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ÖNSÖZ 

Bilinç; insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma,  algılama, kavrama, 

fark etme yeteneğidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere elbette bilinç için belli 

bir derecede bilgi ve insani yetenekler gerekmektedir, Ancak, bilinç hali tek 

başına eksik olup, vicdan sözcüğüyle birlikte daha güzel bir anlam taşır. Zira 

her bilgili kişi bilinç halini her zaman bilgileriyle birlikte taşıyamıyor. Aklın 

ve bilginin istismar edilerek kötü kullanımı sonucu oluşabilecek tehlikelerin 

önüne geçebilmek, dünyanın yaşanabilir bir yer olarak kalmasını 

sağlayabilmek için en önemli insani güç vicdandır. Dolayısıyla bilinç için, 

bilgi ve yeteneklerin vicdanlı uyanışı, bilinçlilik durumu için ise vicdan ile 

birlikte oluşan bilginin dışavurumudur denilebilir. Bugün galiba en büyük 

ihtiyacımız da bu bilinçlilik halidir. 

Bu açıdan bakıldığında, doğal kaynaklarımızın da bilinçli kullanımı için 

mevcut su avcılarımıza bu bilinci vermek ve vicdanlı bir bilgiye sahip gelecek 

nesiller yetiştirmek amacıyla kaynak eserler yazarak eğitimleri için temel 

atmak büyük önem taşımaktadır. 

Bu kitapta; Bingöl ili su ürünleri potansiyeli, mevcut balık türlerinin 

özellikleri/tanı anahtarı ve avlanma kuralları (avlama boyu,  avlanma zamanı, 

avlanması yasak türler vb.) gibi detaylı bilgilerin yanı sıra  “Yasadışı – 

Kayıtdışı - Kuraldışı (YKK) Balıkçılık ve Zararları”, “ Av Araçlarının 

Kaybolma Nedenleri”, “Hayalet Avcılık ve zararları”, “Hayalet Avcılığın 

Zararını Azaltmak İçin Gereken Tedbirler” ve “Sürdürülebilir Balık Avcılığı İçin 

Yapılması Gerekenler” gibi başlıklar altında mevcut kaynakların vicdanı 

içeren bilinçli kullanımını sağlayacak tavsiyelerde de bulunulmaktadır. 
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Söz konusu kitabımızın; mevcut avcılarımız için su ürünleri  kaynaklarımızın 

korunarak kullanılması, yani su ürünlerimizin neslini tehlikeye atmaksızın 

gelecek yıllarda da avlanılabilmesini sağlayacak bilincin kazandırılması, 

gelecek nesillerin eğitimi için ise ilköğretim de dahil olmak üzere daha 

sonraki eğitim-öğretim sürelerince doğal su ürünleri kaynaklarımızın bilinçli 

kullanımı açısından faydalanılabilecek iyi bir kaynak olmasını umuyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUPINAR 

Prof. Dr. Mustafa KOYUN 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde su ürünleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre %33.1 artarak 

836 bin 524 ton olarak gerçekleşmiştir. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 

463 bin 168 ton (toplam üretimin %47.5’i) olurken, yetiştiricilik üretimi ise 

373 bin 356 ton ( %18.7) olarak gerçekleşmiştir Üretimin sadece %3.8'ini 

avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri oluşturmaktadır (Şekil 1) (TUİK, 

2020). Şekil 1’de de görüleceği gibi istatistiklerdeki dalgalanmanın en büyük 

sebebi avcılık miktarlarındaki değişikliklerdir. 

 

Şekil 1. Su ürünleri üretimi, 2010-2019 (1000 ton) (TUİK, 2020). 

 
Zengin su potansiyeline rağmen, Bingöl İlinde maalesef kültürü yapılan ve 

avlanan balık miktarı henüz arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır. Avlanan balık 

miktarı çok düşük olup 2021 yılı itibariyle sadece 50 ton/yıl civarındadır. 

Türlere göre avlanan miktarlara bakıldığında ise, daha çok siraz, karabalık ve 

sazan avcılığı yapılmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1: Bingöl İlinde türlere göre ticari balık avcılığı miktarları (TUİK, 

2020). 
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Alabalık 1 1 - - - 2 1 1 1 1 2 2 3 15 

Karabalık 3 - - - - 15 12 9 8 10 8 7 8 80 

Kefal - - - - - 6 4 7 5 5 4 4 3 38 

Kızılkanat - - - - - 2 2 2 1 1 1 1 1 11 

Sazan 47 48 39 48 37 35 30 30 25 15 12 10 8 384 

Siraz - - - - 11 6,5 7,9 10 10 10 8 6 8 77,4 

Diğer 7 4 2 2 2 5 4 7 5 5 4 4 6 57 

Toplam 58 53 41 50 54 83 71 66 55 47 39 34 37 688 

 

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; Ülkemizin biyolojik zenginliklerinden 

olan tatlısu faunası, usulsüz yöntemlerle (dinamit, elektrik şoku, sönmemiş 

kireç, zehirleme) zamansız, aşırı ve üreme periyoduna dayalı avcılık, tatlısu 

kaynaklarına predatör balıkların aşılanması, çevre kirliliği ve barajların 

mevzuata uygun yapılmaması gibi faktörlerden dolayı yıllar itibariyle sürekli 

değişime uğramaktadır. Bunun sonucunda, bir yandan endemik türlerimiz 

yok olurken, bir yandan da işgalci türler belirmiştir. Özellikle göç yolları 

bırakılmayan barajlar, balık göçlerini engellemekte ve egzotik türlerin 

azalmasına ya da tamamen kaybolmasına sebep olmakta ve önceden var olup, 

sonraki yıllarda aynı habitat ta görülmemesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, 

özellikle sürdürülebilir balıkçılık faaliyetleri için su kaynaklarımızın 

biyolojik çeşitliliğinin bilinmesi ve elimizdeki bilgilerin sürekli 

güncellenmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. 
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Son yıllarda ülkemizde çok sayıda barajın da yapılmasıyla balıkçılık 

faaliyetlerinde artışlar olmasına rağmen Bakanlık İl ve İlçe 

Müdürlüklerindeki Su Ürünleri Mühendisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi 

vb. gibi uzman elemanların sayısı yetersizdir. Dolayısıyla, verilerin 

toplanmasında, analizlerin yapılmasında, kiralamalarda,  yatırımcıyı 

yönlendirme ve desteklemelerde aksaklıklar yaşanmakta veya işler istenildiği 

kadar hızlı yürütülememektedir. 

Bununla birlikte, su kaynaklarındaki balık miktarının sürdürülebilirliğini 

devam ettirebilmek amacıyla, Bakanlık tarafından Bingöl’de yapılan 

balıklandırma çalışmaları ise devam etmektedir. Elbette, populasyonların 

korunması ve sürdürülebilir balık avcılığı için balıklandırma çalışmalarının 

yanında mevzuata aykırı balıkçılık yapanlara cezai müeyyideler de 

uygulanmaktadır (URL 1). Ancak su kaynaklarının balıklandırılması, baraj 

göllerinin yetiştiriciliğe açılması, kontrol edilmesi vb. gibi faaliyetlerin 

noksansız yürütülebilmesi için ilgili bakanlığın İl ve İlçe Müdürlüklerinde 

konusunda uzman daha fazla elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 
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2. BINGÖL İLI SU ÜRÜNLERI POTANSIYELI 

 
2.1. Akarsu, Baraj, Gölet ve Sulama Tesisleri Varlığı 

 
Yapımı devam eden ve yapılması planlanan baraj ve sulama amaçlı göller 

hariç, Türkiye dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal 

göl, 600 kadar baraj gölü ve oldukça fazla sayıda akarsulara sahiptir. 

Bölgemizde ise, ikinci bir “Göller Bölgesi” haline gelen Adıyaman, Malatya, 

Tunceli ve Elazığ illeri ile yeni yapılması planlanan baraj gölleriyle birlikte 

Bingöl ili de zengin tatlısu kaynaklarına sahiptirler. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli su kaynağı olan Fırat Nehrinin iki kolunu 

oluşturan Murat Nehri ve Peri Suyu Bingöl sınırları içinde bulunmaktadır. 

Bingöl'ün en önemli akarsuyu olan Murat Nehri’nin genişliği zaman zaman 

70 m’yi bulmakta ve ilin güney kesiminde doğu-batı doğrultusunda 

akmaktadır. Göynük Çayı, Yiğitler Deresi, Kılıç dere ve Ardıçlı dere Nehrin 

başlıca kollarındandır. Tablo 2’de Bingöl ilinde bulunan akarsuların 

uzunlukları, debileri ve yüzey alanları verilmiştir. 

Tablo 2: Bingöl ilinde bulunan akarsular *(DSİ, 2008). 
 

 

Akarsu Adı 

Toplam 

Uzunluk 

(km) 

Bingöl’deki 

Uzun. 

 (km) 

Debisi 

(m3/sn) 

İl sınırları içinde 

Başlangıç ve Bitiş 

yeri 

Kolu 

Olduğu 

Akarsu 

Yüzey 

Alanı 

(ha) 

Murat 

Nehri 
1263 96 244.860 Dersar – Yumaklı Fırat 638 

Peri Suyu 258 112 63.749 
Hasarkömü – 

Çayağzı 
Fırat 510 

Göynük 

Çayı 
95 95 31.176 

Kargapazarı – 
Garip 

Murat 212 

Gayt Çayı 60 60 5.000 Başköy – Sarıçiçek Göynük - 

*İldeki Yer altı Suyu rezervi 11,6 hm3/Yıl’dır. 
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İl sınırları içerisinde çok sayıda irili ufaklı çok sayıda doğal göl de 

bulunmaktadır. Bunlar dağlık alanların yüksek yerlerinde meydana gelen 

buzul gölleridir. Bunlardan en önemlisi Bahri Gölü'dür. Başlıca göller Tablo 

3’te verilmiştir. 

Tablo 3: Bingöl ilinde bulunan doğal göl ve göletler (DSİ, 2008). 
Gölün Adı Yüz ölçümü (km2) İl İçinde Kalan Kısmın 

Yüzölçümü (km2) 

Denizden 

Yüksekliği (m) 

Bahri 0.100 0.100 1978 

İbrahimağa 0.050 0.050 1850 

Hasan 0.012 0.012 1693 

Katır 0.010 0.010 1538 

Turna 0.007 0.007 2462 

Deniz 0.006 0.006 1468 

Sülüklü 0.006 0.006 1025 

Kırmızı 0.004 0.004 2048 

Kört 0.003 0.003 1467 

Sülük 0.003 0.003 1893 

 
Ayrıca, Bingöl ilinde DSİ’nin kontrolünde bulunan çalışır durumdaki ve inşa 

halindeki barajlar, hidroelektrik santralleri (Tablo 4) ve bunların yanında, çok 

sayıda çalışır durumda ve inşa halindeki taşkın koruma, erozyon ve rusubat 

kontrol tesisleri mevcuttur. Bununla birlikte, baraj ve HES inşaatlarının 

yapılması ve su tutmaya başlamasıyla akarsu ekosistemle- rinin flora ve 

faunasında büyük değişimler yaşanması kaçınılmazdır. Bu tip inşaatların 

yapılması sonucu, akarsu rejimi değişmekte, mevcut akarsu yatağından daha 

az su akışıyla başta balıklar olmak üzere besin zincirine bağlı olarak suda 

yaşayan birçok sucul canlı özellikle de balıkların temel besinini oluşturan 

zooplanktonik organizmalar olumsuz etkilenmekte, dolayısıyla sucul 

ortamdaki biyolojik çeşitlilik büyük zarar görmektedir. Hatta bazı türlerin 

neslinin tükenmesiyle karşı karşıya kalınabilmektedir. 
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Tablo 4. Bingöl İli işletmedeki ve inşa halindeki barajlar, göletler ve sulama 

tesisleri (Özel sektöre ait 2 adet barajı hariç) (DSİ, 2021). 

 
İŞLETMEDEKİ TESİSLER İNŞA HALİNDEKİ TESİSLER 

 
İşin Adı 

İnşaata 

Başlanan 

Yıl 

 

İşletmeye 

Alındığı Yıl 

 
İşin Adı 

İnşaata 

Başlanan 

Yıl 

 

İşletmeye 

Alındığı Yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barajlar 

Özlüce barajı 
 
 

1985 

 
 

2000 

Bingöl Merkez 

Göltepesi 15 

Temmuz 

Şehitler B. 

 
 

2014 

 
 

2018 

Gayt Barajı 
 

1986 

 

1991 
Bingöl Merkez 

Yamaç B. 

 

2015 

 

2019 

Genç Çaytepe b. 2017 2017 
   

Genç Servi b. 2013 2017 
   

Gülbahar b. 1996 2014 
   

Kığı Barajı 1998 2017 
   

Solhan 

Şimşirpınarı b. 

 

2014 

 

2017 

   

 

Göletler 

Merkez Ilıcalar G. 2016 2017 
   

Karlıova Kale G. 2011 2015 
   

 

 

 

 

 
 

Sulama 

Tesisleri 

Gayt Sağ Sahil Üst 

Kotları Sulaması 

  
2008 

Ilıcalar Göleti 

Sul. 

 
2017 

 

Karlıova Kale 
Göleti S. 

  
2017 

Mrk. Göltepesi 
15 Tem. Şeh.S. 

 
2018 

 

Kiğı Adaklı 

Sulaması 

  

2014 
Gözeler Sul. 

 

2014 

 

Solhan Şimşirpınar 

Barajı Sulaması 

  

2017 
Yedisu 

Regülatörü 

 

2017 

 

   
Genç Sul. 2017 
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2.2. Bingöl İli Balık Türleri 

 
Türkiye tatlı su balık faunası üzerinde şimdiye kadar gerek yerli ve gerekse 

yabancı araştırmacılar tarafından yapılmış birçok çalışmalar bulunmakla 

beraber, bu çalışmaların pek azı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tatlısu 

balıklarını kapsamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

yapılan önemli çalışmalar 1940’lı yıllardan sonra başlamış olup; Sözer 

(1941), Hazar Gölü’nden toplanan Cyprinodontidae familyasına dâhil yeni bir 

cins ve tür (Kosswigichthys asquamatus) tayin etmiş; Battalgil (1944), Hazar 

Gölü’nden (Elazığ) toplanılmış Cyprinidae familyasına ait üç yeni tür ile bir 

yeni alttür tespit etmiş; Kuru (1971 ve 1975) Dicle ve Fırat havzasında 32 tür 

ve alttür belirlemişler; Kelle (1978), “Dicle Nehri ve Kollarında Yaşayan 

Balıklar Üzerinde Sistematik ve Ekolojik Araştırmalar” yapmış; Kuru (1971), 

Hazar Gölü’nde 5 tür tespit etmiş; Ekingen ve Sarıeyyüpoğlu (1981), Keban 

Baraj gölünde Barbus pelebejus escherichi, Barbus capito pectoralis ve 

Alburnus bipunctatus gibi türler de dâhil olmak üzere 6 familyaya ait 22 tür 

olarak, Hazar Gölü balık faunasını ise Alburnus heckeli, Capoeta capoeta 

umbla, Orthrias angorae eregliensis, Cyprinus carpio ve Kosswigichthys 

asquamatus türleri oluşturduğu tespit etmişler; Çolak (1982), Bogutskaya 

(2003) ile Yıldırım ve ark. (2011) Keban Baraj Gölü’nde bulunan balık 

türleri”ni araştırmış olup, 7 familyaya ait Barbatula tigris ve Nemacheilus 

İnsignis vb.gibi türler de dahil 28 tür tespit etmişler; Ekingen ve Erbucan 

(1993), Elazığ yöresi balıkları tanı anahtarını hazırlamışlar; Geldiay ve Balık 

(1988) sınırlı sayıda balık üzerinde Murat Nehri balık faunası çalışmışlar; 

Ünlü (1999), Cyprinion macrostomus ve C. 
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kais’in taksonomisi ve dağılışı üzerinde çalışmışlar; Çiçek ve ark. (2015) ise, 

Türkiye tatlısu balıkları listesini revize etmişlerdir. 

