bunda ilk neden araﬂt›rmalar›n pahal› olmas›. Ancak bal›kç›l›k verilerinin de, meteorolojik veriler gibi her y›l kaydedilmesi
gerekiyor. Bingel, bugünlerde AB kriterleri gündemde oldu¤unu söylüyor:
“AB size baz› bal›k türleri için avlanma s›n›r› koyuyor. Ancak koyulan bu
s›n›rlar, di¤er ülkelerin yan›nda o kadar düﬂük ki bundan kazanç elde etmek çok güç. Örne¤in hamside onlar›n getirece¤i verileri kabul etmek zorunda kalaca¤›z. Bu da lehimize olmayacak kuﬂkusuz. Orkinosta da ayn›
biçimde kota alt›nday›z. ‹ﬂte bu nedenlerden dolay› kendi verilerimizle

masaya oturdu¤umuzda, bu kotan›n
oran›n› art›rmak mümkün”. Bingel
ayr›ca, enstitüdeki araﬂt›rmalar için
maddi deste¤in yan›nda, manevi deste¤in de kendileri için çok önemli oldu¤unu söylüyor. Yani, “siz bu iﬂi çok
iyi yap›yorsunuz, ancak ay›rabilece¤imiz kaynak bu kadar, bununla idare
misiniz” gibi sözlerin motivasyonlar›n
için çok önemli oldu¤unu söylüyor.
Enstitüde araﬂt›rmalar›n yan›s›ra,
ülkemizin gereksinimleri do¤rultusunda nitelikli deniz araﬂt›rmac›lar›n›n yetiﬂmesi amac›yla lisansüstü e¤itim de gerçekleﬂtiriliyor. Araﬂt›rmalar
ve bunlar› yapacak insan›n yetiﬂmesi
için, üç tane araﬂt›rma gemisi kullan›l›yor. Aç›k deniz çal›ﬂmalar› ve bal›k
stok tayininde kullan›lan 40 metre
boyundaki “R/V Bilim” gemisi, 14 bilimadam› ve 12 gemiciyle birlikte 45
güne kadar denizde kalmaya uygun
kapasitede. Bu gemi, enstitünün kalbi
durumunda. Yaln›zca k›y›lar›m›zda
de¤il, uluslararas› çal›ﬂmalarda da
kullan›l›yor. R/V Bilim’de yaln›zca
bulgu toplanm›yor; bulgular›n ön de¤erlendirmesinin (kimyasal analiz gibi) yap›ld›¤› küçük laboratuvarlar da
var. Bunlar›n yan›nda, yüksek ayr›ml›
hidrografik bulgular›n 2000 m derinli¤e kadar elde edilmesinde kullan›lan
CTD prob, ve 12 x 5 lt kapasiteli su
örnekleyicileri bulunuyor. Bu aletler
büyük vinçlerle ve bilgisayar kontrolünde kullan›l›yor. Ayr›ca, gemiye
ba¤l› durumda bulunan akustik do-

Ekosistemde Birincil Üretimi Yapan Organizmalar
.

Doç. Dr. Dilek Ediger, deniz suyunda birincil
üretimi yapan fitoplanktonlar üzerine çal›ﬂ›yor ve
bunlar›n Türkiye denizlerinin birincil üretim aç›s›ndan ne kadar verimli oldu¤unu araﬂt›r›yor.
Araﬂt›rmalar›n› bu konuda son teknik olan HPLC
(s›v› kromatografisi) tekni¤iyle yap›yor. Bu teknikle, klorofil-a ile deniz suyundaki ve fitoplanktonlar›n yap›s›nda bulunan tüm pigmentlerin hemen hemen hepsi ayr›labiliyor. Her fitoplankton
grubu, belirli bir pigmenti içerdi¤inden ortamda
hangi tür plankton bulundu¤unu anlayabiliyoruz.
Örne¤in, fikoksantin denen bir pigment var. Bu
da yaln›zca diatomlarda bulunuyor. Bunu buldu¤unuz zaman mikroskopa bakmadan türü belirleyebiliyorsunuz. Bu, çal›ﬂman›n di¤er boyutlar›
için oldukça fazla zaman kazand›r›yor. Bunlar›n
yan›nda pigmentlerin miktar›na göre de birincil
üretimin düzeyi belirleniyor. Ediger, araﬂt›rmala-

