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Giriş

Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu coğrafi konumu itibariyle birçok meyve türünün yetiştiriciliğinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Ülkemiz, ekolojik üstünlükleri ve verimli toprakları sayesinde meyve yetiştiriciliği
potansiyeli yüksek bir bölgedir. Tarımsal üretimin doğal
koşullara bağlılığı nedeniyle yurdumuz, tropik meyveler
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ekonomik sıkıntılar ve krize bağlı olarak sanayi, inşaat, olmuştur. Türkiye’de görülen büyük tür zenginliğinin yanı
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ticarete de önemli katkılar sağlanmaktadır. Günümüzde 13’ü ovalarla kaplıdır. Bol yağışlı bir iklime sahip olan
ılıman, sert çekirdekli, sert kabuklu, üzümsü ve subtro- Zonguldak, ılıman Karadeniz ikliminin etkisi altındadır.
pik meyve dış satımları, giderek daha büyük boyutlara Denizden iç kesimlere doğru gidildikçe iklim biraz daha
ulaşmaktadır. Hemen her mevsimde, birçok meyve çe- sertleşmektedir. Karabük yöresinde ise Karadeniz iklimi
şidi birçok ilde yetiştirilebilmektedir. Meyve yetiştiricili- ve İç Anadolu iklimi arasında geçiş özellikleri (yazları
ğine dayalı katma değeri yüksek ürünler, hem ülke eko- sıcak, kışları soğuk) görülmektedir. Dağların geniş yer
nomisine hem de yetiştiriciliği yapılan yöreye katkılar kapladığı ilde orman alanları yaygındır. Kuzeyini sahil
şeridiyle Karadeniz çevrelemekte olan Bartın’dada yazsağlamaktadır.
Bu çalışmada TR81 (Zonguldak-Karabük-Bartın) larısıcak, kışları serin geçen ılıman deniz iklimi (Karaillerindeki mevcut meyve alanları tespit edilerek Türki- deniz iklimi) hâkim olmaktadır. Dağlar yüksek olmaye’nin ekonomisine katkısı ortaya çıkarılması amaçlan- makla birlikte oldukça dik, sahillere doğru sarp kayalıklı
mıştır. Yörede yetiştiricilik yapılan alanların doğru kul- bir yapıdadır.Bartın’daki ormanlık alanlar, bitki ve ağaç
lanılması, verimli tarım yöntemlerinin uygulanması ve türü zenginlikleri ile yaban hayvanları yönünden Türtarımsal ürün çeşitlendirilmesi gibi reformlarla tarımsal kiye’nin en ilginç ve en zengin ormanlık alanlarındanyapının daha etkin kullanılması hedeflenmiştir. Bölge- dır(Tüik,2010).
Zonguldak ilinin ekonomik kaynakları değernin sosyo-ekonomik özellikleri incelenmesinin yanı sıra
SWOT analizi ile meyve sektörünü geliştirme olanakla- lendirildiğinde; özellikle yer altı kaynakları açısından
zengin olan ilde taşkömürü, alüminyum(boksit), demir,
rının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
manganez, barit, dolamit, kalker yataklarına sahip olduMateryal –Yöntem
ğu görülmektedir. İlin tarımsal potansiyelini ise hububat
TR81 bölgesi; Batı Karadeniz’de yer alan bölge,
yetiştiriciliği, meyve (fındık, çilek, elma vb.) yetiştirici9 499 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün
liği ve sebzecilik yanında sanayi bitkileri oluşturmakta%1,2’sine denk gelmektedir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
dır. Karabük’ün sosyo-ekonomik yapısını oluşturan fakSistemi (2010 Sonuçları) verilerine göre bölgenin kitörlerin içinde en önemlisini demir-çelik işletmeleri ve
lometrekareye 109 kişi olan nüfus yoğunluğu, 96 olan
bunun dışında orman emval gelirleri oluşturmaktadır.
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şu ve
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Şekil 1. TR81 bölgesini kapsayan illerin haritası • Florlu sera gazları
İllerdeki meyve sektöründeki gelişmeler incelenmiş ve
TR81 bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadedeğerlendirilmiştir.
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İllerdeki meyve sektöründeki gelişmeler incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Bulgular
Zonguldak İlinde MeyvecilikSektörü
Çalışmada Zonguldak ilinin 2010- 2016 yılları arasındaki meyvecilik sektörü incelenmiştir. Zonguldak
ilinde, 2016 yılı verilerine göre toplam 256.858 dekar alanda meyve üretimi yapılmaktadır. İl de
üretimi en fazla yapılan meyve, fındık (Corylus avellana) ve sırasıyla bunu elma(Malus communis),
ceviz (Juglans regia), armut (Pyrus communis), kiraz(Prunus avium) izlemektedir.
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Karabük İlinde Meyvecilik Sektörü
Karabük ilinde, 2016 yılı verilerine göre toplam üretim alanı6.520 (da)’dır. İlin toplam tarım alanı 513.581
da ve meyve üretimi en fazla elma(Malus communis)ve
bunu sırasıyla ceviz (Juglans regia), şeftali(Prunus persica), kiraz(Prunus avium)izlemektedir (Şekil 6.)(Anonimb,2017).