 

Yapılan çalışmalara rağmen, bazı familyaların genus ve türleri üzerindeki 

tartışmalar hala devam etmekte olup, bir çok tür daha önce bilinenden farklı 

bir genusa dahil edilmektedir. Örneğin, Nemacheilus angorae türünün Aras 

Irmağındaki lokal tipi Banarescu ve ark. (1978) tarafından Orthrias angorae 

araxensis olarak adlandırılmıştır. Bănărescu ve Nalbant (1966), Orumiyeh 

Gölü’nden temin ettikleri örnekleri Nemacheilus (=Oxynoemacheilus) persa 

(qv) olarak tanımlar. Fakat Abdurakhmanov (1962) ve Saadati (1977) onları 

B. angorae’ye yakın bulur. Aynı araştırmacılar, B. angorae araxensis türünün 

B. angorae angorae’den daha koyu renkli olup, herhangi bir şerite sahip 

olmadığını belirtmişlerdir. 

 

Murat Nehri’nin Bingöl ili sınırları içerisinde en son ve en kapsamlı çalışma 

ise Ulupınar ve ark. (2014) tarfından yapılmış olup, 6 familyaya ait 26 takson 

tespit etmişlerdir. Ancak, Fırat nehri balık türlerinden olmasına rağmen, zaten 

IUCN verilerine göre de nesli kritik derecesinde tehlike altındaki türler 

arasında olan Luciobarbus subquincunciatus (Coad, 2009) (Şekil 1) türüne 

Bingöl ili sınırları içerisinde kalan Murat Nehri ve kollarında yapılan bu son 

çalışmada tespit edilememiştir. 

Görüleceği gibi, bu bölgedeki balıkların morfolojik karakterlerine bakılarak 

yapılan sistematik çalışmalarda tartışmalı hususlar bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, bu tip çalışmaların yapılmasında ve sürekliliğinde büyük zaruret 

bulunmakta, hatta bu çalışmaların moleküler teknikler ve karyotip 

çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. 
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Şekil 2. Luciobarbus subquincunciatus (Coad, 2009) (komando balığı). 

 

 

Mevcut veriler ışığında, tümü Teleostei Superordosuna dâhil olan Bingöl 

akarsularında mevcut balık türlerinin morfolojik özellikleri, yaşam şekilleri 

ve yaşadıkları sucul bölgeler aşağıda sistematik bütünlük içerisinde aşağıda 

verilmiştir. 
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2.2.1. Order: SYNBRANİİFORMES 

 

 
2.2.1.1. Familya : Mastacembelidae 

 

 
2.2.1.1.1. Dikenli Yılan Balığı (Spiny Eel) (Şekil 3) 

 

Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solander, 1794) 

a)  

b) c) d) 

Şekil 3.a) Mastacembelus mastacembelus (Bank & Solander, 1794)’un dış 

morfolojisi, b) ağız yapısı, c) dorsal yüzgeçlerinin ön kısmında serbest 

dikenler ve c) iç organları. 

 

 

Diagnostik Özellikler: D XXXII-XXXIV (XXXIII), 73-83; A III, 76-82; 

 
P 20-22 

 
Kuru (1975)’e göre, Dicle- Fırat bölgesi ve Güney ve Güneydoğu Asya’nın 

acı ve tatlı sularında yaşayan ve “Dikenli Yılan Balıkları” da denilen 

Mastacembelidae familyası üyelerinin özellikleri; Ağız ve solungaç yapısı, 

ventral yüzgeçlerin bulunmaması, iç organlarının anatomisi, yaşayış tarzları 

ve bütün davranışları yılan balıklarına benzemesine rağmen, dorsal 

yüzgeçlerinin ön kısmında serbest dikenlerin bulunmasıdır. 
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Bu türün sırt yüzgecinin önünde, birbirinden bağımsız 32-34 adet, anal 

yüzgecin önünde ise 3 adet sivri dikenleri, 2 adet plorik uzantıları ve tek loplu 

basit bir hava keseciği vardır. Dorsal, anal ve kaudal yüzgeçler birleşmiştir. 

Burun uzun ve esnektir. Üst çene alt çeneden uzundur ve uç kısmı hortum 

şeklinde uzayarak çatallaşmıştır. Alt çene ise çok az hareketlidir. Bıyık 

yoktur. Periton siyah, bağırsaklar kısadır. 

 

Vücutta baştan kuyruğa kadar açık kahverengi zemin üzerinde dorso-ventral 

uzanan 18-22 civarında siyahımsı geniş bantlar bulunur (açıklı-koyulu hatlar 

hemen hemen aynı genişlikte veya açık hatlar daha geniştir). 

 

Vücut ince uzun yapılı olup, max. vücut yüksekliği, standart boyun 13-14’te 

biridir. Genellikle vejetasyonu bol olan çamurlu, kumlu zeminler üzerinde 

yaşarlar. Gündüzleri, Murat Nehri’nin geniş ve az akıntılı olduğu yerlerinde, 

bolca bulunan bitkiler arasına saklanır veya dip çamurları içine gömülürler, 

geceleri ise yuvalarından çıkarak beslenirler. Boyu 120 cm kadar 

olabilmektedir. 50 cm’den küçüklerin avlanılması önerilmez. 
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2.2.2. Order : SİLURIFORMES 

 

 
2.2.2.1. Familya : Bagridae 

 

 
2.2.2.1.1. Kedi Balığı (Cat fish) (Şekil 4) 

Mystus pelusius (Solander, 1794) 

 

a)  

b) 

Şekil 4. a) Mystus pelusius (Solander, 1794) dış morfolojisi ve b) çizimi. 

 
Diagnostik Özellikler: D I-II, 7-8; A I-II, 6-10; P I-II, 5-8; V I, 5-7 

Sol.yay.dik.: 10 -14 

Pulsuz olup, vücut hafifçe yanlardan, baş ise dorso-ventral olarak basıktır. 

Gözler büyük ve yanlarda, sırta yakındır. Ağız kısmen ventral olup, çenelerde 

gayet iyi gelişmiş maksil ve vomer dişleri bulunur. Üç çift bıyık vardır. En 

uzun bıyık çifti geriye doğru yatırıldığında ventral yüzgeçlerin 
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başlangıcını geçer. Ancak, burun deliğinin hemen yanında bıyığı andıran iki 

uzantı daha bulunur. Sırt yüzgecinde iyi gelişmiş ve kısa olan 1-2 adet diken 

ışın ve 7-8 adet dallanmış ışın vardır. Sırt ve göğüs yüzgeçlerinin ilk ışınları 

kemikleşmiş olup, testere şeklinde dişler bulunur. Dorsal yüzgecin biraz 

gerisinden kuyruk yüzgecinin yakınına kadar devam eden, büyükçe bir yağ 

yüzgecine sahiptir. Ventral yüzgeçler dorsal yüzgecin gerisinden başlar. Hava 

keseleri büyük ve serbesttir. 

Açık zeytin yeşili ve kısmen esmerimsi olup, yan tarafında birbirlerine paralel 

olarak uzanan, biri yan hat üstünde, diğeri altında, üçüncüsü de yan 

hatboyunca uzanan üç adet açık renk bant bulunur. 

Max. vücut yüksekliği standart boyun 5-6’da biri kardır. Uzunluğu 25 cm 

kadardır. Yan kollarda hiç rastlanmayan bu türe, Murat Nehri’nin yavaş akan, 

geniş ve derin, çakıllı ve kıyıya yakın bol bitkili alanlarında, Keban Baraj 

Gölü’ne yakın bölgelerinde rastlanmaktadır. Çok az sayıda olup, ekonomik 

değildir. 17 cm’den küçüklerin avlanılması önerilmez. 
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2.2.3. Order : CYPRİNİFORMES 

 
2.2.3.1. Familya : Cyprinidae 

 
Bu familyanın Türkiye’de 30 cins ve 78 kadar tür ve alttürü yaşamaktadır 

(Geldiay ve Balık, 2007). Bu familyanın Güneybatı Asya cyprinid türleri için 

kullanılan Varicorhinus (Rüppell, 1836) genusu, Capoeta (Valenciennes, 

1842)’nin sinonimidir (Karaman, 1969 ve URL3). Capoeta genusu üyeleri 

ise; sırt yüzgecinin en sondaki sert ışını denticulatedir (düzgün değildir); dar, 

rostrumun en üst kenarının sadece küçük bir kısmını çevreleyen lachrymal 

kemiğine sahiptir; yandan basık, orta uzunlukta bir boydadır; küçük ve orta 

büyüklükte pullara; yanal çizgide 37-99 adet pula ve anal yüzgeç tabanında 

pullara sahiptirler. Daha çok ılık suları sevdiklerinden soğuk kaynak suları ve 

yüksek rakımlı dağ sularında daha az miktarda bulunurlar. 

2.2.3.1.1. Siraz balığı (Zerde) ( Şekil 5) 

Capoeta umbla (Heckel, 1843) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
 

 

 

 

 

 

b) 

              Şekil 5. a) Capoeta umbla (Heckel, 1843) dış morfolojisi, b) iç organları,  

                 c) C. Tinca’da iki çift bıyık (üstte), C. Umbla’da bir çift bıyık (altta). 

Diagnostik Özellikler: D III, 10; A III, 5; P I,17; V I-III, 5-8 

c) 
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                                       L. trans. : 20-21/11-23 L. lateral: 77-91 

                                      Sol. yay. dik. : 17-20 Farinks dişleri : 4.3.2-2.3.4 

 

Vücut az çok silindirik yapıda, kısmen yanlardan basık olup vücut gayet küçük pullarla 

örtülüdür Dorsal yüzgecin 3. basit ışını az gelişmiş, esnek olup, arka kenarında dişçikler 

mevcuttur. Vücut üzerinde siyah noktalar bulunmaz. Burun küt olup, ağız büyük ve 

enine yarıklıdır. Operkulumun altında ve 4. solungaç yaylarının gerisindeki farinks 

dişleri kaşık şeklinde, kesik uçludur. Omur şeridinin ilk 4 omuru birbiriyle kaynaşarak 

Weber cihazını oluşturular ve mide civarında plorik çekumlar bulunmaz. Dudaklar 

boynuzsu sert bir deri ile örtülüdür. Ağız köşelerinde bir çift küçük bıyık vardır. 

Peritonu siyah olup, çok uzun ve sarmal bağırsaklara sahiptir. Ağız köşelerinde bir çift 

küçük bıyık vardır. farinks dişleri kaşık şeklinde, kesik uçlu ve 3 sıra halindedir.  

Renk sırtta koyu esmer, yanlarda kahverengi sarı olup, karın bölgesi ise genellikle kirli 

beyaz görünümdedir. (Geldiay ve Balık, 2007). 

Uzunluğu 45 cm kadar olabilir. Standart boy, max. vücut yüksekliğinin 4.4 katıdır.

 20 cm’den küçüklerin avlanılması önerilmez. 
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2.2.3.1.2. Karabalık (Trout barb, milk fish, Longspine scraper) 

(Şekil 6) Capoeta trutta (Heckel, 1843) 

a)  

 
b) 

Şekil 6.a) Capoeta trutta (Heckel, 1843)’in dış morfolojisi v b) çizim 

 

Diagnostik Özellik.: D III-IV, 7-9 (8); A II-III, 5-9; P I-II, 12-14; V I, 7-8 

L. lateral: 74–88 (68-90) L.trans.: 15-18/10-17  Sol. yay. dik.: 18-25 (alt 

kolda) Farinks dişleri: 2.3.4-4.3.2 Toplam omur sayısı: 43-46 

Dorsal yüzgecin sonuncu (3.) sert ışınının çok fazla gelişmiş olması 

(kemikleşmiş ve arka kenarı boyunca çok kuvvetli 23-31 adet dişler taşması, 

baştan daha uzun olup, yumuşak ışınların yaklaşık 2 katı kadar olması) bu 

türü diğerlerinden kolaylıkla ayırır. Vücut yanlardan yassılaşmış ve yüksek 

yapılıdır. Küçük pullu ve enine ağızlıdır. Göz portakal rengi, çoğunlukla 

gümüşi. peritoneum ise koyu kahverengi- siyahtır. Ağız küçük ve ventral 
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konumda olup, köşelerinde bir çift (göz çapından kısa) bıyık vardır. Burun 

sivri olup, renk gri kahverengidir. Pelvik yüzgecin tabanında aksiller pul 

vardır. Kuyruk yüzgeci derin çatallı olup lopları sivridir. Dorsalin önündeki 

sırt bölgesinde pulsuz bir karina vardır. Farinks dişlerinin ucu geniş kaşık 

şeklindedir. Bağırsak çok sayıda ön ve arka lopları ile uzun bir yapı gösterir. 

Peritoneum is koyu kahverenginden siyaha doğru bir renge sahiptir. Dicle 

Nehri'nde yaşayan balıklarda 2n = 150 (muhtemelen hexaploid)’dir. Karyotip 

35 meta-submetasentrik kromozom ve 40 çift subtelo-akrosentrik kromozom 

içermekte olup, NF = 220’dir (Kılıç, Demirok ve Ünlü, 2001). Ayrıca, bu türü 

siraz’dan ayıran en önemli özellik ise baş, gövde, dorsal yüzgeç ve bazen 

kuyruk yüzgecinde (L. Lateralin üst tarafında) düzensiz olarak dağılmış ayırt 

edilebilir küçük siyah (“c” veya “x” şeklinde) benekler bulunur. Dorsal ve 

anal yüzgeçler gri veya şeffaf olup, ventral ve ana  yüzgeç tabanları portakal 

renginden sarıya doğru bir renk alır. Standart boy, max. vücut yüksekliğinin 

3-4 katıdır. 

Bingöl akarsularında yoğun olarak mevcut olan bir türdür. Eti lezzetli 

olduğundan insan gıdası olarak kullanılan ekonomik bir tür olup, uzunluğu 

50 cm kadardır. Diatomları, yeşil algleri ve büyük miktarlarda kum tüketirler. 

Erkekler 2 yaşında ve dişiler 3 yaşında cinsi olgunluğa ulaşır. Üreme dönemi 

Nisan – Temmuz (ekseri Mayıs-Haziran) ayları arasındadır (Geldiay ve Balık, 

2007). Büyük olan bireyler sığ alanlara yumurtalarlar, küçük bireyler ise 

genellikle akarsulara kumlu zeminlere yumurtalarını bırakırlar. Nisan – 

Temmuz ayları arası tamamen yasak olmak üzere diğer aylarda 20 cm’den 

küçükler avlanılmamalıdır. 
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2.2.3.1.3. Siraz (Capoeta tinca (Heckel, 1843)) (Şekil 7) 

 

a)  

 
b) 

Şekil 7.a) Capoeta tinca (Heckel, 1843) dış morfolojisi ve b) çizimi. 