r›n› nas›l yapt›¤› konusunda da bilgi verdi. Plankton örneklerini, deniz suyunun belirli derinliklerinden, daha çok da ›ﬂ›¤›n ulaﬂabildi¤i yerlerden
al›yor. Bu derinlikler Karadeniz’de 60 m, Akdeniz’de 100-150 m, Marmara’da 30 m gibi farkl›
derinliklerde olabiliyor. 5-10 metre aral›klarla
örnekleme yap›l›yor. Araﬂt›rmalar›n›ysa Karadeniz’den Akdeniz’e kadar olan tüm denizlerimizde
gerçekleﬂtiriyor. Tüm denizlerimizi kapsayan çal›ﬂmalar sonucunda da birincil üretimin Karadeniz’de en fazla oldu¤unu ve güneye do¤ru gidildikçe azald›¤›n›, Akdeniz’deyse en az oldu¤unu
belirlemiﬂ.
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Akdeniz Foku, Deniz Koruma Alanlar›, Bal›kç›l›k
Araﬂt›rmalar›

Planktonlarla ilgili bir baﬂka yöntemle çal›ﬂma doktora ö¤rencisi Hasan Örek taraf›ndan yap›l›yor. Örek, uydularla deniz içindeki fitoplankton gruplar›n›n belirlenmeye çal›ﬂ›yor. Her
plankton grubu, güneﬂ ›ﬂ›¤›n› farkl› dalga boylar›nda yans›t›yor. Dolay›s›yla bunlar› uzaktan alg›lama yöntemiyle fitoplanktonlar›n sudaki kompozisyonlar›n› belirlemek mümkün. Ancak bu
yeterli de¤il. Uydu verilerinin deniz örnekleriyle
de kontrolünün yap›lmas› gerekiyor.

.

Doç. Dr. Ali Cemal Gücü bal›kç›l›k, modelleme, bal›kç›l›¤a kapal› deniz koruma alanlar›
oluﬂturma üzerine araﬂt›rmalar yap›yor. Gücü bize, bal›kç›l›kla ilgili çal›ﬂmalar›nda hesaplamalar›n genelde, bal›¤›n yaln›zca insanlar taraf›ndan
avland›¤› düﬂünülerek yap›ld›¤›n› söyledi. Oysa
bal›klar, do¤al düﬂmanlar› taraf›ndan, aç kalmaktan, kirlilikten dolay› da ölebilirler. Bu ﬂekilde, bunlar›n tümünü içeren bal›kç›l›k modellemesi üzerine çal›ﬂ›lmas› gerekir. Böylece bal›k
populasyonlar›n›n durumu, bunlar› bekleyen
tehlikeler hakk›nda daha gerçekçi bilgiler elde
etmek mümkün. Dolay›s›yla al›nacak önlemler
de daha kolay belirlenebilir. Gücü, çal›ﬂmalar›
s›ras›nda bal›klar›n yaﬂad›¤› benzer sorunlar›n
bölgede yaﬂayan Akdeniz foku için de geçerli oldu¤unu fark etmiﬂ. Bundan sonra da çal›ﬂmalar›n› bu alanda yo¤unlaﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂ. Asl›nda, Akdeniz fokunun korunmas›yla yaln›zca fok
de¤il, bölgenin jeolojik yap›s›, di¤er fauna ve
flora elementleri, bal›kç›l›k gibi birçok etken de
korunur. Böylece Akdeniz foku da yabani yaﬂam›n› sürdürebilir. Zaten, fok yabani yaﬂam›n›
sürdürebildi¤i sürece o bölgede ekosistemin bozulmam›ﬂ oldu¤unu anlayabiliriz. Akdeniz fokunu koruma çal›ﬂmalar›n›n da temelinde bu düﬂünce var. Koruma program›n›n en önemli sonucu, Bozyaz›’da (Mersin) bir bölgenin bal›kç›l›¤a
kapal› alan olarak belirlenmesi. Belirlenen alanda hiçbir bal›kç› avlanm›yor. Bal›klar da o bölgede üreme ve bar›nma etkinliklerini gerçekleﬂtirebiliyorlar. Böylece hem Akdeniz foku buradan beslenebiliyor, hem de k›y› bal›kç›lar› yak›n
bölgelerden avlanabiliyorlar. Koruma alan› çal›ﬂ-