Karabük İli Meyve Üretim Miktarları
Şekil 2. Zonguldak ili meyve türlerine göre üretim
Şekil 2. Zonguldak ili meyve türlerine göre üretim miktarları (ton)
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Karabük ilinin meyve sektöründeki üretim miktarının 2011-2016 yılları verilerine bakıldığında; 2016
yılında en fazla ürün (7.823ton) elde edilmiştir. 2016 yılında meyve türlerine göre üretim miktarı
incelendiğinde, en fazla üretim yapılan meyve oranına bakıldığında %27 ile elma (Malus
communis)olduğu görülmektedir (ÇizelgeHAKEMLİ
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HAKEMLİ
Cornus mas), dut(Morus alba), fındık (Corylus avellana)
ve ceviz(Juglans regia) üretim miktarı Bartın ve Karabük illerine göre daha fazladır. Fındık (Corylus avellana)
üretimi Bartın ve Zonguldak’ta yapılıyorken ceviz (Juglans regia) üretimi de Karabük ve Zonguldak ilinde yapılmaktadır.
Tablo 2’de bölge olarak üç ilde de yetiştiriciliği
yapılan meyve türlerinin yıllara göre kıyaslamalı olarak üretim miktarları verilmiştir. Tablo 2’deki grafikler

incelendiğinde; Armut (Pyrus communis) üretiminde;
2011’den 2016’ya kadar olan süreçte Karabük ve Zonguldak sabit olarak artış göstermeden hep düşük seviyelerde
üretim gösterirken bölgenin en fazla armut üreten ilinin
Bartın olduğu gözlenmektedir. Bu üç ili elma(Malus communis) üretimi açısından ele aldığımızda; Zonguldak ve
Karabük, armut üretimindeki kadar olmasa da yine geri
planda kalmakta ve Bartın yine ön plana çıkmakta özellikle 2011 ve 2012 yıllarında daha üst seviyelerde ürün
elde edildiği gözlenmektedir.

Tablo 2. TR 81 illerinde yetiştiriciliği yapılan meyve türlerinin 2011-2016 yılları arasında üretim

Tablo
2. TR 81
illerinde yetiştiriciliği yapılan meyve türlerinin 2011-2016 yılları arasında üretim miktarları (ton)
miktarları
(ton)
Tr81 İlleri Armut Üretim Miktarları

Tr81 İlleri Elma Üretim Miktarları

6000
5000

Karabük İli Armut
Üretimi (ton)

4000
3000

Zonguldak İli Armut
Üretimi (ton)

2000
1000
0

Bartın İli Armut
Üretimi (ton)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yılı
Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı

7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Karabük İli Elma
Üretimi (ton)
Zonguldak İli Elma
Üretimi (ton)
Bartın İli Elma
Üretimi (ton)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı

GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR
TR81 İlleri Kiraz Üretim Miktarları

3000
2500

Karabük İli Kiraz
Üretimi (ton)

2000
1500

Zonguldak İli Kiraz
Üretimi (ton)

1000
500
0

Yılı

800
700
600
500
300
200
100
0

Karabük İli Erik
Üretimi (ton)

Zonguldak İli Erik
Üretimi (ton)