 

Diagnostik Özellikler: D III, 7 (8); A III, 5; P I, 18-19; V I- II, 8-9 

L. lateral: 64-80 L. trans. : (12) 13–15 / (9) 10–12 (13) 

Standart boy/ Baş boyu = 4,5–4,8 

 

Meristik ölçüleri: TB= 178–316 mm; SB/VY= 4,22–4,65; SB/BB= 4,51– 

4,81;   BB/GÇ=   3,84–4,39;   BB/_M=   2,18–2,53;   _M/GÇ=   1,59–1,79; 

PBU/ABU= 1,19–1,47 şeklindedir. 

 
Vücut yuvarlak, pullar nispeten küçüktür. Bıyıklar iki çifttir, önde olanlar 

gözün ön kenarına kadar ulaşmaz, arkada olanlar ise gözün gerisinden 

indirilen düşey çizgiye kadar uzanır. Sırt yüzgecinin dallanmamış en uzun 

şuasının (sonuncu basit ışınının) posterior kenarının 2/3'ünde küçük dişcikler 

vardır, uç kısmı ise ince ve çok yumuşaktır. Göğüs yüzgeçleri uzun ve hafifçe 

yuvarlaklaşmıştır. Sırt yüzgecin önünde az çok belirgin karina vardır. Ağız 
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altta ve at nalı şeklinde olup, dudaklar iyi gelişmemiştir. Gözler küçüktür ve 

burun deliklerine oldukça yakındır. Ağız köşelerinden çıkan bıyık, daima 

burun ucundan çıkan bıyıktan daha uzundur, aşağı-yukarı göz çapına eşittir. 

Yan çizginin üst kısmı siyahımsı gri, alt kısımda ise kirli- gümüşi renktedir 

(veya sarı–beyaz karışımıdır). Maksimum uzunluk 36 cm. Maksimum ağırlık 

1 kg. Üreme zamanları olan Nisan-Temmuz arasıdır ve yasak olmayan 

dönemde 20 cm’den küçük ve en fazla 1 kg avlanılabilir. 

 

2.2.3.1.4. Sazan (Common carp Mirror / Scaled carp,) (Şekil 8) 

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 

 

a)  

 

b))  

 
 

 
 

 

 

Şekil 8.a) Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) dış morfolojisi ve b) çizimi 
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Diagnostik Özel.: D II-V (III),14-23 (18-20); A II-IV (III), 3-6 (5); P II, 13- 

19; V II,7-9 (8) L. lateral: 36-39 L. trans.: 7-8 Sol. yay. dik.: 23-30 

Farinks dişleri : 1.1.3-3.1.1 

Omur sayısı: 32-39 (Weber omurları dâhil edilmediğinde daha az) 

 
Vücut az çok uzanmış ve oval şekilli olup, genellikle büyük pullarla 

örtülüdür. Standart boy, max. vücut yüksekliğinin yaklaşık 2.2 katıdır. Başı 

çıplak ve iridir. Baş uzunluğu yaklaşık vücut yüksekliğine eşit olup, 

pulsuzdur. Burun yuvarlak olup, vantuz ve rostral kapak yoktur. Ağız 

terminal olup, dudaklar iyi gelişmiş ve etlidir. Üst dudakta iki çift bıyık 

bulunur. Dorsal yüzgeç oldukça uzun, ön kısmı yüksektir. Dorsal ve anal 

yüzgeçlerin sonuncu (3.) basit ışınlarının arka kenarları testere dişi gibi 

tırtıklıdır. Anal yüzgeç kısadır. Bağırsak ise orta uzunlukta olup birkaç adet 

rulo oluşturarak uzunlamasına bir yapı göstermektedir. 

Yabani sazan tamamen pullarla kaplı olmakla beraber, özellikle pul örtüsü 

yönünden birçok varyetelere ayrılmıştır. Örneğin; vücudu tamamen iri 

pullarla örtülü olup, pektoral yüzgeçler arkaya doğru yatırıldığında dorsalin 

ön tarafını biraz geçen ve dorsal yüzgeç ile anal yüzgecin bitiş noktası aynı 

hizada olanına “Pullu sazan”; pul sayısı iyice indirgenmiş olup, dorsal 

yüzgecin etrafında, solungacın hemen arkasında ve karın bölgesinde gelişi 

güzel dağılmış iri ve parlak pulların olduğu ve vücudun büyük bölümü pulsuz 

olanına “Aynalı sazan” adı verilmektedir. Deri sazanı ise pullardan tamamen 

yoksundur. Her bir pul merkezi bir odak noktasına, dalgalı ön kenara, genç 

bireylerde ön ve arka alanlar üzerinde az sayıda radii’ye, 12- 14cm’lik 

standart uzunluğundaki balıklarda orta sayıda radii’ye sahiptir. Çok sayıda iyi 

circuli vardır ve pulun arka bölümü kabarcık benzeri yapılar içinde son bulur. 

Çok daha öndeki dişler yuvarlak bir düğme veya topuzu üstünde bile 

konkavken (içbükeyken), arka ana sıra dişleri dalgalı sırtlar (ridges) taşıyan 

yassı başları ile büyüktür. Dişilerin vücut yüksekliği ile karın-göğüs 
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yüzgeçleri arası ve karın- anüs yüzgeçleri arası mesafe erkeklere nazaran daha 

fazladır. Erkeklerde dorsal ve anal yüzgeçler daha yüksek, anal yüzgeç taban 

uzunluğu daha fazla, pektoral yüzgeç ve kuyruk yüzgeci lobları daha 

uzundur. Üreme zamanı Nisan–Haziran ayları arasındadır. Sığ sulardaki 

yumuşak bitkili alanlarda bolca bulunurlar. Durgun suları tercih edereler fakat 

orta hızda akışlı ova nehirlerinin daha aşağı seviyelerinde ve zaman zaman 

hızı 2 m/sn’yi aşan sularda da bulunur. Sık sık yosunlar üzerinde 

besleniyorken veya güneşlenirken sırt yüzgeçleri su yüzeyinde görünebilir. 

Bu tür Barbus (= Tor) grypus ile birlikte çok yaygın görülür. Avcılığı en fazla 

istismar ediedilen türlerden biri olup, 40 cm’den büyük ve en fazla 5 adet 

avlanılabilir. 

 

 

2.2.3.1.5. Tatlısu Kefali (Chub, white fish) (Şekil 9) 

Squalius cephalus (Smitt, 1895), 

(Syn. Leuciscus cephalus (Linnaeus, 1758)) 

a)  

b)  

Şekil 9.a) Squalius cephalus (Smitt, 1895) dış morfolojisi ve b) ağız yapısı. 
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Diagnostik Özellikler: D II (III), 7-9 (8); A II (III), 7-10 (8-9); P I, 15-17 

(15); V I-II, 8 L. lat.:42-48; L. trans.:7-8/3-4 Sol.yay.dik.:7-12 Farinks 

diş.:2.5-5.2; Omur sayısı:40-46 

Bogutskaya (2002), çok sayıda toplam omura (genellikle 40’dan daha fazla, 

48’e kadar) sahip olması, çoğunda duyusal sefalik gözeneklerin sayısının 

artmış olması (supraorbital kanalda 12-20’ye kadar), 4. ve 5. infraorbitallerin 

kaynaşmış ve çok genişlemiş olması, azalmış bir interorbital septumlu basık 

neurocraniuma sahip olması nedeniyle Leuciscus cephalus türünü Squalius 

genusunda yerleştirmiştir. Ünver and Erk'akan (2005) ise, bu türü Squalius 

cephalus ve Chalcalburnus (=Alburnus) chalcoides arasında bir hibrid tür 

olarak kaydetmişlerdir. Vücut kalın yapılı olup, ağız terminal konumludur. 

Çok düzgün dizilmiş ve kolay dökülen sikloit pullarla örtülüdür. Pulların 

özellikle posterior kenarları küçük noktalar şeklinde siyah pigment taneleri ile 

çevrilmiştir (Polat ve Uğurlu, 2007). Pulların merkezi ise hafif altın rengidir. 

Ağız büyük, bıyıksız, terminal konumlu ve at nalı görünümündedir. Dudaklar 

keskin kenarlı olup, keratinleşmiştir ve çok ince yapılıdır. Burun yuvarlak, 

gözler iridir. İki çift burun deliği vardır ve burun delikleri birbirine bitişiktir. 

Uçları çengel biçiminde ve içe dönük olan farinks dişlerinin içbükey kenarları 

testere şeklinde tırtıklıdır. Solungaç dikenleri kısa, kalın, seyrek dizilişli ve 

sivri uçludur. Anal yüzgecin serbest kenarı özellikle yaşlı bireylerde 

yuvarlaktır (çok hafif dışbükeyimsidir). Bağırsak uzun “s” şeklindedir. Yan 

hat tam olup, yan hat pulları ve yan hattın üzerindeki pullar arka kenar 

boyunca koyu siyaha yakın bir pigmentasyon gösterir. Pulların merkezi biraz 

altın rengidir. 
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Önde fark edilir bir siyah nokta göze çarpar. Karın bölgesi beyaza yakın bir 

görünüş kazanır. Vücut rengi genel olarak gümüşten griye doğru bir renk 

gösterir. Renk vücudun sırt kısmında koyu olup mavi–yeşil renkte metalik 

yansımalar gösterir. Operculum, bakır sarısı renklidir. Sırt ve anal yüzgeçler 

gri (biraz pembemsi) olup, sırt yüzgeci distali siyahımsıdır. Göğüs yüzgecinin 

ilk 2-3 ışını üzerinde biraz soluk gri pigment vardır. Özellikle sperm dökecek 

erkeklerde, pelvik ve anal yüzgeçlerin uçları biraz renksiz veya pembemsi 

renk gösterir. Kuyruk yüzgeci serbest kenarı (ucu) ise soluk pembeden kirli 

kırmızıya doğru bir renge sahiptir. Standart boy, max. vücut yüksekliğinin 

yaklaşık 3.9 katıdır. 

Bu tür genellikle su yüzeyine yakın, büyük gruplar halinde yaşar. Temiz ve 

hızlı akan akarsuları tercih etmesine rağmen göllere ve hatta acı sulara da 

girerler (Özdemir ve Şen 1986, Ekmekci, 1996, Türkmen ve ark 1999). 

Yumurtlama mevsimi nisan-haziran (Mayıs) ayları arasına rastlar. Bu 

mevsimde özellikle erkeklerin başları üzerinde tüberküller meydana gelir. 

Eşeysel olgunluğa 3–4 yaşlarında ulaşır. Yumurtalarını genellikle taşlar ve 

odun parçaları üzerine yapıştırır. 8-10 yaşına kadar yaşayabilir. Eti taze iken 

lezzetli fakat fazla kılçıklıdır. Anadolu’da bütün iç sularına dağılmış 

bulunmaktadır (Özdemir ve Şen 1986, Ekmekci, 1996). Gıda maddeleri; sinek 

larvaları, yumuşakçalar, kerevit, küçük balıklar ve kurbağalar gibi küçük 

organizmalar ile kabuklular, yüksek bitkiler, çift kabuklular, yüksek yapılı 

bitki parçaları, sazanların pulları, Ephemeroptera, Chironomidae, Trichoptera 

ve Paracobitis malapterura kalıntılarıdır (Abdoli, 2000). Büyük balıklar 

çoğunlukla diğer balıklarla beslenirler. Alabalık yumurta ve yavrularını da 

yerler. Cinsi olgunluğa biraz geç ulaştığı için 20 cm’den büyük ve en fazla 

1.kg avlanılabilir. 
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Genus Carassius: Eschmeyer (1990), havuz balıkları (goldfishes) olarak ta 

bilinen Carassius Nilsson, 1832 cinsi balıkların; kalın ve yandan basık 

vücutlu, dorsal ve anal yüzgeçlerin sonuncu sert ışınları ince dişli, uzun sırt 

ve kısa anal yüzgeçli, ağız küçük ve terminal, dudaklar kalın ve etli, bıyıksız, 

1 sıra olan yutak dişleri molariform fakat yandan basık, solungaç dikenleri 

çok fazla ve pullarının büyük olması ile karakterize etmektedir. 

 

2.2.3.1.6. Havuz balığı (Crucian / Prussian carp) (Şekil 10) 

Carassius gibelio (Bloch, 1782) 
 

Şekil 10. Carassius gibelio (Bloch, 1782) dış morfolojisi . 

 
 

Diagnostik Özellikler: D III, 17-20; A II-III, 6-7; P I, 10; V I, 7-8 

L.  lateral:  26-30 (31’den az)   L. trans.  : 6/5-6 Sol. yay. dik. : 37-40 

Farinks dişleri : 4-4 
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Sırt yüzgeci uzun ve konkavdır. Anal yüzgeç ise kısa olup, bu yüzgecin çok 

gelişmiş son kemiksi ışınının içe bakan tarafında 2/3’ü testere dişi şeklinde ve 

belirgin, kalan 1/3’ü ise testere dişi şeklinde az belirgin dişler bulunur. 

Terminal konumlu ve küçük olan ağız, at nalı görünümünde ve bıyık 

taşımaz.Sırt yüzgecinin 3. sert ışınının serbest kenarı üzerinde 20–34 kadar 

diş bulunur. Tek sıra olan yutak dişleri molariform, fakat yandan basık olup, 

4–4 şeklindedir. Gövdeyi kaplayan sikloit pullar iridir, kolay dökülür ve 

küçük siyah pigment taneleri taşır. Max. boy 35 cm kadardır. Pektoral yüzgeç 

arkaya doğru yatırıldığında dorsalin biraz gerisinde kalır. Birinci solungaç 

yayı üzerinde en az 33 adet diken bulunur. Solungaç dikenleri kısa, ince, çok 

sık dizilişli, sivri uçlu ve içe bakan yüzeyleri tırtıklıdır. Standart boy, max. 

vücut yüksekliğinin ort. 2.5 katıdır. 

Murat Nerhri’nin Keban Baraj Gölü’ne karıştığı alanlarda küçük bireylerine 

çok yoğun olarak rastlanmaktadır. İstilacı bir türdür ve yasak yoktur. 

 

Genus Acanthobrama: Howes (1991), kemik yapısını dikkate alarak, bu 

genusu Rutilus (Rafinesque, 1820) genusuna dahil etmişse de diğer bir çok 

araştırmacı (Eschmeyer, 1990) pul, omurga ve anal yüzgeç karakterlerine 

dayanarak farklı bir genus olarak ele almışlardır. Bu genus; orta büyüklükte, 

yandan basık derin vücutlu, bıyıksız, radii’leri az olan oldukça küçük pullu, 

pelvik yüzgeçler ve karın yüzgeçlerinin kaideleri arasında etli bir salma, son 

dallanmamış dorsal yüzgeç ışınının kalınlaşmış, anal yüzgecin uzun (9-22 

dallanmış ışınlı) olması ile karakterize edilir. Farinks dişleri tek sıradır ve 

bağırsakları kısadır. 
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2.2.3.1.7. Akçapak balığı (Tahta) (Şekil 11) 

(Pseudo sardine, white / yellow marmid, Mesopotamian bream) 

Acanthobrama marmid (Heckel, 1843), 

(Syn. A. arrhada Heckel, 1843) 

 

a)  

b) 

Şekil 11.a) Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) dış morfolojisi, b) iç 

organları ve çizimi. 

