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Değerli meslektaşlarım,
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi
ile birlikte sizinle yine birlikte olmaktan son
derece mutluyuz. Biliyoruz ki bu dergi
Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarına,
üniversitelere, balık çiftliklerine, yem fabrikalarına işleme tesislerine, sektörde yer alan
tedarikçi firmalara, yani birçok meslektaşımıza bizi ulaştırmakta, bizi sizlere taşımaktadır.
Bu sayıda da, sektöre önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz üniversitelerimizde
yapılan çok sayıda araştırmaya yer verdik.
Bundan sonraki sayılarımızda dergimizde
yayın yapmak isteyen araştırmacıları daha
fazla bekletmemek için yeni bir çaba içerisine
girdiğimizi bilmenizi isterim.
Bundan yaklaşık 30 yıl önce kurulmasına
karar verilen Su Ürünleri Fakülteleri konuyu
bilen – bilmeyen birçok kişi tarafından
tartışılmakta, zaman zaman yanlış bilgiler
verilmektedir. Doğru bilgiye ulaşmak için Su
Ürünleri Fakültelerinin kuruluşunda yer alan,
fikir öncülüğü yapan ve İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi'nde birkaç dönem
dekanlık görevinde bulunan sayın Prof. Dr.
İsmet Baran ile bir söyleşi yaptık. İlgi ile okuyacağınızı umduğumuz bu söyleşi özellikle
birçok genç meslektaşıma bu fakültelerin nasıl
kurulduğu konusunda önemli bilgi desteği
sağlayacaktır.

Değerli meslektaşlarım,
Ne yazık ki bakanlıklar düzeyinde birçok girişimde bulunulmasına
rağmen Su Ürünleri Mühendisleri
hala hak ettikleri
oranda bakanlıklarda temsil edilemiyorlar. Su Ürünleri Mühendisleri'nin çalışması gereken bir çok alanda ısrarla diğer
meslek grupları ikame edilmekte ve meslektaşlarımıza hemen hemen yer verilmemektedir.
İyi niyetle bakanlıklara bağlı Genel Müdürlükler ziyaret edilerek, zaman zaman resmi
yazılar yazılarak haklarımızı ve yeterliliklerimizi hatırlatmamıza rağmen istenen noktaya
ulaştığımızı söyleyemem. Bu konuda kuşkusuz
siz meslektaşlarımıza da çok önemli görevler
düşüyor. Haklı olduğunuzu bildiğiniz noktalarda yasalar içerisinde kalarak mücadeleye
katkı sağlamanız kazanımlarımızı artıracaktır.
Selam ve saygılarımla,
Prof. Dr. Meriç ALBAY
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Başkanı
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2010 YILI FAALİYETLERİMİZ
görüşülmek üzere tekrar Alt Komisyona havale
edilmiştir. Başkanımız alt komisyon çalışmalarında da bilgi sunmak üzere bulunacaktır.

23 Mart 2010
Su ürünleri Mühendisleri Derneği Başkanı
Prof.Dr Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesinde “Ülkemiz su kaynaklarının
değerlendirilmesinde Su Ürünleri Mühendislerinin
Rolü ve Önemi” isimli bir konferans vermiştir.

31 Mart 2010
Dernek Başkanımız Prof. Dr.
Meriç Albay 31.03.2010 tarihinde Tarım, Orman ve Köyişleri Alt
Komisyonunda görüşülmekte
olan “Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” Kanun tasarısı
görüşmelerine katılarak SÜMDER'in görüşlerini
aktarmıştır.

24 Mart 2010
Derneğimiz Başkanı ve ZMO İstanbul Şube
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meriç ALBAY
ZMO İstanbul Şubesince Kadıköy Barış Manço
Kültür Merkezinde düzenlenen “HES'ler ve
Çevreye Etkileri” panelinde bir sunum yapmıştır.
Panele Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof.Dr
Beyza ÜSTÜN, Başkanımız Prof. Dr. Meriç
ALBAY, ZMO İstanbul Şube Başkanı Ahmet
ATALIK katılmışlardır.

6 NİSAN 2010
7 Nisan 2010 da Tarım Komisyonunda (üst
komisyonda) görüşülecek olan “Tarım ve Gıda
Bakanlığı” kanun tasarısı görüşmelerinden öce
Komisyon Başkanı Prof.Dr Vahit KİRİŞÇİ ile
Dernek Başkanımız Prof.Dr Meriç ALBAY,
Dernek Genel Sekreteri Dr. Adem ÇOLAK ,
Derneğimiz Üyesi Bülent Serdar YILDIRIM ve
Ege Ünv. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cengiz METİN bir görüşme yapmışlardır.
Bu görüşmede Tarım ve Gıda Bakanlığı içerisinde
kurulacak olan Genel Müdürlük; Genel
Müdürlüğün teşkilat ve görevleri hakkında
Derneğimiz görüşleri bildirilmiştir.

25 Mart 2010
7 NİSAN 2010

Başkanımız Prof. Dr Meriç ALBAY Tarım alt
komisyonundan üst komisyona gönderilen
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu Tasarısı” nın üst komisyon görüşmelerine
katılmıştır. Tarası Üst Komisyondan yeniden

Dernek Başkanımız Prof. Dr. Meriç Albay 7
Nisan 2010 tarihinde “Tarım ve Gıda Bakanlığı”nın kurulmasına dair Kanun tasarısının üst
komisyonda görüşülmesi toplantısına katılarak
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özellikle Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulması
ve teşkilatlanması ile görevleri konusunda
Derneğimizin görüşlerini bildirecektir. Bu süreç
biz Su ürünleri camiası için çok önemlidir. Ne
yazıkki üst komisyon toplantısı 1 gün sonraya
ertelenmiş ve bu toplantıya SÜMDER olarak
katılınılamamıştır.

geliştirilmesine yönelik çalışma ve örgütlenme
amacı ile 2009 yılı içerisinde kurulan Su Ürünleri
ve Balıkçılık Meslek Dalı Ana Komisyonu
(MEDAK) Yönetim Kurulu 10 Nisan 2010
tarihinde ZMO Trabzon şubesinde toplanmıştır.
ZMO Trabzon Şubesinin düzenlemiş olduğu
“Balıkçılığımızın Dünü, Bugünü, Yarını” isimli
panelin ardından ZMO Tarbzon Şube sinde saat
18'de toplanan MEDAK yönetim kurulunun
gündeminde Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu üst kurulunda görüşmeleri devam
eden “Tarım ve Gıda Bakanlığı” kanun tasarısı
ile “Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu Tasarısı”
nın Su Ürünleri Mühendislerini ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerini yok
sayması ele alınmıştır.
Belirtilen kanunlar ile yok
sayılan haklarımızın tekrar
kazanımı için neler yapılması gerektiği, izlenecek
politikalar değerlendirilmiştir.
Yönetim Kurulunun
diğer bir gündemi ise
MEDAK tüzüğü gereği
MEDAK Yönetiminin
yeniden tespiti için yapılacak seçim ve Su Ürünleri
Mühendisi ve Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisi sayısı 20'yi geçen ZMO
Şubelerinin tespiti ve tespit edilen illerde Meslek
Dalı Komisyonu (MDK) kurulması olmuştur.
Prof.Dr Meriç ALBAY başkanlığında toplanan
Yönetim Kurulu toplantısına Yönetim kurulu
üyeleri Prof. Dr. Muhammet BORAN, Mehmet
ÖZGEN, Yrd.Doç. Dr. Raşit GURBET ve, Evren
SOUKSU katılmışlardır.

10 NİSAN
Su Ürünleri ve Balıkçılık Meslek Dalı Ana
Komisyonu (MEDAK) Yönetim Kurulu toplantısı
Trabzon'da yapıldı.

Ziraat Mühendisleri Odası'na üye olan su
ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi
mühendisleri hem kendi meslek alanlarında hem
de Oda içinde dayanışmalarının artırılması, bilgi
ve deneyim birikimi ve paylaşımı kanallarının
güçlendirilmesi, mesleki hak ve yararların
korunması ve geliştirilmesi de dahil olmak üzere
Oda içinde gerçekleştirilecek her türlü çalışmada
eşgüdümün sağlanması ve meslek alanlarının
kendilerini ifade etme kanallarının kurulması ve
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düzenlemeler ve Atatürk'ün balıkçılığa verdiği
önemi gözler önüne sermiştir.
SÜMDER ve MEDAK
Başkanı, ZMO İstanbul Şb.
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr
Meriç ALBAY ise Su Ürünleri
Mühendisleri ve Balıkçılık
Teknolojisi Mühendislerinin
Su Ürünleri Üretimi üzerindeki
etkileri, Mühendislerin sorunları ve özellikle yapılan kanun görüşmelerindeki
olumsuzlukları dile getirmiştir. Özellikle bir
akademisyen Mühendislerin eğitimindeki
eksiklikleri konusunda özeleştiride bulunmuştur.
Diğer bir konu ise Su ürünleri Mühendisleri ile
Balıkçılık Teknolojisi Mühendis-lerinin
örgütlenme sorunu olmuştur.
Sektör adına panelist olarak panele katılan
Doğu Karadeniz Bölgesi Balıkçılar Koop. Başkanı
Ahmet MUTLU ise balıkçıların balıkçılık üzerine
etkilerini dile getirmiştir.

