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Değerli meslektaşlarım,
Dergimizin yeni sayısı ile size ulaşmaktan
büyük bir mutluluk duyuyorum. Ülkemizde en
hızlı gelişme gösteren sektörler arasında yer
alan Su Ürünleri Sektörünü var eden başta Su
Ürünleri Mühendisleri olmak üzere Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisleri, Su Ürünleri
Teknikerleri ve diğer Su Ürünleri emekçilerine
merhaba diyerek söze başlamak isterim.
Geçen zaman içinde ne yazık ki içimizi
ısıtacak, meslektaşlarımızı sevindirecek
haberler ile karşınıza çıkamadık. Özellikle
büyük bir umutla beklediğimiz Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmasına
rağmen beklentileri karşılamaktan oldukça
uzak kaldı. Su Ürünleri Mühendislerinin iş
tanımı sadece iki balığın üretilmesi ve
avcılığın denetlenmesi gibi çok küçük bir
alana sıkıştırıldı. Genel Müdürlüğün taşra
teşkilâtı kurulmadı. Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü'nün yetkileri Taşrada
Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün altına
eklendi. Bu durum meslektaşlarımız arasında
büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü isminde Su
Ürünleri olmasına rağmen Su Ürünleri
Mühendisleri ve Teknikerleri için istihdam
yaratılmadı. Fakat bu Genel Müdürlük konuya
oldukça uzak olan başka meslek dallarının ana
istihdam yeri oldu. “Su Ürünleri”nin adı “Su
hayvanı”, “balık çiftliklerinin” adı Yüzgeçsiz
balık varmış gibi“Yüzgeçli Balık Çiftliği”
oldu. Bu kadar konuya uzak ve bir mesleğe bu
kadar hakaret edercesine alınan kararlar
meslektaşlarımızı rencide etti. Sadece balık
sağlığı ile ilgili olarak bir (1) adet ders alan
meslek örgütü balık sağlığı ile yetkilendirilirken Su Ürünleri Mühendislerinin bu konudaki
yetkinliği göz ardı edildi. Balığı yetiştiren Su

Ürünleri Mühendislerinin Perakende Satış
yerlerinde yetiştirdiği balığı denetleyememesi
buna karşın bu konudan oldukça uzak mesleklerin yetkilendirilmesi hiç kimseyi rahatsız
etmedi. Bu yetkiler verilirken adına Avrupa
Birliği'ne uyum dendi. Oysaki belirtilen
ülkelerin çoğunda yetkilerin ancak o konuda
eğitim alan kişilere verildiği akla bile
getirilmedi. Sonuçta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaklaşık 12.000 mezunu olan
Su Ürünleri Fakültesi mezunlarından 26 yılda
sadece 500'ünün istihdamını sağladı.
Değerli meslektaşlarım,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın
artık bu haksızlığı görmesi ve zaman kaybetmeksizin meslektaşlarımızın yetkilendirilmeleri konusunda mağduriyeti gidermesini
bekliyoruz. Haklarımızı elde etmek adına
çalışmalarımız devam edecektir.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Meriç Albay
SÜMDER Başkanı
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FAALİYETLERİMİZ-1
yaşanmıştır.
Stadımızı gerek ziyaret ederek ve gerekse üye
olarak katkıda bulunan meslektaşlarımıza ve tüm
sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

16-18 Eylül 2010
SÜMDER FUTURE FISH EURASIA
FUARI İZMİR'DE
Türkiye'nin tek su ürünleri fuarı olan Future
Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve
İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri

16 Eylül 2010
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİNİN
SEKTÖRE KATKISI VE SORUNLARI
PANELİ YAPILDI
Future Fish Eurasia Uluslararası Su Ürünleri
İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık
Teknolojileri içerisinde gün boyu panel ve
seminerler içerisinde SÜMDER tarafından 16 Eylül
2010 günü Salon 2 de 15:00-16:30 saatleri arasında
Başkan Prof. Dr. Meriç ALBAY tarafından,
dinleyicilerinde aktif olarak katıldığı “Su Ürünleri
Mühendislerinin Sektöre Katkısı ve Sorunları”
isimli bir panel yapıldı.
Panelin açılış konuşması dinleyicilerin kendilerini tanıtmaları ile başladı. Panele toplam 33 kişi
katılmış ve şu konular ele alınmıştır.
Mühendislerin şuanda bulundukları konum,
maaş durumu, Su ürünleri Fakültelerine giren
öğrenci profili, Fakültelerde ders veren öğretim

Fuarı, 16 – 18 Eylül 2010 tarihlerinde, Avrasya
Fuarcılık tarafından Uluslararası İzmir Fuar
Alanı'nda organize edilmiştir.
SÜMDER; 414 nolu standa her zaman olduğu
gibi meslektaşlarımızla bir araya gelmiştir.
Derneğimizin standına özellikle Akademisyenler,
sektör çalışanları, öğrenciler, Mühendisler ve
sektörün sahipleri ve temsilcileri tarafından yoğun
ilgi gösterilmiş olup, üye müracaatlarında yoğunluk

üyelerinin profili ve mesleğe bakış açısı,
ihtiyaçtan fazla fakülte açılması, öğrencilere
verilen dersler, önemlisi de öğrenci ve
mühendislerin özgüven eksikliği ile hedef
balirlemeden bu mesleği seçmeleri olmuştur.
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danışmanı Tijen Hanım ve Köy İhtiyar Heyeti üyeleri ile birlikte teknik incelemelerde bulunmuştur.
İncelemeler sonucunda Köy Kalkındırma
Kooperatifi adına Köyde Midye Yetiştiriciliği ve
İşleme Tesisi Kurulabileceğine sonucuna varılmıştır.

2 EKİM 2010
SÜMDER 'Marmara Denizi BalıkçılığıKaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar
ve Gelecek için Stratejiler' Panelinde
Silivri Belediyesi ve Su Ürünleri Merkez
A raştırma Enstitüsü (SUM AE) işbirliğiyle
gerçekleştirilen 'Marmara Denizi BalıkçılığıKaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve
Gelecek için Stratejiler' isimli balıkçılık paneli, 02
Ekim 2010 Cumartesi Günü Silivri Klassis Otel'de
gerçekleştirildi. Balıkçılık sektörüne ilişkin
sorunların masaya yatırıldığı panelde, çözüm
yollarına ilişkin farklı görüş ve öneriler sunuldu.
Sabah ve öğlen olmak üzere iki ayrı oturumla tüm
gün boyunca devam eden panele, 13 ayrı uzman
konuşmacı olarak katıldı.
Panelin sabah
oturum una, Trabzon Su Ü rünleri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Atilla Özdemir;
öğlen oturumuna da Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Dekanı Prof. Dr.
Şükran Cirik başkanlık yaptı.
Gerçekleşen panelde; Trabzon Su Ürünleri
Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) Öğretim
Üyesi Dr. Mustafa Zengin; Balıkçılık Biyolojisi
Uzmanı, Emekli Su ÜrünleriAraştırma Enstitüsü
Müdürü Dr. Nezih Bilecik; Emekli Öğretim Üyesi
Dr. Ömer F. Kara; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Adnan Ayaz; İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri
ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ahsen Yüksek; İstanbul Üniversitesi Su
Ürünleri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saadet F.
Karakulak; Avrupa Birliği Balıkçılık Uzmanı
Binhan Ganioğlu; Balıkçılık Uzmanı, Emekli
Daire Başkanı, Kültür Balıkçıları Derneği Ankara

Bunların dışında tartışılan önemli konu ise
Örgütlenmenin önemi, niçin ZMO ve SÜMDER'e
üye olunması gerektiği dinleyiciler ile birlikte
tartışılmıştır.

26 EYLÜL 2010
SÜMDER Mudanya-Kumyaka Köyünde
Bursa'nın Mudanya İlçesine bağlı Kumyaka
Köyü muhtarı Ramiz BATMAZ tarafından, köyde
su ürünleri potansiyelinin irdelenmesi ve neler
yapılabileceği, bu amaçla hazırlanacak projeler için
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği davet edilmiştir.
Davet üzerine Başkan Yardımcısı Mehmet
ÖZGEN, Muhasip Üye Erkan ARAS ve Halkla
ilişkiler Müdürü ve Proje sorumlusu İlkay ARAS
Kumyaka köyüne giderek; M uhtar Ram is
BATMAZ, Köyün Projelerden sorumlu teknik
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26-29 Ekim 2010
Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile
SÜMDER “Akdeniz Bölgesi'ndeki egzotik
tatlısu balıklarının etkilerinin değerlendirilmesi üzerine yeni yaklaşımlar” konulu bir
çalıştay düzenlemiştir.
Ülkemiz biyoçeşitliliği ve balıkçılığı alanında
teknik ve ekonomik sorunları ile çözüm yollarının
tartışıldığı ve aynı zamanda ülkemiz doğal
güzellikleri içerisinde önemli yer işgal eden Muğla
doğal güzelliklerinin de uluslararası düzeyde
tanıtıldığı bu çalıştayda Avrupa (İngiltere, Fransa,
Portekiz, İspanya, İtalya), Amerika Birleşik
Devletleri, Avustralya ve Asya (İran ve Irak)
kıtalarından 8 davetli konuşmacı, hemen hemen
yarısının yabancı araştırıcılardan oluştuğu 60
civarı katılımcı ve 100 civarında sözlü ve
postersunumu ile bu konuda uzman birçok
araştırıcı Muğla'da bulunmuş ve değerli bilgilerini
birbirleriyle ve bizimle paylaşmışlardır.

Temsilcisi Kamuran Patrona; Namık Kemal
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ekonomi Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Güngör; Namık
Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ekonomi
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günay
Güngör; Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Başkan Yardımcısı Su Ürünleri Yük. Müh.
Mehmet Özgen; İşleme, Pazarlama ve Dış Ticaret
Uzmanı Oktay Kiriş ile Fikir Sahibi Damaklar
Kurucu Lideri Defne Koryürek birer konuşma
gerçekleştirerek, balıkçılığın sorunlarına farklı
bakış açıları getirdi.
Balıkçılıkla uğraşanların yönetime de katılması
gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, tüm
paydaşların da katılacağı ortak bir genel müdürlük
kurularak, sorunların çözümüne ilişkin şeffaf bir
yönetimin sağlanması gerektiği dile getirildi.
Balıkçının bu sektöre katılmadığı sürece sorunlara
çözüm bulmanın mümkün olmadığının ifade
edildiği toplantıda, kooperatifleşme gerekliliğinin
de altı çizildi. Balıkçıların yaşadığı kaykay sorunu,
balıkçılık yönetim planı zorunluluğu, balık
tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler, balık ve
balıkçılığın çeşitlilik gösterdiği sosyolojik
göstergelerin paylaşıldığı toplantıda, 'Balığın
Marmara Denizi'ne dalmasına izin verilmeli'
şeklinde görüş bildirildi.
Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar,
Marmara Denizi Balıkçılığı- K aynakların
Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için
Stratejiler paneline konuşmacı olarak katılan
panelistler için, Olta Restoran da akşam yemeği
verdi. Başkan Işıklar, tüm panelistlere plaket
takdim ederek katkıları için teşekkür etti.

Çalıştay son derece olumlu ve yararlı geçmiş,
çalıştayın son günü yapılan kapanış panelinde
bugüne kadar bu konuda yapılan çalışmalar
irdelenmiş, sorunlar tartışılmış ve gelecek
çalışmalar ile ilgili yeni yaklaşımların da
yardımıyla neler yapılabileceği konusunda gayet
etkin bir fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu
girişimin devamı olarak önümüzdeki yılarda yine
Muğla'da denizel ekosisteminde içinde olacağı
daha büyük bir toplantı yapma konusunda fikir
birliğine varılmıştır.
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toplantıdaydı.
Toplantının ilk gününde konunun muhatapları
tarafında çeşitli sunumlar yapıldı. İkinci gün,
Forum ve Panel kısmında karşılıklı olarak sorunlar
ve çözüm önerileri irdelendi. Forum'da "Su
Ürünleri Mühendisleri ve Sportif Olta Balıkçılığı"
konulu sunumu SÜMDER adına Su Ürünleri
Mühendisi Cem KADEŞ yaptı.
Cem KADEŞ, özellikle Tarım Bakanlığı-nın

01–05 Kasım 2010, ANTALYA
ÇEVRE DOSTU SU ÜRÜNLERİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ–2
HİZMETİÇİ EĞİTİM
SEMİNERİ
Tarım ve Köyişleri Bakan-lığı
01-05 K asım 2010 tarihleri
arasında sektör temsilcileri,
bürokratlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenlerden
oluşan “ÇEVRE DOSTU SU
ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ–2” toplantısını
Antalya da gerçekleştirdi. Toplantı süresince bir
yandan hizmet içi seminerler yapılarak bakanlık
birimlerinde çalışan ilgili personel yeni
düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi verilirken öte
yandan da kurumları adına katılan kişiler sunum
yaparak bilgi ve düşüncelerini diğer katılımcılar ile
paylaştılar.
SÜMDER adına katılan Başkan Prof. Dr. Meriç
ALBAY sektöre Su Ürünleri Mühendisleri ve
Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin katkılarını
anlatmış, özellikle istihdam, sosyal güvence vs
konularında yaşanan sorunlar ve haksızlıklar ile
ilgili görüşlerini hem sektör ile hem de Bakanlık
bürokratları ile paylaşmıştır.

yeterli mühendis kardosu açmamasından yakındı.
KKGM Su Ürünleri Şube Müdürü Yaşar Bey,
konunun dikkate alınacağını belirtti. Aynı şekilde,
sportif balıkçılık için gerekli istihdam sağlanırsa
(DSİ göl ve göletleri, avlak alanlar) binlerce işsiz
mühendise iş olanağı yaratlıacağı ve aynı zamanda
da sportif balıkçılığın etkili bir şekilde yapılacağı
bilgisini verdi.
Çalıştay 2 sene sonra İzmir - Mordoğan'da Cem
Liman'ın evsahipliğinde buluşmak üzere sona erdi.

10-11 ARALIK 2010
SÜMDER Sportif Olta Balıkçılığı
Çalıştayına Katıldı
Çalıştay, TUSOB (Türkiye Sportif Olta
Balıkçıları Derneği), ESUA (Eğirdir Su Ürünleri
Araştırma Enstitüsü) ve Yaban Tv işbirliği ile
düzenlendi. Sportif balıkçılık ile ilgili bir çok STK
ile birlikte, konu ile ilgili akademisyenler de

www.suurunleripazarlama.com
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MİDYE Mİ BALIKTAN ÇIKAR, BALIK MI MİDYEDEN? BİR BİRLİKTE EVRİM
HİKÂYESİ: TATLISU MİDYESİ VE BALIK ETKİLEŞİMLERİ
Ali Serhan Tarkan*, Ertan Ercan*, Özcan Gaygusuz**
* Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
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Su Ürünleri Fakültesini kazandığımız ilk
zamanlar, fakülteyi kazanan diğer meslektaşlarımız gibi bizde bu dünyanın ne kadar zengin, çeşitli
ve ilginç olabileceğini kestirememiştik. Zaman
bütün önyargıları sildiği gibi, bize beklentilerimizin çok ötesinde muhteşem bir dünyayı görme
şansı tanıdı. Özellikle ekolojinin, biyolojinin çok
özel sınırlarında öğrendiğimiz her yeni şey daha da
meraklandırarak, bizi yeni şeyler öğrenmeye
teşvik etti. Bunlardan en önemlileri bizim için
canlılar âlemini çok daha iyi tanıyarak onların
birbirleri ile olan etkileşimlerini ve dünyanın
oluşumundan bugüne geçirilen evrelerde ne gibi
değişimler geçirdiklerini incelemek oldu. İlk
başlarda oldukça acemice başlayan bu uğraşlar
zamanla çok daha iyi yerlere geldi ve artık elde
ettiğimiz bilimsel verilerle desteklenen çok önemli
araştırma bulgularına dönüştü. Eminiz bu büyülü
dünya bize çok daha ilginç ve şaşırtıcı yeni şeyler
sunacak ve bizim için daha çekici hale gelecek.
Bu konuda bugüne kadar içinde bulunduğumuz en ilginç çalışmalardan biri de iki
canlının birbirleriyle olan etkileşimlerinin bu denli
karmaşık ve olağanüstü olduğu tatlısu midyeleri ve
bir ufak tatlısu balığı arasında meydana gelen
ilişkileri incelediğimizdi. Derslerde, ders kitaplarında bahsedildiği şekliyle üstünkörü olarak
gördüğümüz bu olayı yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden gelen çeşitli araştırıcıların beraber
yürüttüğü bir proje çerçevesinde çok daha ayrıntılı
olarak görme ayrıcalığına eriştik. Yapılan çalışma
özellikle göl, gölet, havuz gibi durgun sularda
yaşamaya adapte olmuş ancak nadirde olsa akışlı

sularda da bulunabilen bazı tatlısu midyeleri ile
genellikle durgun sularda ve tatlısu midyelerinin
bulunduğu bölgelerde yaşayan ve halk arasında
acıbalık (Rhodeus amarus) adıyla bilinen tatlısu
balığı arasındaki etkileşimlerle ilgiliydi. Bu balık,
neslinin devamı için tatlısu midyelerine mecbur
olan bir balıktır çünkü üremek için gerekli su
sıcaklıklarına erişildiğinde yumurtalarını ortamda
bulunan tatlısu midyelerinin solungaçlarına
bırakır. Bu işlemi gerçekleştirmek için acıbalıkta
üreme zamanı ve ortamda midyelerin bulunmasına
bağlı olarak ortaya çıkan bir yumurta kanalı
oluşur.Bu kanala ovipozitör denir ve balığın
vücudundan dışa doğru uzanan yumurtaların
midyelere bırakılması işine yarayacak olan bir
kanalı tarif eder. Dişi ve erkek acıbalıklar
beraberce yum urtanın m idyelerin i çinde
döllenmesini sağlarlar ancak bu süreç birçok şartın
uygun hale gelmesine (suyun bazı fiziksel ve
kim yasal özelliklerinin) ve erkeğin dişiyi
yumurtlaması için şartların uygun olduğuna ikna
etmesine bağlıdır. Bu süreçte erkeklerin ve
dişilerin bazı birbirini takip eden çeşitli
davranışları vardır. Bu davranışların en önemlileri
erkeğin dişiyi yumurtlaması için m idyeye
yönlendirmesidir. Dişiler, yumurtaları midyenin
içine idrarları ile birlikte bıraktıktan sonra erkek
acıbalıklar spermlerini midyelerin sifonlarına
doğru saçarlar böylelikle midye solunum için
sifonu ile ortamdan aldığı su ile bu spermler daha
önceden m idyenin solungaçlarına bırakılan
acıbalık yumurtalarını döller. Acıbalıkların
oluşturduğu bir ile altı arasındaki yumurta, her
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yumurtlamada döllenmek üzere midyenin içine
bırakılırlar ve döllenen bu yumurtalar 36 saat
içinde tatlısu midyelerinin solungaçlarında açılır.
Yumurtadan çıkan acıbalık larvaları midyelerin
içinde aktif olarak yüzebilen juvenil bireyler olana
kadar 3 ile 6 hafta arasında değişen sürelerde
kalırlar. Midyeler acıbalıkların birçok üst üste
gelen üreme faaliyetinden dolayı ölümcül şekilde
etkilenebilirler. Tek bir midye solungaçlarında 250
civarında acıbalık em briyosunu taşıyabilir.
Acıbalık embriyoları bu şekilde fazla sayılara
ulaştıklarında midyelere ciddi zararlar verebilirler,
bunlar arasında midyelerin solungaç yapılarına
zarar vermek, midyelerin oksijenine ortak olmak,
solungaçların üzerindeki su dolaşımını bozmak en
önemlileridir. Bunlar zaman zaman midyelerin
ölümüne kadar giden bir süreci oluştururlar.

Resim 1: 200µ boyutunda olgun tatlısu midye larvaları
(Glochidia)(Orijinal)

yapışırlar. Bu larvalar konakçı balığa yapıştıkları
zaman yapıştıkları bölgedeki doku tarafından
sarılarak kist haline gelir ve bu sayede gelişimlerini
tamamlayabilirler. Haftalarca bu dokulara yapışık
olarak kalabilirler. Balık larvalarının midyeye
verdiği ölümcül zararların benzerleri, midye
larvalarının balıkların solungaçlarında fazla
olması durumunda balık için de geçerlidir.
Kimi tatlısu midyeleri larvalarını balıklara
aktarm ak için hayranlık verici bir uyum
geliştirmişlerdir. Bu midyeler suda görünecek
şekilde dışta kalan kısımlarında küçük bir balık
görünümüne sahip bir yapı oluşturmuşlardır. Bu
sahte balık gerçek bir balığa çok benzer, bir
kuyruğu ve göz deliği vardır, aynı zamanda
aerodinamik bir gövdesi, iyi gelişmiş kanatçıkları
vardır. Bu kanatçıklar ise inanılmaz bir şekilde
ritmik hareketler yaparak yüzme taklidi yapar.
Midyenin bazı vücut parçalarından oluşan bu son
derece mükemmel taklit sadece bir balık gibi
görünmez aynı zamanda bir balık gibi de hareket
eder.
Peki, neden bazı midyeler bu şekilde özel
adaptasyonlara gereksinim duyarlar? Çoğu tatlısu
midyesinin larvalarının iki küçük kancası vardır.
Bu larvalar olgun midyelerin keseciklerinden
bırakıldıklarında, dibe düşerler ve oradan geçecek
balıkları beklerler. Ancak bazı tatlısu midyelerinin
larvaları bu kancalara sahip değildir ve dolayısıyla
balıklara tutunamazlar, bu yüzden hayatta
kalabilmek için bir balığın ağzından içeri girmeleri
ve solungaçlara ulaşmaları gerekmektedir.