 
Diagnostik Özel.: D III, 7-9; A III, 13-22 (15-16); P I, 12-18; V I-II, 7-9 

L. lat.: 53-72 (56–78) L. trans.: 13-21/7-9 Toplam omur sayısı: 38-43 

Farinks diş.: 5-5 Top. sol. diken s.: 12-17 (üst yayda 2-4, kıvrımda 0-1 ve 

alt yayda 9-12) 
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Meristik özellikleri: SB: 133 (128-140); SB/VY: 3,3 (3,3-3,4); SB/BB: 4,6 

(4,3-5,0); BB/GÇ:3,6 (3,6-3,7); BB/İU: 1,0 (0,8-1,1); İU/GÇ: 1,3 (1,3-1,4) 

 
Compressed (yandan basık) vücutlu, bağırsakları kısa, ağız küçük ve terminal 

konumlu (alt çene üst çenenin çok hafif arkasında) olup, bıyıksızdır. Dudaklar 

çok ince yapıdadır. Anal başlangıcından ise belirgin şekilde daralır. Periton 

siyahtır (koyu gümüşi). Sırt kısmı göz ve solungacın ortasından başlayarak 

aniden yükselen ve dorsal yüzgece kadar devam eden kubbemsi bir yapı 

göstermesi ve farinks dişlerinin 5–5 şeklinde olması ile diğer türlerden ayrılır. 

Abramis brama’ya göre anal yüzgeçte daha az dallanmış ışın bulunur ve L. 

laterladeki pul sayısı daha fazladır.  Pullar küçük ve az ışınlıdır (radiiler arka 

alandadır). Anal 

yüzgeç uzundur. Dorsal ve anal yüzgeçleri iç bükey, göğüs ve karın 

yüzgeçlerin hafif dış bükey, kaudal yüzgeç derin çatallıdır ve lobları sivridir. 

Sırt yüzgecinin son dallanmamış ışını standart uzunluğun %15-26’sı kadar 

olup, kalın, sert ve pürüzsüzdür. Vücut genel itibariyle gümüşidir. Yanlarda, 

tam ortada iyi ya da az gelişmiş veya sadece arka bölgede belirginleşmiş bir 

şerit vardır. Pelvik yüzgeçleri parlak kırmızı, anal ve göğüs yüzgeçleri daha 

az kırmızı, dorsal ve kaudal yüzgeçleri proksimal olarak kırmızımsı, distal 

olarak ise siyahtır. Pelvik yüzgeçler ve karın yüzgeçlerinin kaideleri arasında 

etli bir salma bulunur. Pullardaki radiiler arka alanda ve sayıca azdır. Tüm 

yüzgeç ışınları ve membranlar melanoforlara sahiptir Standart boy, max. 

vücut yüksekliğinin 3.3 katıdır. 

Boyu 25 cm ve ağırlıkları ise 250–300 g kadar olmaktadır. Murat Nehri’nin 

geniş olduğu yerlerde, kenarlardaki sığ sularda bulunmaktadır. 14 cm’den 

küçüğü avlanılmamalıdır. 
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2.2.3.1.8. Beni balığı (Gamase) (Largemouth lotak, Tigris kingfish) 
 

(Şekil 12) Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843), 
 

Syn. Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843), 

Syn. C. neglectus (Heckel, 1849) 

a)  

b) 
    

 

Şekil 12.a) Cyprinion macrostomum (Heckel, 1843)’in dış morfolojisi ve b) 

ağız yapısı. 

Diagnostik Ö.: D IV, 12-17 (14-16); A III, 6-7 (7); P I, 11-15; V I, 7-9 (8) 

L. lateral: 40-48 L. trans.: 7-8/3-4 Sol. yay. dik.: 27-40 (aşağı kolda 

12-16)  Farinks dişleri : 2.3.5-5.3.2 veya 2.3.4-4.3.2 Vertebrae 40-46 

Meristik Ö.: SB: 99,2(77-127); SB/VY: 2,9(2,8-3,5); SB/BB:4,7(4,6-4,8); 

BB/GÇ: 3,9(3,3-4,5); BB/İU: 2,3(2,1-2,5); İU/GÇ: 1,6(1,5-1,8) 

 
Banarescu ve Herzig-Straschil (1995)’e göre, başlangıçta macrostomus olarak 

adlandırılan bu tür gerçekte macrostomum’dur. Musul’daki Dicle Nehri’nde 
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yaşayan C. neglectus Heckel 1849 ile sinonimdir. C. neglectus’a göre daha az 

kavisli ve geniş bir ağız kemerine sahitir. Sırt yüzgeçte 12’den fazla dallı ışın, 

anal yüzgeçte ise 6 adet dallanmış ışın vardır. Vücut yüzeyi iri pullarla kaplı 

ve yanlardan kuvvetlice yassılaşmıştır. Burun küt ve ağız yarım ay 

şeklindedir. Dorsal yüzgeç içbükey (derin girintili ve loplarının ucu sivri), 

ventral yüzgeç ise dış bükeydir. Kaudal yüzgeç te derin çatallı ve lobları 

sivridir. Sırt yüzgecin bitim noktası anal yüzgecin başlangıç noktasındadır. 

Dorsal yüzgecin dallanmamış 3. basit ışını gayet kuvvetli kemikleşmiş olup 

arka kenarı testere dişi şeklindedir. Kuyruk yüzgeci derin girintili ve 

loplarının ucu sivridir. Anal yüzgeç kısadır. Sırt yüzgeci önünde 

(pterygiophores’ların kaynaşmasından dolayı) bir tepe bulunur. Yan hatta 

39’dan fazla (40–46) pul bulunur. Göğüs pullarla kaplıdır. Ağız sector şekilli 

(genç bireylerde “u” şeklinde), ağızın büyük yan lobları yoktur (merkezi 

tüberküllersiz ağız), kıkırdak kemerli ve diş gibi değildir. Pelvik yüzgeç 

koltuk altı pulu çok uzunlamasınadır. Yan hattın üstünde dağınık şekilde 

büyükçe 6–8 adet koyu leke bulunmaktadır. Bir çift kısa bıyık vardır ve 

Carassius auratus’a göre dorsal yüzgeci daha az dallanmış ışın içerir, vücut 

daha uzundur. farinks dişleri 3 sıra olup, yandan basık ve kaşık şeklindedir. 

Pullardaki radii arka alana sınırlandırılmıştır. Periton siyah  olup, çok uzun 

ve sarmal şeklinde bağırsağa sahiptir. Standart boy, max. vücut 

yüksekliğinin ortalama 3.1 (150.6/48.3) katıdır. Kangal Balıklı Kaplıca (Sivas) 

havuzlarında yaşayan ve doktor balık olarak isimlendirilen iki türden biri 

olup, söz konusu termal kaynak sularında yaklaşık 35°C’lik bir sıcaklıkta 

yaşayabilmektedir. Eti yağlı ve lezzetlidir. 

Dipten beslenen ve Mayıs-Haziran ayları arasında yumurtalı bireylerine 

rastlanılan bu tür, Murat Nehri’nde ve karışan kollarının hemen hepsinde 

yaşamaktadır. G. rufa ile birlikte özellikle Ilıcalar Deresi ve buna yakın 

kesimlerinde sayıca daha fazladır. Max. boy 24 cm kadar olmaktadır. 
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Genellikle bitkisel gıdalarla beslenir. Bazı chironomid larvalar, kopepodlar ve 

kladoseraları tüketirler. Nadiren zooplanktonları tüketirler. 2-3 yaşlarında, 15 

cm uzunluk ve 50g ağırlığında cinsi olgunluğa gelirler. 15 cm’den küçükler 

avlanılmamalıdır. 

 

2.2.3.1.9. Kababurun (Waste of bread, Brond snout, blacktail) (Şekil 13) 

Chondrostoma regium (Heckel, 1843) 

Şekil 13. Chondrostoma regium (Heckel, 1843) dış morfolojisi. 

 
Diagnostik Özellikler: D III, 7-9; A III, 11–12; P I,15-17; V I-II, 8 

L. lateral: 50-74 (50-69) L. trans.: 12-14/5-6 Toplam omurga: 46-48 

Farinks dişleri : 6-6 veya 7-6 Sol. Dik. Say.: 18-36 (24-29) (kısa) 

 

İnferior ve yarım ay şeklinde ağzı vardır. Dudaklar ince yapılı ve bıyıksızdır. 

Gözler iri olup, çapları baş boyunun 3.8-5’te biri kadardır.Alt dudak 

boynuzumsu yapıda düz ve keskin kenarlı olup, pek görünmemekte ve tam 

keratinleşmiştir. İki çift burun deliği vardır ve burun delikleri birbirine 

bitişiktir. Küçük olan sikloit pulları kolaylıkla dökülebilirler. Bol miktarda 

küçük noktalar halinde pigmentler taşır. Farinks dişleri tek sıralıdır. Yan hat 

tamdır, ventrale doğru kavis yapmıştır. Anal yüzgeç orta uzunluktadır. Derin 

çatallı bir kuyruk yüzgecine sahiptir. Pul radii’si az ve arkaya 

sınırlandırılmıştır. Solungaç dikenleri kısa, çok ince, ucu sivri ve sık 

dizilişlidir. Periton siyahtır. Standart boy, max.vücut yüksekliğinin ortalama 

4.5 katıdır. Vücut yüksekliği baş uzunluğundan daima fazladır. Sırt gri veya 
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zeytin kahverengi, yanlar ve karın gümüşi-beyazdır. Özellikle üreme 

döneminde yakalanan numunelerde yüzgeçler portakal sarısıdır. Ayrıca, 

üreme döneminde yakalanan erkeklerde baş ve yüzgeçler üzerinde bol 

miktarda tüberkül gözlenmiştir (Polat ve Uğurlu, 2007). Dorsal ve kaudal 

yüzgeçleri grimsi ve diğer yüzgeçleri hiyalindir (şeffaf). Dorsal ve kaudal 

yüzgeçleri siyah bir kenara sahiptir (kuyruk üzerindeki daha geniştir) (Heckel, 

1843b). 

Murat nehri’nde en bol bulunan ve en fazla kılçık içeren türlerden biri olup, 

ekonomik değeri azdır. Hem durgun hem de kayalık zeminlerde bulunabilen 

bu omnivor türün boyu 30 cm, ağırlığı ise max. 350 g kadardır. Murat 

Nehri’nde Mayıs-Haziran aylarında yumurta bıraktıkları düşünülmektedir. 

Av sezonu içerisinde 17 cm’den küçükler avlanılmamalıdır. 

Genus Barbus: Bu genus üyeleri; 7-8, bazen 9 yumuşak ışınlı sırt yüzgece, 5 

yumuşak ışınlı anal yüzgece, papillose dudağa ve iki çift bıyığa sahip 

olmalarıyla Tor, Carasobarbus, Kosswigobarbus ve Mesopotamichthys gibi 

genuslar içinde yer alan türlerden ayrılır. Ayrıca, 5 faringeal dişli ve bir oluk 

ile çeneden ayrılmış papillose alt dudaklı olanlar ile 4 faringeal dişli ve 

papillasıs ve çene ile devam eden alt dudaklı olan iki grup vardır. Karaman 

(1971) ise, Labeobarbus genusunu Tor’un sinonimi, Bertinius genusunu ise 

Luciobarbus’un sinonimi olarak kabul etmiştir. Genetik çalışmalar 4 grup 

türün varlığını ortaya koymaktadır. Bunlar; Batı Avrupa ve Ponto-Hazar, 

İber, Kuzeybatı Afrika ve Levanten türleridir. Batı Avrupa ve Ponto-Hazar 

barbus balıkları B. capito ve B. mursa; Levanten barbusları ise B. barbulus, 

B. cyri, B. esocinus, B. lacerta, B. pektoralis, B. rajanorum, B. scincus, B. 

subquincunciatus ve B xanthopterus’tur. B. brachycephalus‘dur (16). 

Moleküler markırlar kullanılarak yapılan çalışmalarda; Barbus cyri ve B. 

lacerta ‘nın Barbus alt genusunda (Kuzey Akdeniz Grubu), B. 

brachycephalus, capito, esocinus, longiceps, mursa, mystaceus, pectoralis, 

rajanourum, subquincunciatus, xanthopterus ve muhtemelen barbulus, 
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kersin, sheich ve scincus ‘un Luciobarbus alt genusunda (Güney Akdeniz 

Grubu) yer aldığını belirmişlerdir. 

 
2.2.3.1.10. Bıyıklı balık (Lizard barbel) (Şekil 14) 

Barbus lacerta (Heckel, 1843) 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

Şekil 14.a) Barbus lacerta (Heckel, 1843) dış morfolojisi ve b) ağız yapısı. 

 

Diagnostik Özellikler: D III-V (IV-V), 7-9 (8); A III, 5-6; P I, 13-19 (16); 

V I, 7-8 L. lateral: 61-70 L.trans.: 11-12/7-9 Sol. yay. dik. : 5-9 (kısa) 

Farinks Dişleri: 2.3.4-4.3.2 veya 2.3.5-5.3.2 Omur sayısı: 40-45 
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Vantuz ve rostral kapak yoktur. Dorsal yüzgeç kısa olup, ön kısmı yüksek 

değildir. 1. solungaç yayı üzerindeki solungaç dikenlerinin sayısı 9’u 

geçmez. Sırt yüzgecinin sert ışının ½’si kadarı dişçik taşır. Vücut genellikle 

uzunca ve silindirik şekilli (kuyruk kısmı yassılaşmış) olup, küçük ve orta 

boydaki cycloid pullarla örtülüdür. 

Ağız ventral konumlu olup, yarım ay şeklinde, gayet etli tüberkül dudaklarla 

çevrilmiştir. İki çift bıyık bulunur. Pullar orta sayıda radii ve çok sayıda  ince 

circuli içerir. 

Bu türü diğer Barbus türünden ayıran en önemli özellik sırtta, yan taraflarda 

ve bütün yüzgeçler üzerinde siyah renkli çok sayıda düzensiz şekilde 

beneklerin bulunmasıdır. Ön kemer üzerinde solungaç dikenleri 

gelişmemiştir. Bağırsak yaklaşık 2 ön ve 1 arka loplu (döngülü) olup, kısadır. 

Anal yüzgeç kısa, periton koyu kahverengimsi siyahtır. ve bağırsak kısadır. 

Boyu en fazla 45 cm olan bu balığın max. ağırlığı ise 4- 5 kg kadar olmaktadır. 

Bölgede en az bulunan türlerden birisidir. 20 cm’den küçüklerin avlanılması 

tavsiye edilmez. 
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2.2.3.1.11. Şabut (Shabout) (Şekil 15) 

Barbus grypus (Heckel, 1843) 

 
 

a)  
 

 

 

 

 

 

 

b) 

Şekil 15. Barbus gyrpus (Heckel, 1843)’un dış morfolojisi ve b) çizimi. 