10 NİSAN 2010
“Balıkçılığımızın Dünü, Bugünü, Yarını”
isimli panel Trabzon'da yapıldı.
ZMO Trabzon Şubesince “Balıkçılığımızın
Dünü, Bugünü, Yarını” konulu panel Trabzon
Park Restorantda yapıldı. Balıkçılık Teknolojisi
Mühendisleri, Öğrencileri, Su ürünleri Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Akademisyenler ve
Balıkçılık örgütleri temsilcilerinden oluşan
kalabalık bir dinleyici kitlesinin olduğu panel saat
14 de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamıştır.
Panelin Yöneten Prof. Dr Ertuğ DÜZGÜNEŞ
bir sunum ile Balıkçılığımızın dünü ve bugününü
özetlemiştir.
Prof. Dr. Kadir SEYHAN ise özellikle Balıkçılığın dünyadaki gelişimini değerlendirmiştir.
Diğer bir panelist olan ZMO Yönetim Kurulu
üyesi Hamdi ARPA ise muhteşem bir sunum
yapmıştır. Sunumda Orijinal Belgeler ile 1882
yılından bu yana çıkan Su Ürünleri hakkındaki
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Yapılandırılması ve Yeni Gıda Yasası” oldu.
Yaklaşık 100 kadar Ziraat, Gıda, Kimya ve Su
Ürünleri Mühendisinin katıldığı Panel saat
10:00'da T.C'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve Silah arkadaşları için yapılan bir
dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın
okunması ile başladı.
İstanbul Şb. Başkanı Ahmet ATALIK yaptığı
açılış konuşmasının ardından Ziraat Mühendisleri
Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gökhan
GÜNAYDIN'ın yaptığı ve zevkle dinlenen sunumu
ile devam etti. Panelin ana teması TBMM Tarım
ve Köyişleri üst komisyonunda görüşmeleri devam
eden Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yeniden
yapılandırılması için yapılan “Tarım ve Gıda
Bakanlığı”
kanunundaki
gelişmeler ile
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu” ile kaldırılan Sorumlu Yöneticilik
oldu.

10 NİSAN 2010
SÜMDER , Tarbzon'da.
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisleri Derneği ve Trabzon
MDK (Meslek Dalı Komisyonu) Yönetim Kurulu
üyeleri Trabzon'da bir araya geldi.

“Balıkçılığımızın Dünü, Bugünü, Yarını”
isimli panel katılmak üzere Trabzon'da bulunan
SÜMDER Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Meriç
ALBAY ve Başkan yardımcısı Mehmet ÖZGEN
ile Muhasip Üye Erkan ARAS; Balıkçılık
Teknolojisi Mühendisleri Derneği Başkanı Salih
İLHAN ve diğer yönetim kurulu üyeleri ve MDK
Trabzon Şube Başkanı Dr. N.Selda BAŞÇINAR ve
diğer üyeler ile bir araya gelerek mesleki alanda
işbirliği yapılmasını görüştüler.

22 NİSAN 2010
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesince
“Tarım Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması ve
Yeni Gıda Yasası” konulu Konferans bugün (22
Nisan 2010 Perşembe) saat 10:00 da Barış Manço
Kültür Merkezi/Kadıköy de yapıldı.
Ziraat Mühendisleri Odasının her ay düzenli
olarak yapmış olduğu konferans ve panel dizisinin
Nisan ayı programı “Tarım Bakanlığının Yeniden

Sunumun ardından Ziraat Mühendisi Nejat ÖZ,
özellikle bu toplantının Tarım İl Müdürlüğünde
yapılması gerektiğini ve bu sayede daha çok
meslektaşımıza ulaşabileceğimizi, örgütlenmedeki ve sendikalaşmadaki sorunları dile getirdi.
SÜMDER Başkanı Prof. Dr. Meriç ALBAY ise
Tarım ve Köyişleri alt ve Üst Komisyonlarında
yaşadığı sıkıntıları ele almıştır.
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Forum sonrasında dernek yönetimi Sayın
Dekanımızı yerinde ziyaret etmişler ve mesleki
kazanımlar konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

21 Mayıs 2010
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Süleyman
Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'nde öğrenci forumu düzenledi.

21 Mayıs 2010

Foruma SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
Dekanı Sayın Prof. Dr. Öznur Diler ve okul akademik personeli ile 50 kadar öğrenci katılmıştır.

SÜMDER Öğrenci Forumu Aksu Su
Ürünleri MYO'ndaydı.
Foruma SDÜ Aksu Su Ürünleri MYO Bölüm Başkanı Sayın
Halit Bayrak ve Su Ürünleri Müh. Cem Kadeş ile 150 kadar
öğrenci katılmıştır.
Forumda dernek başkanımız Sayın Prof. Dr. Meriç Albay,
"Ülkemiz Su Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Su Ürünleri
Mühendislerinin ve Teknikerlerin Rolü" konulu bir sunum
yapmıştır. Sunumun ardından da soru-cevap şekline forum
yapılmıştır.
Forumda öğrenci arkadaşlarımız mesleki sorunlarını ve
beklentilerini dile getirmişlerdir. Forumdan çıkan en önemli
sonuç, Su Ürünleri Teknikerlerinin de ayrı bir yapılanma içinde bir
dernek teşkilatına ihtiyaç olduğudur. Aksu Su Ürünleri MYO bu
konuda öncülük edebileceği sözünü verdi. SÜMDER'den de
destek sözü aldılar.

Forumda dernek başkanımız Sayın Prof. Dr.
Meriç Albay, "Ülkemiz Su Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Su Ürünleri Mühendislerinin
Rolü" konulu bir sunum yapmıştır. Sunumun
ardından da soru-cevap şekline forum yapılmıştır.
Forumda öğrenci arkadaşlarımız mesleki
sorunlarını ve beklentilerini dile getirmişlerdir.
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25 MAYIS 2010
Başkanımız Prof. Dr. Meriç ALBAY 24-26
Mayıs 2010 tarihlerinde Kocaeli'de düzenlenen Su
Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel
Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi
toplantısına katıldı.

ALBAY'ın açılış konuşması ile başladı. Eğitime
çeşitli firmalardan Gıda Mühendisi, Kimya
Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Su ürünleri
Mühendisi ve Su Ürünleri Fakülteleri Öğrencisi
olan toplam 21 kişi katıldı. Eğitim Gıda
Mühendisi, Baş Denetçi Esin TOR tarafından
verildi.
2 günlük eğitimin sonunda yapılan sınav
sonucunda tüm katılımcılar başarılı oldular ve
belge almaya hak kazandılar. Katılımcılara “ISO
2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi İç
Tetkikçi Eğitimi” belgeleri SÜMDER Başkanı
Prof. Dr. Meriç ALBAY tarafından verildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman
Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM tarafından düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin
Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi
toplantısına katılan SÜMDER Başkanı Prof. Dr.
Meriç ALBAY "Su Ürünleri Mühendislerinin Su
Ürünleri Sektörünün Gelişmesindeki Rolü ve
Önemi" konulu bir sunum yaptı.

17-18 Haziran 2010
SÜMDER ve UP2U Eğitim Dan. Müh. Hiz.
Firması işbirliği ile “ISO 2200:2005 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi”
İstanbul'da yapıldı.
Duyuruları Derneğimizin bilgi paylaşım grubu
olan sumder@googlegroups.com da defalarca
yapılan “ISO 2200:2005 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi” ZMO İstanbul
Şubesinde 17 Haziranda SUMDER Yönetim
Kurulu Üyeleri Mehmet ÖZGEN ve Erkan
ARAS'ında katıldığı başkan Prof. Dr. Meriç
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29-30 Temmuz 2001
SÜMDER ve UP2U Eğitim Dan. Müh. Hiz.