Bartın İli Erik
Son yıllarda Ülkemizde yanlış ve yetersiz
beslenme ile haÜretimi (ton)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
reketsizlikten
kaynaklanan
kronik
hastalıklar
ve beslenme
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı
bozuklukları yaygınlaşmakta. Bir yandan oburluk sonucu
TR 81 İlleri Dut Üretim Miktarları obezite, kalp-damar
TR 81 İlleri
Kızılcık Üretim
Miktarları
hastalıkları,
yüksek
tansiyon ve diyabet; diğer
1200yandan ise yetersiz beslenme sonucu vitamin ve
mineral1000
noksanlıklarından kaynaklanan rahatsızlıklar artKarabük İli Dut
800
maktadır.
Karabük İli Kızılcık

Dr. Gürbüz Mızrak
2011 2012 2013 2014 2015 2016

400

TR 81 İlleri Erik Üretim Miktarları

3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Bartın İli Kiraz
Üretimi (ton)

Üretimi (ton)

Zonguldak İli Dut
Üretimi (ton)

600

Üretimi (ton)

Zonguldak İli Kızılcık
Toplum sağlığı bozululurken, bununla
orantılı olarak sağÜretimi (ton)
200
lık
harcamaları
hızla
artmakta,
Devletin
sosyal güvenlik
Bartın İli Dut
Bartın İli Kızılcık
Üretimi (ton)
0
Üretimi (ton)
bütçesindeki
delik devamlı büyümektedir.
Bu problemlerin
2011 2012 2013 2014 2015 2016
çözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
konusunda yeterince biliçle ndirilmesi ve ihtiyaç duyduğu
gıdalara ulaşımının
kolaylaştırılması
gerekmektedir.
TR 81 İlleri
Ceviz Üretim Miktarları
TR 81 İlleri Fındık Üretim Miktarları

35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

400

4.000,00

3.500,00 sağlıklı bir toplum oluşturmak için beslenBu makalede
Zonguldak İli
Zonguldak İli Ceviz
me ve 3.000,00
spor alanlarına dikkat çekilmek
istenmiş, yapılaFındık Üretimi
Üretimi (Ton)
2.500,00
(Ton)
cak uygulamalara
yardımcı
olacak
birkaç
temel husus ele
2.000,00
Bartın İli Fındık
1.500,00
alınmış,
kamu
tarafından
verilmesi
gereken
bazı hizmetler
Karabük İli Ceviz
Üretimi (Ton)
1.000,00
hakkında
tavsiyelerde bulunulmuştur.Üretimi (Ton)
500,00
0,00

VÜCUDUN ŞEKER METABOLİZMASI
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başlar.
Buna
bağlı
olarak
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TR 81 illeri arasında en fazla üretim Zonguldak ilinde ya- ise yıllara göre üretimde az da olsa dalgalanmalarglikoz
olmailinde yapılmaktadır. Fakat 2011-2016 yıllarındaki
üretim
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Zonguldak
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seviyesi
(kan
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belli
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(Tablo
2). de
Zonguldak
pılmaktadır.
Fakat 2011-2016 yıllarındaki üretim periyoazalma görülmektedir. Çizelge de erik (Prunus domestica) üretim miktarlarına bakıldığında özellikle
içinde ili
birdut
tepe
değerine
ulaşır. Daha
tekrar sahip
düşüşe
(Morus
alba) üretiminde
en sonra
fazla üretime
ve
dunda Zonguldak ili üretimin de azalma görülmektedir.
geçer. Bu
yükselmenin
hızı ve
dozu alınan
karbonhidratın
bunu
sırasıyla Karabük
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illeri izlemektedir.
BölÇizelge de erik (Prunus domestica) üretim miktarlarına
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kişinin
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hastası
olup olmamasına
olarak
en fazla
kızılcık
(Cornus
mas) üretimi bağlı
miktarı
2011
bakıldığında özellikle 2011-2012 yıllarında Zonguldak
ve Bartın illeri birbirine yakın ve en fazla üretime sahip
değişir.yılında Zonguldak olmasına karşın 2012’den 2016’ya kaolmalarıyla dikkat çekmektedir. 2013 yılından sonra Zon- dar geçen sürede üretim miktarı düşmekte ve bu süreçte
4
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HAKEMLİ
Bartın da ise kızılcık üretimi giderek artmaktadır. 20112016 yılları arasında alınan verilere bakıldığında üretimdeki dalgalanmalara rağmen en fazla fındık(Corylus
avellana) üreten ilin Zonguldak olduğu görülmektedir.
Ceviz (Juglans regia) üretimini gösteren çizelgeye bakıl-

dığında Zonguldak ilinde yıllara göre üretimin düşmesine rağmen en fazla üretim miktarına sahiptir. Bu süreçte
Karabük’te ise sabit oranda devam eden ceviz üretimi
gözlenmektedir.