 
Diagnostik Özellikler: D IV, 8; A III, 6; P I, 11-13; V II, 8 L. lateral: 41 

L. trans.: 5-4 / 4-3 Sol. yay. dik.: 22-25 Farinks dişleri: 2.3.5-5.3.2 

 
 

L. lateraldeki pul sayısı daima 40’tan fazladır (41). Vücut ile dorsal, anal ve 

kaudal yüzgeçler üzerinde koyu lekeler bulunmaz. Vücut; nispeten kısa ve 

kalın yapılı, büyük bölümü yanlardan yassılaşmış (fakat dorsal yüzgecin 

önünde yuvarlak bir görünüm kazanmış) olup, iri ve parlak gri-kahverengi 

pullarla örtülüdür ve hiçbir zaman karina bulunmaz. Ağız ventral ve iyi 

gelişmiş etli dudaklarla çevrilidir. Ağızda bulunan iki çift bıyıktan uzun olan 

arkadaki bıyıklar geriye doğru yatırıldığında serbest uçları gözün arka  kenarı 

hizasına kadar uzanabilirler. Dorsal yüzgecin son basit ışını dişli değildir ve 

serbest kenarı iç bükeydir. Pektoral ve ventral yüzgeçlerin serbest kenarları 

hafif dışbükey, anal yüzgecin ise düzdür. Renk sırtta koyu kahverengi yanlarda 
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esmer kahverengi olup benek bulunmaz. Karın bölgesinde ise kirli sarıdır. Yan 

tarafında yeşilimsi yansımalar görülür. Anal ve kaudal yüzgeçler koyu, 

diğerleri ise açık renklidir. Baş boyu aşağı yukarı vücut yüksekliğine eşit, baş 

genişliği ise baş yüksekliğinden daima küçüktür. Vücut ile sırt, anal ve kuyruk 

yüzgeçleri üzerinde koyu lekeler bulunmaz. Barbus cinsi balıklar içerisinde 

renk olarak en parlak görünümlüdür. Boyu 50 cm kadar olabilir. Standart boy, 

max.vücut yüksekliğinin 4-5 katıdır. Avcılıkta çok nadiren rastlanır ve 

lezzetlidir (Geldiay ve Balık, 2007). 45 cm’den büyük ve en fazla 1 adet 

avlanabilir. 

2.2.3.1.12. Sirink (küpeli balık) (Şekil 16) 

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) 

 

 

Şekil 16. Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) dış morfolojisi. 

 

Diagnostik Özellikler: D III-IV, 8-9; A III, 5-6; P I, 11-18; V I-II, 7-8 

L. lateral: 51-57 L. trans.: 10-12/7-10  Sol. yay. dik. : 12-18 

Farinks dişleri: 2.3.4-4.3.2 

 

 

Ağız ventraldir. Sırt yüzgeci içe kavisli olup, sonuncu basit (III veya IV. 

diken) ışınının kalın posterior kenarında kuvvetli dişçikler bulunur. Vücut 

yanlardan basık ve iri pullarla örtülüdür. Standart boy max. vücut 
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yüksekliğinin yaklaşık 4 katı kadardır. İki çift bıyıktan uzun olanlarının 

serbest ucu gözün arka kısmını geçer. Dorsal yüzgeç ventrallerle hemen 

hemen aynı hizadadır. Renk vücudun dorsal yarısında gri kahverengi ventral 

yanında ise sarı beyazdır. Yüzgeçler üzerinde benek yoktur. Barbus cinsi 

balıklar içerisinde ağız gayet gelişmiş olup, dudakların etli olmasından dolayı 

diğer türlerden kolaylıkla ayırt edilebilir. 

 

Çoğunlukla yumurtalarını taşlı çakıllı zeminlere bırakır. Ekonomik öneme 

sahip avcılığı yapılan türlerdendir. Boyu 60 cm kadar olabilir. Barbus’ların 

üreme zamanında ayrı ayrı, beslenme zamanında ise gruplar halinde yaşarlar. 

Etleri lezzetli olmalarına rağmen yumurtaları zehirlidir (Geldiay ve Balık, 

2007). 40 cm’den küçükler avlanılmamalıdır. 

2.2.3.1.13. Maya balığı (bıyıklı b.) (Yellowfin barbel) (Şekil 17) 

Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843) 

a)  

b)  

Şekil 17. Luciobarbus xanthopterus (Heckel, 1843)’un dış morfolojisi b) 

bıyıklar ve sırt yüzgeci. 
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Diagnostik Özellikler: D IV, 7-9 (8); A III, 5;  P 14-18; V 8 Sol. yay. 

dik.: 10-13 (kısa)   L. lateral: 57-60 L. trans. : 10/7 Farinks diş. : 2.3.5- 

5.3.2 veya 2,3,4-4,3,2 Omur say.: 40-44 (42) 

Baş boyu, standart uzunluğun ort. 4’te biridir. Standart boyun max. vücut 

yüksekliğine oranı ise 3.8’dir. Vücudun sırt profili dorsale doğru gittikçe 

yükselir ve dorsalin gerisinde birden bire inerek ince uzun bir şekil alır. baş 

kısmı solungaçların arka kenarından başlayarak, burun ucuna kadar gittikçe 

daralan ve bariz bir şekilde huniyi andıran şekil alır. 

Burun kısmı L. esocinus’a göre daha az sivri, ağız at nalı şeklinde ve yukarıya 

bakmaz, dudaklar orta büyüklükte ve biraz daha fazla etlidir. Alt dudağın 

ortasında lop bulunmaz. Bıyıklar L. Mystaceus’a göre daha fazla gelişmiş ve 

daha uzundur. Bu tür iki çift bıyık, dişli bir sırt yüzgeci ışını, küçük pullar ve 

subterminal veya terminal eğimli ağız ile karakterize edilir. Dorsal yüzgeç 

hafif içbükey; diğer yüzgeçlerise hafif dış bükeydir. Sırt yüzgeci derin çatallı 

ve lobları sivridir (Ekingen ve Sarıeyyüboğlu, 1981). 

Vücut beneksiz, yüksek yapılı ve yanlardan iyice yassıdır. Sırt mavimsi  veya 

mavi-gri, karın beyaz, yanlar ise gümüşi veya gümüşimsi sarıdır. Tüm 

yüzgeçleri limon sarısı-turuncu (portakal) renktedir. Sırt yüzgecicinin sert 

ışınları ve kuyruk yüzgeci en üst ışınları siyahtır (Karaman, 1971). Dorsal 

yüzgecin ön tarafında karina mevcuttur. Farinksteki iç sıranın en büyük 

(zımpara yüzeyli yuvarlak) olan 4.dişi çengel şeklindedir. Bağırsak “s” 

şeklinde uzunlamasına bir ön ve iki arka loba sahiptir. Periton  gümüşimsidir. 

Gıda yönünden ekonomik önemi olup. 1,5 m total uzunluk ve 8.6 kg ağırlığa 

ulaşabilir (Geldiay ve Balık, 2007). Murat Nehri’nin derin ve bitki örtüsüyle 

kaplı bataklık bölgelerinde ve göllerde bol bulunur. Ergin bireyler Şubat- 

Mart aylarında yumurtlama amacıyla nehirlere gelir. Özellikle 3 kg veya daha 

büyük balıklar Mayıs ayında nehrin soğuk sularına (kollarına) geçerler ve su 
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sıcaklığı daha da düştüğünde ise kışlamak amacıyla Eylül-Ekim ayları 

arasında göllere geri dönerler. Omnivor olan bu tür planktonik  organizmalar, 

böcekler, isopods, molluskalar, kurbağalar, diğer balıklar, detritus ve 

flamentli algler ile beslenir (Ulupınar ve ark., 2011). 38 cm’den küçüklerin 

avlanılması yasaklanmalıdır. En fazla 5 adet avlanılmalıdır. 

 

2.2.3.1.14. Turna (Cero, manyar) Tigris/Euphrates salmon, pike barb) 

(Şekil 18) Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843) 

 

 

 

 

 

 
a) 

b)  

Şekil 18.a) Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843)’un dış morfolojisi ve b) 

farinks dişleri. 

Diagnostik Özellikler: D IV,8; A III, 5; P 16-18; V 8 Sol. yay. dik.: 8-12 

L.lat.: 62-78 L.trans.: 11-13/7-9 Farinks diş.:2.3.5-5.3.2 veya 2.3.4-4.3.2 

Omur s.: 48-50 

 

Karaman (1971), pul sayısı bakımından bu türü "Barbus" xanthopterus ‘ın 

sinonimi olarak belirtmiştir. Almaça (1983 ve0 1986) ise başın ve bıyıkların 

daha kısa olması ve noktalı renklenmeden dolayı esocinus içine dâhil 

etmişlerdir. Vücut yanlardan yassılaşmıştır. 
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Burun L. xanthopterus’a göre daha sivridir ve uzundur (turna benzeridir). Baş 

boyu standart uzunluğun ort.3.4’te biridir. Standart boyun postorbital 

uzunluğa oranı ort. 6.5, max. vücut yüksekliğine oranı ise ort. 3.8 mm’dir.  

Yetişkinler 2 m uzunluğa ulaşabilir. Sırt yüzgeci iç bükey olup, sonuncu basit 

ışını iyice kemikleşmiştir ve arka kenarın büyük bölümü az sayıda kuvvetli 

dişlidir. L. lateraldeki pul sayısı daima 60’tan fazladır (62-78). Burun delikleri 

uzuncadır ve burun ucundan daha çok göze yakındır. İki çift ince bıyık mevcut 

olup, arka bıyıklar ön bıyıklardan daima uzundur. Anterior bıyık burun 

seviyesine ulaşmaz ve poterior bıyıklar orta göz seviyesini geçmez. Dudaklar 

fazla etli değildir. Pelvik aksiler pulu vardır. Solungaç dikenleri geniş aralıklı 

olup, büyükten küçüğe doğru 3., 4. ve 5. dişler kancalanmış şekildedir. En 

önde çok küçük bir diş olabilir. 

Vücut L. xanthopterus’a göre daha parlaktır. Hâkim renk gümüşimsi olup, sırt 

kısmı, bir zeytinimsi zemin üzerine çok sayıda dağınık, siyah noktalı bir 

görünüme sahiptir. Genç bireyler sarı bir ize veya yüzgeçleri kükürt sarısı 

renge sahiptir. Anal ve kuyruk yüzgeçleri koyu kırmızıdır. Göz rengi 

sarımsıdır. 

Gerek ülkemiz ve gerekse bölgemiz iç sularında yayılış gösteren en büyük 

yapılı balık türdür. 100 kg’dan büyük bireylere rastlanmaktadır. Genel 

itibariyle diğer balıklar üzerinde predatördür. 4 yaşlarında, 24ºC su 

sıcaklığındaki akıntılı ırmakların derin kısımlarındaki taşlar arasına, özellikle 

Mayıs-Haziran aylarında yumurta bırakırlar. Eti lezzetli olması nedeniyle 

ekonomiktir (Geldiay ve Balık, 2007). 45 cm’den büyüklerden en fazla 5 adet 

avlanabilir. 
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2.2.3.1.15. Tatlısu gümüş balığı (Zergueşt) (Southern king fish, sink) 

(Şekil 19) Alburnus mossulensis (Heckel, 1843) 
 
 

 

Şekil 19.a) Alburnus mossulensis (Heckel, 1843) dış morfolojisi ve b) 

çizimi. 

Diagnostik Özellikler: D III, 7-9 (8); A III, 10-14 (11-12); P 13-18; V 7-9 

L. lateral: 70-85 L. Trans.: 13-15/5-6 Sol. yay. dik.: 19–29 (11-18) 

Farinks diş.: 2.5-4.2 (iki sıralı, kanca uçlu ve tırtıklı kenarlı) 

Omur say.: 40-43 veya 42-45 

Vücut ince yapılı olup, yanlardan hafifçe basıktır. Ağız terminal veya hafif 

dorsaldir. Vücut üzerindeki pullar biraz küçüktür ve bıyıksızdır. Gözler gayet 

iricedir. Dorsal ve anal yüzgeçlerde kalın-dişli ışın bulunmaz ve serbest kenarı 

düzdür. Anal yüzgeç dorsalin tamamen gerisinden başlar. Pelvik yüzgeçlerin 

kaideleri ve anüs deliği arasında etli bir omur bulnur. Periton kahverengidir 

ancak siyah-kahverengi benekler içerir. 15 cm’den daha uzun ve 120 g.’dan 

daha fazla ağırlığa ulaşabilirler. Standart boy max. vücut yüksekliğinin 

ortalama 5.5 katı kadardır. Baş boyu hemen hemen vücut yüksekliğine eşittir. 

 

Yanal çizgi üzerindeki pulların tabanları siyah lekelidir fakat bazı 

a) 

b) 
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Alburnoides spp’lerindeki kadar belirgin değildir. Renk genel olarak gri beyaz 

(gümüşi) olup, sırt mavimsi veya kırmızımsı-kahverengi, mavimsi- siyah 

veya siyahımsıdır. Yan hattın üst bölgesinde tam ortalı olarak baştan kuyruğa 

kadar uzanan koyu kurşun renginde ve yaklaşık olarak göz çapı genişliğinde 

birer bant sayesinde diğer türlerden kolaylıkla ayırt edilir. Göğüs, pelvik ve 

anal yüzgeç tabanları sarımsıdır. 

Berrak akarsuların yavaş akıntılı küçük göletlerini tercih ederler. Irmak ve 

bataklıklarda da yaşayabilir. Ekonomik olmayıp, Bingöl yöresi akarsularında 

Murat Nehri ve hemen tüm kollarında) yoğun olarak bulunmaktadır ve yöre 

halkı tarafından gıda olarak tüketilmektedir (Ulupınar ve ark. 2014). 12 

cm’den küçükler avlanılmamalıdır. 

 

2.2.3.1.16. Noktalı inci balığı (Spirlin) (Şekil 20) 

                 Alburnoides bipunctatus (Hekel,1843) 

Şekil 20. Alburnoides bipunctatus Hekel,1843. 

 
 

Diagnostik Özellikler: D: II-III/8; A: III/11-16; (12-13); V I 6-7; P 13-14 

L. lat.: 44- 52 (49); L. trans.: 9/5. Farinks diş sayısı: 2.5- 5.2 
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Vücudu az çok yanlardan yassılaşmış oval şekilli, yanal çizgideki pullarının 

üzerinde iki sıra halinde dizilmiş siyahımsı kahverenginde makine dikişi 

şeklinde lekeler bulunan ekonomik önemi olmayan bir tür. Ortalama 16 g 

ağırlığa ve 85 mm standart boya sahiptirler. Boyları en fazla 15 cm olabilir. 

Vücut yüksekliği yaklaşık 26 mm, baş boyu ise 19 mm’dir. 11 cm’den 

küçükler avlanılmamalıdır. 

 

2.2.3.1.17. Doktor balık (Vantuzlu/Yağlı Kaya b.) (Şekil 21) 

(Doctor fish, red garra) Garra rufa (Heckel, 1843) 

 

a)   

 b) c) 

Şekil 21.a) Garra rufa (Heckel, 1843)’nın dış morfolojisi b) ağız ve vantuz 

yapısı, c) kafanın üstten görünüşü ve burun delikleri. 

 

Diagnostik Özellikler: D III, 6-8 (8); A II, 4-5 (5); P I, 12-14; V I, 7-8 (7); 

C16-17 (17) L.lat.: 31-38 L.trans.: 4-6/3-5 Sol.yay. dik.: Kısada 16-21, 

uzunda (alt kol) 12-17 Farinks dişleri:2.4.5-5.4.2 ; 2.4.4-4.4.2 (kanca uçlu) 
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Vücut hemen hemen silindirik, her tarafı pullu ve genellikle açık 

kahverengidir. Anüs ve anal yüzgeç tabanı geniş pullarla kaplanmamıştır. 

Burun üzerini örten rostral bir kapak bulunur. Göğüs ve karın yüzgeçleri 

vücudun altındadır. Standart boy, max. vücut yüksekliğinin 4.4 katıdır. 

Pektoral ve pelvik yüzgeçler vücut üzerinde horizontal olarak yerleşmiştir. Bu 

türü diğer türlerden ayıran en belirgin özellik, 2 çift bıyık ve alt çenede 

gelişmiş bir vantuz bulunmasıdır. Kangal Balıklı Kaplıcalarındaki doktor 

balıklardan biridir (Geldiay ve Balık, 2007; URL2). Bağırsak uzunca ve 

sarmal olup, periton siyahtır. 