27 Ağustos 2010
SÜMDER Blomberg TV'de
Derneğimiz Başkanı Prof. Dr. Meriç ALBAY
bugün (27 Ağustos 2010) saat 15:30'da Blomberg
TV'de Osman Arolat'ın sunduğu “Yeni İş, Yeni

Firması işbirliği ile ISO 9001:2208 Kalite Yönetim
Sistemi Eğitimi ZMO İstanbul Şubesinde yapıldı.
Kursa Toplam 11 Kişi katıldı. Kurs sonucunda
başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi ve
sertifikaları verildi.

Fırsatlar” canlı yayına katılarak son günlerde
balık çiftliklerine yapılan saldırı değerlendirdi.
Değerlendirmesinde Türkiye'de Su Ürünleri
yetiştiriciliğinin başlangıcını, bugünkü durumunu,
ihracat değerlerini, sektörün bu duruma gelmesini
sağlayan Su Ürünleri Mühendislerinin sorunlarını
değerlendirdi.
Sektöre yatırım yapacak girişimcilerin yapması
gerekenler konusunda bilgi verdi.

9-10 Ağustos 2010
SÜMDER ve UP2U Eğitim Dan. Müh. Hiz.
Firması işbirliği ile ISO 22000:2005 Gıda
Güvenliği Eğitimi ZMO İstanbul Şubesinde
yapıldı.
Kursa Toplam 8 Kişi katıldı. Kurs sonucunda
başarılı olan kursiyerlere katılım belgesi ve
sertifikaları verildi.
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TÜRKİYE'DE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss)
YETİŞTİRİCİLİĞİ'NİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI ve İŞLEME
ENDÜSTRİSİ'NE GENEL BAKIŞ
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ürünlerinden yeni endüstriyel ürünlerin satışa
sunulduğu gözlenmektedir. Alabalığın beyaz etli
ve yağ içeriğinin düşük olması nedeniyle
endüstriyel ürünlerin yaratılmasında iyi bir
hammadde kaynağı olduğu gözardı edilemez.
Teknolojik gelişmelerin paralelinde alabalık
kökenli, lezzetli endüstriyel ürünlerin tüketicilere
sunulabilmesi mümkündür. Bu ürünlerin başında
alabalık köftesi, alabalık kroket, alabalık sosisi,
alabalık pastırma, alabalık böreği, pane alabalık,
alabalık havyarı, v.b ürünler sıralanabilir.
Hazır yemek endüstrisi için, modifiye atmosfer
koşullarında paketleme (MAP) paketleme,
minimal işleme yöntemi ya da sous-vide
teknolojisi (vakum altında pişirme yöntemi)
yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte yukarıda
bahsedilen ürünlere uygulanabilir.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı,
MAP paketleme, Sous-vide teknolojisi, minimal
işlenmiş, işlenmiş alabalık ürünleri.
C o n t r i b u t i o n o f R a i n b o w Tr o u t
(Oncorhynchus mykiss,W.) Aquaculture to the
National Economy and General View on
Seafood Processing Industry in Turkey.

ÖZET
Ülkemiz içsu balıkları üretiminin önemli bir
kısmı gökkuşağı alabalığı yetiştirici-liği'nden
karşılamaktadır. Ülkemizdeki ilk girişim 1960'lı
yılların sonlarında başlamış, Ticari amaçla
gökkuşağı alabalığı yetiştiri-ciliği yapan ilk özel
işletmeler ise Bilecik ve Denizli'de kurulmuştur.
Ülkemiz genelinde yaygın olarak yetiştiriciliği
yapılan bu tür, içsu balıkları üretimindeki 65.928
ton'a ulaşan üretim kapasitesi ile ülke ekonomisine
önemli katkı sağlamaktadır. Yetiştiricilikten
sağlanan toplam su ürünleri üretiminin % 44'ü
alabalık yetiştiriciliğinden temin edilmektedir. Bu
oran dikkate alındığında ülke ekonomisine
sağladığı katma değer 263.712.000 YTL
düzeyindedir (TÜİK,2010).
Gökkuşağı alabalığı, insan beslenmesi için
önemli protein kaynaklarından biri durumundadır.
Ülkemiz genelinde hem kolay, hem de bol ve ucuz
temin edilebilir olması nedeniyle tüketim için
aranılan bir türdür. İç ve dış pazarda daha çok tazedondurulmuş ve füme balık olarak tüketimi tercih
edilmektedir. Son yıllarda çalışan nüfus
sayısındaki artışa paralel olarak çeşitli su
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giderek artması, dengeli ve bilinçli beslenme
alışkanlıklarının kazanılması sonucu hazır yemek
teknolojisine var olan ilgi ve eğilim hızlı bir
yükselme göstermiştir. Bunun sonucu olarak
tüketicilerin ihtiyacından doğan talepler, hazır
yemek teknolojisine (catering) dayalı besin
çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. Böylece
tüketim trendi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de pratik, hazırlanması kolay hazır yemek
alışkanlığına dönüş göstermiştir. Hazır yemek
sektöründe et, tavuk ve balıktan hazırlanan
burgerler ile pane ürünler ilk sırayı almaktadır.
Hazır yemek teknolojisine olan talep artışı, gıdanın raf ömrünü uzatan, besin değerini ve kalitesini
koruyan endüstriyel makine ve paketleme
sistemlerine gereksinimi artırmıştır. Su ürünlerinin
insan beslenmesindeki yeri ve önemi tartışılmazdır. Protein içeriği, amino asit, vitaminler, mineral
maddeler ve yağ asit kompozisyonu nedeniyle
hem yetişkinlerin hem de gelişme çağındaki
çocuklar için
vazgeçilmez gıdalar olduğu
bilinmektedir. Su ürünleri kaynaklı gıdalar, yüksek
besin değerine sahip, doyum değeri düşük
diyetetik bir gıda olması sebebiyle beslenmemizde
etkin role sahiptir (Şengör ve Erkan 2002 ).
Ülkemiz iç su balıkları üretiminin % 44'ü gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinden karşılanmaktadır. Türkiye'de toplam yılda elde edilen 600 bin
ton balığın 115 bin tonu kültür balıkçılığından
temin edilmektedir. Avrupa Birliği pazarına satılan
tek hayvansal ürün su ürünleridir. 2006'da yapılan
400 milyon dolarlık ihracat, 2007 yılında % 40'a
yakın artış göstermiştir (Anon.,2007). Gökkuşağı
alabalığı, insan beslenmesi için önemli protein
kaynaklarının başında gelmektedir. Ülkemiz
genelinde hem kolay, hem de bol ve ucuz temin
edilebilir olması sebebiyle tüketim için aranılan bir
türdür. İç ve dış pazarda daha çok tazedondurulmuş ve füme balık olarak tüketimi tercih
edilmektedir. Alabalığın beyaz etli ve yağ içeriğinin düşük olması nedeniyle yeni endüstriyel

ABSTRACT
Considerable part of freshwater fish production
is met by rainbow trout aquaculture. The first
attempt to contribute to the national economy was
at the end of 1960's. The first custom enterprises on
rainbow trout aquaculture were constructed in
Bilecik and in Denizli. This species, having a wide
aquaculture area in our country, has a significant
contribution to the national economy with 65.928
ton capacity. 44 % of total fisheries production is
obtained from trout aquaculture. When this
proportion is considered, it has 263.712.000 YTL
added value on the national economy
(TÜİK,2010).
Rainbow trout, is one of the most important
protein sources for human nutrition. Because it is
easy and cheap to obtain rainbow trout, it is a
species in request for consumption. Consumption
as fresh-frozen and smoked fish is preferred in
domestic and foreign markets. New industrial
products are offered for sale with increase in
population in recent years. Trout is a raw produce
for creation of industrial products due to having
white meat and lower fat content. With
technological improvement, it is possible to
present products which are delicious and based on
trout to consumers. These products are trout
meatball, trout croquet, trout sausage, trout
pastry,trout pie, coated with bread trout fillet, trout
caviar, etc.
In catering industry, either alone or in
combination with other methods, MAP packing,
minimal processing or sous-vide technology
methods can be applied to forementioned products.
Key words: Rainbow trout, MAP packaging,
Sous-vide technology, minimal processing,
processed trout products