Ancak midye de balıklarla olan ilişkilerinden
bir çıkar elde etmek üzere evrimleşmiştir. O da
kendi yumurtalarının hayatta kalm asını ve
gelişimini garanti altına almak için balıklara
gereksinim duyar. “Glochidia” adı verilen tatlısu
midyesinin larvaları, midyenin vücudunda özel bir
doku da olg unlaş ıp m id yeler in sol ungaç
lamellerine geçer ve daha sonra midyelerin
solungaçlarında döllenerek suya saçılırlar.
Yaklaşık 0,1 mm büyüklüğünde olan bu larvalar
suya yayıldıkları zaman yakındaki balıklara
yapışmak üzere özelleşmişlerdir ve balıkların
genellikle solungaçlarına ya da yüzgeçlerine

Resim 2: Tatlısu midyesinin balık benzeri yapısı (Anonim, 2009).
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Bir balık yakına geldiğinde bu midyeler
larvalarını keseciğinden atar, bu yolla larvaların bir
kısmı balık tarafından yutulur ve solungaçlardaki
yerlerine ulaşırlar. Ancak bir balığın yaklaşması ise
ancak onu cezp edecek (büyük olasılıkla av bağlı
gibi) bir taklit balık oluşturmakla mümkün olabilir.
Yani bu midyeler bir nevi “balık avına” çıkmaktadırlar. Yapılan araştırmalar ebeveyn midyelerin
gövdesinde üretilen larvaların bir çeşit protein
yardım ıyla üretilen kırmızı ve parlak bir
“kurtçuğa” benzer bir yapıya tutunduklarını bu
kurtçuklarında midye tarafından püskürtmeli bir
sifon vasıtasıyla dışarıya atıldıklarını göstermiştir.
Birçok gözlem balıkların bu “kurtçukları” arayarak
yediğini hatta midyenin sifonundan tam olarak
dışarı çıkamadan bu “kurtçukları” çektiklerini
ortaya koymuştur. Gözüken o ki midye balıkları
kandırmak konusunda oldukça başarılı olabilmektedir.
İşte burada bu iki türün birbirlerine karşı olan
ihtiyaçları ve mutlak olarak birbirlerine bağlı
olmaları durumu söz konusudur başka bir deyişle
bu iki tür aslında birlikte evrimleşmişlerdir. En
basit biçimiyle tanımlayacak olursak bu durum iki
türün birbirlerinin etkisiyle evrimleşmesidir.
Burada gerçekte karşılıklı olarak bir strateji
geliştirme savaşı vardır. Acıbalığın larvalarını
m idyeleri kullanarak hayatta tutm aya ve
geliştirmeye çalışm aları aynı zamanda da
midyelerin de benzer bir amaç doğrultusunda
kendi neslinin devamı amacıyla diğer balıkları
kullanması. Ancak her iki türde belli bir noktada
birbirleri için zorunlu parazit hale gelebildikleri ve
birbirlerine zarar verecek hatta öldürecek duruma
geldikleri için karşılıklı olarak bazı savunma
str atejil eri gel işti rm ek durum und adırlar.
Bunlardan en önemlilerinden biri midyelerin
vücutlarına bırakılan acıbalık yumurtalarını dışarı
geri püskürtmeleridir. Bu kuşkusuz ki acı balık
yumurtalarını öldürecektir ancak midye bu
durumda kendisi için parazitik bir hale gelebilecek
onun özellikle oksijenine ortak olarak yaşamını
zorlaştıracak bu yumurtalardan kurtularak kendi
yaşam kalitesini daha iyi duruma getirmeye
çalışmaktadır. Benzer şekilde acıbalık ve diğer

tatlısu balıkları da bazı özel mekanizmalar
geliştirerek midye larvalarına karşı gelmenin
yollarını bulmuşlardır. Bu karşılıklı taktiksel savaş
bu iki türün Asya kıtasında bir arada bulunmaya ilk
olarak başladığı düşünülen (fosil kayıtlarına göre)
16 milyon yıl öncesinden bugüne kadar devam
etmektedir. Fakat acıbalık dünyanın başka
kısımlarına doğal ve doğal olmayan yollarla
taşınmış ve buralarda da tatlısu midyeleri ile
karşılıklı etkileşimlere girmeye devam etmiştir.
Ancak bu ilişkiler acıbalığın daha sonra ortaya
çıktığı bölgelerde nispeten daha farklı cereyan
etmektedir.
Bu konudaki çalışmalar ise oldukça yenidir ve
günümüzde bütün hızıyla devam etmektedir.
İngiltere ve Çek Cumhuriyetinden bilim adamları
ile Türkiye'den de bizlerin oluşturduğu çalışma
grubu da tam bu hedef doğrultusunda çalışmalar
yapmaktadır. Türkiye'de bulunan acıbalık populasyonları Asya'daki populasyonlarına kıyasla daha
kısa bir zamandır tatlısu midyeleri ile etkileşimdedir ancak oldukça yakın bir geçmişte taşındıkları
Avrupa'da ise (yaklaşık 150 yıl önce) Türkiye'ye
göre çok daha kısa bir zamandır etkileşim
halindedirler. Buradan hareketle yaptığımız
çalışmada midyelerin acıbalık larvalarına,
balıklarında midye larvalarına karşı geliştirdikleri
savunma stratejilerini inceleme altına aldık. Bu iki
türün çok uzun bir geçmişe sahip oldukları Asya
kıtasında 40'dan fazla farklı acıbalık türü ve onların
etkileşimde olduğu 60 civarı midye türü olması ve
bunların birbirleriyle olan etkileşimlerinin en az 16
milyon yıldır devam ettiği düşünüldüğünde
birbirlerine karşı çok etkin stratejiler geliştirmiş
olabilecekleri çok açıktır. Bu yüzden de acıbalık
türleri yumurtalarını bırakacak midye türlerini
belirlerken en doğru kararı vermek zorundadırlar
bunun içinde bazı türleri (özellikle yumurtaları geri
püskürtme konusunda daha zayıf olan) seçerler. Bu
yüzdendir ki bu bölgedeki midyeler çok yüksek
oranlarda acıbalık yumurtalarını geri püskürtme
oranlarına sahiptir. Bu işlem genellikle embriyo
gelişiminin ilk 6 gününde meydana gelir ve
acıbalık yumurtalarının hayatta kalma oranları
üzerine çok etkilidir. Bu püskürtme işlemi ne kadar
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çabuk olursa acıbalık larvalarının ölüm oranı da o
oranda artar. Bu yüzden de acıbalık türleri yumurtalarını bırakacak midye türlerini belirlerken en
doğru kararı vermek zorundadırlar bunun içinde
bazı türleri (özellikle yumurtaları geri püskürtme
konusunda daha zayıf olan) seçerler. Ancak bu
durumun acı balık-tatlısu midyesi etkileşimlerinin
çok yeni olduğu Avrupa'da nasıl olduğunu, aynı
zamanda da bu etkileşimlerini nispeten daha eski
olduğu Karadeniz Havzası (Türkiye) ile karşılaştırılması bize bu iki türün birlikte evrimleşmesi
ile ilgili çok değerli bilgiler sunacaktı.
Bu amaçla Türkiye'den iki farklı bölge
(Sapanca Gölü ve Ömerli Baraj Gölü) ile orta
Avrupa'yı temsilen Çek Cumhuriyeti'nden birkaç
bölgede karşılaştırmalı çalışmalar yaptık. Bu
çalışmalarda bazı deneysel ortamlar kurarak,
acıbalıkların davranışlarını farklı midye türleri
üzerine herhangi bir seçim yapıp yapmadıklarını
inceledik. Tabi beklentimiz Türkiye'deki popülâsyonların daha kuvvetli bir şekilde midyeleri
seçtiği, ancak Avrupa'da bu seçimlerin daha zayıf
şekilde gerçekleştiği yönündeydi. Daha fazla
midye türü ve birey bolluğunun bulunduğu
bölgelerde acıbalığın daha fazla seçim yapabileceğini öngördük. Midyelerin yumurtaları geri
püskürtmesi açısından ise Türkiye'deki populasyonların daha etkin olabileceğini düşündük.

Resim 4: Hazırlanan Deneysel Ortam ve Tatlısu Midyeleri (Orijinal)

İki senedir süren çalışmalarımız Çek Cumhuriyeti ve İngiltere'den gelen meslektaşlarımız ile
Sapanca ve Ömerli göllerinde devam etmekte ve
daha da devam edecek. Ancak bugüne kadar elde
ett iğim iz sonuçlar öngör düğümüz bütün
hipotezleri doğrulamadı. Özellikle acıbalık sadece
bir tür midyeden yumurtalarını bırakma konusunda
kaçınırken çalıştığımız diğer üç midye türü
arasında bir seçim yapmadı. Ancak midyeler
acıbalık yumurtalarından kaçınma konusunda
önemli bazı karşı adaptasyonlar geliştirmişlerdir.
Türkiye'deki tatlısu midyeleri Çek Cumhuriyeti'ndeki midyelere oranla yaklaşık 3 kat daha
fazla acıbalık yumurtasını vücutlarından
dışarı atmışlardır. Son önemli bulgumuz ise
acıbalığın midye larvalarına karşı hem
Türkiye'de hem de Avrupa'da benzer şekilde
bir savunma stratejisi göstererek kaçınabilmesi olmuştur. Bu son bulgunun en önemli
nedeni midyenin larvalarına sadece acıbalığın değil ortamda bulunan diğer bütün
balıkların maruz kalmaları olabilir. Bununla
beraber bazı balıkların diğer balıklarla
ortamda benzer bollukta olmalarına rağmen
midye larvaları ile daha fazla enfekte
oldukları gözlemlenmiştir. Bu da bize
acıbalıkların ya da bazı diğer balıkların
midye larvalarının vücutlarına saldırmaları
ve yapışmaları konusunda birtakım savunma
sistemleri geliştirdiklerini düşünmemiz yol

Resim 3: Çalışmada kullanılan tatlısu midyeleri(Orijinal)
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açmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar halen
devam etmekte olup en önemli sebep olarak
balıkların bağışıklık sistemlerinde fizyolojik
olarak meydana gelen bir savunma stratejisi
geliştirdikleri düşünülmektedir.

Neden Birlikte Evrim?
Nasıl oldu da aynı ortamı paylaşan ama
birbirlerinden çok farklı ve uzak akraba olan bu iki
tür birbirlerine böylesine muhtaç olabildiler ve bu
şekilde tarih boyunca birlikte evrimleştiler?
Onları bu tercihe iten sebepler nelerdi? Bu
karşılıklı uyum nasıl evrimleşmiş olabilir? Bu
sorunların cevaplarını anlamamız için öncelikle
evrimin doğasını çok iyi anlamamız gerekiyor.
Evrimin anlamı “Bir canlıyı ötekilerden ayırt eden
biçimsel ve yapısal karakterlerin gelişmesi
yolunda geçirilen bir dizi değişme olayı,
gelişm edir.” Maalesef günümüzde bilim sel
bulgularla her gün daha da sarsıcı bir şekilde
kanıtlanan evrim gerçeği çok farklı yerlere
çekilmekte ve insanların inançları sömürülmek
suretiyle kullanılmaya çalışılmaktadır. Ama
bunların hiçbiri evrim olgusunun gerçekliğini ve
doğruluğunu değiştirememektedir. Belki herkes
için ilk başta böylesine karmaşık yapıların ve
uyum mekanizmalarının oluşmasını anlamak zor
ve bu konuda bilgi dağarcığım ızın yeterli
olmaması nedeniyle başka tür açıklamalar daha
akla yatkın gelecektir. Ancak bu konudaki
gerçekleri görmek aslında hiç de zor değil.
Bugünkü modern biyolojinin kurucusu büyük
bilim adamı Charles Darwin'in hayatını adadığı
doğal seçilim mekanizması bütün merak ettiğimiz
soruların cevabını içeriyor aslında. Ortama,
içinde bulunduğu şartlara en iyi uyum sağlamış

Acıbalığın kaçındığı tek midye türünün
bugüne kadar yapılan araştırmalarla çok geniş bir
solungaç alanına sahip olduğu ve bu anatomik
özelliğinden dolayı çok fazla miktarda oksijen
tükettiği tespit edilmiştir. Bu yüzden de bu tür
midyeler en yüksek acıbalık yumurtası ölüm
oranlarına sahiptir. Acıbalıkların bu midyeden
sakınmaları bu nedenle çok mantıklıdır. Bu bize
evrimsel adaptasyonların yanında acıbalıkların
midye seçimlerinde midyelerin fizyolojik durumlarının da önem ihtiva ettiğini kanıtlamaktadır.
Çalışm alar halen devam etmekte olmasına
rağmen elde ettiğimiz sonuçlar bu iki türün
birbirlerine karşı hayatta kalabilmek için yaptıkları evrimsel taktik savaşının hiç bitmeyecekmiş
gibi devam ettiğini göstermektedir. Bu iki türün
daha uzun zam anlar boyunca bir arada
bulunmaları onların birbirlerine karşı daha çok
değişim gösterip birbirlerini öğrenecek şekilde
evrimleşmelerine yol açmıştır. Ancak bu iki türün
daha kısa zaman aralıklarında bir arada bulunmaları özellikle tatlısu midyelerinin kendilerini
acıbalık yumurtalarına karşı yeterince kuvvetli
tepkiler verem emelerine neden olmuştur.

Resim 5: Deneysel Ortamda Tatlısu midyesi ve dişi ve erkek acıbalık
(Rhodeus amarus) (Orijinal)

Resim 6: Tatlısu midyesi ve acıbalık yumurtaları.(Orijinal)
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bireylerin hayatta kalması ilkesi bu incelediğimiz
türler içinde geçerli olmuştur. Bu iki tür de hayatta
kalabilmek ve nesillerini devam ettirebilmek için
çevrenin gereksinimlerine uymak zorunda kalmış
ve doğal seçilim onları birbirlerine bağımlı olma
şartıyla hayatta kalmalarına izin vermiştir.
Yaşamlarını devam ettirebilmek için milyonlarca
yıllık bir süreçte yapm ış oldukları ufak
değişimlerin onları bu şekilde değiştirerek
birbirine bağlayacağını ve bize çok karmaşık gibi
gelen yapılara sahip olmalarını anlamak bu
durumda çok zor olmasa gerek.
Kuşkusuz tatlısu midyesi ve acıbalık arasında
süregelen hayatta kalma mücadelesi bazen bir
tarafın öne geçtiği bazen diğer tarafın avantajlı hale
geldiği bir birlikte evrim hikâyesidir. Bu uyumun
nasıl oluştuğu ile ilgili bilgilerimiz şu anda bu
olayın doğasını en ince ayrıntılarına kadar
açıklayacak düzeyde olmasa da yapılan çalışmalar
her gün bir bilinmezi daha ortaya çıkarmaktadır.
Bugüne kadar bildiklerimiz ve öğrendiklerimiz bu
birlikte evrimleşmenin ayrıntıları hakkında bize
önemli ipuçları vermiştir. Acıbalığın yumurtalarını
çok az sayıda üretmesinden dolayı onları korumak
zorunluluğu vardır. Yavru acıbalıkların yumurta
keselerini tükettikleri ve larva olarak geçirdikleri
süre hayatta kalma açısından çok kritik bir dönem

olduğu için ebeveyn acıbalıklar onlara çok iyi bir
koruma sağlamak zorundadır. Belki de acıbalığın
midyeler üzerinde bu şekilde başlayan zorunlu
parazitik yaşamı zamanla midyeler için de kendi
var kalımlarını sağlama alma imkânını oluşturmuştur hatta görünen o dur ki midyeler sadece acıbalıkla yetinmemiş larvalarının tutunabileceği diğer
balıkları da kullanmayı öğrenmişlerdir. Daha da
ötesinde larvalarında tutunma kancaları olmayan
bazı tatlısu midyeleri balık benzeri bazı yapılar
oluşturarak balıkları kandırmayı da başarmaktadır.
Her türün gerçek yaşam mücadelesi olan hayatta
kalma savaşı bu iki türü birbirine sıkı sıkıya bağlamış ve genler var kalımlarını devam ettirmenin
bir yolunu bulmuşlardır.

Birlikte evrim mekanizmasının
doğruluğunu sorgulamak
Özellikle evrim düşüncesine şuursuzca karşı
gelenlerin en favori eleştirisi olan ara formların
varlığı ile ilgili soruların cevaplarını da vermek hiç
zor değil. Fosil örnekleri bize her gün daha da
sağlam bulgular sunmakta ancak bugüne kadar
yaşamış bütün canlıların fosillerinin bulunması
maalesef toprağın yapısı ve ölen canlıların
tamamen ayrıştırılması nedeniyle mümkün değil.
Ancak günümüze kadar gelen süreçte elde edilen
fosiller de bize çok şey gösteriyor.
Bazen çok basit gibi gözüken
gerçekleri anlamakta problemin doğası
nedeniyle zor olabilir. Başarılı bilimsel
hipotezler de çoğunlukla bir sürpriz
öğesi içerir. Sorunları çözmenin yolu
bazı durumlarda sorunun bir farklılıkla
tekrar formüle edilmesi olabilir. Örneğin çok fazlaca ortaya atılan göz gibi
bazı mükemmel organların indirgenemez mükemmellikte olduğuna dair
iddialar, gözün bütün bileşenlerini teker
teker geriye doğru indirgenmesi ile
bertaraf edilebilir (ki bu günümüz biyoteknolojisi ile mümkün hale gelmiştir).
Ama bunun diğer bir yolu da ara
formların, kusursuz ardıllarıyla aynı
işleve sahip olmadığını söylemektir.

Resim 7: Acıbalık (Rhodeus amarus)(Orijinal)
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Bu sayede bir gözün % 5 i ne işe yarar gibi bir
soruya çok güzel bir cevabımız olmuş olur.
Başlangıç aşamasında böyle bir yapıya sahip olan
canlı bu yapıyı belki de görmek için kullanmıyordu.
Bu konuda bazı örnekler vererek hipotezimizi
destekleyebiliriz. Bir balığın yüzgeci nasıl oluyor
da bir kara hayvanının kollarına ve bacaklarına
dönüşebilir? Balıkların çoğunda yüzgeçler narin
paralel ışınlardan oluşur ki bunlar bir hayvanın
karadaki ağırlığını taşıyamaz. Ancak tatlısuda
yaşayan ve bizimde atalarımızdan olan bir dip
balığı grubu dışa doğru yönelmiş az sayıda
çıkıntıya sahip ve güçlü bir merkezi eksene sahip
bir yüzgeç evrimleştirmiştir. Ama bu yüzgeç
karasal bir bacak olarak kullanılmak için değil
sadece bu balığı suda merkezi eksende keskin
hareketlerle döndürerek dipte daha iyi hareket
ettirebilmek için kullanılmaktadır. Geçen zamanla
birlikte bu yapı karasal bir hayvanın bacağı haline
gelmiştir. Buna benzer başka bir örnekte yine
balıklarla ilgilidir; ilk balıkların çeneleri yokken
nasıl oldu da iç içe geçmiş bir sürü kemikten
oluşmuş böylesine komplike bir yapı “hiç yoktan”
evrimleşti? Aslında burada “hiç yoktan” lafı yanlış
bir kullanım çünkü aslında balıkların atalarında da
bu kemikler vardı, ama başka görevlere sahipti;
ağzın hemen arkasında yer alan solungaç
kemerlerini destekliyorlardı. A maçları ise
solunumu gerçekleştirmekti ancak daha sonra
doğal seçilimin onları yönelttiği yolda bu kemikler
hayranlık verici bir uyum sağlayarak çeneyi
oluşturdular. Ama daha önceden de ordaydılar
sadece işlevleri değişti ve solunum yerine beslenme
amaçlı kullanılmaya başlandılar. Kısacası bir yapı
formunu aynı ölçüde değiştirmeden işlevini kökten
değiştirebilir bu da yeni işlevler gelişirken
eskilerinin de korunabileceğini ortaya koyar ki bu
durum ara aşamalarla ilgili belirsizlik durumunu
ortadan kaldırır.

ları da onları inanmak istedikleri şeylere inanmaları
konusunda çok yardımcı olmuşa benziyor. Çünkü
onlar bir işlevin kusursuz olmayan başlangıç aşamalarında uyumsal bir anlayışı görmezden gelerek, ilk
aşamaların hiç olmadığını (kusursuz formların
birdenbire yaratıldığını) ya da doğal seçilimle olmadığını düşündüler. Ancak evrim kanıtlarını her gün
gösterdikçe bu konudaki sarsılmaz düşüncelerimiz
daha da sağlamlaşmaktadır.
Darwin kuramına karşı kayıtsız kalanlar hakkında şu harika sözü söylemiştir: Onlar “bir organik
varlığa, bir barbarın bir gemiye baktığı gibi bakarlar;
kavrayışlarının tümüyle ötesinde bir şeye bakar
gibi”. Artık günümüzde hiç kimse bilgisizliğini
yaşamın çeşitliliğini açıklama konusunda bir mazeret olarak göstermemeli, evrime ait bilgi birikimimizin eriştiği seviye, bizi dünyaya çok daha farklı ve
yeni bir gözle bakmaya mecbur bırakmaktadır.
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Son söz
Maalesef sağduyu bilimsel anlayış için çok
yetersiz bir yol göstericidir. Bugün oldukça sağlam
bazı bilimsel gerçeklerin karşısında kültürel ve
inanç tabanlı bazı düşüncelerle ortaya çıkmış
önyargılar vardır. Darwin'i eleştirenlerin sağduyu-
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p rod ucted on 5 h atch ery ( 197. 000. 0 00
number/year). Muğla Province provides 71 % on
Sea bream, 66 % on Sea bass and 40 % on all
species total of Turkey aquaculture production.
Only Köyceğiz Fishgarth which one of three
fishgarth of province has used. Sea food product
which processed in 8 processing plant have been
exported to 38 country and have been carried out
31 % of Turkey sea food export.
Key Words: Muğla, Fisheries production,
Fisheries, Aquaculture, Export

ÖZET
Muğla İli sahip olduğu 1124 km sahil şeridi ve
içsu kaynaklarıyla büyük potansiyele sahiptir ve
Türkiye su ürünleri üretimine önemli katkı
yapmaktadır. 2010 yılı itibariyle avcılık ruhsatına
sahip 1465 tekne ile Türkiye'ninsayı bakımından 3.
ilidir. Muğla İli kıyılarında 4 adet balıkçı barınağı
ve 9 adet barınma yeri bulunmaktadır. 90 deniz ağ
kafes işletmesi (74410 ton/yıl), 128 tarla balıkçılığı
işletmesi (2649 ton/yıl) ve 81 alabalık işletmesinde
(13553,5 ton/yıl) yetiştiricilik yapılmakta, 5
kuluçkahanede (197.000.000 adet/yıl) deniz
balıkları yavrusu üretilmektedir. Muğla İli,
Çipurada Türkiye üretiminin %71'ini, Levrekte
%66'sını, tüm türler toplamında ise %40'ını
sağlamaktadır. İlde bulunan 3 dalyandan biri
(Köyceğiz Dalyanı) işletilmektedir. 8 işleme
tesisinde işlenen ürünler, 38 ülkeye ihraç edilmekte
ve Türkiye su ürünleri ihracatının %31'i
gerçekleştirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muğla, Su Ürünleri
üretimi, Avcılık, Yetiştiricilik, İhracat

GİRİŞ
Sürekli artan nüfusa sahip ülkemizde protein,
mineral ve vitamin açısından zengin oluşu
nedeniyle su ürünlerinin beslenme açısından
önemi büyüktür. Coğrafi konumu itibariyle zengin
su kaynakları potansiyeline sahip olan Türkiye'nin
25. 577. 200 ha su ürünleri üretim alanı
bulunmaktadır. Kıyı şeridi uzunluğu adalar dahil
8.333 km, yüzey alanı ise 24.135.000 ha olan
denizlerimizde avcılık ve yetiştiricilik yoluyla su
ürünleri üretimi gerçekleştirilmektedir.
200000 ha'sı akarsular, 70000 ha'sı lagün
gölleri ve 341900 ha'sı baraj gölleri, 890300 ha'sı
200 civarında doğal göl olmak üzere içsu su
ürünleri üretim alanlarında avcılık ve yetiştiricilik
faaliyetleri sürdürülmektedir (Anonim, 2001;
Çelikkale ve diğ., 1999). Bu potansiyel içerisinde
Muğla İli sahip olduğu 1124 km sahil şeridi ve
8539 ha doğal göl, 519 ha baraj gölü, 1280,6 ha
akarsu kaynaklarıyla büyük paya sahiptir. Bu
kaynaklara rağmen ülkemizde kişi başına su

ABSTRACT
Muğla Province has grand potential with its
1124 km shoreline and inland water source and
contribute significantly to fisheries production of
Turkey. By 2010, it is third province of Turkey with
1465 vessels have fisheries licence. There are 4
fishing port and 9 anchorage on shoreline of
Muğla. Aquaculture has made on 90 sea cage fish
farms (74410 ton/year) and 128 field fishery (2649
ton/year) and 81 trout fish farms and fish fry has
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ürünleri tüketimi 1998-2009 yılları ortalaması 7,65
kg/yıl'dır (TUİK, 2011).
Bu çalışmada; Muğla ili'nin su ürünleri potansiyeli, su kaynakları, mevcut üretim kapasitesi ve
miktarları ile bu miktarların yıllar içindeki
değişimi ve Türkiye içindeki payı ortaya konmaya
çalışılmıştır.

toplam su potansiyeli 13.412 hm3/yıl'dır (Anonim
2009).

MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ
ÜRETİMİ
Büyük potansiyele sahip Muğla İli'nde su
ürünleri üretim i avcılık, yetiştiricilik ve
dalyanlarla gerçekleştirilmektedir.

MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ
POTANSİYELİ VE SU KAYNAKLARI

Avcılık
Muğla sahil şeridinde avcılık faaliyetleri ağparagat, gırgır ve trol tekneleri tarafından
yürütülmektedir. Avcılık ruhsat sayısı açısından
incelendiğinde Muğla, Türkiye toplamının gerçek
kişide %6'sına, gemide ise %8'ine sahiptir. Gemi
avcılık ruhsat sayısında İzmir ve İstanbul'dan sonra
3. sırada yer almaktadır (Tablo 1) (TUİK 2009).

Ege Bölgesi'nin ve Ege Denizi'nin güneyinde
yer alan Muğla ili su ürünleri üretimi için uzun
deniz kıyısı ve iç su kaynakları ile büyük potansiyele sahiptir.
1124 km girintili çıkıntılı sahil şeridiyle,
Türkiye kıyılarının (8333 km) %13,36'sını
oluşturmaktadır. Kıyıların girintili çıkıntılı olması
ve çok sayıda koyun bulunması ise avcılıkta kıyısal
balıkçılık ve yetiştiricilikte ağ kafes yetiştiriciliği
için uygun ortam sağlamaktadır. Balıkçılık filosu
sayı olarak sürekli artış göstermiştir (Dereli, 2006).
Muğla kıyılarında su ürünleri yetiştiriciliği 1986
yılından beri yapılmakta olup, ilk zamanlarda
küçük kapasitelerle başlayan yetiştiricilik büyük
işletmelerle ivme kazanmış ve su ürünleri
yetiştiriciliğinde Türkiye'de gerek sayı, gerekse
üretim miktarı açısından önemli bir noktaya
gelinmiştir. Yetiştiricilikte öne çıkan türler çipura
(Sparus aurata) ve levrek (Dicentrarchus labrax)
balıklarıdır. Ayrıca fangri, mercan, sinagrit,
sivriburun karagöz, lahos, sarıağız ve minekop
balıklarının deneme üretimi yapılmaktadır. Son
yıllarda açılan artezyenlerden sağlanan acısularla
toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği
tesisleri de kurulmaya başlanmıştır.
Muğla'nın içsu kaynakları ise dere, doğal göl ve
baraj göllerinden oluşmaktadır. Dalaman çayı,
Çine çayı, Eşen Çayı, Namnam Çayı olmak üzere
Muğla İli'ndeki dereler 6.500 hm3/yıl toplam
ortalama akıma ve toplam 1.280,6 ha yüzeye
sahiptir. Doğal göller, Çamiçi (Bafa) Gölü (2.519
ha), Köyceğiz Gölü (5.500 ha), Sülüngür Gölü
(260 ha), Koca Göl (260 ha), baraj gölleri Geyik
Barajı (374 ha), Mumcular Barajı (145 ha) olup

Tablo 1. Türkiye ve Muğla 2008 yılı avcılık ruhsat
sayıları (TUİK, 2009)

2010 yılı itibariyle Muğla İli'ne kayıtlı avcılık
ruhsatına sahip 1465 tekne bulunmaktadır. Bu
teknelerden 1416'sı ağ-paragat avcılığı yapmakta,
balıkçılık filosunun geri kalan kısmı gırgır (Şekil
1), dip trolü (Şekil 3) ve orta su trolü ağları kullanan
teknelerden oluşmaktadır (Anonim, 2011).