SWOT Analizi
Zonguldak
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• Özellikle Çaycuma’da meyve üretimine uygun geniş tarım
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ile büyük pazarlara bağlanması,
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• Zengin doğal florası ile arıcılık için yeterli potansiyele sahip
olbiçiminde
tanımlanmaktadır. [1] Bu değişiklikler atmosferması,
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Güçlü yönler
Fırsatlar
• Tarımsal üretim açısından uygun iklim ve arazi varlığına sahip
• Denizyolu, karayolu ve yakın mesafede bulunan Havaalanıyla
• taşımacılık
Florlu sera
gazlarıticari tarımı kolaylaştırıcı ve sanayicileri cezolması,
imkânlarıyla
• Ekolojik açıdan organik tarıma ve iyi tarıma uygunluğu
bedici özellikteki coğrafi konuma sahip olması.
Doğrudan •sera
gazları
farklı
seraaçısından
etkisine
sahiptir.
• İhtisas bölgeleri olarak belirlenen havzalarda kurulan kapama
Doğadan
toplama
ürünler
oldukça
zengin Kürepotansel Isınma
etkisinin
birim
bodur ve yarı bodur meyve bahçelerinin ekonomik anlamda yığınlaşma
siyelePotansiyeli,
ve Küre Dağları karbondioksitin
Milli Parkı logosuyla marka
üretimbir
imkânına
göstermesi,
sahip olması,
kabul edilmesi
halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman dili• Kestane ormanlarından katma değeri yüksek kestane balı üreti• İnşaat ve ihale aşamasındaki baraj inşaatları tamamlandığında
minde atmosferde
yarattığı
etkidir.
[2] alt yapısının
mine elverişli zengin doğal floraya sahip olması,
sulamaya açılacak
18 bin göreceli
hektar arazisiyle
tarımsal
olanolması,
ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hay• Bartın Irmağının 3 ana kolu etrafında özellikle kışlık veGelişmekte
yazlık güçlenecek
sertifikalı sebze üretimi açısından önemli bir potansiyeli bünyesinde
van proteini kaynağını %15’ini oluşturduğu gözüyle babulundurması(Anonimc,2015),
kılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
Zayıf yönler
Tehditler
yüksek
olmakla
küçükbirikimi
ada eksikliği
ülkelerive mali
içinkaynak
hayvan
• İl genelinde meyve tarımı yapılabilecek alanların küçük ve
çok
• Kırsalberaber,
alanlarda, sermaye
proteininin
kullanımındaki bu oranın %50’ye kadar çıktığı
parçalı olması,
yetersizlikleri,
• Kırsal altyapı yetersizlikleri ve mevcut altyapının modernizas• Elektrik,
mazot,gelişmekte
ilaç, gübre, fide,olan
tohumülkelerde
gibi tarımsalbalıkçıgirdiledüşünülmektedir.
Çoğu
yon ihtiyacı olması.
rin pahalı olması
Zayıf yönler
• Pazar sorunu ve pazarlama kabiliyetinin yetersiz oluşu,
• İl genelinde meyve tarımı yapılabilecek alanların küçük ve çok
parçalı olması,
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Üretim parsellerinin küçük ve çok parçalı olması
TR 81 illerinin meyve sektörü bakımından mevcut nedeniyle pazarlama ve maliyetlerde sorunlar yaşanabildurumunu ortaya koymayı ve her bir ilin mevcut şartla- mektedir. Bunun yanı sıra üreticilerin eğitim düzeyinin
rını, olumlu yönlerini değerlendirerek daha iyi imkan- düşüklüğü ve modern üretim tekniklerinin yeterince kullarla daha verimli sonuçlara ulaşabilmeyi amaçlayan bu lanılmaması,sektörü sıkıntıya sokmaktadır. Bu nedenle
çalışma sonucunda; illerin ekolojik koşullar açısından üreticilerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmekteyörede meyveciliğin birçok güçlü yönlere sahip olduğu dir.