GİRİŞ
İnsanların çalışma hayatlarındaki temposunun
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ürünlerin yaratılmasında iyi bir hammadde
kaynağı olduğu göz ardı edilmemelidir. Çizelge
1'de ülkemizde 2000-2008 yıllarında yetiştiriciliği
yapılan gökkuşağı alabalığının üretim miktarı
verilmiştir.
Çizelge 1. Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan
gökkuşağı alabalığı üretim miktarı ve değeri
(TÜİK,2010)

hayvansal protein sağlama yönü ile de alabalık
yetiştiriciliği ülkemiz açısından stratejik bir öneme
sahiptir (Rad ve Köksal, 2001). Kültür balıkçılığının en önemli ihracatçısı Çin; ithalatçısı Japonya
olup, dünyada kişi başına düşen yıllık balık tüketimi ortalama 20 kg iken; ülkemizde kişi başına
balık tüketimi ortalama 8 kg düzeyindedir (Anon.,
2007).
Ülkemizde gerek içsu balıkları gerekse deniz
balıkları yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar elde
edilmektedir. Balık yetiştiriciliğinin temel amacı;
insan tüketimi için besindeğeri yüksek gıdanın
yaratılmasıdır. Su ürünleri, omega 3 ve omega 9
yağ asitlerine ek olarak yüksek miktarlarda tekli
doymamış yağ asitleri (oleik asit ve nervonik asit
gibi) içermektedir (Bourre ve Paquotte, 2008).
Bourre ve Paquotte (2008), Bourre (2005)'ın
bildirişine atfen, kültür balıkçılığı sadece aşırı
avlanma nedeniyle kayıplara karşı koymamakta,
dengeli bir yağ muhteviyatını da garanti ederek
doğa balıklarında meydana gelen coğrafi, cinsiyet
ve mevsimsel değişikliklerin aksine kültür balığının kompozisyonun sabit kalmasını sağlamaktadır.
Bunun da ötesinde deniz ürünleri de dahil olmak
üzere herhangi bir hayvanın omega-3 yağ asitlerince zengin bir diyet ile beslenmesi bunlardan
türetilen ürünlerin de insan tüketimi için daha
yüksek besin değerini içerdiği rapor edilmektedir.
Balığın beslenme koşullarına bağlı olarak sahip
olduğu yağ asit kompozisyonu farklılık gösterebilmektedir.. Özoğul ve ark. (2007), tatlı su balıklarının yağ asit kompozisyonunun, çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) kaynağı deniz
balıklarına oranla kıyaslanabildiğini bildirmektedir. Alabalıklar genel olarak etobur hayvanlardır.
Bu nedenle alabalık besininde kullanılan yemlerin
proteince zengin olmaları gerekir. Alabalık
yemlerinde en az % 30–35 protein bulunmalıdır.
Ayrıca protein kaynağının balıklardan gelmesi
daha yararlıdır. Balıklara verilecek yem miktarı
genel olarak toplam canlı ağırlığın % 2'si

Ülkemiz Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği,
Beslenme Koşulları ve Et Kalitesine Etkisi
Ülkemizde gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğine uygun 72 il sınırları içersinde çok sayıda
alabalık yetiştiricilik tesisi kurulmuştur. 2004 yılı
itibariyle projesi onaylanmış 992 adet gökkuşağı
alabalığı yetiştiriciliği yapan işletme bulunmaktadır. İşletmelerin proje kapasiteleri 24.737
ton/yıldır. İşletmelerin % 38'i Karadeniz Bölgesinde, % 25'i Akdeniz Bölgesinde, %11'i Marmara
Bölgesinde, %11'i İç Anadolu Bölge-sinde, %10'u
Ege Bölgesinde, %4'ü Doğu Anadolu Bölgesinde
ve %1'i Güney Doğu Anadolu Bölgesinde
kurulmuştur (Doğan ve Güven, 2005). 2008 yılı
itibariyle ülkemizde gökkuşağı alabalığı
yetiştiriciliği yapan tesis sayısı 1301 adete ulaşmıştır (Anon.,2008). Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinin deniz balıklarında olduğu gibi denize
kıyısı olan belirli iller ile sınırlı olmayışı ve
ülkemizin her tarafına yayılmış olması bu türün
yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik önemini daha da
artırmaktadır. Ayrıca yarattığı iş sahası, kırsal
alanların kalkınmasında üstlendiği rol ve kaliteli
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dolayındadır. Taze yaş yemler içinde her türlü balık
ve diğer hayvansal su ürünleri ile yapılacak
yemleme ile başarılı bir yetiştiricilik mümkün
olabilmektedir. Fakat bu tür yemlerin devamlı ve
ekonomik olarak temin edilmeleri zordur, hatta
büyük kapasiteli üretimler için mümkün değildir.
Bu nedenle genel olarak dünyada ve ülkemizde
alabalık yetiştiriciliğinde pelet yemler ile yemleme
yöntemi uygulanır. Alabalıklar oksijeni bol, debisi
yüksek berrak ve soğuk sulardan hoşlanırlar
(Alpbaz 2005). Bu koşulların sağlandığı
durumlarda balığın et kalitesi ve besin değeri hayli
yüksek olmaktadır. Çelik ve ark.(2008), Atatürk
baraj gölünden yakalanan gökkuşağı alabalığının
yüksek oranda protein, doymamış yağ asitleri ve
mineralleri ve düşük oranda kolesterol ve iz
elementleri içerdiğini ve bu nedenle insan
beslenmesi için iyi bir besin kaynağı olduğunu bildirmektedir. Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde
kullanılan yemlerin büyüme ve et kalitesi üzerine
etkilerine ilişkin çalışmalar mevcuttur (Barrado ve
ark., 2003; Diler ve Gökoğlu, 2004; Sanver, 2005;
Barrows ve ark., 2008) Alabalık yetiştiriciliğinde
ana sorunlardan biri değerlendirme ve pazarlamadır. Yetiştiricilikte elde edilen içsu balıklarının
pazarlanmasında, deniz balıklarının az olduğu
devrelerin seçilmesi esastır. Çünkü palamut, hamsi
gibi büyük ölçüde ve zamana bağlı olarak avlanan
balıkların bol ve ucuz olduğu devrede tüketici, bol
ve ucuz balığa rağbet edecektir. Yetiştiricilikle elde
edilen içsu balıklarının pazara arzında, avcılıkla
elde edilen deniz balıklarında olduğu gibi, kısıtlı
zaman sorunu yoktur. Bu nedenle, pazarın uygun
zamanının seçilmesi esastır. Birçok alabalık
işletmesinde “kendin pişir kendin ye” şeklinde
tüketicinin balığı canlı olarak görerek satın alması,
işletmenin çevresindeki piknik yerinde yenmesi
sistemi görülmektedir. Bazı işletmelerin ise
karayolları kenarındaki lokanta havuzlarında canlı
olarak tuttukları balıkları tüketime sundukları
izlenmektedir. Bu şekildeki pazarlama da birer

tanıtım ve satış yöntemidir. Ancak bunlar yeterli
değildir. Çünkü bu yollarla küçük çapta üretim
değerlendirilebilir, fakat büyük üretim miktarlarının tüketimi oldukça zordur (Çelikkale, 1984).
Geçen zaman içersinde su ürünlerine dayalı işleme
endüstrisinde yeni arayış ve uygulamalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Tüm dünyadaki uygulama-lar
lezzetli, besin değerini koruyan ve mikrobiyel
güvenliğin sağlandığı teknolojik işlemlere doğru
eğilim göstermektedir. Bu çerçevede alabalığa
dayalı endüstriyel ürünlerin işlenmesi ve iç
tüketime sunulması neticesinde iç pazarda önemli
paya sahip alabalık üretiminden maksimum fayda
elde edilebilecektir. Buna paralel olarak, işlenmiş
alabalık ürünlerinin tüketime kazandırılması ile su
ürünleri tüketim talebinin artırılmasına katkı
sağlanacaktır.