Şekil 1. Fethiye Limanı'nda bir gırgır teknesi.

19

Sayı: 43/49 Mart 2012
MUĞLA İLİ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ VE ÜLKEMİZ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDEKİ YERİ

Yörede yapılan avcılık faaliyetleri günü birlik
olup, av sahaları kıyıya yakın durumdadır.
Coğrafik özellikler ve karasuları sorunundan
dolayı aynı av sahaları çeşitli balıkçılar tarafından
birlikte kullanılmaktadır. Muğla İli kıyılarında 4
adet balıkçı barınağı ve 9 adet barınma yeri
bulunmaktadır (Şekil 2 ve 3) (Anonim, 2004;
Anonim, 2011).

bulunmaktadır. Bunların da proje kapasiteleri
197.000.000 adet/yıl'dır ve Türkiye yavru balık
üretiminin % 36'sı karşılanmaktadır (TÜGEM,
2011; Anonim, 2011).

Şekil 4. Ağ kafes işletmeleri.
Şekil 2. Muğla İli balıkçı barınakları ve barınma
yerleri (Anonim, 2004).

İlde 128 adet ve 2649 ton/yıl kapasiteye sahip
tarla balıkçılığı işletmesinde, Çipura ve levrek
balıkları üretilmektedir (Şekil 5)(Anonim, 2011).

Şekil 3. Torba Barınma Yeri ve trol teknelerinden bir
görüntü.

Şekil 5. Tarla balıkçılığı işletmesi.

Muğla ilinin uygun tatlı su kaynaklarında
genellikle alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır
(Şekil 6). Özellikle, Fethiye ve Köyceğiz
ilçelerinde hem projeli alabalık işletmeleri sayısı,
hem de küçük aile işletmeciliği şeklindeki
yetiştiricilik yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. 2010 yılı itibariyle
81 adet alabalık ve 1 adet sazan işletmesi bulunmaktadır. Bunların projeli olanlarında belirlenen
kapasiteleri 13553,5 ton/yıl'dır. Alabalık

Türkiye'de mevcut üretimde bulunan 194 adet
deniz balıkları (Çipura-Levrek) yetiştiriciliği
yapan ağ kafes işletmesinden 90 adedi Muğla'da
bulunmaktadır (Şekil 4). Bu işletmelerin proje
kapasiteleri değerlendirildiğinde yıllık 74410
ton'luk kapasite ile Türkiye'deki toplam
kapasitenin % 45'ini oluşturmaktadır. Ayrıca deniz
balıkları yetiştiriciliği işletmelerinin yavru
ihtiyacını karşılamaya yönelik 5 adet kuluçkahane
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yetiştiriciliğinde Türkiye'deki 1574 işletmeden
81'i, kapasite olarak ise %23'ü (13553,5 ton) Muğla
ili'ndedir (TÜGEM, 2011; Anonim, 2011).

ve Köyceğiz Dalyanı olmak üzere 3 adet dalyan
bulunmaktadır. Güllük dalyanı, Güllük Körfezi'nin
doğusunda yer alan 250 ha'lık geniş bir bataklık
alan içinde yaklaşık 800 dönüm göl alanına sahiptir
(Şekil 7). Tuzla (Boğaziçi) Dalyanı'nın 320 ha
yüzey alanı bulunmaktadır (Şekil 8). Köyceğiz
lagünü 5.400 ha göl sahası ile gölü denize bağlayan
yaklaşık 10 km uzunluğundaki kanalın iki yanında
bataklık görünümündeki 1.150 ha delta sahasını
kapsamaktadır (Şekil 9) (Erdem, 2000).

Şekil 6. Alabalık işletmesi

2009 yılı TUİK verilerine göre Muğla İli'nde
12462 ton Alabalık, 16 ton aynalı sazan, 20268 ton
Çipura, 30799 ton Levrek, 211 ton diğer türler
olmak üzere toplam 63756 ton yetiştiricilik üretimi
gerçekleştirilmiştir. Muğla İli, Çipurada Türkiye
üretiminin %71'ini, Levrekte %66'sını, tüm türler
toplamında ise %40'ını sağlamaktadır (Tablo 2)
(TUİK, 2011).

Şekil 7. Güllük lagünü ve kuzuluklar.

Lagünlerden sadece Köyceğiz Lagünü, kuzuluklardan oluşan dalyan sistemiyle ve pinterlerle
avcılık yöntemiyle S.S. Dalyan Su Ürünleri
Kooperatifi (DALKO) tarafından aktif olarak
işletilmektedir. Diğer iki lagünün bölgedeki
kooperatifler tarafından kiralaması gerçekleştirilmemiş olup, kuzuluk sistemlerinin yenilenmeye
ihtiyacı vardır.

Tablo 2. Türkiye ve Muğla 2009 yılı yetiştiricilik
üretimleri (TUİK, 2011)

Türkiye'de 2000 yılında 79031 ton olan
yetiştiricilik üretimi her yıl artarak 2009 yılında
158756 tona ulaşmıştır. Muğla İli'nde de
yetiştiricilik üretimi ülkedekine benzer ivme
göstermiş ve 2000 yılında 27017 ton olan üretim
m iktarı 2009 yı lında 63756 ton olarak
gerçekleşmiştir (TUİK, 2011).

Dalyanlar
Şekil 8. Tuzla (Boğaziçi) lagünü ve kuzuluklar.

Kuzeyden güneye Güllük ve Tuzla (Boğaziçi)
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Şekil 9. Köyceğiz lagünü ve kuzuluklar.

Şekil 11. İşleme tesislerinden bir görüntü.

Üretilen su ürünlerinin önemli bir kısmı ihraç
edilmektedir. Muğla'da genellikle yetiştiricilik
ürünlerini işleyen, AB onay numarası ve ihracat
iznine sahip 7 işleme tesisi bulunmaktadır (Şekil
10 ve 11). 2009 yılında ilden gerçekleştirilen su
ürünleri ihracatı (16744 ton), Türkiye su ürünleri
ihracatının (54354 ton) %31'ini oluşturmaktadır
(TUİK, 2011; Anonim, 2011).

12'si AB, 26'sı AB dışı ülke olmak üzere 38 ülkeye
(İtalya, İspanya, Hollanda, Almanya, Yunanistan,
Bulgaristan, Fransa, İngiltere, Romanya, Polonya,
D anim arka, Belçika, Portekiz, Slovakya,
Makedonya, Dubai, Kazakistan, BAE, Libya, İsrail,
Lübnan, Kanada, Rusya, ABD, Suriye, Kuveyt,
Ürdün, Fas, Japonya, Kıbrıs, İran, Irak, İsviçre, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Singapur, Ukrayna, Tayland)
ihracat gerçekleştirilerek ülkeye 105 milyon $ + 1,6
milyon Avro döviz girdisi sağlanmıştır. Ayrıca İldeki
110 adet perakende satış yeri vasıtasıyla su ürünleri iç
tüketime sunulmaktadır (Şekil 12) (Anonim, 2011).

Şekil 10. İşleme tesislerinden bir görüntü.

2010 yılı ihracat miktarı 15712 tonu çipura-levrek
(taze soğutulmuş bütün ve fileto), 2892 tonu alabalık
(dondurulmuş ve füme), 7 tonu Sübye, karides ve
gümüş balığı (taze soğutulmuş bütün) olmak üzere
toplamda 18611 tondur (Anonim, 2011).

Şekil 12. Su ürünleri perakende satış yeri.
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daha fazla katma değer getiren işlenmiş ürünlere
yönelmesi gerekmektedir.
Denizlerdeki stokların sürdürülebilirliği için
avcılık teknelerinin kurallara uygun avlanması,
stoklarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması ve
avcılığın buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Muğla, ülkede en uzun kıyı şeridine sahip il
olarak, yetiştiricilik açısından ilk sırada yer
almakta ve tekne sayısı bakımından İzmir ve
İstanbul'dan sonra 3. sırada gelmektedir. Aynı
zamanda ülke su ürünleri ihracatının % 31'ini
gerçekleştiren Muğla, Türkiye su ürünleri sektörü
açısından büyük öneme sahiptir. İlde yetiştiricilik
üretimi sürekli artış halindedir. Muğla İli, Çipurada
Türkiye üretiminin %71'ini, Levrekte %66'sını,
tüm türler toplamında ise %40'ını sağlamaktadır
İstihdam ve ekonomik katma değer sağlaması
bakımından su ürünleri önem verilmesi gereken
sektörlerden biridir. Denizlerde ağ-kafes işletmeciliğinin rantabl ve sürekli gelişen bir yapıda olabilmesi için işletmelerin sık sık yer değiştirmesine
sebep olan ve sektörün geleceğiyle ilgili kaygılar
oluşturan çatışmaların (yetiştiricilik-turizm)
yinelenmemesi gerekmektedir.
Bu sorunların çözümü için 2006 yılında Çevre
Kanunu'nda değişiklik yapılmış (9/8/1983 tarihli
ve 2872 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapan
26/4/2006 tarih ve 5491 sayılı kanun) ve bu kanuna
dayalı olarak “Denizlerde Balık Çiftliklerinin
Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı
Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin
Tebliğ” 24.01.2007 tarih ve 26413 sayılı Resmi
Gazete'de yayınlanmıştır. Bu tebliğde yetiştiriciliğin yapılamayacağı kriterler belirlenmiştir. O tarih
itibariyle faal olan 129 adet işletmenin 11'inin
tebliğ kriterlerine uyduğu, 118'inin ise uymadığı
görülmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığınca
Bodrum ve Milas Bölgelerinde belirlenen ve
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”
alınan 2 ayrı Bölgede müşterek alan kullanımı ile
134 adet işletmeye 83 adet üretim sahası
belirlenmiştir. Muğla İl'inde işletmelerin tamamı
belirlenen alanlara taşınmıştır.
Yetiştiricilik sektörünün 3 ana tür (Çipura,
Levrek, Alabalık) dışındaki türlerin yetiştiriciliği
için Ar-ge ve üretim çalışmalarına daha fazla
ağırlık vermesi gerekmektedir. İlin ihracat
miktarları ve ekonomik değerlerinin artması için
işleme tesislerinin taze soğutulmuş üründen ziyade
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FUTURE FISH EURASIA FUARI 6 YAŞINDA
imzaladılar. Böylece, fuara aylar kala 3.118m²'lik
stant satıldı. 500m² stant alanı ise rezerve edilmiş
durumda. Future Fish Eurasia 2012 Fuarı'na
gösterilen bu büyük ilgili, çok başarılı bir fuar
olacağının sinyallerini veriyor. Future Fish
Eurasia 2012 Fuarı'na katılmayı planlayan
firmaların vakit kaybetmeden stantlarını rezerve
etmeleri öneriliyor.
KOSGEB ve İzmir Ticaret Odası da
Destekliyor
Future Fish Eurasia 2012 Fuarı, geçen
yıllarda olduğu gibi, bu yıl da KOSGEB ve İzmir
Ticaret Odası (İZTO) tarafından destekleniyor.
Buna göre, KOSGEB üyesi fuar katılımcıları,
50m²'ye kadar olan stantları için, üst limit 120
TL/m² olacak şekilde teşvik alabilecekler. İZTO
ise, üyesi olan katılımcıların 9m²'ye kadar olan
stantları için teşvik sağlıyor. Uluslararası ihtisas
fuarı statüsünde olan Future Fish Eurasia
Fuarı'nın yüksek oranlarla desteklenmesi, fuar
katılımcıları için önemli bir teşvik oluyor.
Future Fish Eurasia Fuarı'nda, su
ürünleri işleme firmaları, ihracatçıları, balık
çiftlikleri taze ve işlenmiş su ürünlerini
sergileyeceklerdir. Fuarda ayrıca; yem ve
otomatik yemleme sistemleri, akuakültür
ekipmanları, su ürünleri işleme ve ambalaj
makinaları, soğutm a sistemleri, buz
makinaları, aşı, ilaç ve dezenfektanlar gibi
su ürünleri sektörünün ihtiyaç duyduğu
geniş bir ürün yelpazesi de tanıtılacaktır.
Sadece Türkiye'nin değil, bulunduğumuz
bölgenin de en etkili su ürünleri etkinliklerinden biri haline gelen Future Fish
Eurasia Fuarı, 2012 yılında 6. edisyonuyla
sektörü bir kere daha en yeni teknolojilerle
buluşturacak, yeni ufuklar açacaktır.

T

ürkiye'nin tek
s u ü rün le ri
fuarı olan Future Fish Eurasia Uluslararası Su
Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve
Balıkçılık Teknolojileri Fuarı, 7 – 9 Haziran 2012
tarihleri arasında, Uluslararası İzmir Fuar
Alanı'nda, Avrasya Fuarcılık tarafından organize
edilecektir. 2012 yılında 6.'sı düzenlenecek olan
fuar, Türkiye'nin ve bulunduğumuz bölgenin en
önemli sektörel fuarlarından biri olarak su ürünleri
sektörünün gelişim inde lokomotif görevini
başarıyla sürdürmektedir.
Fuara aylar kala 3.118m² stant alanı satıldı
Su ürünleri sektörü Future Fish Eurasia 2012
Fuarı'na büyük ilgi gösteriyor. Aralarında Kılıç,
Çamlı, Gümüşdoğa, Agromey, Çakır Balıkçılık ve
Abalıoğlu'nun da bulunduğu sektörün lider
firmaları bir önceki Future Fish Eurasia
Fuarı'ndaki stantlarını aynen koruyarak ya da
büyüterek bu yıl da fuar katılım sözleşmelerini
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HİBRİD (KAPLAN) ALABALIĞININ TÜKETİCİ TARAFINDAN
TERCİHİNİN BELİRLENMESİ
Nadir BAŞÇINAR, Halim İbrahim ERBAŞ, Rasim Onur CİVELEK,
Şebnem Atasaral ŞAHİN, Mehmet KOCABAŞ, Fatma Delihasan SONAY
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi,
61530 Çamburnu, Trabzon
E-mail: nbascinar@gmail.com

Bu çalışmada hibrid alabalığının tüketici
tarafından tercihi araştırılmıştır. Ankete katılan
101 kişinin balık tüketimi ve hibrid alabalığıyla
ilgili hazırlanmış sekiz soruya cevap vermeleri
istenmiştir. Araştırma sonunda balık tüketme
sıklığının genel toplamda ayda bir kez olduğu
gözlenmiştir. Ayrıca katılımcıların % 26,73'nün
yılda 15-25 kg balık tükettiği öğrenilmiştir. En çok
tüketilen kültür balığı türü ise alabalıktır.
Teknolojik uygulama ve kimyasal yöntem ve
uygulaması yapılmaksızın hibrid balık üretimini
etik bulmayanların oranı % 4,95'te kalmıştır.
K at ıl ım cı la rı n b üy ük bi r k ıs m ı hi br id
alabalıklarının renklerini ebeveynlerine göre daha
güzel bulmuşlardır. Ayrıca katılımcılar net et
verimi daha yüksek olduğu için hibrid alabalığını
tercih ettiğini söylemiştir ve katılımcıların büyük
bir çoğunluğu hibrid alabalığını diğer tüketicilere
önerebileceğini belirtmiştir. Bu sonuçlara göre
hibrid alabalığının pazara sürülmesi halinde,
tüketicinin önemli bir kısmının bu balığa sıcak
yaklaşabileceği belirlenmiştir. Hibrid alabalığının
pazar boyuna ulaşma süresi de göz önüne
alındığında tüketici için olduğu kadar üretici için
de önemli avantajları vardır. Bu nedenle hibrid
alabalığın, yetiştiriciliği yapılı p pazara
sunulabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelim eler: Kaynak alabalığı,
Karadeniz alabalığı, hibrid, tüketici tercihi, balık
tüketimi.

1. GİRİŞ
Dünyada su ürünleri yetiştiriciliği asırlardır
yapılmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiyle
beraber artan dünya nüfusunun protein ihtiyacını
karşılamak için yetiştiriciliğin gelişiminde önemli
ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye'de de su ürünleri
yetiştiriciliği özellikle son 20 yılda çok yol
katetmiştir. Birçok su ürünleri üretim çiftliği
açılmış ve üretime başlamıştır. Hatta bazı firmalar
farklı türlerde su ürünlerinin yetiştiriciliğine
başlamışlardır. Ülkemizde şu anda yetiştiriciliği en
çok yapılan kültür balığı gökkuşağı alabalığıdır
(TÜİK, 2010).
Dünya genelinde yetiştiriciliği yapılan ve
deneme aşamasında olan birçok Salmonidae türü
mevcuttur. Bu salmonidlerin hepsi yetiştiricilik
için arzu edilen özelliklere sahip değildir
(Okumuş, 2000). Yetiştiricilik için, hızlı büyüme
yeteneğine sahip olmak ve ortam şartlarına iyi
uyum sağlayabilmek yetiştirilecek olan balıklar
için önemli kıstaslardır. Bu amaçla yapılan ıslah
çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekte ve
önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Bu ıslah
çalışmalarından biri de hibridasyondur. Hibridasyon, çoğunlukla su ürünleri yetiştiriciliğinde
canlıların bazı iyi özelliklerinin ortaya çıkarılıp,
kö tü yönl erini n yok edi lm esi am acıyl a
yapılmaktadır. Hibridasyon üzerine çalışmalar
özellikle salmonidler üzerinde çokça yapılmıştır.
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Bu çalışmaların amacı daha iyi büyüme
performansı gösteren bireyler elde etmektir.
Hibrid alabalığı, Kaynak alabalığının erkeğine
ait spermle Karadeniz alabalığının dişisine ait
yumurtanın döllenmesi sonucu ortaya çıkan kısır
bir balıktır (Şekil 1). Vücudu kahverengimsi renktedir. Sırt ve kuyruk yüzgeçleri koyu yeşilimsi,
anal ve pektoral yüzgeçleri yeşilimsi portakal
renktedir. Üzerindeki lekeler kaplanların desenlerine benzediği için kaplan alabalığı da denir.
Ebeveynleri gibi karnivor balıklardır.
Tatlısu ve deniz suyunda yapılan büyütme
çalışm alarında hibrid bireylerin Karadeniz
alabalığı ile benzer büyüme performansı
sergilediği ve kaynak alabalığından daha yavaş
büyüdükleri ve hibrid alabalığın net et veriminin
kaynak alabalığından %4,28 daha yüksek,
Karadeniz alabalığı ile benzer olduğu bildirilmiştir
(Başçınar ve ark. 2010).

kişi katılmıştır. Ankete katılan kişilere, balık
tüketimlerinin sıklığı, miktarı ve tercih ettikleri
türler ve hibrid alabalık hakkında literatürden
faydalanılarak hazırlanan sorular sorulmuştur
(Tablo 1). Katılan kişilerden sorulara gerçek
cevaplar vermeleri istenmiştir. Cinsiyet farklılığının, tercihin belirlenmesi üzerine etkisi Khi-kare
testi yöntemi ile test edilmiş, elde edilen veriler
Excel programında değerlendirilmiştir.
Tablo 1.Tüketici tercihinin belirlenmesi anketi
soruları.
HİBRİD ALABALIĞI TÜKETİCİ TERCİHİ VE PAZARLAMA
ANKETİ
1. Ne kadar sıklıkla balık tüketiyorsunuz?
a) Ayda 1 kez
b) Haftada 1 kez
c) Haftada 2 kez) Haftada 2 den fazla
e) Balık tüketmeyi sevmiyorum
2. Yıllık ortalama balık tüketiminiz ne kadardır?
a) 5 kg dan az b) 5-10 kg c) 10-15 kg d) 15- 25 kg e) 25 kg dan
fazla
3. En çok tükettiğiniz kültür balığı türü hangisidir?
a) Alabalık b) Çipura c) Deniz levreği d) Aynalı sazan e) Hiçbiri
4. Teknolojik uygulama ve kimyasal yöntem uygulaması
yapılmaksızın hibrid balık üretimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

(a)

a) Etik bulmuyorum b) Fark etmez c) Doğal bir üretimdir
5. Ülkemizde doğal olarak bulunan alabalık ile kaynak
alabalığından teknolojik uygulama ve kimyasal yöntem uygulaması
yapılmaksızın elde edilen hibrid balıkları pazarda görseniz satın alır
mısınız?
a) Evet

b) Hayır

6. Hibrid alabalığı görünümünü nasıl nitelendirirsiniz?

(b)

a) Renkleri ebeveynlerine göre daha güzel
b) Bir fark göremiyorum
c) Görünümünü beğenmedim
d) Diğer (lütfen yazınız) ………………………………………………
7. Hibrid alabalığı tercih sebebiniz nedir?
a) Net et verimi daha yüksek

(c)

b) Besin değerinin yüksek olduğunu düşünüyorum

Şekil 1. Dişi Karadeniz alabalığı (a), erkek kaynak
alabalığı (b) ve hibrid balık (c) (Başçınar ve ark. 2010).

c) Farklı bir balık türünü denemek isterim
d) Diğer (lütfen yazınız) ………………………………………………
8. Hibrid alabalığı diğer tüketicilere önerir misiniz?