ortaya çıkmıştır. Ülkemiz de sahip olduğu üretim alanı
TR 81 illeri meyve üretim potansiyelini artırmak
ve ekolojik yapısı itibariyle meyve üretiminde önemli bir için;
konuma sahip ülkelerden birisidir. Meyve üretimindeki
• TR 81 illerinin meyve sektöründeki tercihlerini
konumumuzun sürdürülebilirliği açısından dünya üretim belirlemek
ve ticaretindeki gelişmelerin yakından takip edilmesi
• TR 81 illerinde yetiştirilebilecek meyve türlerini
önem arz etmektedir. Batı Karadeniz bölgesinde bulunan tespit etmek,
Zonguldak, Karabük ve Bartın illeri; meyve sektöründe
• Uygun meyve yetiştiriciliğiyapılabilecek bölgeleen büyük paya sahip olan çeşitler olarak fındık, elma, ce- rini tespit etmek,
viz, kiraz ve erik üretimi açısından dikkat çekmektedir.
• Meyve yetiştiriciliği yapan işletmelerinin
Tablo 2 deki verilerden de anlaşılacağı gibi; Zonguldak
bulunduğu yerlerde organize meyve üretimi gerçekleştirili, Türkiye meyve üretimine en büyük katkıyı fındık üremek,
timi ile gerçekleştirmektedir.İl aynı zamanda endemik
• Batı Karadeniz bölgesi ile sektörün kümelenmebitkiler (kocayemiş, dağ çileği, böğürtlen, kuşburnu, kısinin
olabilirliğini
araştırmak,
zılcık) açısından da çok zengindir. Karabük ilinde de ki•
Bu
konuda
yatırım yapacaklara yardımcı olmak,
raz ve çavuş üzümü yetiştiriciliği geniş potansiyele sahip
•
Kitlesel
ve
düzenli üretim için çalışmalar
olmakla birlikte, il de bu ürünlerin üretimi ve işlenmesine
yapmak,
yönelik tesisler için de bu meyveler önem taşımaktadır.
• İhracata yönelik üretimde ürün çeşitliliğinin
Bartın da, organik ahududu, böğürtlen ve iyi tarım uygulamaları içeren sertifikalı kivi yatırımları ile bu ürün- sağlanması,
yanlış ve yetersiz beslenme ile halerde
üretim veMızrak
tüketim bilinci artmaktadır. ÖzetleTRSon
81 yıllarda•Ülkemizde
Yıl boyu üretim ve pazara sunabilmeye yönelik
Dr. Gürbüz
reketsizlikten kaynaklanan kronik hastalıklar ve beslenme
illerindeki meyve sektöründe Zonguldak ilinde bodur üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve başta AB ülkeleri
bozuklukları yaygınlaşmakta. Bir yandan oburluk sonucu
meyve yetiştiriciliği ve üzümsü meyve üretimi (Böğürt- olmak üzere farklı pazar ve pazarlama kanallarını oluştuobezite, kalp-damar hastalıkları, yüksek tansiyon ve diyalen, ahududu) gelişmektedir(Anonima,2015). Karabük,
rulabilme
olanaklarının
bet; diğer
yandan
ise yetersizaraştırılması,
beslenme sonucu vitamin ve
özellikle il merkezi ve Safranbolu ilçesinde kiraz ve çavuş
•
Kalitenin
korunup
geliştirilmesine
yönelik polimineral noksanlıklarından
kaynaklanan
rahatsızlıklar
artüzümü yetiştiriciliği konusunda oldukça geniş potansiyetikaların
uygulanması,
maktadır.
le sahiptir (Anonimb,2015). Bartın ilinde ise, son yıllarda
• İstihdam yaratmak için alternatif sektör alanları
kapama bodur ve yarı bodur meyve bahçe tesisleri ekonoToplumolabilirliğini
sağlığı bozululurken,
bununla orantılı olarak sağbelirlemek, gerekmektedir.
mik anlamda hızla yaygınlaşmaktadır (Anonimc,2015).
lık harcamaları hızla artmakta, Devletin sosyal güvenlik
Bölgede özellikle sektörel gelişimin planlanmasında Coğbütçesindeki delik devamlı büyümektedir. Bu problemlerin
rafi bilgi sistemi kullanılarak uygun üretim alanları ortaya
çözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
konulmalıdır (Yazici ve ark., 2016).
konusunda yeterince biliçle ndirilmesi ve ihtiyaç duyduğu