Cyprinion macrostomum ile birlikte av verir. Yükseklerdeki temiz sularda 

daha yaygındırlar. Akarsularda kaya üzerinde veya dere yatağındaki çakıl 

taşları altında bulunabilir. Bağırsak içeriğinde diatomlar, yosun ve büyük 

miktarlarda kuma rastlanmaktadır. Sucul bitkilerle (bentik cyanobacter, 

rotifer, protozoan ve fitoplanktonlarla) beslenirler. Renk bütün vücutta 

homojen olup genellikle açık kahverengidir. 7 yıl kadar yaşayabilir ve 2-3 

yaşında (10 cm uzunluğunda ve 50 g ağırlında) cinsi olgunluğa ulaşır. Genel 

olarak akarsularda vantuzlarıyla zeminde bir taşa yapışıp ağzını açarak suyun 

akarıyla gelen besinlerle yakalayarak beslenirler.Boyları 19 cm’e ulaşabilir. 

Mayıs-Haziran aylarında bitkiler ve kayalar üzerine yumurta bırakır. 20 

0C’nin altınadaki sıcaklıklarda av vermezler. 

Avlanması tamamen yasak olan türlerdendir. 
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2.2.3.1.18. Yapışkan balık (Şekil 22) 

Garra variabilis (Heckel, 1843) 

a)  

b)  

Şekil 22. Garra variabilis (Heckel, 1843) dış morfolojisi ve b) ağız yapısı. 

 
 

Diagnostik Özellikler: D II-III (II), 6-8 (7); A II-III, 5; P 11-14 (12-13); V 

I, 7-8 L. lat.: 32-44 (34-39) L. trans. :4-6/3-4 Sol.  yay.  dik. : 13-20 

Farinks dişleri: 2.4.5-5.4.2 (2.3.5-5.3.2 veya 3.3.5-5.3.3) 

 
Başın alt tarafında küçük bir vantuz bulunur ve bıyık çok kısadır G. Rufa’dan 

farkı; burun yapısının daha ince ve uç kısmının sivri olması, vücut renginde 

büyük bir renk varyasyonunun olması, ağız etrafında sadece bir çift bıyık (çok 

kısa) bulunmasıdır. G. Rufa’ya göre daha hızlı akan suları tercih ederler. Renk 

genellikle zeytinimsi kahverengi, karın kırmızımsı sarıdır. Vücudun sırt ve 

yan taraflarında değişik şekillerde düzensiz dağılmış esmer- kahverengi 

benekler görülür. Genellikle saçaklı ve burun ile devam eden bir 
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üst dudak, serbest arka kenarlı suctorial diskli (vantuzlu) alt dudaklara sahip 

olup, en küçük bireylerde disk tam oluşmamıştır). Vücut yüksekliği standart 

boyun ort. 4.5’te biridir. Vücudun her tarafı pulludur. Bağırsak uzunca ve 

sarmaldır. Dorsal yüzgeç ortasındaki 3-4 ışının her birinin kaidesinde küçük, 

siyah bir nokta vardır. Periton siyahtır. 

Su sıcaklığının max. olduğu dönemlerde baraj gölüne dökülen akarsu 

ağızlarında yoğun olarak bulunmakla birlikte, su sıcaklığı 20 0C’nin altına 

düştüğünde bulundukları ortamdan göç ederler. 21 cm’ye kadar 

büyüyebilirler. Garra rufa ‘ya göre daha hızlı suları tercih ederler.Garra 

cinsine ait bu iki tür kışın özellikle kaplıca sularının bulunduğu bölgelere göç 

ederler. 11 cm’den küçükler avlanılmamalıdır. 

 

 

2.2.3.2. Familya Balitoridae: Bu familya üyelerinde farinks dişleri 

Cyprinid’ lerinkine nazaran çok daha küçük olup, sadece bir sıra üzerinde 

dizilmişlerdir ve sayıları 8-12 arasında değişir. Bu familya, Cobitidae 

familyasından; gözler altında suborbiter dikenlerinin bulunmayışı ve 

boylarının biraz daha kısa olmalarıyla ayırt edilir. Oxynoemacheilus 

(Bănăraescu and Nalbant, 1967) genusu üyeleri; yan hat boyunca bantlar veya 

bir şerit oluşturan noktalı bir vücuda sahiptir, yan çizgi genellikle tamdır, sırt 

yüzgeci ön ışınlarının tabanında koyu siyah nokta yoktur, sırt yüzgecinin 

başlagıcı pelvik yüzgeçten hafif öndedir, anüs ise bir göz çapı kadar anal 

yüzgecin önündedir. Dorsal yüzgeç 7-9 dallanmış ışınlara sahiptir (Freyhof 

ve ark., 2011). Göğüs yüzgecinde 4 radyal kemik, kuyruk yüzgeci desteğinde 

genellikle 6 hypural, kuyruk yüzgeci desteğinde ise epural kemik mevcuttur 

Prokofiev (2009). 
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2.2.3.2.1. Çöpçü balığı (Angora stone loach) (Şekil 23) 

(Oxynoemacheilus angorae (Steındachner, 1897) 

(Syn. Nemacheilus angorae Steındachner, 1897) 

a)  

b) 

Şekil 23.a) Oxynemacheilus angorae (Steındachner, 1897) dış morfolojisi 

ve b) çizimi. 

 

Diagnostik Özellikler: D II-IV (II), 6-9 (7-8); A II, 4-6 (5); P I, 8-12 (10); 

V I, 6-8 (7) L. lat.: 46-70 L. trans.: 12-15 / 10-13 Sol. yay. dik.: 14-19 

Farinks dişleri: 8-8, 12-12 

 
Vücut, ince uzun yapılı ve silindirik (yanlardan çok hafif yassı) ve çok küçük 

pullarla kaplıdır. Ağız küçük, ventral konumlu ve nispeten iyi gelişmiş 

dudaklarla çevrilidir. Kuyruk yüzgeci hafif çatallıdır. Göğüs yüzgeçleri çok 

uzundur. Alt dudak ise üst dudağın orta hizasındadır (Ekingen ve 

Sarıeyyüboğlu, 1981). Baş hafifçe yuvarlak ve üst taraftan burun ucuna kadar 

aşağı doğru dış bükeydir. Burun diğer türlere göre belirgin şekilde sivridir. 

Üç çift bıyıktan iki çifti burun üzerinden, bir çifti de ağız köşelerinden 

çıkmaktadır. Burun ucundan çıkan bıyıkların uzunluğu göz çapının 1,5 katı 

kadardır. L. lateral neredeyse tamdır. 
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Renk çok değişken olmakla birlikte, genel itibariyle gri-sarı görünüştedir, 

özellikle kafa üzerinde turuncu renk tonlu, sarı grimsidir. Vücudun sırt 

bölgesinde ve yan taraflarında, çeşitli büyüklükte ve gelişi güzel dağılmış 

(birbirinden tamamen ayrı), N. insignis’e göre daha koyu kahverengi 8–9 adet 

benek bulunur. Özellikle genç bireylerde orta-yan boyunca hemen hemen bir 

şerit oluşturacak şekilde yaklaşık 20 kahverengi siyahımsı nokta vardır. 

Kuyruk yüzgeci tabanında siyah bir çizgi bulunmaktadır. Sırt ve kuyruk 

yüzgeçlerinde genellikle düzenli sıralanmış küçük kahverengi noktalı bantlar 

bulunur. Anüs ve karın yüzgeçleri kıkırdaktır. Pullar küçüktür. Bağırsağın 

posterior lobu yoktur. Gözler altında suborbiter dikenler yoktur ve boyları 

Cobitidae familyası üyelerinden biraz daha kısadır. Standart boy, max. vücut 

yüksekliğinin ort. 5-6 katıdır. Azami uzunluk 9 cm’dir. 

Gündüzleri taşlar altına gizlenen ve geceleri ise zeminden beslenen, hem 

akarsularda hem de göllerde yaşayabilen, su yüzeyine asla çıkmayan bu küçük 

türe (Geldiay ve Balık, 2007), Murat Nehri’nin baraja dökülen alanlarındaki 

sığ kesimlerinde veya yukarı kesimlerindeki soğuk, temiz, biraz durgun ve az 

taşlı sularında, ayrıca küçük köy atıksularının derelere karıştığı ağızlarda, 

taşlar ve bitkisel materyaller arasında rastlanır. Mayıs- Haziran aylarında 

yakalanan dişi bireyler yumurtalıdır (Ulupınar ve ark. 2014). 
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2.2.3.2.2. Hace (Çöpçü balığı) (Şekil 24) 

Nemacheilus insignis (Heckel, 1843) 

Syn. Cobitis insignis Heckel, 1843 

Orthrias insignis Banarescu et al., 1982 (valid as) 

Syn. Nemacheilus euphraticus (Banarescu & Nalbant, 1964) 
 

 

Şekil 24. Nemacheilus insignis (Heckel, 1843) dış morfolojisi. 

 
Diagnostik Özellikler: D III, 8-9; A II, 5; P I, 9-10;   V II, 6-7 L.lateral: 

42-61 L.trans.: 11-14 / 10-12 Sol.yay.dik.: 13-17 Farinks diş.: 8-8; 10- 

10; 12-12 

 
Göz altında diken yoktur. Baş yuvarlaktır. Kuyruk sapının yüksekliği vücut 

yüksekliğin yarısı kadardır. Standart boy. max. vücut yüksekliğinin 3 katıdır. 

Vücut genellikle küçük pullarla örtülü olup, nadiren ön tarafları çıplaktır. N. 

angorae‘ye göre vücut daha uzun ve kalındır. L. lateral belirsiz (veya çok az 

belirgin)dir. Dorsal yüzgecin üst kenarı düz ve genellikle tırtıllı görünüştedir. 

Ventral ve anal yüzgeçler yuvarlak olup, kuyruk yüzgeci derin çatallıdır. 4- 6 

cm civarındadır. Vücut rengi, sarı gridir. Yan taraflarında belirgin şekilde 

görülmeyen ve sayıları 7- 10 arasında değişen kahverengi benekler vardır. 

Dorsal ve pektoral yüzgeçler üzerinde siyah benekli küçük 
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lekeler bulunur. Kuyruk yüzgecindeki benekler çok belirgin olmayıp açık 

renklidir. Kuyruk yüzgecinin kaidesine yakın yerde iki adet büyükçe siyah 

leke görülür. 

Bu çöpçü balıklar, Murat Nehri’nin baraj gölüne döküldüğü alanlarda daha 

yoğun görülmektedirler. Göl ve göletlerin ise sığ olan bölgelerinde yaşayan 

zemin balıklarındandır. Küçük ve henüz ekonomik değeri yoktur. 

 

2.2.3.2.3. Çöpçü b. (Tigris loach) (Şekil 25) 

Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843) 

Syn. Paracobitis tigris (Heckel, 1843) 

Cobitis tigris (Heckel, 1843) (valid as) 

Syn. Nemacheilus tigris cyri (Berg, 1910) 

Orthrias tigris (Banarescu et al., 1982) (valid as) 
 

 
Şekil 25. Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in dış morfolojisi. 

 
 

Diagnostik Özellikler: D II-III, 7-8; A II, 5; P I, 10-11; V I, 7 Sol. yay. dik.: 

13-16 L. lateral: 38-61 L. trans.: 11-13 / 10-12 Farinks dişleri: 8-8, 

10-10, 12-12 
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Vücut uzunlamasına (elongated) olup, ön ve arkadan sıkıştırılmış 

görünümlüdür (kuyruk sapı yüksekliği vücut yüksekliğine yakındır). Kafa 

üstten basıktır. Burun delikleri birbirine çok yakındır. Yan hat belirgin ve 

tamdır. Vücudun sadece orta ve arka bölgeleri ise küçük pullarla örtülüdür. 

Etli pelvik yüzgeç aksiller (koltuk altı) lobu vardır. Kuyruk yüzgecinin serbest 

kenarı, yaşlı bireylerde düz olmakla beraber, gençlerde hafif girintili olabilir. 

Pektoral yüzgeçlerin serbest ucu ventrallerin çok uzağındadır. Dorsal ve 

kaudal yüzgeçler üzerinde ise enine 2- 3 sıra halinde seyreden koyu renkli 

bantlar görülür, ön sırt yüzgeci ışınlarının tabanında siyah nokta yoktur 

(Geldiay ve Balık, 2007). 

Bu türü diğer türlerden ayıran en önemli özellik ön tarafının çıplak ve kuyruk 

yüzgecinin düz olmasıdır (gençlerde hafif girintili olabilir). L. lateral belirgin 

olup, tamdır ve kuyruk yüzgecine kadar uzanır. Yetişkin erkeklerde yanak 

şişkin/kaslıdır. Vücut rengi genellikle sarı veya gri-kahverengidir. Yan 

taraflarında sayıları 14-18 arasında değişen ve transversal olarak  uzanan 

siyah renkli iri benekler mevcuttur. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri üzerinde ise 

enine 2-3 sıra halinde koyu renkli bantlar görülür. Kuyruk yüzgecindeki 

benekler belirgin ve koyu renklidir. Sırt yüzgeci ön ışınlarının tabanında siyah 

nokta yoktur. 11 cm’e kadar büyür. Vücut uzunluğu vücut yüksekliğinin 5,5-

6 katı kadardır. 

Anadolu’nun özellikle doğu ve Güneydoğu bölgelerine özgü olan bu tür, 

bilhassa Dicle, Fırat, Kura, Aras, Ceyhan ve Asi nehirlerinden bilinmektedir 

(Geldiay ve Balık, 2007). Özellikle Murat Nehri’nin baraj gölüne dökülen 

alanlarında rastlanmıştır. 
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2.2.3.3. Familya: Cobitidae 

 

Erk’akan ve ark. (1999) tarafından yapılan “Türkiye Cobitis Türlerinin 

Revizyonu” adlı çalışmada, ülkemizde Cobitis cinsine ait 11 tür’ün 

bulunduğu belirtilmiş ve bunların Bicanestrinia ve Beysherinia olmak üzere 

iki altcins içerisinde toplanabileceği savunulmuştur (30). Gözlerin daha 

küçük, hava keselerinin kısmen veya tamamen kemikleşmiş bir kapsül 

içerisinde bulunmasıyla Cyprinid’lerden ayrılırlar. Bazen iğneli- 

makrakantalar (sting-loaches) denilen bu botya ailesi; yutak dişlerinin 

mevcudiyeti bakımından Cyprinidae familyası temsilcileri ile çok yakın bir 

benzerlik göstermelerine rağmen, bu dişlerin Cyprinid’lerinkine nazaran çok 

daha küçük olup, sadece bir sıra üzerinde dizilmiş olmaları ve 8–12 adet kadar 

olmalarıyla farklılık gösterirlerirler. Ayrıca, Cyprinidae familyasından farklı 

olarak en az üç çift bıyık bulunur. Bu familyayı  Balitoridae’den ayıran en 

önemli özellik ise gözler altında suborbiter dikenlerin bulunması ve 

boylarının gayet uzun olmasıdır (Prokofiev. 2009). 