1. MATERYAL ve YÖNTEM
Tüketici tercihinin belirlenmesi için hazırlanan
8 soruluk ankete 80'i erkek 21'i kadın toplam 101

a) Evet

b) Hayır

9. Cinsiyetiniz
a) Bayan
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% 13,75'i, bayanların % 23,81'i ve genel toplamın
ise % 15,84'ü verilen kültür balığı türlerinden
hiçbirini tüketmediği cevabını vermiştir. Ankete
katılanların hiçbiri aynalı sazanı tercih etmemiştir
(n=101). En çok tüketilen balık çeşidi ile cinsiyet
arasında anlamlı bir farklılığın olm adığı
saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
Teknolojik uygulama ve kimyasal yöntem ve
uygulaması yapılmaksızın hibrid balık üretimini
etik bulmayanların oranı erkeklerde % 6,25, genel
toplamda ise % 4,95 olduğu görülmüş, bayanlarda
ise etik bulmayan çıkmamıştır. Aynı soruya “Fark
etmez” diyenlerin oranı erkeklerde % 31,25,
bayanlarda % 23,81, genel toplamda da % 29,7'dir.
Bunun doğal bir üretim olduğunu savunanların
oranı ise erkeklerde % 61,25, bayanlarda %76,19,
genel toplamda ise % 64,36'dır (n=100). Hibrid
alabalık üretiminin etik olup olmadığı sorusuna
verilen cevaplar ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
“Ülkemizde doğal olarak bulunan alabalık ile
Kaynak alabalığından teknolojik uygulama ve
kimyasal uygulama yapılmaksızın elde edilen
hibrid balıkları pazarda görseniz satın alır
mısınız?” sorusuna erkeklerin % 82,5'i “Evet”, %
13,75'i de “Hayır” cevabını vermiştir. Bayanların
ise % 90,48'i “Evet”, % 9,52'si “Hayır” yanıtını
vermiştir. Genel toplamda ise bu oran % 84,16
“Evet”, % 12,87 “Hayır” şeklindedir (n=98).
Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar ile
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 2).
“Hibrid alabalığının görünümünü nasıl nitelendirirsiniz?” sorusuna “Renkleri ebeveynlerine göre
daha güzel” diyenlerin oranı erkeklerde %77,5,
bayanlarda % 61,9, genel toplamda ise % 84,16'dır.
Erkeklerin % 5'i, bayanların %19,05'i ve genel
toplamın % 7,92'si ise bir fark göremediğini
belirtmiştir. Erkeklerin % 7,5'i, bayanların % 10,5'i
ve genel toplamın % 54,38'i hibrid alabalığının
görünümünü beğenmediğini söylemiştir. Aynı
soruya erkeklerin % 8,75'i, bayanların % 14,29'u
ve genel toplamın % 9,90'ı farklı şekilde
nitelendirmişlerdir (n=100). Katılımcıların bu

1. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Yapılan anketin sonucunda, “Ne kadar sıklıkla
balık tüketiyorsunuz?” sorusuna erkeklerin %
46,25'i ve bayanların % 47,62'si “Ayda bir kez.”
cevabını vermişlerdir. Toplamda ise bu oran %
46,53'tür. Bu soruya erkeklerin % 26,25'i,
bayanların %23,81'i ve genel toplamın % 25,74'ü
“Haftada bir kez.” cevabını vermiştir. Erkeklerin %
11,25'i, bayanların %14,29'u ve genel toplamın
%11,88'i ise “Haftada iki kez” balık tükettiğini
belirtmiştir. Yine erkeklerin % 16,25'i, bayanların
% 9,52'si ve genel toplamın ise % 14,85'i “Haftada
ikiden fazla.” balık tükettiklerini söylemişlerdir.
Bayanların % 4,76'sı ve genel toplamın ise % 0,99
balık tüketmeyi sevmediklerini belirtmişlerdir.
Yapılan ankette erkeklerin hiçbiri “Balık tüketmeyi
sevmiyorum.” cevabını vermemiştir (n=101). Balık
tüketim sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
“Yıllık ortalama balık tüketiminiz ne kadardır?” sorusuna erkeklerin % 12,5'i, bayanların %
19,05'i genel toplamın ise % 13,86'sı “5 kg/yıl'dan
az.” cevabını vermiştir. Aynı soruya erkeklerin %
22,5'i, bayanların %28,57'si ve genel toplamın
%23,76'sı “5-10 kg/yıl.” balık tükettiğini
söylemiştir. Erkeklerin % 20'si bayanların %
14,29'u ve genel toplamın ise % 18,81'i “10-15
kg/yıl.” yanıtını verirken, erkeklerin % 27,5'i,
bayanların % 23,81'i ve genel toplamın % 26,73'ü
“15-25 kg/yıl.” balık tükettiğini belirtmiştir.
Erkeklerin % 17,5'i, bayanların % 14, 29'u genel
toplamın ise % 16,83'ü yılda “25 kg'dan fazla.”
balık tükettiklerini belirtmiştir (n=101). Balık
tüketim miktarı ile cinsiyet arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
“En çok tükettiğiniz kültür balığı türü
hangisidir?” sorusuna erkeklerin % 63,75'i
bayanların %57,14'ü, genel toplamın ise %62,38'i
“Alabalık” cevabını vermiştir. Erkeklerin %
16,25'i, bayanların % 9,52'si ve genel toplamın %
14,85'i ise çipura balığını tercih ettiğini belirtmiştir.
Erkeklerin % 6,25'inin, bayanların % 9,52'sinin ve
genel toplamın % 6,93'ünün ise tercihinin deniz
levreği olduğu görülmüştür. Aynı soruya erkeklerin
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soruya verdiği cevaplar ile cinsiyet arasında
anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır
(p>0,05)(Tablo 2).
Net et verimi daha yüksek olduğu için hibrid
alabalığını tercih edenlerin oranı erkeklerde % 40,
bayanlarda % 28,57, genel toplamda ise %
37,62'dir. Besin değerinin yüksek olduğunu
düşünmesi sebebiyle hibrid alabalığını tercih
edenlerin oranı ise erkeklerde % 7,5, bayanlarda %
4,76 genel toplamda da %6,93'tür. Erkeklerin
%35'i, bayanların % 52,38'i ve genel toplamın ise
% 38,61'inin hibrid alabalığını tercih etme sebebi
farklı bir balık türünü denemek istemesidir.
Erkeklerin % 11,25'i, bayanların % 14,29'u ve
genel toplamın % 11,88'i farklı nedenlerle hibrid
alabalığını tercih ettiklerini belirtmişlerdir (n=96).
Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar ile
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
“Hibrid alabalığını diğer tüketicilere önerir
misiniz?” sorusuna erkeklerin % 93,75'i “Evet”, %
6,25'i ise “Hayır” cevabını vermiştir. Bayanların %
95, 24'ü diğer tüketicilere önerebileceğini
belirtmiştir. Genel toplamda ise katılımcıların
%94,06'sı diğer tüketicilere hibrid alabalığını
önerebileceğini söylemiş, % 4,95'i ise diğer
tüketicilere önermeyeceğini belirtmiştir (n=100).
Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar ile
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı
saptanmıştır (p>0,05)(Tablo 2).
Hibrid alabalığın büyüme performansı, net et
verimi, yapılan anket çalışmasından elde edilen
veriler ve istatistiksel değerlendirmelere
dayanılarak hibrid alabalığın yetiştiriciliğinin
yapılıp pazara sunulabilecek bir tür olduğu
sonucuna varılmıştır.
1. KAYNAKLAR

C i ns i y e t
E rk ek
Sa y ı
B al ı k t ü k e t im s ı k l ı ğ ı

%

(n =8 0 )

%

S ayı

%

( n = 2 1)

37

4 6 ,3

10

47 ,6

47

4 6 ,5

H af t a da bir k ez

21

2 6 ,3

5

23 ,8

26

2 5 ,7

H af t a da ik ide n f a z la
T ük e t m iy o r um

Y ıl l ı k t ü k e ti m m i k t a rı

9

1 1 ,3

3

14 ,3

12

1 1 ,9

13

1 6 ,3

2

9,5 2

15

1 4 ,9

0

0

1

4,7 6

1

0 ,9 9

2

sd= 4

 = 4 ,49

(n =8 0 )

( n = 2 1)

P >0 ,0 5

5 kg’ da n a z

10

1 2 ,5

4

19 ,1

14

1 3 ,9

5 - 10 k g

18

2 2 ,5

6

28 ,6

24

2 3 ,8

1 0- 1 5 k g

16

20

3

14 ,3

19

1 8 ,8

1 5- 2 5 k g

22

2 7 ,5

5

23 ,8

27

2 6 ,7

2 5 k g’ da n f a zla

14

1 7 ,5

3

14 ,3

17

1 6 ,8

Tü k e t i l e n t ü r

2

sd= 4

 = 1 ,25

(n =8 0 )

( n = 2 1)

P >0 ,0 5

A laba lık

51

6 3 ,8

12

57 ,1

63

6 2 ,4

Ç ipur a

13

1 6 ,3

2

9,5 2

15

1 4 ,9

D en iz L e v r e ği

5

6 ,2 5

2

9,5 2

7

6 ,9 3

A yn a lı Sa z a n

0

0

0

0

0

0

5

23 ,8

16

1 5 ,8

H içbir i

H ib r i d b a l ı k ü r e t i m i n i
E t ik bulm a y a nla r

11

1 3 ,8
sd= 4

 2 = 1 ,94

(n =7 9 )

( n = 2 1)

P >0 ,0 5

5

6 ,2 5

0

0

5

4 ,9 5

F a rk e t m e z diy e n le r

25

3 1 ,3

5

23 ,8

30

2 9 ,7

E t ik bula n la r

49

6 1 ,3

16

76 ,2

65

6 4 ,4

2

sd= 2
S at ı n a l m a te r c i h i

 = 2 ,18

(n =7 7 )

P >0 ,0 5

( n = 2 1)

E ve t

66

8 2 ,5

19

90 ,5

85

8 4 ,2

H ay ır

11

1 3 ,8

2

9,5 2

13

1 2 ,9

G ör ü n ü m ü n i t e l e n d i rm e
R en k le r i e be ve y n le r in e gö r e da h a
güze l

sd= 1

 2 = 0 ,33

(n =7 9 )

( n = 2 1)

62

P >0 ,0 5

7 7 ,5

13

61 ,9

75

7 4 ,3

F a rk gö r e m iyo r um

4

5

4

19 ,1

8

7 ,9 2

Gör ün üm ün ü be ğe n m e dim

6

7 ,5

1

10 ,5

7

5 4 ,4

D iğe r

7

8 ,7 5

3

14 ,3

10

9 ,9

Te r c i h s e b e bi

sd= 3

 2 = 5 ,34

(n =7 5 )

( n = 2 1)

P >0 ,0 5

N et e t v e r im i da h a y ük sek

32

40

6

28 ,6

38

3 7 ,6

B esin de ğe r i yük se k o lm alı

6

7 ,5

1

4,7 6

7

6 ,9 3

28

35

11

52 ,4

39

3 8 ,6

3

14 ,3

12

1 1 ,9

F a rk lı bir ba lık t ür ü de n em e k
D iğe r

D iğ e r t ü k e t ic i l e r e ö n e r i r
m is i n i z ?

9

1 1 ,3
sd= 3

 2 = 2 ,04

(n =8 0 )

( n = 2 0)

P >0 ,0 5

E ve t

75

9 3 ,8

20

95 ,2

95

9 4 ,1

H ay ır

5

6 ,2 5

0

0

5

4 ,9 5

sd= 1

29

S ayı
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SOMONLU TATLILAR ANTALYA'DA AŞÇILARI ŞAŞIRTTI
getiren Alarko-Leröy Genel Müdürü Bülent Işık,
somonun döner, çiğ köfte, pastırma ile uyumunu
test ettik ve damak tadımıza uygun lezzetlerini
keşfettik, aynı heyecan ile diğer yöresel
yemeklerde de türk damak tadına uygun somon
balığını denemeye devam ediyoruz ve başarılı
sonuçlar alıyoruz dedi.

Döner ve çiğ köfteden sonra Norveç Somonu
Kazandibi oldu.
Norveç'in efsanevi balığı Somon ile yirmi yıldır
tüketiciler için değişik tatlar geliştiren AlarkoLeröy, bu kez de somonlu yöresel tatlar ile
Antalya'da aşçıları şaşırttı. Kayseri'den Antep'e
Bursa'dan Bolu'ya kadar yöresel tatları (mantı, çi
börek, İnegöl köfte, gözleme, içli köfte, paçanga
böreği ve keşli cevizli mantı) gibi yirmi farklı
yöresel tattan oluşan somonlu mönü, Antalya'da
Alarko-Leröy tarafından düzenlenen davette,
konukların beğenisini topladı. Özellikle somonlu
kazandibi ve tahinli cevizli kabak (yerine somon
kullanıldı) tatlısı lezzeti ile ilgi odağı oldu.
Menüde yer alan Kayseri'nin (ıspanaklı,
domatesli ve sade) üç renkli Mantısı ile Bolu'nun
Keşli, cevizli mantısında somon kullanıldı. Yörsel
lezzetlerden Bursa'nın İnegöl Köftesi, Eskişehir'in
Çi böreği, Antep'in İçli köftesi Somon yapıldığında
farklı ama beğenilen tatlar oldu. Ayrıca
Antalya'nın Tahinli Cevizli Kabak tatlısının
Somonlu versiyonu ile somonlu kazandibi tatlısı
büyük ilgi gördü.
Şeflerin ve Antalya Muratpaşa Belediye
Başkanı Süleyman Evcimen'in de katıldığı davette
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla
Alaton, şirketteki Ar&Ge ekibinin Norveçli
Somon Balığını yöresel yemeklere uyarlanarak ,
geleneksel ama modern yeni tatlar yakalamakta
ustalaştıklarını vurguladı. Yirmi yıl içinde, Somon
balığına geleneksel sofralarda yer açtıklarını dile

Alarko-Leröy, Kocaeli'nde modern ve hijyenik
kurallara uygun teknolojik donanım daki
fabrikasında, Norveç'ten getirdiği taze somonlarla,
Somon Füme, Somon Pastırma, Somon Loin,
Somon Sıcak Füme, Somon Lakerda, Somon
Marine, Somon Fileto, Somon Steak, Somon biftek
gibi katma değerli ürünler üretiyor. Otellerden,
restaurantlara, catering firm alarından, tatil
köylerine kadar uzanan bir profesyonel müşteri
zinciri ile ürünleri tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca
Migros, Kipa-Tesco, Carrefour, Macro, Metro,
Ikea gibi büyük marketler, yerel marketler (Groseri
gibi) ve şarküterilerde ambalajlı ürünler ve taze
somonlar yer alıyor. Tüm ürünler toptan tüketim
için bütün, fileto görüntüsü bozulmadan kiloluk
ambalajlarda, tüketiciler için ise daha az gramajlı
vakumlu ambalajlar şeklinde satışa sunuluyor.
Bütün somon balığı, fileto, steak ve biftek olarak
balıkçılarda da satılıyor. Şirket somon balığının
yanı sıra halibut, cod, uskumru, karides, kalkan
balığı ve fener balığı gibi diğer deniz ürünlerini de
ithal ediyor ve üretim tesislerinde yan ürünlerle
birlikte yüzü aşkın çeşitte katma değerli ürünlere
dönüştürüyor.
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ÖZET

minnow, Blicca bjoerkna (L., 1758) species,
catching about 160 fish in Uluabat Lake in the
Marmara Region between April 2002 and March
2003, were investigated. Minnow is a common fish
species in Europe and our country, whether in the
Marmara region, although the species has regional
economic importance partially. In addition, as
aquarium fish and bait is also appropriate.
In the study, the following of the results were
obtained; head weight/ total body weight 18.28%,
interior organs weight/total body weight 6.56%,
fins weight/total body weight 2.88% and flesh
yield 63.57%. Flesh yields on the I-VIII ages of
minnows population were determined as 65.03;
62.08; 63.62; 63.28; 58.32; 65.23; 63.61 and 65.73
respectively. As a result of the determination meat
production increased as the age increased.
Furthermore, the value of the conditional factor,
which is regarded as the function of the feeding of
the fishes, is found as1,704 (1,272-2,293± 0.201).
Key Words: Blicca bjoerkna, minnow, Meat
yield, Body ratio, Conditional Factor, Uluabat
Lake

Bu çalışmada Marmara Bölgesi'ndeki Uluabat
Gölü'nden Nisan, 2002-Mart, 2003 tarihleri
arasında yakalanan 160 adet Tahta balığı, Blicca
bjoerkna (L., 1758)'nın et verimliliği ile çeşitli
vücut organları arasındaki ilişkileri incelenmiştir.
Tahta balığı Avrupa'da yaygın bir türdür ve ülkemizde Marmara Bölgesi'nde bulunup, yöreselde
olsa kısmen ekonomik öneme sahiptir. Ayrıca,
akvaryum ve yem balığı olarak ta uygundur.
Yapılan inceleme sonucunda, ortalama baş
ağırlığı/vücut ağırlığı oranı %18.28; iç organların
ağırlığı/vücut ağırlığı %6.56; yüzgeç ağırlığı/vücut
ağırlığı %2.88 ve et randımanı %63.57 olarak
bulunmuştur. Tahta balığı populasyonunun I-VIII
yaşları arasındaki et verimliliği, yüzde olarak (%)
sırasıyla 65.03; 62.08; 63.62; 63.28; 58.32; 65.23;
63.61 ve 65.73 olarak belirlenmiştir. Yaş artışıyla
birlikte et verimliliğinde de artış olmuştur.
Ayrıca, balıkların beslenme durumlarının bir
fonksiyonu da sayılan ortalama Kondisyon faktörü
değeri 1,704 (1,272-2, 293±0. 201) olarak
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Blicca bjoerkna, Tahta
balığı, Et randımanı, Vücut oranı, Kondisyon
Faktörü, Uluabat Gölü

GİRİŞ
Tahta balığı, Blicca bjoerkna (L., 1758),
Avrupa'da en çok tanınan tür olup, İngiltere'nin
doğusundan Hazar Denizi'ne kadar uzanan geniş
bir alanda dağılım gösterir.
Türkiye'de de
Marmara Bölgesi'nde oldukça geniş yayılım alanı
gösteren bir türdür (Geldiay ve Balık, 1996;
Kottelat, 1997). Ekonomik olarak, büyük çapta

The Characteristics of Meat Yield of
Minnows, Blicca bjoerkna (L., 1758) in
Uluabat Lake (Marmara Region, Turkey)
Abstract: In this study, relationship between
various organs of the body and flesh yield of the
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Blicca bjoerkna populasyonu Uluabat Gölü'nde
I-VIII yaşları arasında dağılım göstermiştir. En
fazla birey (48 adet) II yaş grubunda, en az birey (6
birey) ise VII ve VIII yaş grubunda belirlenmiştir.
Yaş gruplarına göre çatal boy 7.40-18.50 cm, vücut
ağırlığı 6.78-124.16 g, baş ağırlığı 1.18-16.62 g, iç
organ ağırlığı 0.14-6.58 g, yüzgeç ağırlığı 0.133.92 g ve karkas ağırlığı 3.81-78.17 g arasında
değişim göstermiştir (Tablo 2).
Balığın çeşitli organ ağırlıkları ve et verimi,
vücut ağırlığına olan yüzde oranları (%) ile birlikte
gösterilmiştir.
Blicca bjoerkna örneklerinin yaş gruplarına
göre, organ ağırlıklarının ve et veriminin vücut
ağırlığına olan yüzde oranları (%) Tablo 3'te verilmiştir. Baş ağırlık oranları %14.19-20.36, iç
organların ağırlık oranları %4.54-7.08, yüzgeç
ağırlık oranları %2.04-3.23 ve et randımanı
%58.32-65.73 arasında değişim göstermiştir
(Tablo 3).
Blicca bjoerkna bireylerinin yaş gruplarına
göre et verimi en düşük %58.32 ile V. yaşta, en
yüksek ise %65.73 ile VIII. yaşta olmuştur. Genel
olarak yaş ile birlikte et verimliliğinin artma
eğiliminde olduğu görülmüştür.

BULGULAR
Genellikle omnivor karakterli olan tahta balığı,
genellikle akarsuların yavaş akan, bitki bakımından zengin zonlarda yaşamakla birlikte, durgun su
ortamlarında da önemli bir populasyon yoğunluğu
oluşturmaktadırlar. Çalışma periyodu boyunca,
değişik göz açıklığındaki ağlarla avlanan balıklar
arasında tahta balığı yaklaşık %50 gibi yüksek bir
bolluk oranıyla temsil edilmiş olup, dominant bir
tür durumundadır.
Araştırmamızda elde edilen Tahta balığı populasyonunun baş, iç organ, yüzgeçler, et verimliliği
ile ilgili oranları ortalama, minimum ve maksimum
değerleri, Standart sapma ile Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Blicca bjoerkna populasyonunun et
verimliliği

Tablo 2. Yaş gruplarındaki B. bjoerkna'nın min., maks. ve ortalama çatal boy (LF), vücut ağırlığı (WT), Baş
ağırlığı (BaW), iç organlar ağırlığı (İcW), yüzgeç ağırlığı (YüW), Karkas ağırlığı (KaW).

YAŞ
I

N
6

II

48

III

32

IV

34

V

17

VI

11

VII

6

VIII

6

LF±SD
min-max.(cm)
8.35±0.532
7.4-8.9
9.90±0.418
8.7-10.4
10.91±0.422
10.3-12.2
11.85±0.365
11.1-12.7
12.78±0.424
12.3-13.8
13.57±0.358
13.1-14.3
14.72±0.306
14.3-15.0
16.55±1.067
15.6-18.5

WT±SD
min-max. (gr)
9.22±5.910
6.78-1.825
15.43±3.164
10.08-24.12
21.08±2.824
15.7-27.79
29.02±3.626
22.89-37.78
35.71±3.622
31.04-42.89
47.56±5.053
41.46-56.16
54.74±6.216
44.66-61.09
91.42±17.117
75.83-124.16

BaW±SD
min-max.(gr)
1.91±0.505
1.18-2.53
2.66±0.761
1.9-5.61
4.12±0.658
2.93-5.93
5.02±0.680
3.68-6.29
6.39±0.688
5.22-7.77
6.688±0.935
5.29-8.76
8.89±1.740
6.85-10.88
13.20±1.793
11.42-16.62
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İcW±SD
min-max.(gr)
0.58±0.255
0.14-0.84
0.815±0.593
0.24-2.41
1.49±0.520
0.57-2.48
1.94±0.594
0.78-2.98
2.40±0.408
1.67-2.98
2.19±0.460
1.50-2.69
3.06±1.029
1.48-4.39
5.51±0.835
4.05-6.58

YüW±SD
min-max.(gr)
0.28±0.118
0.13-0.44
0.43±0.175
0.18-1.0
0.65±1.141
0.31-0.95
0.80±1.173
0.53-1.18
0.98±0.160
0.76-1.33
1.32±0.415
0.61-1.93
1.69±0.455
0.95-2.06
2.26±0.827
1.8-3.92

KaW ±SD
min-max.(gr)
5.36±1.149
3.81-6.91
8.31±1.682
6.0-13.40
13.53±1.825
10.24-17.03
17.80±1.538
15.68-22.45
22.99±2.385
18.31-26.99
31.02±3.538
25.83-36.09
35.29±4.592
28.16-39.82
57.65±11.235
48.50-78.17
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ağırlığı %18.53, iç organ ağırlığı
%9.22 ve yüzgeç ağırlığı %2.40
olarak bulmuştur. Ayrıca, Kemer
Baraj Gölü'ndeki Chondrostom a
meandrense populasyonunda yapılan
bir çalışmada da et randımanı %66.95,
iç organ ağırlığı %15.63, baş ağırlığı
%11.81 ve yüzgeç ağırlığı %1.99 olarak bulunmuştur (Özcan ve Balık,
2006).
Bu çalışmalardaki değerlerin, bizim çalışmamızdaki değerlere yakın olduğu görülmektedir.
Yaşların artmasıyla birlikte vücut ağırlığı ve organların ağırlıklarının arttığı görülmüştür (Tablo 2).
B. bjorkna populasyonunun et verimi II. yaşta
%62.08 ve VIII. yaşında ise %65.73 arasında
değişim göstermiştir. Karacaören I Baraj Gölü'nde
yapılan bir çalışmada, Vimba vimba tenella'nın et
verimliliği erkeklerde %63.76-71.02, dişilerde
%67.97-70.06 (Diler ve Becer, 2001). C. c.
umbla'nın Keban Baraj Gölü'nde III. yaşta %69.7,
V. yaşta ise %68.9; Hazar Gölü'nde ise III. yaşta
%69.7, V. yaşta ise %68.7 olarak et verimliliği
bulunmuştur (Köprücü ve Özdemir, 2003). Genel
olarak, yaşın artmasıyla birlikte et verimliliğinde
artış görülmüştür.
B. bjorkna populasyonundaki balıkların
ortalama ağırlıklarının ise, 9.22-91.42 gr arasında
dağılım göstermişlerdir.
Uluabat Gölü'ndeki tahta balığı populasyonu
için hesaplanan ortalama kondisyon değerleri;
1.704 olarak bulunmuştur. Balıkların besililik
durumunu gösteren kondisyon faktörünün yaşlara
göre, ortalama olarak 1.272-2.293 arasında
dağılım gösterdiği ve yaşın artmasıyla birlikte
arttığı belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda, bu göldeki tahta balığı
populasyonunun değerlendirilmesi açısından, et
verimliliğinin uygun seviyelerde olduğu görülmüştür. Bu balığın yöresel olarak kısmen ekonomik olarak değerlendirilmesi yanında, akvaryum
ve yem balığı olarakta değerlendirilmesinin
dikkate değer olduğu söylenebilir.

Tablo 3. Çeşitli yaş gruplarındaki B. bjoerkna'nın vücut ağırlığının çeşitli
organlar arasındaki ilişkiler ve et randımanı (%)

Uluabat Gölü'ndeki tahta balığı populasyonunun, kondisyon değerleri ise, 1.272 ile 2.293
arasında ve ortalaması 1.704 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Uluabat Gölü'ndeki B. bjorkna populasyonunun yaş dağılımı I-VIII arasında değişim göstermiştir.
B. bjorkna türüne ait ortalama et randımanı
%63.57 olarak tesbit edilmiştir. Bunu da sırasıyla
%18.28 ile kafa ağırlığı, %6.56 ile iç organlar
ağırlığı ve % 2.88 ile yüzgeç ağırlıkları
izlemektedir. Çelikkale (1978), kültür sazanlarında
yapılan bir çalışmada et randımanını %56.50
olarak bulm uştur. Ege Bölgesinde kültür
koşullarında yetiştirilen aynalı sazanlarda et
randımanı %58.40; pullu sazanlarda ise %66.3
olarak belirlenmiştir (Alpbaz ve Hoşsucu, 1980).
Aras vd. (1992)'nın Karasu Irmağı'ndaki C.
capoeta umbla (Heckel, 1843) populasyonlarında
yaptıkları çalışmada ise ortalama randımanı
%61.44, baş ağırlığını %22.32, iç organ ağırlığını
%12.78 ve yüzgeç ağırlığını %1.51 oranlarında
bulmuşlardır. Özdemir ve Temizer (1992)'in Çıldır
Gölü'nde yaptıkları çalışmada sazanların ortalama
et randımanını %61.53, baş ağırlığını %17.56, iç
organ ağırlığını %15.85 ve yüzgeç ağırlığını %3.76
oranlarında belirtmişlerdir. Duman vd. (2003),
Keban Baraj Gölü'ndeki B. c. pectoralis populasyonu üzerine yaptıkları çalışmalarında, ortalama et
verimini %63.04, baş ağırlığını %15.40, iç organ
ağırlığını %10.20 ve yüzgeç ağırlığını %3.09
olarak bulmuşlardır. Şaşı (2004), Topçam Baraj
Gölü'nde yaşan tatlısu kefalinin (Leuciscus
cephalus L., 1758) et randımanını %62.73, baş
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ÖZET

production value and an improvement of the
economical inputs. The employment of qualified
Aquaculture Engineers at fish farms as well as the
increasing cooperation of the private sector with
Universities in recent years obviously played an
important role in the fast growing period, where
farmers may face some problems such as
difficulties in diet selection or feeding strategy. In
the present study, feeding strategy that influences
feed efficiency, growth performance, and so the
profitability of the facility has been evaluated
towards a better production and for the benefit of
the farmers.