Gıda İşlemede Endüstriyel Yöntemlere
Dayalı Su Ürünleri İşlenmesi ve Paketleme
Gıdaların işlenmesinde temel amaç; gıdanın
kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılmasıdır.
Bu amaçtan yola çıkılarak pek çok işleme ve
koruma yöntemleri su ürünlerine dayalı gıdalara
hizmet vermektedir. Ancak, son yıllarda tüm
dünyada gıda kalitesinin korunması ve raf
ömrünün uzatılmasının dışında, gıdanın lezzetini
ve besin değerini koruyan, tüketiciyi cezbeden bazı
teknolojik işlemlere ve uygulamalara yön verildiği
gözlenmektedir. Bu uygulamaların başında hazır
yemek teknolojisine hizmet eden “Sous-vide
teknolojisi”, gıdanın raf örünün uzatılmasında
etkin rolü sebebiyle “MAP paketleme” (modifiye
atmosfer pakette koruma) ve “Minimal işleme
yöntemi” uygulanmış gıdalar tüketicinin hizmetine sunulmaktadır.
Sous-Vide teknolojisi, gıdaların vakum altında
plastik poşetlerde önceden paketlenmesini, kontrollü sıcaklık derecesinde pişirilmesini gerektiren
bir uygulamadır. Fransızca kökenli ifade olup,
dilimizde de aynı adla adlandırılmaktadır.
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Sous-vide teknolojisi, çiğ ya da pişmiş gıdanın
gaz geçirgenliği ve nem geçirgenliği sınırlı plastik
kaplarda sıkıca paketlendikten sonra havasının
vakumla alınmasına, gıdanın bu şekilde pişirilip,
hızlı soğutulmasını ve tüketicinin bu ürünü
kaynamış suda ya da mikrodalgada ısıtmasına
dayanan bir sistemdir. Yüksek ısı değişimleri
olmadığından bu sistemle yiyeceğin hücre yapısı
korunabilmektedir. Bu uygulamanın en önemli
dezavantajı, gıdanın uygun koşullarda saklanmaması durumunda ısıtma esnasında kötü kokuların
ortaya çıkmasıdır. Sous-vide teknolojisi işlem
akım şeması şekil 1'de gösterilmektedir.

zaman bozulabilmekte iken; Sous-Vide tekniği
uygulanmış besin hemen hemen ilk gündeki
kalitesini 21 gün sonrasında koruyabilmektedir
(Ghazala, 1994). Dilimlenmiş somon balığına 90
ºC'de 15 dakika süreyle ısı uygulamasının balığın
güvenliğinin sağlanması ve raf ömrünün uzatılmasında (> 45 gün) en etkili sıcaklık-süre olduğu,
ancak bu koşulların duyusal karakteristikler için
uygun olmadığı bildirilmektedir (GonzálezFandos ve ark., 2005). Sous-vide ürünlerin kalitesi
ve güvenliği tüm işlem basamaklarında hijyen ve
iyi koşullarda üretim kontrolünün sürekli takibini
gerektirir. Gıda için potansiyel tehlikelerin
önlenmesi için HACCP planı şiddetle tavsiye
edilmektedir. Sous-vide ürünleri için, Listeria
monocytogenes gibi düşük sıcaklıklarda gelişen ve
hayatta kalan patojenlerin özellikle risk oluşturmasıdır. Tavsiye edilen prensipler, 70 ºC 'de
minumum 2 dakika ısıtma ve sonrasında depolama
ve dağıtım sıcaklığının 3 ºC'nin altında tutulması
ve maksimum yedi günlük raf ömrüdür. Clostridium botulinum tarafından toksin oluşumu ve
gelişimi potansiyel risk teşkil ettiği için 10 günden
fazla raf ömrüne izin verilmesi durumunda FDA
tarafında tavsiye edilen; 90 º C'de 10 dakika ısıtma,
% 3.5 üzerinde tuz seviyesi, 0.97'nin altında su
aktivitesi, pH 'nın 5.0 altında tutulması, dağıtım ve
depolamada potansiyel kötü uygulamaların önlen

ŞEKİL 1.Sous-Vide Teknolojisi Akım Şeması (Ghazala,1994).

Kısmi pişirilmiş, çiğ ve soğuk şartlarda tutulmuş
gıdaların önceden paketlenmesine izin verilen
çeşitli metotlar vardır. Ancak, Sous-vide pişirme
uygulanabilirliği en basit yöntemdir. Sous-Vide,
CAP (Kontrollü atmosferde paketleme)/MAP
(Modifiye atmosferde paketleme) paketleme ile
kıyaslandığında başlıca farklılık, pastörizasyon
aşamasındaki son paketlemedir ki bu önemli
avantaj sağlar. CAP/MAP paketlenmiş ürün zaman

Resim 1. Sous-vide pişirme yöntemi (Hürriyet
gazetesinden alınmıştır)
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mesi için sıcaklık-süre ölçerler ile düzenli
kontrol ve izlemenin yapılmasıdır (Ohlsson,
2002a). Sous-vide teknolojisi aşağıdaki işlem
basamaklarını kapsamaktadır:
1.Hazırlama Aşaması: Pişirme öncesi hazırlama işlemleri; kılçık ayıklama, soyma, yıkama, v.b.
2.Ön Pişirme Aşaması: Plastik kaplar içersinde
gıdanın ısıtılması işlemidir. Burada gıda direk
ısıya maruz kalmaz, kararmanın etkisi
minimuma indirgenir.
3.Vakum Paketleme Aşaması: Hazırlanan gıda,
hava geçirmeyen, ısıya dayanıklı plastik
paketlere yerleştirilir. Bu paketler, çoklu
lamine plastik materyallerden üretilmektedir.
Paket içersinde vakum yaratılır yaratılmaz
havanın tümü uzaklaştırılır. Vakum esnasında
herhangi bir kaybın olmaması için paket
derhal ısıyla kapatılmaktadır. Vakum, pişirme
sonrası ya da öncesinde gıdanın bozulmasına
yol açacak oksidasyon reaksiyonlarını engellemeye hizmet etmektedir. Keza vakum, plastik filmin sıkıca gıdanın yüzeyine sarılmasına
yardımcı olmaktadır. Böylece pişirme esnasında plastikten gıdaya maksimum ısı
transferi mümkün olmaktadır.
4.Pastörizasyon Aşaması: Paketlenmiş gıdanın
karakteristiğine uygun süre ve sıcaklıkta
pişirilmesidir. Pişirme, sıcaklığı kontrol edilen su banyosunda vakum paketlerin daldırılması ile gerçekleştirilmektedir. Pastörizasyon
işlemi, sous-vide tekniğinin en kritik aşamasıdır. Bu işlem, taze ve lezzetli ürünler
üretmek için sıcaklığın sıkı denetlenmesini ve
uygulayıcının tüm ürünlerin tam olarak pastörize edildiğinden emin olmasını gerektirir.
5.Hızlı Soğutma Aşaması: Pastörizasyon işlemi
sonrasında paketi ürünün mümkün olabildiğince kısa sürede 1–3 º C'ye (90 dak.

içerisinde) soğutulması gerekmektedir. Gıda
önceden paketlendiği için buzlu su banyosunda direk soğutulması mümkündür. Bu metot,
ucuz ve etkili olmakla birlikte standart
pişirme-soğutma menü kalemleri için mümkün değildir.
6.Soğuk Depolama Aşaması: Yeniden ısıtma
ve servis öncesinde 0-3 °C'de ürünün
depolanması gerekir. Depolama koşulları
standart pişirme-soğutma menü kalemlerindeki kurallar gibi sıkı uygulanmalıdır.
Vakum paketleme, besinlerin depolanması
sırasında oksidasyon reaksiyonlarını yavaşlatır ve aerobik mikroorganizma gelişimini engellemektedir.
7. eniden Isıtma Aşaması: Vakum ambalajlı
ürün sıcak su banyosunda ya da fırında
yeniden ısıtılarak servis edilir. Bir başka
yöntem ise; pakette ufak delik açılarak
paketin mikrodalgada ısıtılmasıdır. Yeniden
ısıtmanın bütün yöntemlerinde standart
pişirme-soğutma işlemlerinde tavsiye edildiği gibi gıdanın merkezi noktasının en
azından 70 °C'ye ısıtılması gerekmektedir
(Ghazala,1994).
Gıda işleme yöntemleri arasında yer alan bir
diğer uygulama, minimal işleme yöntemidir.
Minimal işleme, gıdanın tadında ve duyusal
özelliklerinde mümkün olduğunca değişim
yaratmayan, gıdanın minimum zarar ile korunması
yöntemi olarak tanımlanabilir. Minimal işlenmiş
gıdalar için sıcaklık kontrolü esastır. Birçok farklı
gıda işleme yöntemlerinde, ya tek başına minimal
işleme yöntemi ya da diğer yöntemlerin kombinasyonu potansiyel olarak kullanılmaktadır. Son
yıllarda ısıya dayalı olmayan bazı yeni teknolojiler,
ısının zararlı etkisi olmaksızın minimal işleme için
umut verici olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
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yüksek basınç, ışınım, titreşimli elektrik alan,
yüksek frekanslı ses, mor ötesi ışınım, manyetik
alanda salınım metotlarıdır. Su ürünlerinde
uygulanan en etkili metotlar, yüksek basınçta
işleme ve yüksek elektrik alan uygulamalarıdır
(Gudmundsson ve Hafsteirsson, 2002; Ohlsson,
2002b). Son günlerde minimal işleme metotları,
mikrobiyal güvenlik ve duyusal kaliteye ödün
vermeksizin, çiğ ve tütsülenmiş balık, marine edilmiş et, sebzeler gibi kısa raf ömrü olan ürünlerin raf
ömrünün artırılması ya da sodyum klorit, sülfit gibi
koruyucuların ve çeşitli pişirme işlemlerinin
zararlı etkilerini azalmak için uygulanmaktadır.Minimal işleme konsepti, gıdalardaki besin
bileşimini korumanın mümkün olduğu koşullarda
ve uygun işleme metotlarının seçimi ile sağlığı
teşvik edici gıdaları üretmeyi desteklemektedir.
Birçok gıda işleme metodu, minimal işlemede ya
tek başına ya da diğer metotların kombinasyonunda potansiyel olarak kullanılmaktadır. Gıda
ışınlama, uzun zamandan beri bilinen, fakat kabul
görmeyen minimal işleme metotlarından biridir
(Ahvenainen, 2002). Medina ve ark. (2009)
tarafından soğuk tütsülenmiş somon balığına 450
MPa basınç uygulamasının, 2 kGy dozun altında
elektron ışınları ile ışınlanmış ürüne oranla
kokusunda ve mikrobiyel yükünde artış göstermediği, ancak tütsülenmiş Salmon'un daha açık bir