 

2.2.3.3.1. Taş yiyen b. (iğneli-makrakant, çopra b.) 

(Tigris spined /sting loach) (Şekil 26) 

Cobitis elazigensis (Coad and sarıeyyüboğlu, 1988) 

 

 
Diagnostik Özellikler: D III, 5-7 (6); A III, 5-6 (5); P I, 7-9; V II, 5-6; C 14 

Farinks dişleri: 8-8, 10-10, 12-12 

 

Nispeten uzun ve yan taraflardan yassılaşmış olan vücut ince yapılı, küçük 

pullarla örtülüdür. Baş üzerinde hiçbir zaman pul bulunmaz. Yan hat 

belirsizdir. Ağız subterminal ve küçük olup, ağız etrafında yer alan üç çift 

kısa bıyıktan iki çifti burun ucunda, bir çifti ağız kenarında bulunur.
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a) 

 

b)  c) 
 

Şekil 25. Cobitis elazigensis (Coad and sarıeyyüboğlu, 1988)’in a) dış 

morfolojisi, b) ağız yapısı ve c) kuyruk yüzgeci. 

Cyprinid’lere göre gözler ve farinks dişleri daha küçüktür ve hava keselerinin 

serbest kısmı kemikleşmiş bir kapsül içerisinde bulunur. Daha az sayıda 

yumurta verirler ve larvalar daha büyüktür. Gözlerin etrafında, düz veya çoğu 

kez ucu iki parçalı suborbiter dikenler bulunur. Erkekler, (lamina circularis 

veya Canestrini pulları olarak bilinen) göğüs yüzgeci ışınlarının kemik 

uzantılarına sahiptirler ve erkeklerin vücut kenarlarında (dorsal yüzgecin 

önünde) şişkinlikler yoktur. Anüs, pelvik yüzgeçlerin tabanına yakındır. Etli 

pelvik yüzgeç aksiller lobu vardır. Gözler altındaki suborbiter dikenler basit 

yapılı olup hiçbir zaman ucu çatallanmaz. Üst dudağın hemen gerisinde burun 

ucunda çıkan bıyıkların boyu yaklaşık göz çapına eşittir. 

Vücudun genel rengi gri- sarıdır (karın tarafı genellikle sarı ve portakal 

rengindedir). Sırtta ve vücudun yan taraflarında baştan kuyruğa kadar devam 

eden, fark edilebilir derecede büyük, genellikle birbirlerine girmiş durumda 

ve kahverengi-siyah bantlar oluşturan siyah benekler (üst sırada 28-32, alt 

sırada ise 15-18 civarında) vardır. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri kısa olup, bu 

yüzgeçler üzerinde genellikle düzensiz şekilde dağılmış küçük kahverengi 

benekler yer alır. Sırt yüzgeci dış bükeydir. Kuyruk yüzgeci ucu yuvarlaktır 
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ve bu yüzgeçteki benekler belirgin ve koyu renklidir. Yetişkin erkeklerde 

yanak şişkindir, sırt yüzgeci ön ışınlarının tabanında siyah nokta yoktur. 

Boyları 16-24 cm kadardır. Standart boy max. vücut yüksekliğinin 

7.2 katıdır. Gündüzleri bentopelajik ve nispeten çamura gömülü olarak 

bulunur. Murat Nehri’nin durgun, kumlu-çamurlu-yosunlu zemine sahip ve 

oksijence çok fakir bölgelerinde yaşayabilen bu tür hava almak amacıyla su 

yüzeyine çıkar. Bouca küçük ve zeminde yaşadıkları için elektro-şoker 

cihazıyla yakalanabilmektedir. En dayanıklı türlerden olup, su dışında 10 dak. 

canlı kalabilir. 

 

2.2.3.4. Familya: Sisoridae 

 

Asalak olan ve Bagridae familyasına nispeten benzerlik gösteren bu aile 

üyeleri bıyıklı ve pulsuz türlerdir. Compressed vücut ve yassılaşmış baş; 

pelvik yüzgeçlerin önünde yerleşmiş kısa dorsal yüzgeç; dorsal yüzgeçte ve 

göğüs yüzgecinde bir diken, sırt ve kuyruk yüzgeçleri arasında fazla büyük 

olmayan bir yağ yüzgeci; kısa bir anal yüzgeç; horizontal çift yüzgeçler; 

genellikle isthmusa birleşik solungaç zarları; başın üst kısmında birbirlerine 

çok yakın 4 adet ön ve arka burun delikleri; burunda belirgin bıyıklar; 3 veya 

4-6 çift bıyık; küçük tüberküllü gövde, bazı türlerde olmamakla birlikte 

karın bölgesinde (özellikle göğüs yüzgeçleri arasında yer alan) deri 

kıvrımlarından meydana gelmiş belirgin bir torasik yapışma aparatı (tutunma 

organı) ile karakterize edilir. Çoğu 2 cm kadar, bazıları ise 2m’ye kadar 

ulaşabilir (Geldiay ve Balık, 2007). 
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2.2.3.4.1. Dikenli -yapışkan küçük yayın b. (Armenian mountain cat) 

(Şekil 27) Glyptothorax armeniacus (Berg, 1918) 

a)  

b)   c)   d)  
 

Şekil 27. Glyptothorax armeniacus (Berg, 1918)‘in dış morfolojisi, 

b)kafanın alttan görünüşü (ağız ve bıyık yapısı), c) kafanın üstten görünüşü 

(burun delikleri ve c) vantuzu. 

 

Diagnostik Özellikler: D II, 5-6; A III , 7-8; P I, 8; V I, 5-6 

 
Vücudu pulsuzdur ve sağlam bir deri tabakası ile örtülüdür. Gözler küçük ve 

başın üst kısmında yer almıştır. Compressed bir vücuta sahip olan bu türde 

baş daha yassı, burun ise nispeten sivridir. Altta, göğüs yüzgeçleri 

arasında,uzunlamasına deri kıvrımlarından oluşan ve üzerinde tüberkül 

şeklinde kabarcıklar bulunan vantuz bulunur. Ağız ventral konumludur. 

Çene ve damakta zımpara şeklinde ince dişler bulunur. Baş bölgesinde üç çift 

bıyık mevcut olup, bunlardan bir çifti üst çeneden, diğerleri ise alt çeneden 

çıkarlar. En uzun bıyıklar baş uzunluğunu biraz geçerler. Göğüs yüzgecinin 

1. Sert ışını arka kenarı boyunca testere ağzı şeklinde çok kuvvetli tırtıklar 
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bulunur. Yağ yüzgeci fazla uzun değildir. Yağ yüzgeci ile anal yüzgeç 

yaklaşık aynı hizadadır. Kuyruk yüzgeci hafif girintili olup loblar yuvarlaktır. 

Vücut rengi kahverengi-gridir. Vücut üzerinde düzensiz dağılmış siyah 

benekler yoktur. Bütün yüzgeçler üzerinde enine olarak uzanan 1- 2 adet siyah 

bant bulunur. 

Uzunluğu 15 cm kadardır. Standart boy, vücut yüksekliğinin 5.6 katıdır. 

Coğrafi yayılış alanı Orta ve Batı Asya’nın yüksek dağ akarsuları olan bu tür, 

Ülkemizde Dicle ve Fırat nehir sistemleridir. Temiz, berrak, soğuk ve zemini 

kayalık olan akışkan suları tercih ederler. 10 cm’den küçükler 

avlanılmamalıdır. 

2.2.3.4.2. Vantuzlu yayın b. (Kordestan sisorid, Gorbeh-mahi, 

Mesopotamian sucker catfish) 

Glyptothorax kurdistanicus (Berg, 1931) (Şekil 28) 

 
 

 

 

 

 

 

 

a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) c) 
 

Şekil 28. Glyptothorax kurdistanicus (Berg, 1931)‘in a) dış morfolojisi, 

b) kafanın üstten görünüşü, c) kafanın alttan görünüşü (vantuz yapısı). 
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Diagnostik Özellikler: D I, 5-7; A III, 7-8; P I, 7-9; V I,5 Solun. Dik.  Say.: 

7-9 

Başının daha geniş oluşu; burnunun kalın ve küt olması; göğüsteki yapışma 

aparatının (vantuz) daha uzun ve geniş olup, üzerinde kabarcıklar 

bulunmaması; baş, sırt bölgesi ve yağ yüzgeci üzerinde düzensiz dağılmış 

küçük siyah beneklerin bulunuşu ile G. armeniacus’tan kolayca ayırt 

edilebilir. 

 

Baş ve gövde dorso-lateral olarak çizgili ya da ince uzun tüberküllüdür. 

Tüberküller karın yüzgeci hariç diğer yüzgeçlerin tabanlarında da bulunabilir. 

Yağ yüzgeci büyük bir koyu nokta ile kaplanmış olup bu yüzgecin üst ve arka 

kenarları kıkırdaktır. Kuyruk sapı ince olup, sırt ve göğüs yüzgeçlerinde güçlü 

ve tırtıklı bir diken ışın vardır. Hava keseleri iki yan bölmeye ayrılmıştır. 

Geniş tabanlı maksiller bıyıklıdır. Ağız tavanında iki yerde villiform dişleri 

olan, küçük ve kısmen deri ile örtülmüş gözlü ve geniş solungaç açıklıklı bir 

türdür. 

Vücudun geneli rengi kahverengi-esmer (siyah) renktedir. Vücudun 

yanlarıyla baş ve sırt taraflarında düzensiz dağılmış küçük siyah benekler (göz 

büyüklüğünde küçük yuvarlak siyah noktalar) vardır. Kuyruk, sırt ve anüs 

yüzgeci üzerinde çok fazla belirgin taban çizgisi bulunur. Pektoral ve ventral 

yüzgeçler hariç, diğer yüzgeçler üzerinde enine uzanan koyu bantlar bulunur. 

Kuyruk sapı kısadır (standart uzunluğun 6,0’da biridir). Kuyruk yüzgeci derin 

girintili ve loblarının ucu sivridir. Yağ yüzgeci kısa ve kalın yapıdadır. Gözler 

küçük olup çapları baş boyunun 1/10’u kadardır. Üst çenede bir çift, alt 

çenede ise iki çift bıyık mevcuttur. Üst çeneden çıkan ve en uzun olan 

bıyıkların boyu operkulumların arka kenarına kadar uzanır. Burundaki 

bıyıklar kısadır. Karın yüzgeçleri geriye doğru yatırıldığında uçları anal 

yüzgeç başlangıcına ulaşır. Yanal çizgi fazla belirgin değildir. Bağırsak, kaslı 

bir mideden sonra uzun bir “s”şeklindedir. İnsan gıdası olarak 
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değerlendirilmemektedir. 

Uzunluğu 15-16 cm kadardır. Standart boy, vücut yüksekliğinin 5.2’i katıdır. 

Uzunluğu 15-16 cm kadardır. Standart boy, vücut yüksekliğinin 5.2’i 

katıdır.G. Armeniacus’a benzer ortamlarda bulunurlar (Geldiay ve Balık, 

2007). 10 cm’den küçükler avlanılmamalıdır. 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI 

Bingöl’de genellikle amatör balık avcılığı yapıldığı için, burada sadece 

amatör balıkçılığın sürdürülebilmesi için bazı bilgiler verilecek, kurallara 

uygun avcılık yapılabilmesi su ürünlerinin sadece Bingöl’ü ilgilendiren 

maddeleri kısaca verilecek, avcılık etiğinin yanı sıra yasadışı avcılık ve 

avlanma ortamının kirletilmesine yönelik alınması gereken önlemlerden 

bahsedilecektir. 

 

3.1. Yasadışı – Kayıtdışı - Kuraldışı (YKK) Balıkçılık ve Zararları 

 
Ülkemizin biyolojik zenginliklerinden olan tatlısu faunası, usulsüz 

yöntemlerle (dinamit, elektrik şoku, sönmemiş kireç, zehirleme) zamansız, 

aşırı ve üreme periyoduna dayalı avcılık, tatlısu kaynaklarına predatör 

balıkların aşılanması ve çevre kirliliği gibi faktörlerden dolayı yıllar itibariyle 

sürekli değişime uğramaktadır. Bunun sonucunda, bir yandan endemik 

türlerimiz yok olurken, bir yandan da işgalci türler belirmiştir. 

Yasadışı, kayıtdışı ve kuraldışı (YKK) balıkçılık ülkemiz için ciddi bir 

tehdittir. İngilizce ’de kısaca IUU (Illegal, Unreported & Unregulated 

Fishing) olarak bilinen bu balıkçılık özellikle denizlerde ve okyanuslarda 

farklı ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerinde zaman zaman kaçak olarak 

yapılması sonucu ülkelerarası sorunlara neden olmaktadır. Bu YKK 

balıkçılıkta av yasaklarına uyulmayarak sucul canlıların üreme dönemleri 

içerisinde avlanması ve küçük canlıların avlanması, hedef dışı türlerin 

avcılığı, hayalet avcılık ve denizlerin dip (benthos) bölgesinin tahribatı sıkça 

görülen zararlı etkilerdir (URL 6). İç sular açısından ve Bingöl özelinde ise 
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sirkülere uygun avcılık yapılmaması ve hayalet avcılık başlıca problemlerden 

biridir. 

Akarsularda bırakılmış olan çok az sayıdaki germe ağlar bir tarafa 

bırakıldığında, zayıf yapısından dolayı çabuk kopup suda kalabilen, çok ucuz 

olup, en acemi avcının dahi kolaylıkla avlanabileceği av aracı olan “tırıvırı 

(paraşüt, katil tor)” (Şekil 7) en büyük problemi oluşturmaktadır.  Bu sebeple 

burada hayalet avcılıktan ve dolayısıyla tırıvırı ile avcılığın zararlarından 

detaylıca bahsedilecektir. 

 

3.1.1. Av Araçlarının Kaybolma Nedenleri 

 
Germe ağlar için; 

 
• Balıkçılar arası rekabet ve ya kişisel sorunlar (bazı balıkçıların kişisel 

çekişmelerden dolayı birbirine zarar amaçlı olarak işaret şamandırası 

iplerini kesmeleri) 

• Dip engelleri (batık gemi enkazlarına takılma) 

 
• Eskimiş av araçlarının kıyılara atılması 
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Şekil 7. Tırıvırı (paraşüt, katil tor). 
 

• Zemin (Dip) yapısı 

Tırıvırı (paraşüt, katil tor) için; 

• Zayıf malzemeden yapılmış olması sebebiyle kolay kopması 

 

3.1.2. Hayalet Avcılık ve zararları 

 
Ticari ya da amatör amaçlarla avlanırken, takılan, yırtılan, kopan veya genel 

olarak kaybedilen av araçlarının insan kontrolü olmaksızın sucul 

organizmaların ölümüne neden olması durumuna “hayalet avcılık” denir. 

Denizlerde veya iç sularda, kayıp av araçları ve onların parçaları 

kaybolduktan sonra da suda bozulup parçalanıncaya kadar avcılık 

faaliyetlerini devam ettirirler. İşlevleri kısa vadede olmasına rağmen, önemli 



66 | BİNGÖL İLİ BALIKLARININ ÖZELLİKLERİ VE AVLANMA KURALLARI 
 

derecede ve etkili bir şekilde avlamaya devam ederler. Dolayısıyla, Sucul 

organizmalar (yengeç, balık, kaplumbağa, memeliler, su kuşları vs.) kaybolan 

av araçlarına yakalandıklarında, içlerinden kurtulamadıklarında 

ölmektedirler. Ölen türlerin vücutları, parçalanmış organları ve bunların 

kokuları, yem etkisi yaparak etraftaki hedef dışı türleri de ağa doğru 

çekmektedir. Sonuç olarak, kaybolan bu avcılık takımlarının içleri ve 

çevreleri iskeletlerle dolu olmasından dolayı bu olaya “hayalet avcılık” adı 

verilmektedir. 

Hayalet balıkçılığın dolayısıyla da kayıp av araçlarının çevreye ve dolaylı 

olarak ekonomiye olumsuz etkileri bulunmaktadır. 