Ülkemizde akvakültür sektörü son on yıllık
süreçte hızlı bir ivme kazanmış ve Avrupa'da önemli bir konuma gelmiştir. Zengin su kaynaklarımızın
daha verimli kullanılması halinde mevcut üretim
potansiyelinin katlanarak artacağı ve ülke
ekonomisine sağlanan katkıların da büyüyeceği
şüphesizdir. Türkiye'de Yetiştiricilik işletmelerinde
son zamanlarda Su Ürünleri Mühendislerinin
daha fazla istihdam edilmesinin ve üniversitelerle
daha fazla işbirliği yapılmasının olumlu yansımaları da bu gelişme sürecinde önemli rol oynamıştır.
Hızlı bir ilerleme sürecinde, üreticilerimiz haliyle
bazı sorunlarla karşılaşmakta ve bunların başında
uygun yem seçimi ve yemleme stratejisi gibi
hususlar gelmektedir. Bu çalışmada, özellikle
üreticilere yararlı olması amacıyla üretim faaliyetini doğrudan etkileyen, yem verimliliğini,
balığın büyüme performansını, dolayısıyla işletmenin karlılık oranını belirleyen yem leme
stratejisi ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Balık yetiştiriciliği, yemleme stratejisi, yem verimliliği

Keywords: Aquaculture, feeding strategy, feed
efficiency
1. GİRİŞ
Türkiye'de su ürünleri sektörü hızlı büyüme
sürecindedir. Son on yıllık üretim miktarı ile
Avrupa'da önemli bir konuma gelmiş, 2008 yılı
kayıtlarına göre 152.064 tonluk toplam balık
üretimi ile toplam balık üretimi 841.775ton olan
Norveç'ten sonra 2.sırada yer almıştır. Türkiye'yi
144.317 ton ile İngiltere ve 93.789 ton ile
Yunanistan takip etmektedir. Karşılaştırılabilecek
diğer Akdeniz ülkelerinden sırasıyla İtalya, Fransa
ve İspanya 40-60.000 ton'luk üretim ile daha alt
sıralarda yer almaktadır (FAO, 2008). Ülkemizde
özellikle 2002 yılında yaşanan ekonomik krizden
su ürünleri sektörü de olumsuz yönde etkilenmiş
olmasına rağmen, kısa sürede tekrar toparlanmış

ABSTRACT
Turkish aquaculture industry has been in a
rapid growth during the last 10 years and has
become an important sector in Europe. A more
rational use of the country's valuable water
resources may lead to a significant increase of the
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ve Türkiye ekonomisine 2008 yılı verilerine göre,
yaklaşık 650.000.000 USD'lık ekonomik katkı
sağlayabilen önemli bir sektör haline gelmiştir
(FAO, 2008). Gerek ağ kafes işletmelerinde ve
kıyıda tanklarda yapılan deniz balığı üretiminde,
gerekse içsu kaynaklarımızda yapılan tatlı su
balıkları üretiminde işletmelerin karşılaştığı
önemli sorunların başında uygun yem seçimi ve
yemleme stratejisi yer almaktadır. Çoğu zaman
işletmeler, kendi bilgi birikimi ve sahadaki
deneyimleri doğrultusunda bir yemleme protokolü
uygulamakta veya yem firmalarının önerileri
doğrultusunda hareket etmektedirler. Son
zamanlarda özel sektör üniversite işbirliği
çalışmaların artmış olması ümit verici bir gelişme
olup geleceğe yönelik olumlu beklentiler ortaya
çıkarmaktadır. Bu konuda şüphesiz araştırma ve
geliştirme faaliyetlerine yapılan desteklerin gözle
görülür derecede artmış olmasının da önemli
katkıları vardır. Bu çalışm ada, özellikle
üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla balık
yetiştiriciliğinde uygulanan yemleme protokolleri
değerlendirilerek, üreticilerim izin zihninde
mevcut olan bazı soru işaretlerinin giderilmesi ve
böylece daha verimli üretim sağlanabilmesi amaçlanmıştır.

oranda yem verilmesi halinde en iyi yem veriminin
elde edilebileceğini belirtmektedir. Alabalıkta
(Wurtsbaugh ve Davis, 1977), çizgili levrekte (Cox
ve Coutant, 1981) ve yayın balığında (Li ve Lovell,
1992) yapılan çalışmalarda da doygunluk
düzeyinin altında bir oranda yapılan yemleme
sonucu daha iyi yem dönüşümü elde edildiği
kaydedilmiştir. Kalkanda yapılan bir araştırmada,
en yüksek büy üm e oranını n doygunl uk
derecesinde yemlenen balıklarda görüldüğü ifade
edilirken, doygunluğun %65'i oranında yemlenen
balıklarda ise yem dönüşüm oranının, doygunluk
derecesinde yemlenen balıklardakine göre daha iyi
sonuçlandığı belirlenmiştir (Van Ham ve ark.,
2003). Buna göre, en yüksek büyüme oranı ile yem
dönüşüm oranının her zaman paralel göstergeler
olmadığı, bazı türlerde doygunluk derecesinin
altında yapılan yemleme ile daha iyi yem dönüşüm
oranı elde edilebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca,
doygunluk derecesinin %65'i oranında yemlenen
balıkların vücut kompozisyonunun da doygunluk
derecesinde yemlenen balıklarınki ile benzerlik
gösterdiği belirlenmiştir. Buradan elde edilen
göstergelere göre, işletmelerde üretim oranlarını
ayarlamak amacıyla dönemsel olarak balıklara
doygunluk derecesinin yaklaşık 1/3'ü kadar yem
verilmesi, balığın et kalitesinde ve yem dönüşümünde herhangi bir olumsuzluk getirmeyeceği
anlaşılmaktadır. Her ne kadar, yemleme oranı ve
sıklığı konusundaki görüşler birbiri ile uyumlu
olmasa da, konuyla ilgili deneyimler ve araştırma
sonuçlarına göre, yemleme düzeyi ile ilgili öneriler
şu şekilde özetlenebilir:

2. YEMLEME DÜZEYİNİN YEM
VERİMİNE ETKİSİ
Yemleme düzeyinin yem verimine etkisi halen
tartışmalı bir konu olup, konu uzmanları arasında
dahi bir görüş birliğine varılamadığı anlaşılmaktadır. En iyi yem veriminin belirlenmesine yönelik
yapılan besleme çalışmaları ve sonuçları kendi
aralarında değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla
bu konuda yapılan öneriler ve uygulama
yöntemleri de birbiriyle uyum içinde değildir ve en
iyi yem verimi için üzerinde fikir birliği sağlanmış
olan net bir yemleme yöntemi veya uygulama şekli
bulunmamaktadır. Örneğin, Einen ve ark. (1995),
balıklarda en yüksek yem tüketiminde ve maksimum büyüme noktasında en iyi yem veriminden
bahsedilebileceğini ifade ederken, Zoccarato ve
ark. (1994), maksimum büyüme noktasında
belirlenen yemleme düzeyinin biraz altında bir

1) Balığa doygunluk derecesinin hemen altında
yem verilmesi durumunda (doygunluğa yakın
yemleme), ağırlık artışı açısından herhangi bir
olumsuzluk görülmemektedir.
2) Önceden belirlenmiş oranlarda veya doyuncaya
kadar yemleme yönteminde genellikle yüzeydeki
balık hareketliliği göz önünde tutulmaktadır ve
yüzeydeki yeme saldırma eğilimi durduğunda
yemleme de kesilmektedir. Balık büyüklüğü homojen
olan ortamlarda bu geçerli ve makul bir yöntemdir.
Zaten büyük havuzlarda balıklar arasındaki boy
farklılığını gidermenin yolu seleksiyon yapmaktır.
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Ancak, işletmede aşırı stoklama vb. nedenlerle
yer sıkıntısından dolayı seleksiyon olanağı yoksa
doğal olarak büyük ve güçlü olan balık sürekli
yeme yakın noktalarda egemenlik kuracağı için
yemleme saatlerinde de en fazla payı alabilecektir.
Bu tür ortamlarda daha küçük ve zayıf olan bireyler
ise, yukarıdaki balıklar gibi doygunluğa
ulaşamayacağından dolayı aralarındaki boy farkı
giderek artacaktır. Dolayısıyla, seleksiyon olanağı
olmayan ve balıklar arası boy farkı bulunan bu tür
ortam larda yüzeydeki yemlenme devinimi
durduğunda su sütununun alt bölgelerindeki
balıkların davranışlarını da takip etmeli, gerekirse
yemleme bir süre daha devam ettirilebilir. Bu
noktada yemlemenin ne kadar devam ettirileceği
konusunda net bir süre vermek olanaksızdır. Bu
noktada yemlem eyi yapan veya yem leme
otomatiğini kontrol eden uzman kişinin gözlemi
önem taşımaktadır. Bu süre ile ilgili karar verirken
bilinmesi gereken husus, balıklar arası boy farkı
olan büyük havuzlarda, yüzeydeki büyük balıklar
doygunluğa ulaştıktan sonra dahi, alt tabakadaki
nispeten küçük balıklar halen su sütunundan yem
almaya devam etmektedir. O halde, havuz
büyüklüğü ve derinliği, havuzdaki balık sayısı ve
boy farklılığındaki aralığa göre bu ilave yemleme
süresi ortama özgü bir şekilde ayarlanmalıdır.
Bunu yaparken de yem kaybı olmamasına da özen
göstermelidir. Özellikle ilave süresindeki yem
miktarı azaltılm alıdır. Yemleme otom atiği
kullanılıyorsa, püskürtme miktarı azaltılabilir,
çünkü aşağı su tabakasındaki yemlenme devinimi
yüzeydeki kadar olmayacaktır.
3) Yoğun yemleme programı uygulanan ticari
işletmelerde aşırı yemlemeden kaynaklandığı
tahmin edilen bir anormallik (karında şişkinlik,
hazımsızlık, vb. durumlar) fark edilirse, balıkların
derhal 1 gün süreyle aç bırakılması önerilmektedir.
Özellikle alabalık somon gibi balık türlerinde yaz
döneminde yüksek sıcaklıklarda bu tür bir uygulama ile balıklarda sindirim sistemi rahatlatılmış
olur. Böyle dönemlerde, balıklar yeniden iştah
durumuna geçene kadar doygunluk derecesinin
üçte biri oranında daha az yem verilmesi de bir
önlem olarak değerlendirilebilir. Çünkü yukarıdaki

bölümlerde de belirtildiği üzere, doygunluk derecesinin %60-70'i oranında yemleme yapılması
halinde büyüme hızı biraz gerilese de yem değerlendirme en üst düzeyde korunabilmektedir ve
balık et kalitesinde herhangi bir azalma görülmemektedir.

3. YEMLEME SAATLERİ, SÜRESİ VE
YEMLEME SIKLIĞI
Balıkların her gün düzenli bir şekilde aynı veya
artan miktarda yem almadığı, iştah düzeyi ve yem
tüketiminin günden güne farklılık gösterdiği
bilinmektedir. Yem tüketimindeki bu değişkenliğin
nedeni tam olarak anlaşılmış olmamakla birlikte
muhtemel olarak midenin doluluğu ve mide
içeriğinin tahliye edilme süresi ile ilişkili olduğu
düşünülebilir. Ruohonen ve ark. (1997) gökkuşağı
alabalığında mide içeriğinin tahliye süresinin 24 saat
veya daha fazla olduğunu ifade etmektedir. Yiğit ve
ark. (2005a) da Karadeniz kalkan balığında yemleme
sonrası artan amonyak-N boşaltım oranlarının
yaklaşık 24 saat sonra başlangıç noktasına geri
döndüğünü kaydetmişlerdir. Yiğit ve ark. (2003,
2005a,b), kalkan balıkların taze ve yaş yemlerle
(hamsi, mezgit, kaya balığı, karides) beslendiğinde,
yemleme sonrası oluşan amonyak-N boşaltım oranı
yemlemeden 2-3 saat sonra pik noktasına ulaşırken,
kuru pelet yemle beslenen balıklarda amonyak-N
boşaltım değerlerinin zirveye ulaşma süresinin 6
saate kadar uzadığını belirtmişlerdir. Tüm bu
bilgilere dayanarak, balığın mide içeriğinin tahliyesi
tamamlandıktan sonra veya tamamlanmaya yakın
sürede yeniden bir iştah dönemine girdiği ve bu
noktadan itibaren ikinci yemlemenin başlatılması
gerektiği anlaşılmaktadır. Şekil 1'de amonyak-N
değerinin 3-6 saat aralığında pik yaptığı
görülmektedir. Burada bildirilen 3-6 saatlik ölçüm
aralığı geniş bir aralıktır. Akla gelebilecek soru,
“acaba ikinci öğün 3. saatte mi yoksa 6. saatte mi
verilmelidir?”. Bu sorunun yanıtı da Şekil 2'de
sunulmuştur. Şekil 2'de kuru pelet yemle beslenen
balıkta amonyak-N değerleri 6 saat süreyle saatlik
takibe alınmış ve boşaltım ürününün 6. saatte zirveye
ulaştığı belirlenmiştir. O halde, yemlemeden sonraki
5-6. saatte 2. öğünün verilmesi uygun görülmektedir.
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Şekil 1. Karadeniz kalkan balığında yemleme sonrası
oluşantoplam amonyak-N boşaltımının 24 saatlik takibi
(Yigit ve ark., 2005a).

Şekil 2. Pelet yem ve taze yem ile beslenen kalkan balıklarında
amonyak-N pik süreleri (Grup1: kuru yem, Grup2,3: karides)
(Yigit ve ark., 2005b).

a

Yigit ve ark. (2003, 2005a,b); bAlmendras (1994); cPorter ve ark.
(1987); gdDosdat ve ark. (1995, h1996), ePichavant ve ark. (2000); f Burel
(1996); Kiuchi ve ark. (1995); Dabrowski ve Kaushik (1984)
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Şekil 3a,b. Alabalık havuzunda yemleme esnasında
bir görüntü

Şekil 4a,b. Yeni nesil Otomatik yemleme duba sistemleri

42

Sayı: 43/49 Mart 2012
AKVAKÜLTÜRDE YEMLEME STRATEJİSİ - FEEDING STRATEGY IN AQUACULTURE

43

Sayı: 43/49 Mart 2012
AKVAKÜLTÜRDE YEMLEME STRATEJİSİ - FEEDING STRATEGY IN AQUACULTURE

Dolayısıyla, balıklar su ortamındaki birçok değişken faktörlerden ve dış etmenlerden kolayca etkilenebileceğinden dolayı, işletmedeki yemleme görevlisinin en
önemli vazifesi, balığın iştahında görülen değişikliği
takip edebilmek ve ona göre uygulamalarda düzenlemeye
gitmektir.

catfish fed various concentrations of dietary protein to
satiety in production ponds. Aquaculture, 103: 153–163.
Pichavant, K., J. Person-Le Ruyet, N. Le Bayon, A.
Sévère, A. Le Roux, L. Quéméner, V. Maxime, G.
Nonnotte ve G. Boeuf. (2000) Effects of hypoxia on
growth and metabolism of juvenile turbot. Aquaculture,
188: 103-114.
Porter, C.B., M.D. Krom, M.G. Robbins, L. Brickell
ve A. Davidson. (1987) Ammonia excretion and total N
budget for gilthead sea bream (Sparus aurata) and its
effect on water quality conditions. Aquaculture, 1987; 66:
287-297.
Ruohonen, K., D.J. Grove ve J.T. McIlroy. (1997) The
amount of food ingested in a single meal by rainbow trout
offered chopped herring, dry and wet diets. Journal of Fish
Biology, 51: 93-105.
Van Ham E.H., M.H.G. Berntssen, A.K. Imsland, A.C.
Parpoura, S.E.W. Bonga ve S.O. Stefansson. (2003) The
influence of temperature and ration on growth, feed
conversion, body composition and nutrient retention of
juvenile turbot (Scophthalmus maximus). Aquaculture,
217: 547-558.

6. KAYNAKLAR
Almendras, J.M.E. (1994) Ammonia excretion rates
of the sea bass, Lates calcarifer, in fresh and sea water.
Israeli Journal of Aquacult.- Bamidgeh, 46: 76-83.
Ang, K.P. (1999) New Strategies for Feeding
Salmonids: Video Monitoring and Contrast Enhancement
of Feed Pellets. The University of British Columbia - PhD
Thesis, Canada.
Burel, C., J. Person-Le Ruyet, F. Gaumet, A. Le Roux,
A. Severe ve G. Boeuf. (1996) Effects of temperature on
growth and metabolism in juvenile turbot. Journal of Fish
Biology, 49: 678-692.
Cox, D.K. ve C.C. Coutant. (1981) Growth dynamics
of juvenile striped bass as functions of temperature and
ration. Transaction of the American Fisheries Society,
110: 226-238.
Dabrowski, K. ve S.J. Kaushik. (1984) Rearing of
coregonid (Coregonus schinzi palea Cuv. et Val.) larvae
using dry and live food. II. Oxygen consumption and
nitrogen excretion. Aquaculture, 41: 333-344.
Dosdat, A., R. Metailler, N. Tetu, F. Servais, H.
Chartois, C. Huelvan, E. Desbruyeres (1995) Nitrogenous
excretion in juvenile turbot, Scophthalmus maximus (L.),
under controlled conditions. Aquaculture Research, 26:
639-650.

Wurtsbaugh, W.A. ve G.E. Davis. (1977) Effects of
temperature and ration level on the growth and food
conversion efficiency of Salmo gairdneri, Richardson.
Journal of Fish Biology, 11: 87-98.
Yigit, M., S. Koshio, O. Aral, B. Karaali ve S.
Karayucel. (2003) Ammonia nitrogen excretion rate - an
index for evaluating protein quality of three feed fishes for
the Black sea turbot. Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh, 55(1): 69-76.
Yigit, M., M. Erdem, O. Aral ve B. Karaali. (2005a)
Nitrogen excretion patterns and postprandial ammonia
profiles in Black sea turbot (Scophthalmus maeoticus)
under controlled conditions. Israeli Journal of
Aquaculture - Bamidgeh, 57(4): 231-240.
Yiğit, M., S. Ergün, A. Türker, B. Karaali ve S. Bilgin.
(2005b) Using ammonia nitrogen excretion rates as an
index for evaluating protein quality of prawns in turbot
(Psetta maeotica) nutrition. Turkish Journal of Veterinary
and Animal Sciences, 29: 1343-1349.
Zoccarato, I., G. Benatti, M.L. Bianchini, M.
Boccignone, A. Conti, R. Napolitano, G.B. Palmegiano.
(1994) Differences in performance, flesh composition and
water output quality in relation to density and feding
levels in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum),
farming. Aquaculture and Fisheries Management, 25:
639-647.

Dosdat, A., F. Servais, R. Metailler, C. Huelvan ve E.
Desbruyeres. (1996) Comparison of nitrogenous losses in
five teleost fish species. Aquaculture, 141: 107-127.
Einen, O., I. Holmefjord, T. Asgard ve C. Talbot.
(1995) Auditing nutrient discharges from fish farms:
theoretical and practical considerations. Aquaculture
Research, 26: 701-713.
FAO. (2008) FAO - Fisheries and Aquaculture
Information and Statistics Service, Statistical Query Results 25/01/2011.
Kikuchi, K., T. Sato, N. Iwata, I. Sakaguchi ve Y.
Deguchi. (1995) Effects of temperature on nitrogenous
excretion of Japanese flounder. Fisheries Science, 61: 604607.
Li, M. ve R.T. Lovell. (1992) Growth, feed efficiency,
and body composition of second- and third-year channel

44

Sayı: 43/49 Mart 2012

SAYGI İLE ANIYORUZ

MUSTAFA ERDEM KİMDİR?

46

Sayı: 43/49 Mart 2012

FAKÜLTELERİMİZ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

47

Sayı: 43/49 Mart 2012
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Temel Bilimler, Yetiştiricilik ile Avlama ve
İşleme Teknolojisi Bölümleri'nden oluşan
fakültemiz, dört yıl süren ve tek program halinde
verilen lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim
aşamasından sonra Su Ürünleri Mühendisi unvanı
ile mezunlar vermektedir. Fakültemiz normal
öğretimin yanı sıra, ikinci öğretim programı olarak
da hizmet sunmaktadır. Ayrıca, Fen Bilimleri
Enstitüsü'nün Su Ürünleri Yetiştiricilik, Temel
Bilimler, Avlama ve İşleme ana bilim dallarında
yüksek lisans ve doktora öğrenimi de verilmektedir.
Mevcut doğal stokların sürdürülebilirliliğini
riske sokmadan, uygun balıkçılık yönetimiyle
doğal su ürünleri kaynaklarından en iyi şekilde
yararlanılması, ülkemizde hızla gelişen su ürünleri
yetiştiriciliği ve ona bağlı olarak ortaya çıkan
hastalıklar ve yem üretimi konusunda sektörün
gereksinim duyduğu bilgi ve tekniklerin geliştirilmesi, su ürünlerinin uygun metotlarla taşınması,
depolanması ve işlenmesi gibi konularda bilgi ve
teknolojinin üretilmesi ve bu misyona uygun
elemanların yetiştirilmesi amacıyla fakültemiz
bünyesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Avrupa Birliği
(AB), Birleşmiş Milletler (BM), Yaşam Boyu
Öğrenme, Fakülte-Sanayi İşbirliği ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında birçok tamamlanmış ve devam eden projeler
bulunmaktadır.
Fakültenin eğitim felsefesi, uluslararası alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip
ederek, laboratuvar uygulamaları desteği ile
nitelikli bir eğitim sağlamaktır. Fakültemiz
aşağıdaki eğitim ve araştırma olanaklarına sahiptir.
Öğrenciler dersleri gereğince ve araştırma faaliyetleri çerçevesinde bu olanaklardan yararlanabilmektedirler.
LABORATUVARLAR
Yetiştiricilik Laboratuvarı, Hastalıklar Laboratuvarı, Temel Bilimler Metal Analizi Laboratuvarı,

Temel Bilimler Analitik Labaratuvarı, Temel
Bilimler Balıkçılık Laboratuvarı, Algal Biyoteknoloji Laboratuvarı, Avlama Teknolojisi Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Laboratuvarı, Protein Araştırma Laboratuvarı
ve Bilgisayar Laboratuvarı.
Y UMU RTALIK D EN İZ ÜR ÜNLER İ
ARAŞTIRMA İSTASYONU
Yumurtalık Deniz Ü rünleri Araştırmaları
İstasyonu (YDÜAİ) 1989 yılında araştırma ve
uygulama amacıyla 26 dekarlık bir araziye
kurulmuştur. Araştırma istasyonumuz deniz
balıkları ve kabuklu su ürünlerinin üretimi,
eğitim/öğretimi, araştırma ve uygulamalarını
yapan bölgedeki lider durumdaki bir merkezdir.
İşletme olanakları, lisansüstü düzeyden diğer tüm
akademik aşamalarda deneme yapan araştırıcılara
olanak sağlamaktadır. YDAÜİ ayrıca, fakültemizin öğrencilerinin (3. sınıf öğrencileri) yaz
stajlarını yaptıkları tam zamanlı bir araştırma
istasyonudur.
Araştırma istasyonumuzda bir adet araştırma
teknesi (10 m), bir adet kapalı üretim binası (250
2
m )ve 4 adet sera sistemi bulunmaktadır.
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İlk ıslak uygulama alanı (250 m 2 kapalı alan)
toplamda 48 küçük (150 lt), 48 orta (500 lt) ve 4
büyük boyutta (3 ton) fiberglas tanklardan oluşan 4
ayrı deneme ünitesinden oluşmaktadır.
Bu sisteme ek olarak, 1,5 tonluk 12 adet beton
tank ve 36 adet plastik tanktan (150 lt) oluşan iki
adet küçük deneme serası bulunmaktadır. Ayrıca,
14 adet (bunlardan ikisi sera ile kapalı şekilde)
2
toprak havuz (50 m ) hem balık hem de karideslerle
ilgili denemelerde kullanılabilecek şekilde dizayn

edilmişlerdir.
2

2008 yılında, 250m 'lik yeni ve modern bir sera
sistemi karides anaç olgunlaştırma ve larva
yetiştiriciliği için kurulmuştur. Bu sera içerisinde,
her biri 7 ton içeren 4 adet metal aksamlı branda
tanklar bulunmakta ve tanklar 1,5 tonluk çöktürme
ve biyo-filtre sistemine bağlı olarak deniz suyunda
çalışmaktadır. Bu sistemde tam kontrollü koşullarda
su sıcaklığı yarı tropik koşullardan tropik koşullara
kadar farklı sıcaklıklarda ayarlanabilmektedir.