renk almasına yol açarak görüntüyü etkilediği
bildirilmektedir. Son on yıl içerisinde ısıya dayalı
olmayan yeni teknolojiler, ısının zarar verici etkisi
olmaksızın, minimal işleme için umut verici
olarak ortaya çıkmaktadır Depolama sırasında
balık ürünleri kalitesini artırmak için, 405 MPa'nın
üzerinde uygulanan yüksek basıncın arzu edilen su
ürünleri kalitesini koruduğu ve bazı enzim
aktivitelerini başarılı bir şekilde engellediği
bildirilmektedir. Kamaboko üretiminde yüksek
basınç uygulamalarının oldukça iyi sonuç verdiği
bildirilmektedir (Gudmundsson ve Hafsteinsson,
2002). Cruz-Romero ve ark. (2008) tarafından
yüksek basınç (260, 400 ve 600 MPa 5 dakika
süreyle) uygulanan istiridyenin 2 º C'deki soğuk
depolanmasının mikroorganizmaları etkisiz bıraktığı ve mikrobiyel gelişimi geciktirdiği, ancak
duyusal özellikleri etkilediği rapor edilmektedir.
Minimal işlenmiş gıdalarda depolama ve raf
ömrünü az da olsa uzatmak için kullanılan metot,
çoğunlukla modifiye atmosferde paketleme
olmaktadır (Mahmutoğlu,2007).
Modifiye ve kontrollü atmosferde özellikle taze
meyve ve sebzelerin, et, tavuk ürünlerinin
paketlenmesi ve soğukta depolanması son yıllarda
ABD'de ve Avrupa'da hızla yaygınlaşmaya
başlamıştır. Kontrollü (CAP) ya da modifiye
atmosferde saklama (MAP); depolama odalarının,
taşımada kullanılan konteynerlerin ya da paket
malzemesinin iç gaz kompozisyonunu değiştirerek
ürünün dayanma süresini artırmayı hedefleyen
yöntemlerdir. Bilindiği gibi hava % 21 oksijen ve
% 79 nitrojen gazlarıyla beraber cüzi miktarlarda
da CO2 ve su buharı içermektedir. Oksijenin varlığı
birçok reaksiyonu hızlandırmakta, mikroorganizma büyümesine elverişli olmaktadır. Bu nedenle
oksijenin ortamdan tamamen ya da kısmen
uzaklaştırılması MAP ve CAP sistemlerinin
dayanağıdır. Ortamdan uzaklaştırılan oksijenin
yerine, ürüne bağlı olarak CO2 ve/veya azot gazları
doldurulmaktadır. Modifiye atmosferde saklama-

Resim 2.Füme Alabalık (Fotoğraf:G.F. Ünal Şengör )
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da; ortamın ya da paketin gaz kompozisyonu ilk
doldurulduğu değerlerde kalması için kontrol
edilmemekte, ürünün depolanması esnasında
başlangıç kompozisyonu yavaş, yavaş değişmektedir. Kontrollü atmosferde saklamada ise;

laminat paket malzemesinde 1.6 ºC de depolanan
taze balığın ortalama 3–4 günlük raf ömrünü
koruduğu bildirilmektedir. Balaban ve ark. (2005)
taze tuna balığının tek başına
CO ile muamele edilmesinin mikroorganizma
yükünü azaltmada etkili olmadığı, 3 ºC'de 12 gün
süreyle depolanan balığın kabul edilebilir gibi
görünmekle birlikte hoşa gitmeyen kokuya sahip
olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle CO
muamelesinin diğer raf ömrünü uzatan işlemlerle
birlikte (ışınlama, yüksek basınç uygulaması veya
dondurma gibi) uygulanması önerilmektedir.
Choubert ve ark. (2008) gökkuşağı alabalığı filetosun kalitesi ve depolama süresinin uzatılmasında
(2 ºC'de 26 gün) modifiye atmosfer paketlemede
argon kullanımın pozitif etkiye yol açtığı, ancak
argon gazının pahalı olması nedeniyle Ar/N2/CO2
üçlüsünden oluşan gaz karışımının yeni denemelere adapte edilmesi gerektiği bildirilmektedir.
Son yıllarda ülkemizde su ürünlerinden hazır
yemek teknolojisine hizmet edecek besinlere
dayalı bilimsel çalışmaların yürütüldüğü gözlenmektedir. Örneğin, uskumru balığından balık
köftesi üretimi (Gökoğlu,1994), sazan balığı etin-

başlangıç gaz kompozisyonu ürünün toplam ömrü
sırasında sürekli kontrol edilmekte ve aynı değerde
tutulmaktadır. MAP ya da CAP metotlarında kullanılan gazlardan azot; tatsız, gıdada çözünmeyen
bir gazdır. Gıdada oksitlenmeden dolayı olan
acıma reaksiyonlarını geciktirmektedir. Oksijenin
yerine dolgu maddesi gibi kullanılmaktadır. CO2
ise hem suda hem de yağlarda çözünebilen, bakteri
büyümesini belli konsantrasyonlarda kullanıldığı
zaman geciktirebilen bir gazdır. MAP paketlemede
içeri doldurulan gaz kompozisyonu kadar, paket
malzemesinin kalınlığı, gaz ve su buharı geçirgenliği de çok önemlidir. Bu özellikler, ürünün
solunum hızı başta olmak üzere birtakım parametrelere göre seçilmektedir (Mahmutoğlu,2007).
Paketlemede kullanılan ambalaj materyalleri ve
gaz karışımları kolay bozulabilen su ürünlerinin
korunmasında etkili rol oynamaktadır. Özellikle
paket içersine CO2 gazının doldurulması neticesinde gıdanın pH'sını düşürerek raf ömrünü uzatmaktadır. Özoğul ve ark. (2006), Özoğul
(2001) bildirişine atfen, perakende olarak
paketleme için gaz karışımı beyaz etli
balıklar ve kabuklular için 40/30/30:
CO2/N2/O2, yağlı ve tütsülenmiş balıklar
için 60/40:CO2/N2 olarak tavsiye edilmektedir. MAP ürünleri için kullanılan
paketlerin çoğu kullanım amacına bağlı
olarak polivinilklorid (PVC), polietilen
terefitalat (PET), polietilen (PE) ve
polipropilen (PP) gibi polimerlerin biri
veya birkaçından yapılmaktadır. Ürünler
genellikle hava geçirmez bir filmli tablada
paketlenmektedir. Mahmutoğlu (2007)
tarafından PET/PE/PVdC ve PVC/PE