• Ağlardaki batırıcı kurşunların yenilmesi ile canlıların zehirlenmesine 

neden olması, 

• Bentik çevreye fiziksel olarak zarar vermesi, biyoçeşitliliği azaltması, 

• Çevre ve su kirliliğine neden olması, 

• Çürüme esnasında deniz fauna ve florasını etkilemesi ve zarar 

vermesi, 

• Tüm deniz canlılarının kontrolsüz ölümlerine neden olması 

• Fouling organizmaların (doğal olmayan yüzeylere tutunan ve gelişen 

canlılar) ağ gözlerini tıkayarak akıntıları yavaşlatması, 

• Hedef olmayan balık ve kabuklu türlerini avlamaya devam etmesi ve 

hedef dışı av miktarının artması, 

• Hedef türleri avlamaya devam etmesi, 

• Su ürünleri ekonomisine zarar vermesi. 
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3.2. Hayalet Avcılığın Zararını Azaltmak İçin Gereken Tedbirler 

• Balık hallerinde yapılan kesintilerden karşılanacak bir ödenekle sivil 

toplum örgütlerine akaryakıt temin edilerek, kayıp ağları arama 

çalışmaları yürütülmeli. 

• Çözünebilir kaçış mekanizmaları olmalı 

• Gece yapılan avcılıklarda ağların şamandıralarında ışık kullanılmalı 

• Kaybolan av aracının yerinin diğer avcılar tarafından görülmesinin 

sağlanmalı. 

• Kıyı alanı-balıkçılık yönetimi çerçevesinde ele alınarak, yetkili 

kurumlar tarafından denetimi sağlanmalı 

• Kooperatif birliklerine her yıl en az bir kere kayıp ağları arama ve 

imha etme çalışması yapma zorunluluğu getirilmeli 

• UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı), IMO (Uluslararası 

Denizcilik Teşkilatı) ve FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) gibi global olarak 

örgütlü organizasyonlar ve APEC (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği), 

AB (Avrupa Birliği) gibi bölgesel kuruluşlar esas alınarak yönetici ve 

balıkçılar eğitilmeli ve koruma kontrol uygulamaları etkinleştirilmelidir 

(URL 7). 

 

3.3. Sürdürülebilir Balık Avcılığı İçin Yapılması Gerekenler 

Öncelikle balık stoklarının ve yaşam alanlarının korunması, geliştirilmesi ve 

akılcı bir plan içinde avcılık yapılması hepimizin yararına olacaktır. Bu 

nedenle, ticari veya maddi bir çıkar gözetmeksizin ve hırs göstermeksizin, 

zaman geçirmek, dinlenmek, zaman geçirmek, stresi atmak ve yerleşim 

birimlerinin   kirli   hava   ve   gürültülü   ortamından   bir   süre   için   dahi 

uzaklaşarak doğa ile baş başa kalabilmek niyetiyle gerçekleştirilen amatör 

balıkçılık etkinliğinin sürdürülebilir olması için; yasal ve etik kurallara 

uyulması, sorumluluk bilinciyle doğal ortamın korunması ve saygı 

gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla; 
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• Öncelikle, Bingöl ili ve ilçelerindeki bulunan bir amatör balıkçı 

derneklerinin kurulması, 

• İl ve ilçelerdeki amatör balıkçı derneğine üye olunması, 

• Amatör balıkçılıkla ilgili mevzuatın öğrenilmesi, uyulması ve 

değişikliklerin takip edilmesi, 

• Etiğe uygun balık avcılığı için avlanacak balık türlerinin özelliklerinin 

ve üreme dönemlerinin, yaşam alanlarının/tarzlarının öğrenilmesi ve 

mevzuata uygun avlanma yöntemlerinin öğrenilerek kullanılması, 

• Amatör balıkçılar arasında bilgi paylaşımının yapılması, oto-kontrol 

yapılarak mevzuata aykırı hareket edenlerin uyarılması, gerekirse 

cezai müeyyide için il ve ilçe müdürlüklerine duyuruda bulunulması, 

• Avlanma esnasında, yakında avlanan diğer amatör balıkçılara zarar 

verilmemesi, saygı gösterilmesi, 

• Balık türüne göre değişmekle birlikte, neslinin devamı için; 

➢ küçük balıklar için 2’inci yaş öncesi ve 4’üncü yaş sonrası 

➢ büyük balıklar için 5’inci yaş öncesi ve 9’uncu yaş sonrası boyların 

avlanılmaması, yakalanması durumunda suya geri bırakılması (yani 

özellikle üremeye elverişli hale gelmesi uzun yıllar alan büyük 

balıklara tekrar yaşama şansı verecek şekilde karaya ya da tekneye 

almayı ve incitmeden suya iade edilmesi (Yakala-Bırak yönteminin 

uygulanması, 

(Çünkü balık av boylarının belirlenebilmesi için yapılan bilimsel 

çalışmalarda, balığın yumurta yapabilecek olgunluğa eriştiğinde ölçülmüş 

boyu göz önüne alınmaktadır. Amaç, en azından balığın bir kere yumurta 

bırakmış olmasına olanak tanımaktır. Diğer taraftan, büyük balıkların 

yaşamları boyunca kazandıkları deneyimlerin genler vasıtasıyla doğrudan 

yavrulara geçtiği, dolayısıyla çevresel faktörlere ve tehlikelere karşı yeni 

yavruların da kendi türündeki büyük balıkların deneyimleriyle davranarak 

http://salibahtiyar.tr.gg/Yakala_B%26%23305%3Brak.htm
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yaşamlarını devam ettirdikleri ve bazı büyük balık türlerinin ancak 3-15 yıl 

kadar sonra ancak yumurtlamaya başlayabildiği de unutulmamalıdır. 

 

• İstenmeden yakalanan yasalarca korunmaya alınmış türlerin de 

gönüllü olarak suya bırakılması (Yakala-Bırak) yönteminin 

uygulanması), 

• Ekolojik açıdan zararlı veya potansiyel tehlikeli ya da avlandığımız 

bölgeye ait olmayan türlerin canlı yem olarak kullanılmaması, 

• İlgili resmi kurumların bilgisi haricinde farklı bir ortamdaki canlı 

hayvanın diğer bir sucul ortama bırakılmaması, 

• Yasal limitlerden fazla miktarda balık tutulmaması, 

• Sonraki yıllarda da balık avcılığının devam edebilmesi için; Tekneden 

veya kıyıdan doğal çevreye; poşet, gıda ambalajı atıkları, sigara 

izmariti, madeni yağ atıkları, eskimiş misina ya da arapsaçı gibi 

dolaşmış misina parçaları, ağ parçaları, boya kutuları, balık avı 

malzemesi boş kutuları, tükenmiş şamandıra ışıkları, ölü balıklar, bez, 

kağıt, içilmiş sıvıların boşları gibi çöplerinin atılmaması, 

• Daha önce atılmış çöplerin toplanılması, 

• Çevreyi kirleten şahısların uyarılması, çevreye zararlı atık boşaltan 

tesislerin ilgili birimlere ihbar edilmesi, 

• Farklı Baraj göllerinde tekne ile avlanılması durumunda, istilacı 

türlerin yayılmasını önlemek için, teknenin sudan çıkartılırken 

pervane ve motora ya da römorka takılmış sucul bitkilerinin 

temizlenmesi, 

• Tekneden yağ atığı veya yakıt sızıntılarının suya boşaltılmaması, 

Doğal su ortamında ya da yakınında; güçlü deterjanlar veya sabunla 

ellerimizin veya kullandığımız malzemelerin yıkanılmaması. (URL 8) 

 

 

http://salibahtiyar.tr.gg/Yakala_B%26%23305%3Brak.htm
http://salibahtiyar.tr.gg/Denizlerimizdeki-Davetsiz-Misafirler%2C-%26%23304%3Bstilac%26%23305%3B-T.ue.rler.htm
http://salibahtiyar.tr.gg/Denizlerimizdeki-Davetsiz-Misafirler%2C-%26%23304%3Bstilac%26%23305%3B-T.ue.rler.htm
http://salibahtiyar.tr.gg/Denizlerimizdeki-Davetsiz-Misafirler%2C-%26%23304%3Bstilac%26%23305%3B-T.ue.rler.htm
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4. BİNGÖL İLİ SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI KURALLARI 

 
Burada, Su Ürünleri Sirkülerinin sadece amatör balıkçılıkla ilgili Bingöl’lü 

balıkçıları ilgilendiren bölümleri ele alınmıştır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Tanımlar 

MADDE 3 

(1) Bu Tebliğde geçen; 

a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu 

Tebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına 

bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını, 

c) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla 

yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün 

satılmadığı balıkçılık etkinliğini, 

f) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını, 

g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu 

ile kuyruk yüzgecinin bitimi arasındaki en uzun mesafeyi, 
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ğ) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme 

olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu, 

ı) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, 

avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde 

herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği 

su sahalarını, 

i) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini, 

l) Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci 

maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya 

korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su 

biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri, 

o) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, 

depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal 

edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, 

sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri, 

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan 

düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu 

yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını, 

ifade eder. 

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından; 

m) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe 

uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok 

sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını, 

n) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya 

yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları, 

o) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb. 

materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren 

canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış 

tuzağı, 

p) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli 

ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması 

nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal 

yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta 

ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını, 

ifade eder. 
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(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan; 

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: 

İçsularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar 

verebilme potansiyeline sahip balıkları, 

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İçsularımızda ekolojik 

ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları, 

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere 

yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları, 

ifade eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Düzenlemeler 

Avlanması yasak olan türler 

MADDE 7 Çizelge 1’de yer alan türün içsularda avlanması tamamen 

yasaktır. 

Çizelge 1 - Avlanması tamamen yasak olan tür. 
 

Türler Latince adı 

Yağlı balık (Doktor balık) Garra rufa 

Yemlik balıklar 

MADDE 8 Çizelge 2’de yer alan balığın, amatör avcılıkta yemlik balık ağı 

ile avlanması serbesttir. 

Çizelge 2 - Yemlik balıklar 
 

Türkçe Adı Latince adı 

Gümüş balığı (Tatlısu kolyozu) Alburnus mossulensis 

 
(2) Bir amatör balıkçı livar ya da canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer 

alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. 

(3) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu 

dönemde avlanabilirler. 

(4) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir 

balık sınıfında değerlendirilir. 

(5) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dâhilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem 

amacı ile kullanılabilir. 

(6) İçsularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir içsuya nakli yasaktır. 
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Genel hususlar 

MADDE 9 

(1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı 

olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. 

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk 

ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş 

yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır. 

(3) İçsularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir. 

Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar 

dışındakilerin avcılık yapması yasaktır. 

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması 

yasaktır. 

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın 

mesafede avcılık yapılması yasaktır. 

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal 

yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması 

yasaktır. 

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, av 

tüfeği, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır. 

(8) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde 

amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama 

getirilebilir. 

(9) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla 

Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, 

yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti 

olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri 

avcılığına izin verilebilir. 

(10) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke 

federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye 

Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen 

ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca dokuzuncu fıkra hükümleri 

kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 
 

İçsularda Amatör Balıkçılık Yapılması 

 
 

İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar 

 
 

MADDE 10 Çizelge 3’de yer alan iç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel 

sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka 

kaynaklara bırakılması yasaktır. 

Çizelge 3. İçsularda kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka 

kaynaklara bırakılması yasak türler. 
 

 

Adı Gerekçesi 

Gökkuşağı 

alabalığı 

(Oncornhychus 

mykiss) 

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık 

türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara 

karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan 

doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve 

doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir. 

 
Turna 

(Esox lucius) 

Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her 

türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. 

Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su 

havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

Tatlısu levreği 

(Perca 

fluviatilis) 

Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı 

oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, 

bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün 

değildir. 
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İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar 

MADDE 11 

(1) Çizelge 4’de yer alan içsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların 

görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, 

amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup 

balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu 

balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir içsudan başka bir içsuya 

taşınması yasaktır. 

Adı Gerekçesi 

Güneş levreği 

Lepomis gibbosus 

Ülkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balık- 

tır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve 

ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilr. 

Tilapya azmanı 

Tilapia sp. 

Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir. Ekonomik 

değeri olmayıp, yerli türlerim ze ve ekonomik balık 

türlerine büyük zararlar verebilir. 

 
Havuz balıkları 

Carassius sp 

Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde 

kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını 

yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama 

hakim olur. 

 
Gambusia 

Gambusia 

holbrooki 

Sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve 

zararsız olduğu düşünülen bu balık türü, bırakıldığı 

sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, 

zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan 

temizlenmesi çok zordur. 

 
Çizgili sazan 

(Çakıl balığı) 

Pseudorasbora 

parva 

Ekonomik değeri yoktur. Küçük böcekler, balık 

yumurtaları ve larvalarıyla beslenir. Sayıca üstünlüğe 

ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi 

zararlar verir. Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden 

etkilenmez. Birçok balık türü üzerinde baskı oluşturur. 

Doğal balık faunasına, öldürücü patojen enfeksiyonlar 

bulaştırması ile de zarar vermektedir. 

Gümüş 

Atherina boyeri 

Denizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göller- 

de pelajik özellik gösterir. Erginleri büyük sürüler 

oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler. 
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İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar 

MADDE 12 

(1) Çizelge 5’de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri 

belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının 

avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. 

(2) Çizelge 5’te boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna 

tanınır. 

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. 

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 

kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı 

geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan 

balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların 

toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir 

miktar dâhiline kabul edilir. 

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, 

av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde 
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götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla 

türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu 

durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin 

verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez. 

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı 

durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla 

olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların 

toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez. 

(7) Çizelge 6’da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen 

dönemlerde avlanmaları yasaktır. 

 

Çizelge 6 - Zaman yasakları 
 

Türler Bölgeler/İller Yasak Dönem 

Sazan (C. Carpio), 

Kadife (Tinca tinca) 

Siraz (Capoeta.sp), 

 

Tatlısu kefali 

(Leuciscus cephalus) 

(Orman içi sular ve 

akarsular dışındaki 

iç sular) 

 

Diğer türler 

 

 

 

 
Bingöl 

 

 

 

1 Nisan- 

1 Temmuz 

Doğal alabalıklar 

(Bütün türler) 
Tüm Bölgeler 

1 Ekim- 

1 Mart 

 

Gökkuşağı alabalığı 

( O. Mykiss) 

Orman içi sular hariç 

(Orman içi sularda 

doğal türlerle aynı 

kapalı sezon 

uygulanır.) 

 
Yok 

Tatlısu levreği (Perca 

fluviatilis ) 
Tüm Bölgeler 

15 Mart – 

30 Nisan 

Tatlısu kefali 

(Leuciscus cephalus) 

Akarsular 

(Orman içi akarsular 

hariç) 

 
Yok 
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Ek – 1 AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR 

(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı) 
 

Bingöl’de “Avlanmanın Tamamen Yasaklandığı İç Sular” yoktur. 

 
Ek – 2. AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR 

(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı) 
 

İl İlçe Akarsu adı Yasak sınırları 

 
Bingöl 

Yedisu Peri çayı 
Yoncalık mevkiinden Kığı Özaltın 

Barajına kadar olan kısım 

Karlıova Göynük çayı Merkez Elmalı köyüne kadar 
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