49

Sayı: 43/49 Mart 2012
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Araştırma istasyonumuzda ayrıca, sistemdeki
deniz suyunu filtre eden tüm sistemler mevcut
olup, deneme ünitelerinde kullanılacak deniz
suyunun ısıtılması ve soğutulması mevcut bir
eşanjör sistemi ile sağlanmaktadır. İstasyonumuzda meydana gelebilecek elektrik kesintilerine karşı
55 kVA bir adet jeneratör bulunmaktadır. Sisteme,
sahildeki kum kuyusundan sürekli olarak (100 lt /
saniye) ve 15 C (kış) ve 25 C (yaz) su sıcaklığında
deniz suyu sağlanabilmektedir.
Yumurtalıkta bulunan bu araştırma ünitesi,
farklı deniz türlerinin (Avrupa deniz levreği,
çipura, dil, sargoz ve karides türleri) larvadan anaç
boyutlara kadar olan tüm aşamaları kapsayacak
şekilde tasarlanmıştır.
TATLI SU BALIĞI ARAŞTIRMA UYGULAMA İSTASYONU
Tatlı su Balığı Araştırma Uygulama İstasyonu
(TBAUİ) 1978 yılında tatlı su araştırmaları için
araştırma ve uygulama amacıyla 34 dönümlük bir
araziye kurulmuştur. Araştırma istasyonumuz
tüketimlik tatlı su balıkları (tilapia, sazan vb.) ve
süs balıklarının (Japon balığı, koi, lepistes, sarı
prenses vb.) üretimi, öğrencilerimizin uygulamalı
eğitim/öğretimi, bilimsel araştırma çalışmalarının
yapıldığı bir istasyondur.

kuluçkahane aşamalarına göre dizayn edilmiştir.
Bu amaçla laboratuvar binasında 100.000 adet
yumurta kapasiteli alabalık kuluçka dolabı
mevcuttur. Ayrıca, istasyonda hem üniversite
bünyesinde hem de diğer üniversitelerde su
ürünleri araştırmaları için gerekli olan tatlı su
(Oreochromis niloticus, Oreochromis aureus)ve
süs balıkları materyalleri üretimi gerçekleştirilmektedir. 2005 yılına kadar döner sermaye
bünyesinde satış am açlı tilapiya üretimi
yapılırken, son yıllarda bu amaçla süs balıkları
üretimi (lepistes, Japon balığı, koi, sarı prenses,
yunus cichlid ve calico cichlid) yapılmaktadır.
Laboratuvar binasında, araştırmalarda kullanılacak olan yemlerin hazırlanabileceği yem
ünitesi bulunmaktadır.Bu yem ünitesinde yem

İşletme olanakları, lisansüstü düzeyden diğer
tüm akademik aşamalarda deneme yapan
araştırıcılara olanak sağlamaktadır. TBAUİ ayrıca,
fakültemiz öğrencilerinin (3. sınıf öğrencileri) hem
dönem içi hem de yaz stajlarını yaptıkları tam
zamanlı bir araştırma istasyonudur.
Araştırma istasyonumuzda bir adet kapalı lâbo2
ratuar binası (315 m ) ve toplamda 4 farklı ölçekte
2
2
(180 ila 950 m ) 20 adet havuz (10.980 m ), seralı
2
havuzlar (230 m ) bulunmaktadır. Bu sistemler
Seyhan Baraj Gölün'den, işletme bünyesinde 90
m'den çıkarılan kuyudan ve il şebeke suyundan
sağlanan tatlı su ile çalışmaktadır. Araştırma
istasyonumuzda, deneme ünitelerinde kullanılacak
suyun ısıtılması ve soğutulması mevcut bir eşanjör
sistemi ile sağlanmaktadır. İstasyonumuzda
meydana gelebilecek elektrik kesintilerine karşı 40
kVA bir adet jeneratör bulunmaktadır.
İstasyon hem tüketimlik tatlı su balıkları
(alabalık, tilapiya, sazan vb.) hem de süs balıkları
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hammaddelerin homojen karışımını sağlayacak bir
karıştırıcı, öğütücü ve istenilen boyutlarda yem
hazırlanabilmesini sağlayan bir pres-pelet yem
makinesi bulunmaktadır.
Bu araştırma istasyonlarımızda çok sayıda
yüksek lisans, doktora tezi, uluslar arası ve ulusal
bilimsel yayın yapılmıştır. Buna ek olarak, lisans
ve yüksek lisans öğrencilerinin tüm uygulamaları,
tüketimlik balık ve süs balıkları türleri üzerine
yapılabilmektedir.
Yüksek protein içeriği, mavi ve yeşil pigmentleri, mineral ve vitaminleri sebebiyle dünyanın pek
çok ülkesinde gıda desteği olarak kullanılan ve
kültüre alınan mikroalg Spirulina, sıcağı seven ve
güneş ışığını kullanarak organik madde üretebilen,
ekonomik değeri olan bir türdür. Çukurova Bölgesi
iklim koşulları, mavi-yeşil alg Spirulina kültürü için
son derece uygun olup, bu eğitim ile yeni bir ürün ve
iş alanı oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla
Spirulina kültür koşul-ları, beslenme, üreme, hasat,
kurutma ve paketleme konularında teorik ve
uygulamalardan oluşan bir eğitim verilmiştir.
Mezunlarımız gerek araştırma-inceleme ve
düzenlemeler amacıyla devlet kurumlarında
gerekse özel sektör bünyesinde iş bulma
olanaklarına sahiptirler. Mühendislerimiz hızla
gelişen su ürünleri sektöründe söz sahibi birçok
kuruluşta üretim ve yönetim kademelerinde önemli

görevler alabilmekte ve hatta bazıları kendi
kurdukları şirketlerle de ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunmaya devam etmektedirler.
Mezunlarımızın çalışma alanları şunlardır;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
Denizcilik Müsteşarlığı,
Belediyeler,
Su ürünleri üretimi yapan işletmeler,
Balıkçı gemileri,
Balıkçı kooperatifleri,
Su ürünleri işleme tesisleri,
Kontrol laboratuvarları,
Su ürünleri pazarlama ve satış firmaları,
Balık yemi sanayii,
Su ürünleri danışmanlık firmaları
Su ürünleri makine-ekipman ve teçhizat
üreten firmalar,
Yüzme havuz sularının periyodik olarak
analizlerini yapan laboratuvarlar,
İçme suyu üreten fabrikalar,
ÇED firmaları,
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Özet

Abstract

Tıbbi sülükler (Hirudo medicinalis and Hirudo
verbana) tatlı sularda yaşarlar. Vücut, tipik olarak
hafifçe dorsa-ventral yassılaşmış, 10-15 cm
uzunluğunda ve 34 segmentten oluşmaktadır.
Sülükler çok eski çağlardan beri bazı hastalıkların
tedavisinde destekleyici olarak kullanılmaktadır.
ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) sülüklerin
satışına, genel amaçlar, plastik cerrahi ve
mikrocerrahide kullanımına izin vermiştir. Tıbbi
sülükler (H. medicinalis and H. verbana) yoğun
tıbbi kullanım ve çevre kirliliği gibi nedenlerle
populasyonlarının azalması yüzünden Nesli
Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin
U luslararası Ticaretine İlişkin Sozleşme
(Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora: CITES)'nin Ek II
listesine alınmıştır. Şu anda dünyada en önemli
sülük ihraç eden ülkelerden birisi Türkiye'dir.
CITES'a bağlı olarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından tıbbi sülüklerin ülkemizden ihracatına
kota uygulanmaktadır. Bakanlık tarafından 2010
yılında verilmiş olan kotanın (6000 kg) ancak
%26.68'lik (1601 kg) kısmı ihraç edilebilmiştir.
Buna bağlı olarak kotanın dahi doldurulamadığı ve
ihraç edilen miktarın her yıl azaldığı görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Tıbbi sülük, Hirudo
medicinalis, Hirudo verbana, ticaret.

Medicinal leeches (Hirudo medicinalis and
Hirudo verbana) lives in freshwater. The body,
length 10-15 cm, is typically slightly flattened
dorso-ventrally and composed of 34 segments.
Leeches have been used in the treatment of certain
diseases since ancient times as supportive. U.S.
Food and Drug Administration (FDA) have
allowed the sale of leeches the use for plastic
surgery, the general purposes and microsurgery.
The medicinal leeches (H. medicinalis and H.
verbana) are listed in Appendix II of Convention
on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES) because of recent
decreases in populations due to environmental
pollution and intensively utilization in the
medicinal industry. Currently, Turkey is one of the
world's most important leech-exporting countries.
Medicinal leeches are applied export quotas from
our country depending on CITES by Ministry of
Food, Agriculture and Animal Husbandry. Only
portion 26.68% (1601 kg) of the quota (6000 kg)
permitted by the Ministry was able to be exported
in 2010 year. As a consequence, it was shown to be
not reached the quota and even exported amount of
medicinal leech decrease year over year.
Key words: M edicinal leech, Hirudo
medicinalis, Hirudo verbana, Trade.
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ülkemizdeki popülasyonları günümüze kadar
korunmuştur. Ancak, tıbbi sülük türlerinin
tamamlayıcı tıpta yoğun olarak kullanılması
nedeniyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı
karşıya kalan H. medicinalis ve H. verbana'nın
toplanması ve ihracatına, Nesli Tehlikede Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sozleşme (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora: CITES) kapsamında kota
getirilmiştir (Anonim 1996a; Sağlam, 2011).

Giriş
Sülükler, eski çağlardan beri gerek insanları
te davi ed ici v e gerek se par azit olarak
tanınmaktadırlar. Sülükler, tıbbi amaçlı olarak eski
çağla rdan beri hastalı kların t edavisinde
kullanılmaktadır. Tarihi eserlerde sülüklerle tedavi
konusunda bilgilere rastlanmıştır (Minkin, 1990;
M o ry vd. , 2 00 0; H oş nut er vd . , 20 03;
Papavramidou ve Christopoulou-Aletra, 2009;
Gödekmerdan vd., 2011). Sülüklerle tedavi
Osmanlılar tarafından da kullanılmış ve bu konuda
yazılı eserler hazırlanmıştır. Fransızlar tedavi
amacıyla 1830'da Paris hastanelerinde beş milyon
sülük kullanmışlardır (Kaestner, 1967; Kasparek
vd., 2000; Sağlam, 2000; Gödekmerdan vd., 2011).
Hastalıkların tedavisinde en yaygın olarak,
Hirudo medicinalis ve Hirudo verbana türü tıbbi
sülükler kullanılmaktadır. Ancak Hirudo cinsi
içinde bulunan diğer sülük türleri de tıbbi
amaçlarla kullanılabilmektedir (Singh, 2010).
Bugüne kadar ülkemizde saptanan tıbbi suluk
türleri H. medicinalis, ve H. verbana'dır. Ayrıca,
Limnatis nilotica türü de ülkemizde bulunmaktadır. Ancak, tıbbi amaçlarla kullanımı hakkında
detaylı bilgiler bulunmamaktadır (Gödekmerdan
vd., 2011; Sağlam, 2011).

Sülüklerin genel özellikleri
Sülükler, Annelida filumunda yer alan, çoğu
kan emerek beslenen geçici ektoparazit canlılardır.
Hirudinea sınıfında bulunan sülüklerin bilinen
650'den fazla türü bulunmaktadır (Barnes, 1974).
Genetik biliminin gelişmesiyle bu sınıf içinde her
geçen gün yeni türler bulunmakta ve bilinenlerin
tür isimlerinde de değişiklikler olmaktadır. Bütün
sülükler kan emici değildir. Bazı türler omurgasızları, Annelida'ya ait diğer sınıfların bireylerini, salyangozları ve böcek larvalarını yerler.
Kan emenler balık, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz ve kabuklu su canlıları ile omurgalı
hayvanlarda ektoparazit olarak yaşarlar. Omurgalıların hemen her grubu konakçı olmasına karşın,
balıklar en çok saldırıya uğrayan gruptur. Sülükler,
ağrı oluşturmadan deriyi ağızlarında yer alan üç
adet çenenin üstünde bulunan keskin dişleriyle
ensize ederek kan emmeye başlarlar (Kaestner,
1967; Davies, 1991).
En küçük sülük türü 1 cm uzunlukta olmakla
beraber çoğu türler 2.5 cm kadar büyüklüktedir.
İnsan ve hayvan sağlığını ilgilendiren sülükler (H.
medicinalis, H. verbana, H.orientalis) 20 cm'ye
kadar ulaşabilirler (Sağlam, 2004). Sülüklerin
anatomisi dikkat çekecek derecede tek örnektir.
Vücut tipik olarak dorsa-ventral yassılaşmıştır.
Segmentler anterior ve posteriorde çekmen
biçimine dönüşmüştür. Anterior çekmen genellikle
posterior çekmenden daha küçüktür ve üç çeneli
ağzın etrafı çekmenle çevrilidir. Çenelerde bir sıra
halinde dizilmiş 50-100 diş bulunur. Sülüklerin
ağzı ön uçta, ya bir çekmenin dibinde veya kaşık

ABD İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) 2004 yılında
sülüklerin ülkede satışına, genel amaçlar, plastik
cerrahi ve mikrocerrahide kullanımına izin
vermiştir (FDA, 2004). Sağlık Bakanlığımız 2007
yılında oluşturulmuş olan bir komisyonun
çalışmaları doğrultusunda sülüklerle tedavi
yapılabileceği ve kullanılacak olan sülüklerin bir
üretim tesisinden temin edilmesi gerektiği ve kan
yoluyla bulaşan hastalıkların önlenmesi açısından
sülüklerin bir defa kullanılması ve kullanıldıktan
sonra güvenli bir şekilde imha edilmesinin
sağlanılması kararını almıştır (Anonim, 2007).
Tıbbi sülükler, Avrupa'da çok yoğun kullanılması ve kirlilik gibi nedenlerle büyük ölçüde yok
olmuşlardır. Bunda sülüklerin ticari olarak
toplanmasının yanında, tarım arazilerinde aşırı
kullanılan zirai mücadele ilaçlarının da payı büyüktür (Sağlam ve Şahin, 2006). Tıbbi sülüklerin
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şeklinde bir üst dudağın altındadır. Sülüklerin
vücudu muhtelif renklerde görünebilen ince ve düz
bir örtü ile sarılmıştır (Barnes, 1974; Unat ve Altaş,
1995).
Hermafrodit olan sülüklerin çoğu yaklaşık bir
yıl kadar yaşarlar. Baharda yumurtadan çıkan
sülükler bir yılda olgunlaşırlar. Sonbaharda
yumurtadan çıkan sülükler ise ancak 18 ay sonunda
ergin hale gelebilirler. Hayat devri, beslenme
alışkanlıkları ile yaşam ortamına bağlıdır. H.
medicinalis diğer türlere göre daha uzun yaşar.
Bazı sülükler tuzlu suları tercih etse de çoğu
akuatik türler yüzeysel bitki bulunan havuz, göl,
bataklık ve hafif akan çayların kenarı gibi tatlı
sularda yaşarlar. Sülükler dünyanın her tarafına
yayılmışlarsa da (kutup okyanuslarından
çöllerdeki su kaynaklarına kadar) daha çok ılıman
bölgelerdeki sularda bulunurlar. Kuzey Amerika
suluk faunasının çoğu Avrupa ile benzerdir
(Barnes, 1974; Sawyer, 1986; Davies, 1991;
Sağlam, 2000; Gödekmerdan vd., 2011). Ülkemiz,
sülük türleri açısından dünyanın en zengin
yerlerinden biridir.
Hirudo medicinalis'in vücudu dorso-ventral
hafif yassılaşmış olup uzunluğu, 10-15 cm
kadardır. Vücudun orta kısmındaki segmentler beş
halkaya ayrılmıştır. İkinci derecedeki eksternal
halkalar, asıl segmentler tarafından gizlenmiştir.
Anteriyör çekmen genellikle posteriyör çekmen-

den daha küçüktür. Vücudun anterior-dorsalinde
lateral olarak sıralanmış beş çift göze sahip olup,
ilk üç göz çifti arka arkaya sıralanmıştır. Dördüncü
göz çiftiyle üçüncü göz çifti arasında bir, beşinci
göz çifti arasında ise iki halka bulunmaktadır
(Şekil 1) (Barnes, 1974; Brown, 1967; Çağlar,
1973; Davıes, 1991; Kaestner, 1967; Sağlam,
2000, 2004; Sawyer, 1986). H. medicinalis vücut
ağırlığının ortalama 5.83 (3-10) katı kan emer ve
bir yıla kadar beslenmeksizin yaşamını sürdürebilir (Sağlam, 1998). Canlı olarak incelenen H.
medicinalis'de renk zeytin yeşilinden kahverengiye kadar değişebilir. Dorsalde iki çift paramedyan ve paramarjinal desenlenme dikkati çeker ve
çok sayıda küçük papilla bulunur. Ventral kısım
sarımsı renkte olup genellikle düzensiz şekillerdeki çok sayıda koyu leke taşır (Unat ve Altaş,
1995; Utevsky ve Trontelj, 2005; Gödekmerdan,
vd., 2011; Sağlam, 2011).
Hirudo verbana parlak yeşil, sarı, siyah ve
kırmızı renkler taşır. Dorsal kısımda turuncu
kırmızımsı dar şeritler vardır. Dorsalin orta
kısmında geniş, koyu yeşil-kahverengi tek renkten
oluşan bir bant yer alır. Lateralde daha açık renkli
iki adet sarımsı şerit bulunur ve bunlar bir çift
yeşilimsi oval benek tarafından kesilir. Ventral
kısımda sarımsı yeşil zemin üzerinde laterale yakın
iki koyu bant yer alır. Bu iki koyu bandın arasında
kalan ve lekeler içermeyen açık renkli bir bölge

Şekil 1. Hirudo medicinalis A: Anterior dorsal görünüşü, B: Posterior dorsal görünüşü, C: Anterior ventral
görünüşü, B: Posterior ventral görünüşü (orjinal).
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bulunmaktadır (Şekil 2) (Utevsky ve Trontelj, 2005;
Sağlam, 2011).

Sülüklerin ticareti ve ekonomik önemi
Ülkemizde tıbbi sülüklerin ticareti yapılmakta
olup, toplanarak yurt dışına ihraç edilmektedir.
Ülkemizden ihracatı yapılmakta olan tıbbi
sülükler, 2010 yılına kadar H. medicinalis olarak
bilinmekteydi.
Ancak, genetiksel teşhisler
sonucunda 2010 yılından sonra ihraç edilen sülük
türlerinin çoğunun H. verbana türüne ait olduğu
belirlenmiştir (Siddall vd., 2007; Sağlam, 2011).
Günümüzde dünyada en önemli sülük ihraç eden
ülkelerden birisi Türkiye'dir. Dünya sülük
ticaretinin 2/3'lük kısmı Türkiye tarafından
karşılanmaktadır. Türkiye'den alınıp diğer üçüncü
ülkelere satılan tıbbi sülükler de dikkate
alındığında ülkemizin tıbbi sülük ticaretindeki
önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Ülkemiz, doğadan
tıbbi sülük toplayarak ihraç eden tek ülke
konumundadır. Ülkemizden 1800'lü yıllardan beri
tıbbi sülük ihracatı yapılmaktadır. Tıbbi sülüklerin
üreme bölgesi olan çeşitli sulak alanlardan
kontrollü olarak toplanan tıbbi sülüklerin ihracatı
CITES belgesi düzenlenerek ABD, Almanya,
Avusturya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail,
İsviçre, Kore ve Macaristan'a yapılmaktadır
(Kasparek vd., 2000; Sağlam, 2011). Ülkemizden
2001-2012 yılları arasında gerçekleşen tıbbi sülük
ihracat miktarları Tablo1'de verilmiştir.

Şekil 2. Hirudo verbana A: Anterior dorsal görünüşü, B:
Posterior dorsal görünüşü, C: Anterior ventral görünüşü, B:
Posterior ventral görünüşü (orjinal).

Tablo 1. Tıbbi sülüklerin yıllara göre ihracat kotası ve gerçekleşme oranı (Anonim, 2011; Sağlam,
2011; UNEP-WCMC, 2012).

Yıl

Kota (K g)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

6000
6000
8000
5000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
5000
4000

Gerçekleşen İhracat M iktarı
(Kg)
(%)
3956,5
65,94
3335
55,58
5430
67,88
4811
96,22
5014
83,57
4021
67,02
3090
51,50
2303,5
38,39
1350
22,50
1601
26.68
-
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Sülüklerin ihraç biçimi
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya
Canlı veya

dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
dondurulmuş
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CITES kapsamında tıbbi sülükler için belirlenmiş olan ihracat kotalarının tamamen doldurulamadığı görülmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından verilmiş olan bilgiye göre
2010 yılı tıbbi sülük kotasının (6000 kg) ancak
%26.68'lik (1601 kg) kısmı ihraç edilebilmiştir
(Anonim, 2011). Buna bağlı olarak kotanın
doldurulamadığı ve ihraç edilen miktarın her yıl
azaldığı görülmektedir. Bu azalma tıbbi sülüklerin
(H. medicinalis ve H. verbana) artık sulak
alanlarımızda giderek azaldığını göstermektedir
(Sağlam, 2011). Türkiye'nin, 1996 yılında 10 ton
olan H. medicinalis ihraç kotası, 1997 yılında 7
tona düşürülmüştür. Yine ülkemiz tatlı sularında H.
medicinalis'in avlanma yasağı, 15 Nisan-15
Haziran tarihleri arasındayken (Anonim, 1996b),
bu yasak 1 Mart-30 Haziran olarak değiştirilip iki
aydan dört aya çıkarılmıştır (Anonim, 1997).
27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli
ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
onaylanan CITES Sözleşmesi, 27/12/2001 tarihli
ve 24623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve
27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Dış Ticaret: 2011/1 sayılı Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki
Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ gereği,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
çıkarılan, “Tıbbi sülük (Hirudo verbana) 2012 yılı
ihraç kotasının tahsisi hakkında tebliğ” çerçevesinde Tıbbi Sülük için 4000 kg ihracat kotası belirlenmiştir. Bu tebliğde, sülük ihraç edecek firmalara
2012 yılı için verilecek olan ihraç kotasının
belirlenmesi için esaslar ortaya koyulmuştur
(Anonim, 2012).
Tıbbi sülükler sulak alanlardan Temmuz ayında
150-200 kişilik ekipler tarafından yünlü çorap
giyilip (Şekil 3), suyun içine girilerek yapılmaktadır. Yün çorap üstüne tutunan sülükler toplayıcı
tarafından elle alınarak bezden yapılmış olan
torbanın (Şekil 4) içine koyulmaktadır. Sülüklerin
ihracatı bu bezlerin 1 kg'lık paketleriyle gerçek-

Şekil 3. Tıbbi sülük avcılarının görünüşü (orjinal).

Şekil 4. Sülüklerin toplanıp içine koyulduğu bez
torbaların görünüşü (orjinal).

leştirilmektedir. Sülüklerin nem kaybının önlenmesi için torbalar sürekli suyla nemlendirilmektedir. Sülük toplama işi Aralık ayına kadar
sürdürülmekte olup, hava şartlarına göre bir kişi
günde 1-5 kg sülük toplayabilmektedir. İç piyasada
1 kg sülük fiyatı 250-450 TL arasında değişim
göstermektedir. Özellikle sülüklerin az bulunduğu
kış aylarında sülüğün kg fiyatı oldukça yükselmektedir. Yurt dışında sülükler tane hesabıyla
satılmakta olup, ülkelere göre bir sülüğün satış
fiyatı Tablo 2'de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Tıbbi sülüklerin çeşitli ülkelerdeki satış
fiyatları.
Ülkeler
ABD
İngiltere
Fransa
Avusturya
Almanya
Rusya

Sülüklerin ülkelere göre fiyatı
(Adet)
9.79-15.70 $
4.00-12.00 £
4.60-5.60 Ä
4.84-4.94 Ä
4.80-5.45 Ä
3.00 Ä

daki tıbbi sülüklerin neslinin korunabilmesi,
sürdürülebilir bir şekilde ticaretine devam edilebilmesi ve elimizdeki önemli ticaret alanlarından
biri olan bu pazarın kaybedilmemesi için aşağıdaki
önlemlerin uygulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir (Sağlam, 2011).
Konulmuş olan av yasakları titizlikle
uygulanmalıdır.
Sülük avcılığının yasak olduğu dönemler-de
toplanmasının engellenmesi için dondurulmuş sülük ihracatının durdurulması
gereklidir.

Dünya tıbbi sülük ticareti yaklaşık 5-6 ton
civarındadır. Türkiye doğadan topladığı sülüğü
ihraç ederken, Çin, Fransa, İngiltere ve Rusya
kontrollü olarak üretip yetiştirdiğini belirttiği
sülüğü ihraç etmektedir (Kasparek vd., 2000).
Ancak bu ülkeler yine de Türkiye'den doğadan
toplanmış olan tıbbi sülüklerden ithal etmeye devam etmektedirler. Ülkemizde, Fırat Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesinde bilimsel amaçlı tıbbi
sülük üretim ve yetiştiriciliği yapılmakta olup,
ihtiyaç fazlası sülükler döner sermaye aracılığı ile
büyüklüğüne göre tanesi 2-5 TL arasında satılmaktadır. Bununla beraber ticari anlamda özel
sektör tarafından zaman zaman sülük üretim ve
yetiştiriciliği için girişimlerde bulunulmuşsa da
çok başarılı sonuçlar alınamamıştır.
Sularımızdaki tıbbi sülüklerin neslinin korunabilmesi, sürdürülebilir bir şekilde ticaretine devam
edilebilmesi ve elimizdeki önemli ticaret alanlarından biri olan bu pazarın kaybedilmemesi için
gerekli önlemlerin alınması ve uygulanması çok
yararlı olacaktır (Sağlam, 2011).