Resim 3. Alabalık Köftesi (Fotoğraf:G.F. Ünal Şengör )
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SONUÇ
Ülkemiz alabalık yetiştiriciliğinde
yumurtadan porsiyonluk balığa gelinceye kadar geçen evrelerde istenilen
başarıya ulaşıldığı gözlenmektedir.
Ülkemiz genelinde alabalık yetiştiriciliği yapan işletme sayısı yıldan yıla
artış göstermiştir. Alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin konumuna, alt
yapısına ve iyi kalite su kaynaklarına
bağlı olarak yıl boyunca alabalık
temini mümkün olabilmektedir. Çoğu
işletmede HACCP kurallarına uygun
olarak su ürünleri işlenmekte ve pazara
sunulmaktadır. Alabalıkların farklı
Resim 4. Alabalık Böreği (Fotoğraf:G.F. Ünal Şengör )
pişirme yöntemleriyle (buharda pişirme, kızartma,
ızgarada pişirme, güveçte pişirme, fırında pişirme
den balık köftesi üretimi (Yanar ve Fenercioğlu,
gibi) tüketime sunulmasından başka füme alabalık
1999), hamsi balığından hamsikuşu eldesi (Köse
hariç tüketime hazır alabalık ürünlerine dayalı su
ve ark., 2001), karabalık köftesinin dondurularak
ürünleri işleme endüstrinin temelleri henüz
muhafazası (Ersoy ve Yılmaz, 2003), sudak ve
atılmamıştır. Gıda endüstrisinde kullanılan mevcut
kadife balığından balık ezmesi (Bilgin ve ark.,
makina ve ekipmanlardaki gelişme ve yenilikler,
2005), hamsi balığından hazırlanan köfte (Turhan
tüketime yönelik alabalık ürünlerinin işlenmesine
ve ark., 2001,Yerlikaya ve ark., 2005), v.b.
imkân sağlayacaktır. Gıda endüstrisindeki mevcut
sıralanabilir. Ülkemizde yapılan balık köftesine
imkanlara ek olarak ileri teknolojik işlemler ve
dayalı çalış-malarda buzdolabı koşullarında
paketleme yöntemlerin alabalık köftesi, alabalık
ortalama maksimum altı gün süreyle kalitelerini
koruyabildikleri bildirilmektedir. Su ürünlerine dayalı hazır yemek teknolojisi için,
ürüne uygun ileri teknolojik yöntemlerinden
birinin devreye girmesi (minimal işleme
metodu, sous-vide teknolojisi ya da MAP
teknolojisi ) ve kullanılacak ambalaj
malzemesinin bariyer özellikleri göz önünde
bulundurularak daha uzun süreli tüketime
sunulabilecek ürünler yaratılabilecektir.
Ülkemizde bu yönde yapılacak bilimsel
çalışmalar ile su ürünleri işleme endüstrisi
için yeni açılımlar sağlanacaktır.
Resim 5. Alabalık Böreği (Fotoğraf:G.F. Ünal Şengör )
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3.
4.

5.

6.

Resim 6. Alabalık Pastırması (Fotoğraf:G.F. Ünal Şengör )
kroket, alabalık sosisi, alabalık pastırma, alabalık
böreği, alabalık pane, alabalık havyarı vb. ürünlere
uygulanması neticesinde girişimci Türk firmalarının ulusal ve uluslararası pazarda gelir elde
edebileceği, Türkiye ekonomisine önemli katma
değer oluşturabileceği düşünülmektedir. Hammadde kaynaklarının doğru ve ekonomik biçimde
değerlendirilmesi, işlenmiş gıdaların market, fast
food restoranlar aracılığıyla tüketiciye sunulması
neticesinde su ürünleri tüketim düzeyinin artış
gösterebileceği düşünülmektedir. Böylece çeşitli
adlarla tanımlanan (hemen tüketime sunulabilir,
sous-vide, fırında pişirilmeye hazır, pişirilmişsoğutulmuş, dondurulmuş ya da minimal işlenmiş
ürünler gibi.) tüketime hazır ürünler, ev yapımı
yiyeceklerin yerini alarak “HORECA” kanalıyla
tüketiciyle buluşturulabilecektir. Horeka; hotel,
restoran ve catering'in ilk iki harfinden oluşturulan
bir terimdir ve yemek çözümlerinin bir kategorisini
tanımlayan bir ifadedir (Costa ve ark. 2001).
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ÖZET

ABSTRACT

Bu çalışmada, su mercimeğinin (Lemna minor)
Komet Japon Balığı (Carassius auratus L., 1758)
yavrularının beslenmesinde alternatif protein
kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Deneme yemlerinde protein kaynağı olarak %100
balık unu (Diyet I), % 100 soya küspesi (Diyet II),
%100 su mercimeği (Diyet III) ve %50 soya
küspesi-%50 su mercimeği (Diyet IV) içeren dört
farklı diyet hazırlanmıştır. Deneme sonunda %50
soya küspesi-%50 su mercimeği (Diyet IV) ilave
edilen yemler ile beslenen gruplarda ağırlık artışı
ve yem değerlendirme oranları açısından farkın
istatistiksel olarak önemli olduğu (p<0.05)
saptanmıştır. %100 su mercimeği (Diyet III) içeren
yemler ile beslenen grupta ise ağırlık artışı,
spesifik büyüme, yem değerlendirme ve yaşama
oranları açısından farkın istatistiksel olarak
önemsiz olduğu (p>0.05) tespit edilmiştir. Sonuçta,
su mercimeğinin Komet Japon balığı diyetlerinde
alternatif protein kaynağı olarak değerlendirilebileceği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Su mercimeği, Lemna
minor, komet Japon balığı, besleme, protein
kaynağı

The possibility of using duckweed (Lemna
minor) as an alternative protein source in comet
goldfish diets was investigated in this study. Four
different diets (Diet I, Diet II, Diet III and Diet IV)
have fitted as an alternative protein source in
experiment. At the end of experiment, weight gain
and food conversation rate (FCR) were
significantly different (p<0.05) for diet IV than diet
I,II and III. Weight gain, specific growth rate
(SGR), food conversation rate (FCR) and survival
rate were not significantly different (p>0.05) for
diet III. As a result, use of duckweed (Lemna minor)
was determined as an alternative protein source in
comet goldfish diets.
Key Words: Duckweed, Lemna minor, comet
goldfish, feeding, protein source

1. GİRİŞ
Su ürünleri türlerinin herbivor, omnivor ve
karnivor gibi farklı beslenme alışkanlıklarına sahip
olması ve yemlerdeki farklılık, büyümenin farklı
dönemlerinde yemlerin her bir tür için ayrı ve
özenli formüle edilmesini ve işlenmesini
gerektirmektedir.
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Balık beslemede karma yemlerin balığın bütün
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş
olması, balığın sağlıklı ve hızlı büyümesindeki
başarıyı artıran bir unsurdur. Bu nedenle karma
yem formülüne girecek yem maddelerinin seçimi
büyük önem taşımaktadır.
Proteinler, balık yemlerinde bulunması gereken
önemli bileşenlerdendir. Balık yemlerinde besleme
değeri oldukça yüksek olan balık unu ve soya
küspesi, hayvansal ve bitkisel protein kaynakları
olarak tercih edilen en önemli hammaddelerdir
(Bilgüven, 2002; Erdem, 2001).
Balık unu yüksek düzeyde protein içermesi,
dengeli bir aminoasit kompozisyonuna sahip
olması nedeniyle balık yemlerinde kullanılan
vazgeçilmez bir protein kaynağıdır. Balık unu aynı
zamanda mükemmel bir esansiyel yağ asiti,
sindirilebilir enerji, vitamin ve mineral kaynağıdır.
Ancak, balık yemlerinde kullanılan, balık ununun
ekonomik değerinin yüksek oluşu nedeniyle son
yıllarda, balık yemlerinde alternatif bitkisel protein
kaynaklarının kullanımı üzerine çalışmalar
sürdürülmektedir. Balık karma yemleri yapımında
en çok kullanılan bitkisel protein kaynakları soya
küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği tohumu
küspesi ve fındık küspesi gibi yüksek protein
içeriğine sahip yem maddeleridir. (Boonyaratpalin
ve ark., 1998; Gomes ve ark., 1995; Morales ve
ark., 1994; Xie ve Jokumsen., 1997).
En önemli bitkisel protein kaynakları arasında
olan soya, gerek protein içeriği gerekse aminoasit
profili ve düşük selüloz içeriği açısından en önemli
bitkisel protein kaynağıdır. Bu protein kaynağının
ülkemizdeki üretimi, ihtiyacı karşılayacak
düzeyde olmadığından dolayı ithalatı yapılmaktadır. Tıpkı balık unu gibi, soya küspesi kullanımı
da yem maliyetini büyük ölçüde artırmakta ve bu
durum, balık rasyonlarında pahalı olan hammaddelerin yerine geçebilecek daha ucuz hammaddelerin kullanımını gündeme getirmektedir (Doğan,
2005).