malar›nda, bölgenin ekosisteminin nas›l çal›ﬂt›¤›n› (girdileri, ç›kt›lar› neler) çok iyi bilmek, çal›ﬂman›n temeli. Gücü’nün bir di¤er çal›ﬂmas› da
K›z›ldeniz’den gelen göçmen türler üzerine.
Bunlar›n yaﬂad›¤› yerlerde yapt›¤› çal›ﬂmalarda,
posidonia denilen deniz çay›r›n›n ekosistemin iﬂleyiﬂine çok büyük etkisi oldu¤unu düﬂünüyor.
Posidonian›n yaﬂad›¤› ekosistemle, yaﬂamad›¤›
ekosistem çok farkl›. K›z›ldeniz göçmeni türler,
posidonialar›n bulundu¤u yerlerde ya çok az yay›l›yorya da hiç yay›l›m göstermiyorlar. Posidonialar da bir bak›ma bunlar› durduruyor gibi.
Bundan dolay› göçmen türlerin ülkemize ilk girdi¤i yer olan Do¤u Akdeniz’de bir çal›ﬂma baﬂlatm›ﬂlar. Bu bölgede posidonia yaﬂamad›¤›ndan
bölgeye bir miktar posidonia ekimi yap›lm›ﬂ ve
sonuçlar beklenmeye baﬂlanm›ﬂ. Ziyaretimizden
hemen önce, posidonialar›n yanl›ﬂl›kla yerlerinden ç›kar›ld›¤›n› ö¤renmiﬂler. Yeniden ekim yapmak için haz›rl›klara hemen baﬂlam›ﬂlar. Posidonialar, bulunduklar› yerlerdeki gibi göçmen türler üzerinde bu bölgede de durdurucu bir etki
yarat›rsa, bunlar›n h›zl› yay›lmas›n›n da önüne
geçilebilece¤i düﬂünülüyor.

oppler cihaz›yla, 250 m derinli¤e kadar olan ak›nt› h›z› profilleri, seyir halinde ya da istasyondayken ölçülebiliyor. Besin tuzlar›n›n ölçümünde, dört
kanall› oto-analizör, organik karbon
ölçümlerinde TOC ya da DOC analizörü, oksijen ölçümlerinde de Winkler

titrasyon sistemi kullan›lyor. Bal›k
stoku araﬂt›rmalar› için hidroaksustik
sistemler, trol a¤› ve vinci de bulunuyor. Deniz jeolojisi ve jeofizi¤i çal›ﬂmalar› için yanal taramal› sonar, uniboom s›¤ sismik sistem, a¤›rl›kl› sonda ve kepçeli taban örnekleyicisi bu-

‹stilac› Türler
Doç. Dr. Ahmet K›deyﬂ bentik organizmalar,
planktonlar, istilac› türler ve bunlar›n etkileri
üzerine araﬂt›rmalar yap›yor. Üzerine yo¤unlaﬂt›¤› konu da Amerika sahillerinden gelen Mnemiopsis sp. denen tarakl› hayvan. Bu canl›, ilk geldi¤i y›llarda, Karadeniz bal›kç›l›¤›na, özellikle
hamsi populasyonuna çok zarar vermiﬂti. En büyük özelli¤i çok h›zl› ço¤alabilmesi. Hermafrodit
(hem diﬂi, hem erkek özelli¤i) olan bu canl›n›n
tek bir bireyinden bile binlerce birey oluﬂabilir.
1989’da bunun Karadeniz’deki biyomas› 1 milyar ton olarak hesaplanm›ﬂ. Karadeniz’deki toplam bal›k miktar›ysa 1/2 milyon ton. K›deyﬂ,
hamsi stokunun azalmas›n›n temel nedeninin
Mnemiopsis oldu¤unu söylüyor. Çünkü bu canl›lar hamsinin besini olan zooplanktonlarla besleniyorlar. Zooplanktonlar›n besin zincirindeki yerleri de çok önemli. Bunlar ortadan kalk›nca fitopB‹L‹M ve TEKN‹K 64 Nisan 2005