Ayrıca CITES belgesi almadan Türkiye'ye
gelip sülük toplayıcılarına ulaşan yabancı
bazı sülük tüccarlarının sülükleri çeşitli
şekillerde yasal olmayan yollardan ülkemizin dışına çıkardıkları yönünde bilgiler
bulunmaktadır. Bu bilgilerin araştırılarak
ilgili kuruluşlar tarafından gerekli önlemlerin alınması, dünya sülük piyasasında
önemli bir yeri olan Türkiye'nin bu konumunu daha da güçlendirecektir.
Sülük toplama çalışmaları yapılan sulak
alanlarda toplama öncesi ve sonrası popülasyon takibi yapılmalıdır.
Üretim ve yetiştiricilik desteklenmelidir.
Ancak sülük ürettiğini iddia ederek kotaları
delme peşinde olanlara da fırsat verilmemelidir.
Sulak alanların kurutulmamasına özen gösterilmeli, kurumaya başlayanları kurtarabilmek için alternatif yöntemler geliştirilmelidir.

Sonuç
Sülüklerin üretilmesi çok zor olduğundan ve
kültür şartlarında istenilen düzeyde bol miktarda
üretilememeleri nedeniyle doğadan toplanmaları
tercih edilmektedir. Doğadan ticari amaçla sülüklerin aşırı toplanmaları ise bunların neslini
tehlikeye düşürmüştür (Sağlam, 2000). Sularımız-

Sülüklerin yurt dışına çıkarılırken tanıları
iyi konulmalı kotaların aşılmasına neden
olabilecek şekilde farklı isimlendirmeler
altında yurt dışına gönderilmesine izin
verilmemelidir.
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Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, MERKODER
ve WSCS işbirliğinde gerçekleştirilmiş olan bir
proje çerçevesinde yapılan faaliyetler ve sonuçları
özetlenecektir.
Dinozorlar D evrinden Gelen Balıklar
Karadeniz'de Yaşam Savaşı Veriyor!
Dünyadaki birçok balık türünün nesli, giderek
artan su kirliliği, balıkların yaşama ve üreme
ortamlarının tahribi, aşırı ve usulsüz avcılık gibi
insan kaynaklı nedenlerden tükenme tehlikesiyle
karşı karşıya kalmıştır. Havyarı yani işlenmiş
yumurtaları “siyah altın” olarak adlandırılan
“Mersin Balıkları” da nesli tükenme tehlikesindeki

ÖZET
Mersin balıkları, dünyanın kuzey yarımküresindeki deniz, göl ve nehirlerde 200 milyon yıldır
yaşamlarını sürdüren, havyarı yani işlenmiş
yumurtaları ile ünlü ve çok değerli balıklardır. 20.
yüzyılın ortalarına kadar dünya çapında bol
miktarda avlanırken günümüzde nesilleri yok olma
tehlikesine girmiştir. Bu durumun başlıca nedenleri, nehirlere yapılan baraj ve setler yüzünden
üreme ortamlarının tahribi, havyarı için aşırı
avcılık ve su kirliliğidir. Birçok ülkede av yasakları, habitat rehabilitasyonu, stok takviyesi ve
bütün türlerin CITES (Nesli Tehlikede Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme) kapsamında avcılığının yasaklanması gibi tedbirler alınmasına rağmen stoklardaki azalmanın önüne geçilememiştir. Mersin
balıklarının korunması konusunda uluslar arası ve
ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşları da bulunmaktadır. Dünya Mersin
Balıklarını Koruma Derneği (WSCS), 2003 yılında
kurulmuş olan ve dünya çapında çeşitli koruma
faaliyetlerinde bulunan en kapsamlı uluslararası
sivil toplum kuruluşu olup ülkemizde ise 2004
yılında Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma
Derneği (MERKODER) kurulmuştur. Bu makalede ülkemizde mersin balıklarının korunmasına
yönelik olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı'nca yürütülen, Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından desteklenen,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Trabzon Su
Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Sinop
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balıklar listesinin başında yer almaktadır. Kuzey
yarımkürenin hemen hemen bütün deniz, nehir ve
göllerinde yaklaşık 200 milyon yıldır yaşamını
sürdüren ve biyolojik çeşitlilik açısından çok
değerli olan bu balıklar “yaşayan fosiller” olarak
da nitelendirilmektedir.
Mersin balığını “dünya sularındaki en değerli
balık” olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır.
Havyarı yani işlenmiş yumurtaları, kilosu 10.000
Amerikan Dolarına kadar alıcı bulabilen dünya
çapında değerli bir gıdadır. Ne var ki, havyarın bu
kadar değerli olması, bu balıklar için bir dezavantaj
oluşturmuştur. Neslinin yok olma noktasına
gelmesindeki temel nedenlerden biri, mersin
balıklarının bir kez bile yumurtlayamadan havyarı
için avlanmasıdır. Mersin balıklarının üreme
olgunluğuna ulaşması çok uzun sürmektedir.
Dünyanın en büyük tatlı su balığı olarak da bilinen
ve 100 yıl kadar yaşayabilen “Mersin morinası”, 6
metre boya 2 ton ağırlığa ulaşabilir, ancak ilk
üreme olgunluğuna ulaşabilmesi için yaklaşık 20
yıl geçmesi ve en az bir buçuk metre boya ulaşması
gerekmektedir. Üreme olgunluğuna ulaşmadan

avlanan mersin morinaları ise nesillerine katkı
sağlayamadan yok olmaktadır. Günümüzde doğal
sulardaki mersin balıklarının sayısı ve doğal üreme
olasılığı son derece azaldığından, avcılığı birçok
ülkede yasaklanmış olup artık sadece kültür
şartlarında elde edilen mersin balıklarından havyar
üretimi gerçekleştirilmektedir.
Mersin balıkları uzun ve yuvarlağımsı bir vücut
formuna sahiptir. Öne doğru sivrilmiş baş kısmı,
birçok kemiğin birleşiminden oluşmuş bir zırhı
andırır. Vücut, sırtta ve yanlarda birer, karında iki
sıra olmak üzere kemik plakalarla kaplıdır. Başın alt
kısmında bulunan ve öne doğru uzayabilen dişsiz
ağız, ağız önünde bir sıra halinde dizilmiş olan dört
adet bıyık ve köpek balığını andıran kuyruk yüzgeci
ile alışılagelmiş balık formundan farklı görünen
mersin balıkları, bu görünümleri nedeniyle
kamuoyunda genellikle yanlış tanınmaktadır.
Sularımızda avcılığı tamamen yasak olmasına
rağmen bu balıklar son zamanlara kadar kaçak da
olsa yakalanmakta, tezgahlarda sergilenmekte ve
300-400 kg'lık olanları “Karadeniz Canavarı” ya da
“Mersin Köpek Balığı” olarak nitelendirilmekteydi.
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Koruma-kontrol önlemlerinin artması ile artık
tezgahlarda sergilenmese bile tesadüfen avlanan
balıkların yasa dışı yollarla balık lokantalarına
satıldığı ve tüketime sunulduğu bilinmektedir.
Hatta çok ünlü lokanta zincirleri halen bu balığı
tanıtım kitaplarında kapak resmi olarak kullanabilme ve tarif kitabında “Morina Izgara” şeklindeki
tariflerini verme cesaretini gösterebilmektedir. Bu
gibi durumlar aslında korunmaya muhtaç olan ve
CITES gibi uluslararası sözleşmelerle de dünya
çapında koruma altında olup Kırmızı Liste'de yer
alan bu balıkların kamuoyunda yanlış tanınmasına
neden olmakta ve koruma faaliyetlerine zarar
vermektedir.
Etinin kalitesi ve çok değerli havyarı ile mersin
balıkları binlerce yıldan beri ekonomik açıdan
büyük önem taşımıştır. Tarihi kayıtlarda M.Ö.
2500'lü yıllarda Dinyester'de avlandığından,
büyük kutlamalarda süslenmiş bir şekilde ikram
edildiğinden, resimlerini taşıyan paralar bastırıldığından bahsedilmektedir. M ersin balığı
havyarının politik açıdan da büyük önem taşıdığı,
hatta havyar yüzünden savaşlar yapıldığı
bildirilmektedir. 20. yüzyıla kadar nesillerini
devam ettirebilen mersin balıkları, bu yüzyılda
aşırı avlanmaya başlanmış, 1960'lı yıllardan
itibaren ise doğal üreme alanlarını oluşturan büyük
nehirler üzerine barajların, Hidroelektrik Santrallerin, taşkın kontrolü amacıyla taş setlerin
yapılmasıyla birlikte üreme alanlarını da büyük
oranda kaybetmiştir. Aynı zamanda evsel ve
endüstriyel atıkların arıtılmadan bertaraf edilmesinde en kolay alıcı ortam olarak nehirlerin
görülmesi de üreme alanlarındaki tahribatı arttırmıştır. Günümüzde de aynı olumsuz şartlar artarak
devam ettiğinden mersin balıklarının sayısı her
geçen gün biraz daha azalmaktadır.

göstermektedir.
Mersin balıklarının korunması konusunda
uluslar arası ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren
çeşitli sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır.
Ülkemizde 2004 yılından beri faaliyet gösteren
Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği
(MERKODER)'nin amacı, doğal sularımızda
sayılarının azalması nedeniyle unutulmaya yüz
tutmuş bu değerli balıklara dikkat çekmek,
kamuoyunu mersin balıklarının içinde bulunduğu
kritik durum hakkında bilgilendirmek, her
kesimden ilgiliyi bir araya getirerek çözüm önerileri
üretmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak,
ilgili kurum, ulusal ve uluslararası sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak küresel
anlamda mersin balıklarının korunmasına katkı
vermektir. Halen 83 üyesi olan MERKODER'in
şimdiye kadarki faaliyetleri arasında mersin
balıklarını tanıtım amacıyla hazırlanan broşür, afiş
vb materyaller, eğitim seminerleri, televizyon ve
gazete haberleri
sayılabilir. Dernek, tanıtım
faaliyetleri için 2006 yılında Birleşmiş Milletler
Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı'ndan
destek alarak, üzerinde mersin balıklarını tanıtıcı
logo, resim, bilgi ve slogan bulunan çeşitli tanıtım
materyalleri (afiş, masa takvimi, kupa vs)
hazırlamış ve halka dağıtarak mersin balıklarının
tanıtımına katkı sağlamıştır.
MERKODER, çeşitli kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak bilimsel çalışmalara da katılmaktadır. 2006-2009 yılları arasında Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez
Araştırma Enstitüsü'nce yürütülen “Mersin
Balıkları Populasyonlarının Mevcut Durumlarının
Belirlenm esi ve Yetiştiricilik İmkanlarının
Araştırılması” adlı projeye katılmıştır. Bu projede
Karadeniz sahilindeki balıkçılarla iletişime
geçilmiş ve tesadüfen yakaladıkları mersin balıkları
markalanarak, yakalayan balıkçı refakatinde denize
geri salınmıştır. Böylece balıkçıların koruma
faaliyetlerine aktif katılımı ile 119 adet mersin
balığının markalanarak denize geri salınması ve
yaşatılmasına katkı sağlanmıştır. Şimdiye kadar
markalanıp salınan balıklardan 6'sı tekrar
yakalanmış ve yakalayan balıkçılar tarafından geri

Avrupa, Asya ve Amerika kıtasının Kuzey
yarımkürede bulunan sularında iki familya
(Acipenseridae, Polyodontidae) ve 27 türle temsil
edilen mersin balıklarının ülkemiz sularında 5 türü
bulunmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel
çalışmalar, ne yazık ki sularımızda sadece üç tür
mersin balığının (Acipenser gueldenstaedtii,
Acipenser stellatus ve Huso huso) kaldığını
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salınmıştır. Bu projede, markalama uygulamalarının, balıkçının koruma bilincini artırdığı ve koruma
stratejisi olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.
MERKODER'in işbirliği yaptığı bir başka
proje, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO)'nce desteklenen, yürütücülüğünü Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yapmış olduğu
“Türkiye'deki Mersin Balığı Populasyonunun
İyileştirilmesi: Habitat Değerlendirmesi ve Stok
Takviyesi” adlı projedir. Projede destekçi kurumlar,
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Trabzon Su
Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'dür. Bu
projede, Türkiye'deki mersin balığı stoklarının
iyileştirilmesi amacıyla habitat değerlendirme ve
rehabilitasyon çalışmaları yapılması, üretim ve
yetiştiriciliğe yönelik gerekli adımların atılması
amaçlanm ıştır. Proje kapsam ında SuluovaAmasya'da DSİ'ye ait Yedikır Su Ürünleri

İstasyonu'nun teknik kapasitesi güçlendirilmiş,
üretim ve yetiştiricilik çalışmaları için gerekli
donanım sağlanmış ve Mayıs 2010'da Krasnodar
(Rusya Federasyonu)'dan Acipenser gueldenstaedtii
ve Acipenser stellatus türlerine ait birer kilogram
döllenmiş yumurta getirtilerek istasyonda başarıyla
kuluçkalanmıştır. Bu çalışma ile Türkiye'de döllenmiş mersin balığı yumurtasının kuluçkalanması,
larva ve yavru üretimi Yedikır Su Ürünleri İstasyonu'nda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Üretim ve yetiştiricilik çalışmalarına başlanması
yanı sıra mersin balıklarının ülkemiz sularında etkin
korunmasını sağlamak için öncelikle bu balıkların
ve içinde bulundukları kritik durumun kamuoyuna
anlatılması gerekmektedir. Bu amaçla söz konusu
FAO projesi çerçevesinde planlanmış olan bir dizi
tanıtım ve bilgilendirme etkinliğinin yürütülmesi
MERKODER tarafından üstlenilmiş ve gerçekleştirilmiştir.
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Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nundaki
mersin balığı yavruları bir taraftan beslenmeye
devam ederken paralel olarak proje ekibi
tarafından projenin diğer faaliyetleri ve tanıtım
etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerden
biri mersin balıklarının üreme alanlarını oluşturan
Sakarya, Kızılırmak ve Yeşilırmak Nehirlerinde,
habitat değerlendirme konusunda uzman iki
Alman bilim adamı eşliğinde 1-9 Haziran 2010
tarihinde yapılan Habitat D eğerlendirme
Çalışmalarıdır. Nehirlerde yapılan çalışmalarda
özellikle Yeşilırmak nehri üzerinde Kumköy
regülatöründen ve Sakarya nehri üzerinde
Pamukova barajından nehir ağızlarına kadar olan
mesafelerde birçok uygun yumurtlama alanı tespit
edilmiş olup bu durum, mersin balıklarının bu
nehirlerde yumurtlama ve yavruların beslenme
ortamlarının mevcut olduğunu göstermektedir.
Oysa mevcut baraj ve regülatörlerden sonra yakın
gelecekte faaliyete geçirilmesi planlanan yeni
H idroelektrik Santrallerin inşaatı devam

etmektedir. Bu durumda, sularımızda bulunan
ergin mersin balıklarının acil ve mutlaka etkin bir
şekilde korunması; nehirlere girişlerini ve
yumurtlama alanlarına çıkışlarını engelleyen
unsurların gözden geçirilerek mersin balıklarının
geçişine izin verecek şekilde düzenlenmesi
gerektiği ortaya çıkmıştır. MERKODER tarafından konu ile ilgili Bakanlıklara mersin balıklarının
nasıl bir tehlike altında olduğu ve HES'lerin mersin
balıklarının geleceğinde yaratacağı olumsuzluklar
konusunda yazılar yazılmış ve kritik durum
yetkililere iletilmeye çalışılmıştır.
Habitat değerlendirme çalışmalarında elde
edilen sonuçları ve alınması gereken önlemleri
kamuoyu ile paylaşmak üzere, proje çerçevesinde
MERKODER'in üstlenmiş olduğu tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetlerinden ilki Hidroelektrik
Santrallerin mersin balıkları açısından büyük
tehdit oluşturduğu Sakarya Nehri'nin denizle
buluştuğu Sakarya'nın Karasu ilçesinde 24
Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
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“Nesli Tükenme Tehlikesindeki Mersin
Balıklarını Tanıtım Çalıştayı”, Karasu Belediyesi
ile işbirliği halinde düzenlenmiş olup yine
belediyece her yıl düzenlenmekte olan “Mersin
Balığı Festivali” ile aynı güne denk getirilmiş ve
kamuoyunun dikkati mersin balıkları üzerine
çekilmeye çalışılmıştır. Çalıştayda, proje ortağı
kurum ların tem silcilerinin projeyi tanıtıcı
sunumlarının yanı sıra Sakarya Üniversitesi ve
Kocaeli Üniversitesi'nden bilim adamları Sakarya
Nehrindeki kirlilik unsurları ve geçmişteki mersin
balığı avcılığı konularında sunumlar yaparken,
Doğa Derneği temsilcisi, nehirlerdeki Hidroelektrik santrallerin doğal yaşama etkileri
konusunda bir sunum yapmıştır. Çalıştay çerçevesinde özellikle Sakarya Nehri üzerinde yapımı
planlanan Hidroelektrik Santrallerin mersin
balıklarının yumurtlama alanları üzerindeki olumsuz etkileri irdelenmiştir. Çalıştaya çeşitli kamu
kurum ve kuruluşlarından birçok temsilcinin yanı
sıra halktan da geniş katılım olmuştur. Ancak ne
yazık ki, bütün çabalara rağmen, Sakarya Nehri
üzerinde yapımına başlanan ve hızla devam eden
Hidroelektrik santrallerin mersin balıklarının
Sakarya Nehrinde geriye kalan son yumurtlama
alanlarının çoğunu yok edeceği gerçeği ile karşı
karşıya kalınmıştır.

FAO projesi kapsamında ikinci tanıtım ve
bilgilendirme faaliyeti olan “Nesli Tükenme
Tehlikesindeki Mersin Balıklarını Tanıtım
Toplantısı” ise, 20 Ağustos 2010 tarihinde
Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
Samsun İli, mersin balıklarının en önemli üreme ve
yaşama alanlarından ikisi olan Yeşilırmak ve
Kızılırmak nehirlerinin denize döküldüğü önemli bir
merkez olduğundan mersin balıkları açısından da
büyük önem taşımaktadır. Samsun'un Bafra ilçesi,
1970'li yıllarda yıllık yaklaşık 8 ton havyar üretimi
ile Türkiye çapında önemli bir merkez iken
Yakakent ilçesi ise mersin balıklarının karaya
çıkarıldığı en önemli balıkçı limanlarından biriydi.
Bu bakımdan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin ikincisi Yakakent'te çok sayıda balıkçı ve
kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda proje ortağı
kurum temsilcilerinin projeyi tanıtıcı sunumlarının
yanı sıra, özellikle Yeşilırmak Nehrinde habitat
değerlendirme çalışmalarında tespit edilen
yumurtlama alanları ve yapılması planlanan
Hidroelektrik santralin yumurtlama alanları
üzerindeki olumsuz etkileri, Karadeniz'de çok az
sayıda kalmış olan mersin balıklarının son durumu
ve bu balıkların etkin şekilde korunma yöntemleri
konularında sunumlar yapılmıştır.
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MERKODER tarafından, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde halka mersin
balıklarını tanıtmak üzere çeşitli ürünler (afiş,
broşür, masa takvimi, kalem, bloknot, çanta, şapka,
t-shirt, magnet,) hazırlanmış ve proje boyunca
yürütülen bütün etkinliklerde halka dağıtılmıştır. Bu
ürünler üzerinde mersin balıklarını tanıtıcı bilgi,
logo, resim ve sloganlar bulunmaktadır. Mersin
balıklarını tanımayan kişiler üzerinde oldukça etkili
olan bu tür ürünler balıkçıların koruma aktivitelerine katılımında da teşvik edici olmuştur. FAO
projesi kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma
Enstitüsü'nün Çarşamba'da düzenlediği bir çalıştay
sırasında, ilköğretim öğrencilerinin katılımıyla
“Mersin Balıkları” konulu bir resim yarışması
düzenlenmiş ve bu yarışmada öğrenciler tarafından
yapılan resimlerden oluşturulan 2011-2012 masa
takvimi, projenin önemli tanıtım ürünlerinden biri

olmuştur. MERKODER'in üstlenmiş olduğu
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin öncesinde
ve sonrasında ulusal ve yerel basında hem mersin
balıklarını hem de etkinlikleri tanıtıcı birçok haber
çıkmış olup bu haberler de mersin balıklarının
kamuoyunda tanıtımı konusunda önemli rol
oynamıştır.
FAO projesinin bir başka faaliyeti, DSİ-Yedikır
Su Ürünleri İstasyonu'nda beslenen mersin
balıklarından 10000 adedinin markalanarak doğal
ortama salınmasıdır. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, MERKODER, Çarşamba ve Karasu
Belediye'lerinin işbirliği ile düzenlenen törenlerle 5
Mayıs 2011 tarihinde 2500 adet A. gueldenstaedtii
ve 2500 adet A. stellatus Yeşilırmak Nehri'nden, 19
Mayıs 2011 tarihinde 2500 adet A. gueldenstaedtii
ve 2500 adet A. stellatus Sakarya Nehri'nden doğal
ortama salınmıştır.
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Markalı balıkları tesadüfen yakalayan çok
sayıda balıkçı marka üzerinde bulunan telefon
numarasını arayarak marka numarası ve balık
hakkında bilgi vermişlerdir. Bu sayede bir taraftan
balıkçıların projeye aktif katılımları ve tesadüfen
yakaladıkları balıkları koruyarak geri salmaları
sağlanırken diğer taraftan balıkların ne kadar süre
içinde hangi yöne göç ettikleri konusunda önemli
veriler elde edilmiştir. DSİ-Yedikır Su Ürünleri
İstasyonu'nda elde edilen mersin balıklarının bir
kısmı ise ülkemizde mersin balığı yetiştiriciliğine
ilgi duyan özel sektör girişimcilerine verilmiş ve
böylece yetiştiricilik sektörünün de mersin
balıklarını tanıması sağlanmıştır.
FAO projesinin önemli faaliyetlerinden bir
diğeri Ulusal Eylem Planı'nın hazırlanmasıdır.
Ulusal Eylem Planı, 1980'li yıllara kadar
Karadeniz'in Türkiye sularında bol bulunan ancak
günümüzde tükenme noktasına gelmiş olan mersin
balıklarının bu duruma gelmesinde etkili olan bütün
nedenleri ortaya koymak ve mersin balıklarının
ülkemiz sularında tekrar çoğalmasını sağlamak
üzere alınması gereken etkin önlemler ile kurum ve
kuruluşlara düşen sorumlulukları belirlemek üzere
hazırlanmaktadır. Eylem Planı'nın hazırlık
aşamasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensti-

tüsü'nce ikisi ulusal, biri Karadeniz'i çevreleyen
ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla bölgesel
düzeyde üç çalıştay düzenlenmiştir. İlk çalıştay olan
“Mersin Balıkları Yaşam Alanları ve Göç Yollarının
Rehabilitasyonu İçin Ulusal Strateji ve Eylem Planı
Hazırlanması”, 25-26 Ocak 2011 tarihinde
Çarşamba'da; ikinci çalıştay olan “Türkiye
Nehirlerindeki Kritik Mersin Balığı Habitat ve Göç
Yollarının Rehabilitasyonu için Stratejik Eylem
Planı Hazırlanmasına İlişkin II. Ulusal Çalıştay”
14-15 Eylül 2011 tarihinde Ankara'da ve bölgesel
düzeydeki üçüncü çalıştay olan “Regional
Workshop on the Turkish Action Plan for
Rehabilitation of Near Extinct Sturgeons and
Development of a Black Sea Perspective” 19-20
Ekim 2011 tarihinde Trabzon'da Romanya, Rusya
Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan'dan mersin
balıkları konusunda çalışan bilim adamlarının da
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştaylarda,
mersin balıklarının korunması ve nesillerinin
devamının sağlanması hedefine yönelik Ulusal
Eylem Planı aşama aşama hazırlanmış, Eylem Planı
taslağı, üçüncü çalıştayda Karadeniz'i çevreleyen
kom şu ülke temsilcileriyle de paylaşılarak
Karadeniz çapında koruma tedbirleri konusunda
fikir alışverişinde bulunulmuş ve geleceğe dönük
ortak proje imkanları araştırılmıştır.