GLİSEMİK İNDEKS, GLİSEMİK YÜK,
SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR

gıdalara ulaşımının kolaylaştırılması gerekmektedir.
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[1] Bunm
değişiklikler
atmosferler gazı
ve aygıt
geliştirmekle
ilgilidir. Nanoteknolojinin
06170, Ankara, Türkiye
deki sera
yoğunluğunun
artmasıyla
güneş ışınlarının
uygulanması
konvansiyonel
materyallerin,
atmosferde hapsolması sonucu gerçekleşen küreselboyutları
ısınma
*Sorumlu yazar: atesnrg@gmail.com
nano
ölçeğe dönüştüğü
içinetki
temel
fizikselsera
ve kimyasal
etkisinde
gerçekleşir.
Doğrudan
gösteren
gazlarıözelliklerinde,
değişiklikler yapılmasına olanak tanır.
ÖZET
nın içeriği
şu şekildedir;
Bir maddenin makro boyuttaki sahip olduğu özellik ve
Bu derlemede, akuatik organizmalar üzerine
davranışlar nano boyutundakinden farklıdır. Nanoparnanopartiküllerin etkileri özetlenmiştir. Nanopar-• Karbondioksit (CO2)
çacıklar, özellikle 20 nm’den daha küçük boyutlarda eştiküllerin akuatik çevredeki davranışları ve akuatik• siz
Metan
optik,(CH4),
manyetik ve kimyevi özelliklere sahiptir (1).
organizmalar üzerindeki etkilerine dair çalışmaların Nano alanı; son yıllarda yüksek teknoloji gerektiren
Diazotmonoksit (N2O) ve
yetersiz olduğu ve yaygın bir şekilde kullanılıyor ol-• ekonominin
en hızlı büyüyen ve her kesimi kısa veya
maları ile akuatik çevreye olan salınımlarının yakın• uzun
Florlu
sera
vade
de gazları
etkileyen yeni endüstri sektörü olmuştur.
gelecekte artacak olmasından ötürü üzerinde daha Nano boyuttaki materyaller: dolgu malzemesi, kataliDoğrudan sera gazları farklı sera etkisine sahiptir. Kürefazla önemle durulması gerektiği belirtilmiştir.
zörler,
yarı-iletkenler,
kozmetik, mikroelektronik,
gesel Isınma
Potansiyeli,
karbondioksitin
etkisinin bir birim
lişmiş
tıbbi
teşhis
cihazları,
eczacılık,
ilaç
taşıyıcıları,
ABSTRACT
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliveri/enerji depolama,
sürtünmesiz
kaplama
yarattığı göreceli
etkidir.
[2] malzemeIn this review, the effects of nanoparticlesminde
on atmosferde
leri,
kirlenmeyen
pantolonlarve
yakıt
tasarrufu
olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanınsağlahayaquatic organisms are summarized. It is clearly Gelişmekte
stayan
otomotiv
parçaları
gibi oluşturduğu
ticari amaçlargözüyle
için gittikçe
van proteini kaynağını
%15’ini
bated that, the studies on the behaviour of nanoparticartan ölçüde
kullanılmaktadırlar
3). bu sayı daha
Bazı ülke
ve topluluklar(2;
için,
les in the aquatic environment and their effectskılmaktadır.
on
Nanometre
boyutundaki
hem hayvan
doğada
yüksek olmakla
beraber,
küçük adaparçacıklar
ülkeleri için
aquatic organisms are insufficient and need more
bulunur
hem
de
endüstriyel
süreçlerin
sonunda
ortaya
proteininin
kullanımındaki
bu
oranın
%50’ye
kadar
çıktığı
attention, since they are being used widely and their
çıkarlar.
Nano
boyuttaki
yapılar
özellikleri
ve
işlevleri
düşünülmektedir.
Çoğu
gelişmekte
olan
ülkelerde
balıkçırelease into the aquatic environment will increase in
bakımından
hücresel düzeyde
biyolojik
sistemler
üzelık ve su
ürünleri yetiştiriciliği
ile ilgili
alanlarda
işleme,
the close future.
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