Uydular Yard›m›yla
Plankton Çal›ﬂmalar›

lanktonlar›n say›s› çok art›yor ve ötrofikasyon denen besin kirlili¤i oluﬂuyor. Mnemiopsis’in etkisinin azalmas›, d›ﬂar›dan gelen baﬂka bir tarakl›
hayvan, Beroe ovata sayesinde olmuﬂ. Bunlar,
yaln›zca Mnemiopsis’in yumurta ve larvalar›yla
beslendiklerinden Mnemiopsis populasyonunu
neredeyse bitirecek düzeye indirmiﬂler. Son dönemlerdeyse deney için arand›¤›nda bile Mnemiopsis bulunam›yor. Yaln›zca, y›l›n belirli bir döneminde görülüyor. Sonra, hemen Beroe de ortaya
ç›k›yor. Bir ay sonra, ilk olarak Mnemiopsis, sonra da Beroe ortadan kayboluyor. Ekosistemin
dengesi ﬂu anda kurulmuﬂ durumda. K›deyﬂ, son
4-5 y›ld›r Hazar Denizi üzerinde de çal›ﬂmalar yap›yor. Nedeni de Mnemiopsis’in Hazar Denizi’ne,
Karadeniz’e geldi¤i gibi, gemilerin balast suyuyla gelmiﬂ olmas›. Mnemiopsis, burada Karadeniz’e yapt›¤›nda daha fazla tahribat yapm›ﬂ ve
yapmaya da devam ediyor. Hazar Denizi’nde eko-

lunuyor. Deniz taban› çal›ﬂmalar›nda
kullan›lan bir tane kameral› sualt› robotu da var. K›y› araﬂt›rmalar›ndaysa
R/V Lamas ve R/V Erdemli isimli 16
metre boyunda iki tane araﬂt›rma gemisi var. Enstitüde lisansüstü çal›ﬂma
yapan tüm ö¤renciler belirli dönemlerde gemideki çal›ﬂmalara kat›l›yorlar. Enstitünün, kendine ait araﬂt›rma
gemilerinin bar›nabilece¤i küçük bir
liman› da var. D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda
enstitünün olanaklar› iyi gibi görünüyor. Gerçekten de ülkemiz koﬂullar›nda iyi durumda. Ancak uluslararas›
platforma ç›kt›¤›nda olanaklar›n yetersiz oldu¤u hemen görülüyor. Bir
araﬂt›rmada yurtd›ﬂ›nda A grubu bir
bilimsel dergide yay›n yapmak için
enstitü yaklaﬂ›k 25 bin dolar harc›yor.
Ancak, yurt d›ﬂ›ndaki benzer bir çal›ﬂma için 250 bin dolar harcan›yor. Buradan anl›yoruz ki yap›lan çal›ﬂmalar
için müthiﬂ bir özveri ve istek gerekiyor. Enstitüdeki araﬂt›rmalar› inceledikten sonra da bunun araﬂt›rmac›larda zaten oldu¤unu görebiliyoruz.
Bülent Gözcelio¤lu
nomik de¤eri çok fazla olan mersin bal›klar›, yerel bir bal›k türü olan kilka (Clupeonella sp) yumurtalar› ve zooplanktonlara çok zarar vermiﬂ.
K›deyﬂ’e göre, çevre sorunlar› içinde en büyük
olan›, Hazar Denizi’nde Mnemiopsis’in varl›¤›.
Büyük olmas›n›n nedeni Hazar’›n kapal› bir deniz
olmas›. Bu sorunu çözmek için çeﬂitli ülkelerden
bilimadamlar› bir araya gelmiﬂ. Proje liderli¤ini
K›deyﬂ’in yapt›¤› bu ekip, Mnemiopsis’in Karadeniz’de etkisini azaltan Beroe’yi buraya taﬂ›may›
önermiﬂ. Normalde bu bir türü bir yere taﬂ›mak
çok riskli. Ancak, buras› için koﬂullar uygun. Proje için tüm haz›rl›klar yap›lm›ﬂ ve resmi onay bekleniyor.