67

Sayı: 43/49 Mart 2012
TÜRKİYE'DE MERSİN BALIKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK BAZI ÇALIŞMALAR

Çalıştaylarda ve Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık
aşam alarında, Acipenser sturio'nun Avrupa
çapında korunmasına yönelik Eylem Planı'nın
hazırlanmasında büyük rol oynayan Dünya Mersin
Balıklarını Koruma Derneği (WSCS) temsilcileri
danışmanlık yapmıştır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
(FAO) desteğinde ve Devlet Su İşleri Genel
M üdürlüğü, Trabzon Su Ü rünleri Merkez
Araştırma Enstitüsü, Sinop Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, MERKODER ve WSCS işbirliğinde
gerçekleştirilmiş olan bu proje sırasında edinilen
bilgi ve tecrübelere göre, sularımızda halen mevcut
olan mersin balıklarının ve nehirlerimizde son
kalan yumurtlama alanlarının korunması ve
günümüze kadar nehirlerimizde çeşitli nedenlerle
bozulmuş olan alanların rehabilitasyonu yanı sıra
bütün dünyada hızla gelişen mersin balığı
yetiştiriciliğine ülkemizde de daha fazla destek

verilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Küresel
anlam da korunmaya muhtaç olan m ersin
balıklarının ülkemiz sularında da etkin şekilde
korunarak nesillerinin devamının sağlanmasında
ancak yukarıda bahsedilen projede olduğu gibi
ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının
işbirliği içinde çalışm ası ve basın-yayın
kuruluşlarının da koruma faaliyetlerini öncelikli
konular olarak ele alarak bu faaliyetlere destek
vermesi ile başarılı olunabilir.
Not: Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma
Derneği (MERKODER)'nin kurucu üyelerinden
olan ve “Türkiye'deki Mersin Balığı Populasyonunun İyileştirilmesi: Habitat Değerlendirmesi ve
Stok Takviyesi” adlı projenin hazırlanması ve FAO
tarafından desteklenmesinde göstermiş olduğu
kişisel çabalarından ötürü mersin balığı dostu çok
değerli hocamız rahmetli Prof.Dr. İbrahim
OKUMUŞ'u saygı ve rahmetle anarız.

68

Sayı: 43/49 Mart 2012

TÜRKİYE DENİZLERİNDEKİ ÖNEMLİ TİCARİ BALIK TÜRLERİNİN
İLK AVLANMA BOYLARI
Dr. Mustafa ZENGİN
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü,

Balıkçılık Yönetiminde İlk Avlama Boyunun
Önemi

üreme boylarına referans oluşturabilecek, çoğunluğu ülkemiz denizlerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları özetlenmiştir.

Ülkemiz denizlerindeki ticari balık stoklarının
yönetimindeki en temel sorunların başında avcılığı
yapılan önemli balık türlerine ilişkin “ilk avlanma
boyu; minimum av boyu” kriteri ve bu kriterin
saptanmasında önemli bir referans olarak alınan
“optimum ilk üreme boyu” parametrelerinin
eksikliği yer almaktadır. Bu kapsamda geniş ve
tatmin edici bilimsel çalışmaların sayısı nitelik ve
nicelik olarak da yetersiz seviyededir. Bu derleme
ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı
tarafından dört yılda bir hazırlanan ve 2012 yılı
içerisinde hazırlanması ve 2012-2016 yılları
arasında uygulanacak olan “3/1 Numaralı Ticari
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen
Tebliğ”de yer alacak olan ticari balık türlerinin ilk

Tablo 1'de özetlenen ve karaya çıkarılan yıllık av
miktarı büyüklüklerine ve av miktarları yeterince
büyük olmamasına karşın pazar değeri yüksek olan
türler dikkate alınarak hazırlanan listede; bu türlerin
ilk üreme boyu kriter olarak alınmış ve halen
uygulanmakta olan ve yeni dönem için önerilen ilk
avlanma boyu büyüklükleri verilmiştir. Tablodaki
ticari balık türlerinin listesi TÜİK'in '2009
Balıkçılık İstatistikleri'nden alınmıştır. Buradaki
önemlilik; (1) en yüksek miktarda avlanan ticari
türlere ve (2) miktarı az olmakla birlikte pazar
değeri yüksek olan türlere (kalkan, dil, zargana,
çipura vb) göre dikkate alınmıştır.
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Tablo 1. Türkiye denizlerinde avlanan ticari balık türlerinin ilk üreme ve ilk av boyu (tam boy) parametreleri

* Fork length (Çatal boy)
**Orkinosların (Thunnus thynnus) ilk seksüel olgunlaşma boyu 103.6 cm FL (L50), %100 olgunlaşma boyu 135 cm FL, TombikGobene (Auxis rochei) balıklarının ilk seksüel olgunlaşma boyu ise 35 cm'dir. İlgili kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. ICCAT
orkinos balıkçılık yönetiminde, 30 kg altında balıkların avlanılmasını yasaklamıştır. Bu yasak ilk seksüel olgunlaşma boyuna
tekabül etmektedir. Tombik balıklarında ise herhangi bir yasal sınırlama bulunmamaktadır.
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Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından
oluşturulan ve su ürünleri avcılık yönetimini esas
alan “2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen Tebliğ”de (2008 yılı tebliği)
hazırlanan bu listede yer alan bazı balık türleri için
minimum av boyu yasağı uygulanmamaktadır.

sürekli olarak yenilenmesi gerekmektedir.
Oluşturulan bu tablodaki türlere ilişkin ilk eşeysel
olgunluk boyları oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. Bu parametrelerin güncellenmesi elzemdir.
Zira bu türlere ilişkin stoklarda son yıllarda
oldukça büyük değişimler gözlenmektedir.
Eldeki mevcut bulgular ile yapılacak düzenlemeler en azından şimdilik referans alınabilir, ancak
bu verilere dayalı bir değerlendirme/kabul
rasyonel değildir. Diğer taraftan bu tabloda
Türkiye Denizlerinin tümünde ortak olarak
dağılım gösteren tüm türlerin ilk eşeysel olgunluk
boyları ve ilk avlanma boyları ortak verilmiştir.
Örneğin denizel ekosistemde yaşayan yerli kefaller
(Mugil sp), sardalye, dil, istavrit, tirsi gibi birden
fazla alt türe sahip bazı balıkların ilk üreme boyu,
dolayısıyla ilk avlanma boyları genel olarak
verilmiştir. Birden fazla türe sahip ya da farklı
denizlerde büyüme, üreme, beslenme gibi farklı
populasyon özelliklerine sahip türlerin de bu
açıdan ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu an la m d a h er bi r
bölgesel denizde dağılım
gösteren populasyonlar
için ayrı ayrı üreme biyolojisine yönelik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Zira her bir bölgesel
denizin sahip olduğu ekosistem özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Belki uzun mesafeli ve bölgesel göç yapan pelajik türler
hariç, farklı ekosistemlere
ve habitat özelliklerine
sahip bölgesel denizlerde
dağılım gösteren diğer
bentik, bentopelajik balık
türleri için özgün, yerel

çalışmalara mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır.

Genel Değerlendirmeler
Balıkçılık yönetiminde her bir ticari tür için
legal minimum av boyu belirlenirken temel
yaklaşım; stokun işletme/avlanma seviyesine
bakılarak, balıkların üreme biyolojileri; ilk üreme
boyu kıstas alınmaktadır. Balık populasyonları
dinamik bir yapı içerdiğinden ve sürekli olarak
çevre koşulları ve avcılık baskısına bağlı olarak
değişime uğradığı için ilk avlanma boyu dahil tüm
balıkçılık parametreleri yıldan yıla, dönemden
döneme değişmektedir. Bu sebeplerden ötürü çok
uzun dönemli bir biyolojik bulgu zamanlama
açısından ilgili stoku yansıtmayabilir. Bu nedenle
de temel populasyon dinamiği parametrelerinin
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kullanılan her tür av aracında (gırgır, dip trolü,
pelajik trol, beam trol/algarna, direç, pelajik ve dip
uzatma ağları, voli/alamana gibi çevirme ağları vb)
ağ tasarımının yeniden gözden geçirilmesi ve
optimum seçicilik boyunun da hesaplanması,
uygulamaya birlikte bu şekilde aktarılması
gerekmektedir. Doğal olarak av boyu kontrolü/etkisi
operasyon sırasında tamamen av aracına ve
balıkçının inisiyatifine (operasyon süresi, güverteye
alınan ve canlılığını sürdüren balıkların tekrara
denize atılması vb) ve pazardaki arz-talep
koşullarına bağlıdır. Salt üreme boyunun tespiti bu
anlamda yetersizdir. Av aracına ilişkin seçicilik ve
operasyon koşullarının da birlikte uygulamaya
aktarılması zorunludur. Bu kapsamda balıkçılık
bilincinin oluşturulması çabaları içerisinde bilim
adamı ve bürokratların da (TAGEM, Balıkçılık Genel
Müdürlüğü, TÜBİTAK, Araştırma Enstitüleri, Su
Ürünleri Fakülteleri, Deniz Bilimleri Fakülteleri,
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümleri…) eksik olan
temel konulardaki araştırmaları desteklemeleri ve
öncelikli programları arasına almalar çözümün
önemli adımını oluşturacaktır.

Balık stoklarının yönetiminde en temel kuralların
başında avcılığa açık olan balık stoğuna ilişkin
olarak ilk seksüel olgunluk boyuna ulaşmış bireylere
hayatlarında en azından bir defa üreme şansı tanıma
prensibidir. Şüphesiz bu prensip aşırı yıpratılmamış,
optimum düzeyde işletilen stoklar için geçerlidir. Bu
temel yaklaşım göz önünde bulundurularak Türkiye
denizlerinde ticari avcılığı en fazla yapılan balık
türleri için oluşturulan tabloda bazı zayıf noktalar
bulunmaktadır. Her şeyden önce ilk avlama boyuna
temel referans oluşturacak bilimsel makale, rapor,
akademik tezler karşılaştırıldığında çok güçlü bir
ortak metot birlikteliğinden bahsetmek mümkün
görünmemektedir. Özellikle örnekleme prosedürü
ve verilerin değerlenmesinde kullanılan ampirik
yöntemler arasında bazı uyumsuzluklar tespit
edilmiştir.
Sonuç
Şüphesiz ilk üreme/eşeysel olgunluk boyunun
belirlenmesi ve balıkçılık yönetiminde/su ürünleri
tebliğinde yar alması tek başına bir şey ifade
emememektedir. Bu balık türlerini avlayan ve
mesleki balıkçılar tarafından yaygın olarak
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Akdeniz'de Demersal Balıkçılık Kaynakları Sörvey
Raporu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslarası
İşbirliği Ajansı (JICA) ve Dokuz Eylül Üniversitesi
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AKUAMAKS MİKRO TAMBUR FİLTRELER

A

da etkili ve güvenilir bir metottur. Akuamaks,
tambur filtrelerin dizaynını bir adım daha ileriye
götürerek, daha güçlendirilmiş, daha etkili ve
ekonomik olarak proses suları ve diğer sıvıların
filtrasyonu için sunmaktadır.

K UAMA KS M İKR O TAMBU R
FİLTRELER; ihtiyaç duyulan her su
debisinde filtrasyon olanağı sağlayan,
3000 mikrondan 40 mikrona kadar filtrasyon
derecelerinde temin edilebilen, basınç gerektirmeyen, bakım ve sarf malzemesi gerektirmeyen
kesintisiz filtrasyonu mümkün kılan ve 304 veya
316 kalite paslanmaz çelik, deniz suyu uygulamaları
ve korozif ortamlar için PP malzemeden imal edilen
filtrelerdir.
K UAMA KS MİK RO TA MBU R
FİLTRELER; Alabalık işletmeleri
giriş ve çıkış suyu, geri kullanım suyu
filtrasyonunda, Deniz Balıkları Kuluçkahaneleri
giriş ve çıkış suyu filtrasyonunda, Kapalıdevre
Üretim Sistemi filtrasyon ünitelerinde, ince
partiküller ve organik maddelerin ayrıştırılması,
yenmemiş yem, dışkı ve lifli atıkların filtrasyonun-

Micro Tambur Filtreler, kendi kendini temizleyebilen mekanik filtrelerdir. Filtre edilecek sıvı,
tamburun yan tarafından girip, filtre ızgarasından
geçerek filtre edilir. Tamburun içindeki ve dışındaki
suyun seviye farkı filtrasyon için yerçekimi
etkisiyle, kendi etrafında yavaş yavaş dönen drum
filtrenin içinden dışına doğru akarken katı
partiküller ve diğer kirleticiler tambur'un iç yüzeyine
yapışır. Dönüş hareketi sırasında, partiküller yüksek
basınçlı sprey nozulları yardımıyla yüzeyden
temizlenerek bir tablada toplanır. Bu işlem,
yumuşak organik partiküllerin parçalanmasını
engeller ve filtrenin verimliliğini arttırır.

A
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K UA MAK S M İK RO TAM BU R
FİLTRELER; Su Ürünleri Sektörü ve
diğer endüstriyel sektörlerde kullanılmakta olup yurtdışına da ihraç edilmektedir.
Ülkemizde Su Ürünleri Sektöründe işletmeye
alınmış olan en büyük çıkış suyu filtrasyonu,
Akuamaks Mikro Tambur Filtrelerini tercih eden;
SELİNA SU ÜRÜNLERİ – Fethiye / MUĞLA
tesisindedir. 2.500 lt/sn ( 9.000 m3/saat ) çıkış
suyu debisinde – 200 m ikron seviyesinde
filtrasyon yapılarak DOĞA İLE DOST bir Balık
Üretim Tekniği kullanılmaktadır. Yurtdışında
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye
ihracat yapmaktayız. İmalat kalitemiz, projelendirme, satış sonrası montaj, işletmeye alma,
teknik servis ve desteğimiz; dış pazarlarda tercih
edilen ve güvenilen bir firma olmamızı sağlamıştır.
Yatırım kalemlerinde dünyadaki en kaliteli ürün ve
hizmeti tercih eden Norveç'e satışını gerçekleştirdiğimiz 2011 yılı sonunda montajı tamamlanan
ve 2012 nin başında işletmeye alınan 6.000 m3/saat
su debisinde – 60 mikron seviyesinde filtrasyon
gerçekleştiren KROM gövdeli mikro tambur
filtrelerimiz, 2012 başında Fransa ya satışını
gerçekleştirdiğimiz PP gövdeli mikro tambur
filtrelerimiz; dış pazarlarda rekabet gücümüzün
güncel bir göstergesidir.
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Giriş:

bir ürünün yetiştiriciliğinin yapılması ile
doğa dostu sistem kullanılarak ekonomik bir
girdi sağlanmaktadır.

İngiliz bilim adamı Ryther ve çalışma arkadaşları 1972 yılında ilk kez, doğal su ortamlarında
yaşamını sürdüren canlılar arasında meydana
gelen organik kirliliğe karşı, söz konusu ortamdaki
bitki ve hayvanlar arasında biyolojik bir dengenin
oluştuğuna dikkat çekmiştir. Oluşturulacak
entegre sistemlerdeki kirliliğin, bu canlılar
arasındaki biyolojik denge ile ortadan kaldırılabileceği savını ortaya atmışlar ve çözüm arama
yollarını önermişlerdir.
Doğadaki tüm canlılarda olduğu gibi balıklar ve
diğer tüm su canlıları, içerisinde yaşadıkları suyun
kimyasal kalitesi ile doğrudan etkileşim halindedirler. Bu etkileşim; gelişmede yavaşlama,
hastalıklar, deformasyonlar, genetik bozulmalar
olabileceği gibi, ölümle de sonuçlanabilmektedir.

Ancak kapalı devre deniz sistemlerinde
çalışılırken ekolojik dengenin takibinin
yapılması özellikle hastalık patojenlerine
karşı sürekli olarak kontrol altında tutulması
gereklidir.
Yapılan çalışmalar entegre yetiştiricilik
sistemlerinde kabukluların besin zincirinde
bulunan bakteriyel yükün indirgenmesinde
önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.
Entegre Sisteme eklenen makrofit yetiştiri-ciliği
özellikle gıda sektöründe kullanılan (Ulva
lactuca, Gracilaria confervoides, Undaria
pinnatifida ve Hijika fusiformis) ekonomik
değere sahip türlerin yetiştiri-ciliği
yapılmaktadır. Bu ürünlerden özellikle
bitkisel su ürünleri tüketiminde aktif rol
oynamaktadırlar.

Ancak, suların temizlenmesinde balık yetiştiriciliği kaynaklı atıklardan ileri gelen amonyak ve
türevleri ortamda aşırı plankton oluşumuna neden
olduğundan, bunun dengelenebilm esi için
makrofit yetiştiriciliği ile ortamdaki biyolojik
denge; balık-kabuklu-makrofit yetiştiriciliği ile
sağlanabilmektedir.

Deniz Sistemleri;
Deniz balıkları yetiştiriciliğinde uzun yıllardır
b a l ı k - k ab u k l u e nt e g r e s i s te m l e r i
çalışılmaktadır. Bu sistemler sonucu kapalı
devre olarak çalışan yetiştiricilik firmaları,
balık yetiştiriciliğinden kaynaklı yem ve
metabolize olmamış atıkların kabuklular
tarafından değerlendirilmesi sonucu ekstra
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Tatlısu Sistemleri;
Sonuç :

İçsu balıkları yetiştiriciliği üzerine entegre
sistem çalışmaları atık suların değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.

Balık yetiştiriciliğinde kullanılan suların
arıtım zorunluluğunun gelmesi yada
değerlendirilmesi üzerine birçok çalışma
yapılmaktadır.

Genel olarak balık çiftliklerinden atık
suların gübre olarak zirai faaliyetlerde
kullanımı üzerine birçok çalışma mevcuttur. Özellikle topraksız tarım olarak tabir
edilen gelişmekte olan tarım faaliyetlerinde balık havuzlarının atık suları kullanılmaktadır.

Balık havuzlarının çıktı sularından
ekonomik girdi sağlayabilecek ürünlerin
yetiştirilmesi ve çevreyle dost olabilecek
sistemlerin yapılması balık yetiştiriciliğinin
çevresel etkilerinin azaltılmasında önemli
rol oynayabilir.

Balık havuzlarından çıkan suların tatlısu
midyeleri ve akvaryum bitkileri tarafından
değerlendirilmesi üzerine yapılan deneysel çalışma da da başarı sağlanmıştır
(Ercan, 2009).

Atıksuların kullanılarak yan ürünlerin yetiştiriciliğinin yapılması sonucu işletmelerin
ekonomik olarak girdi sağlaması yan
sektörlerinde gelişmesine yol açabilir.

Kaynakça:

Sedef kakmacılığında ve inci yapımında
rol oynayan tatlısu midyelerinin bu entegre sistemlerde yetiştirilmesi işletmelere
ekonomik olarak girdi sağlayabilmektedir.

ERC AN, E., 2009, “Sazan Balığı
(Cyprinus Carpio L.,) Yetiştiriciliğinde
Atık Suların Biyolojik Entegre Sistemle
Arıtımının Araştırılması Üzerine Bir
Çalışma”, İstanbul Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 137 Syf.
RYTHER, J.,H., GOLDMAN, J.,C.,
GIFFORD, J.,E., HUGUENIN, J.,E.,
W IN G, A .,S. , CLAR NER , J., P.,
WILLIAMS, L., D., AND LAPONTIE,
B., E., 1975, Physical models of integrated
waste recycling – Marine polyculture
systems. Aquaculture, 5: 163-177.
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Hangi balığı nasıl
pişirmeliyiz ve en
sağlıklı pişirme yön-

kızartma gelmesine rağmen sağlık açısından çok
uygun değildir. Büyük balıkların dilim halinde,

temi hangisidir?
Çeşitli balık pişirme yöntemleri olmasına
rağmen en sağlıklı pişirme yöntemlerinin başında
haşlama, fırın ve ızgarada pişirme gelmektedir.
Izgarada genellikle iri ve yağlı balıkların pişirilmesi daha uygundur. Izgarada yağsız bir balık türü
pişirileceği zaman balığın yağ ile terbiye edilmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda balıkların pişirirken
çatlamaması için iki yanının bıçakla çizilmesi
doğru bir uygulama olacaktır. Izgarada pişirme
sırasında ateşin tam olarak sönmemesi yani harlı
olması yada ateşe yakın olarak pişirilmesi ise bu
pişirme yönteminin sağlıklı olmasını azaltmaktadır. Haşlama için ise genellikle kırlangıç,
kefal, levrek gibi beyaz etli balıkların seçilmesi
uygundur. Balıkların kapalı kapta pişirilmesi buhar
ile kayıpları azaltacaktır. Ülkemizde en fazla tercih
edilen balık pişirme yöntemlerinin başında

küçük balıkların ise bütünüyle kızartılması daha
kolaylık sağlayacaktır. Balıklar kızartma yağına
yağ iyice kızgınlaştıktan sonra atılmalıdır. Balıklar
pişerken arada bir tavanın sallanması balığın
tavaya yapışmasını önleyecektir. Balıkların unlanmadan tavaya atılması durumunda balıklar tavaya
yapışacaktır. Kullanılan yağın sadece bir defa
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Bir balığın
pişirilmesi sırasındaki önemli kural iç sıcaklığının
63°C'yi geçmemesidir. Bu şekilde balığın aşırı
pişmesi engellenip “aşırı pişmiş” balık hatasından
kaçınılabilir.

Balık zehirlenmelerinde neler yapılmalıdır?
Hasta ilk yardım merkezlerine acilen ulaştırılmalıdır. Genellikle hastanın toksinleri dışarı atması
için kusturulması iyi olup, ishal durumunu kesen
ilaçlar bağırsaklar iyice boşaltılmadan verilmemelidir.
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Hastaya 24 saat bol su içirilir. Doktorun tavsiye
edeceği, uygun antibiyotikler, toksinleri giderici
ilaçlar verilmelidir. Zehirlenme sonrasında ise
yağsız çorba, şekerli çay ve kızarmış ekmek
verilebilir.

sulardan yakalanmış olan midyeleri fazla miktarlarda tüketen kişilerde hepatit görülebilmektedir.

Konserve balık alımında nelere dikkat
edilmelidir?
Alınacak olan konserve kutularda sızıntı, delik,
paslanma ve dışarı doğru bombaj olmamalıdır.
İçeri doğru olan bombaj genellikle fazla vakum
uygulamasının bir sonucu olup, dışarı olabilecek
olan bir bombelik durumunda ise içeride mikroorganizma ürediği ve hava kaldığı düşünülebilir.
Bu yüzden bu konserveler alınmamalıdır.

Midye tüketimindeki riskler nelerdir?
Kirli sulardan avlanan midye ve diğer kabuklular insan sağlığı için birçok tehlike oluşturur.
Havaların ısınmasıyla birlikte bu risk faktörü daha
da artar. Yeterince ısıl işlem görmemiş ya da çiğ
olarak tüketilen kabuklularının tüketiminin ardından zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilmektedir.
Midyeler besinleri süzerek almaları ve kanalizasyon sularıyla kirlenmiş sularda fazlaca bulunmalarından ötürü yüksek miktarda mikroorganizma,
biyotoksin ve ağır metali vücutlarında biriktirmelerine yol açar. Kabuklu deniz hayvanları, iyi
pişirilmesine rağmen iç organlardaki patojenler
yeterli şekilde yok edilemeyebilir. Özellikle kirli

Balıklar derili mi tüketilmelidir?
Balıklar derilerinde başta D vitamini gibi birçok
vitamini bulundurduklarından pulsuz ve ince derili
balıkların derileri ile tüketilmesi sağlık açısından
önemlidir. Yalnızca kızartılmış, ızgarada yanmış
balıkların derisinin fazla tüketilmemesi daha doğru
olacaktır.

79

Sayı: 43/49 Mart 2012
SU ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNDE BİLİNMESİ GEREKENLER

Hangi ay hangi hangi balıkları tüketmeliyiz?
Barbun ve tekir balığı mevsimin birçok döneminde yenilebilmesine rağmen eylül ekim en ideal
aylarıdır. Kefal balığının tutulduğu yer oldukça
önemli olup sonbahar ve kış aylarında lezzetlidir.
Dil balığının en lezzetli zamanı kasım ile şubat
arasıdır Çipura ve levrek kültür balığı olduğundan
her mevsim yenilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Lüfer ve çinekop, eylül ortasından ocak
sonuna kadar lezzetlidir. Hamsi, yazın oldukça
yağsız olup kasımdan marta kadar oldukça
uygundur. İstavrit, her mevsim bulunmasına
rağmen en lezzetli zamanı kasım ve şubat arasıdır.
Sardalya her mevsim bulunmasına rağmen en
lezzetli olduğu aylar, eylül ve ekim aylarıdır. Palamutun en lezzetli olduğu aylar ise eylül başından
şubat ayının ortalarına kadardır. Kalkanın en lezzetli olduğu zaman ise ocak ile mart arasıdır.

Su ürünlerinde kullanılan baharatlar
nelerdir?
Su ürünlerinde başlıca defne yaprağı, fesleğen,
zencefil, köri, mercan kökü, hardal, muskat, nane,
karabiber, adaçayı, kekik, biberiye, sarımsak,
kapari en çok kullanılan baharat çeşitleridir.

Balıkları dondururken tuz kullanmak
doğru mudur?
Balıkları dondurmadan önce etin sert yapısını
muhafaza etmesi ve bakteri gelişimini engellemesinden ötürü hafifçe tuzlanması yararlı
olmasına rağmen, fazla kullanılan tuz özellikle
çözündürme işlemi sırasında su ile birçok besin
maddesinin de kaybolmasına neden olacaktır.
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