Balıkların büyüme ve üreme dönemlerinde
esansiyel aminoasit ve yüksek proteine gereksinimleri artmaktadır. Ticari yemlerin içeriğindeki
hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarının
ekonomik açıdan yüksek değerlere sahip olması ve
sudaki kirlilik oranlarını artırıcı etkilerinden dolayı
üreticiler alternatif kaynaklara yönelmektedirler.
Üretim aşamasında yüksek maliyet gerektirmemesi, sudaki azotu belli bir düzeye indirgemesi ve
protein değerinin yüksek oluşu nedeniyle su
mercimeği, balık yemi üretiminde tercih edilen
bitkisel protein kaynakları içerisinde ilk sıralarda
yer almaktadır (FAO, 1999). Men ve ark (1995,
1996) yaptıkları çalışmalarda su mercimeği ile
yem yapımında kullanılan diğer bitkisel protein
kaynaklarını kıyaslamışlar ve besin maddeleri
miktarı açısından su mercimeğinin alternatif
bitkisel protein kaynağı olarak kullanılabileceğini
belirtmişlerdir. Su mercimeği balıklara ya yaş
olarak ya da yemlerin içerisine eklenerek kuru
halde verilmektedir. Özellikle omnivor tür olan
sazan ve tilapia türlerinin yetiştiriciliğinde yaş
olarak kullanımlarının daha uygun olduğu
bildirilmiştir (Hassan ve Edwards, 1992). Ancak,
pelet bağlama özelliğinden dolayı, diğer besin
maddeleriyle karıştırılarak karma yem şeklinde de
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bitkisel yem hammaddeleri birbirleriyle karma
şekilde kullanıldığında içerdikleri bazı antibesinsel faktörler (beslenmeyi sınırlandırıcı) nedeniyle
hayvan ve balık yemlerinde kullanıldıklarında
sınırlayıcı etkiye sahiptirler. Bu faktörlerin balık
beslemede olumsuz etkiler yapmasına rağmen, ısı
işlemi sonucunda büyük bir kısmı tahrip olmakta
veya inaktif hale geçmektedir (Hoşsu ve ark.,
2003).
Omnivor bir tür olan Komet Japon balığı
(Carassius auratus L., 1758) tüm dünyada
yetiştiriciliği yapılan yaygın bir türdür. Sazan
balıklarının, diğer tüm türlere kıyasla daha yüksek
oranda yeşil bitkileri değerlendirebildiği bildiril-
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mektedir(Leng ve ark., 2004). Bu nedenle çalışmada, su mercimeğinin (Lemna minor) Komet Japon
Balığı (Carassius auratus L., 1758) yavrularının
beslenmesinde soya küspesinin yerine balık yemlerinde alternatif bitkisel protein kaynağı olarak
değerlendirilme olanağı araştırılmıştır.

öğütme makinesinde balıkların ağız açıklığı
dikkate alınarak öğütülüp elekten geçirilerek
hazırlanmış ve balıklar, deneme diyetleriyle üç ay
süresince günde iki defa (saat 09:00, 15:00)
doyuncaya kadar yemlenmiştir. Tüm deneme
grupları için 3'er tekerrür uygulanmıştır. Akvaryumlardaki suyun sabit sıcaklıkta tutulabilmesi
için tüm akvaryumlar, içerisinde su bulunan
210x110x50 lt.lik tank içerisine yerleştirilmiş,
tankın ve akvaryumların içerisindeki su sıcaklığı
ikişer adet termostatlı ısıtıcı ve hava filtresinin
tankın birer tarafına yerleştirilmesiyle 26±1ºC'ye
ayarlanmıştır. Deneme akvaryumlarındaki su
haftada bir defa sifonlanarak eksilen su miktarı
aynı sıcaklıktaki su ilavesiyle tamamlanmıştır.
Denemede kullanılmak üzere su mercimekleri
doğadan (Sinop-Akliman mevkii) kepçe aracılığı
ile toplanarak temizlenmiş ve güneşte kurutulmuştur (Şekil 1). Toz haline getirildikten sonra yem
hammaddesi olarak kullanılmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Denemede Sinop Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Yetiştiricilik Laboratuvarı'nda üretilmiş
olan yavru Komet Japon balığı (Carassius auratus
L., 1758) türünden 132 adet balık kullanılmıştır.
Balıklar, ağırlıkları belirlendikten sonra, hazırlanan dört farklı diyetle yetiştirilmek üzere 10 lt.lik
akvaryumlara 11'er adet olacak şekilde yerleştirilmiştir. Deneme başında her bir gruptaki balıkların
ortalama ağırlıkları (0.20g±0.03) saptanmış ve
gruplar arasında başlangıç ağırlıkları açısından
önemli bir fark olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir.
Denemede kullanılan yemler hazırlandıktan sonra
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Denemede kullanılan yem hammaddeleri Tablo
(1) de belirtilmiştir.

Tablo 1. Yem Hammaddeleri

Yavru Komet Japon balığı diyetlerinde su
mercimeğinin balık unu ve soya küspesinin yerine
alternatif protein kaynağı olarak kullanımını
araştırmak için, Diyet II oluşturulurken yeme
katılan diğer hammaddelerin %20'si olacak şekilde
soya küspesi katılmıştır. Diyet IV oluşturulurken
yeme katılan diğer hammaddelerin %10 soya
küspesi ve %15 su mercimeği olacak biçimde
katılmıştır. Diyet III oluşturulurken yeme katılan
diğer hammaddelerin %30'u olacak şekilde su
mercimeği katılmıştır. Deneme yemlerindeki
protein ve yağ oranlarının birbirlerine eşitlenebilmesi için denkleştirme işlemi mısır unu miktarı
düşürülerek sağlanmıştır. Yemlerin ham besin
madde miktarları Weende analiz yöntemine göre
yapılmıştır (Akyıldız, 1984). Deneme diyetlerinin
kuru madde üzerinden kimyasal kompozisyonları
Tablo (2) de verilmiştir.

Tablo 2. Deneme diyetlerinin kimyasal kompozisyonları (Kuru maddedeki)

Deneme süresince, balıkların boy ve ağırlık
bakımından oldukça küçük olmaları göz önüne
alınarak tartım ve ölçüm işlemlerindeki kayıpların
en aza indirgenmesi için, balıkların ayda bir defa
olmak üzere toplam dört defa ağırlıkları tartılmıştır. Gruplara ait bütün ölçüm sonuçları arasın-

Şekil 1. Denemede kullanılan su mercimeği (Lemna
minor) (Orijinal)
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daki farkların, önemli olup olmadığı istatistiki
metodlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu
amaçla, varyans analizleri için Anova testi uygulanmıştır (Zar, 1984). Deneme süresi içerisinde
elde edilen tüm verilerin ortalama değerleri
hesaplanmış ve farklı protein kaynakları kullanılan
diyet grupları arasındaki ağırlık artışı, spesifik
büyüme oranı (SBO, %/gün), yem değerlendirme
oranı (YDO), yaşama oranı (%) ve günlük yüzde
canlı ağırlık artışı (%) ilgili literatür ışığında
değerlendirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1993).

Balıkların ortalama ağırlıkları deneme sonuna
kadar artış göstermiştir. Spesifik büyüme oranları
(SBO, %/gün) hesaplandığında Diyet I, Diyet II,
Diyet III ve Diyet IV grupları için sırasıyla
2.32±0.05, 2.46±0.03, 2.38±0.02 ve 2.02±0.04
olarak saptanmış ve yapılan istatistiksel
değerlendirme sonucunda gruplar arasındaki
farkın önemsiz (P>0.05) olduğu bulunmuştur
(Şekil 3).

3. BULGULAR
Araştırma 90 gün devam etmiş ve araştırma
sonunda elde edilen yaşama oranı (%) ve günlük
yüzde canlı ağırlık artışı (%) Tablo (3) de
gösterilmiştir.

Şekil 3. Deneme gruplarından elde edilen spesifik
büyüme oranları

Tablo 3. Deneme gruplarındaki Komet Japon Balığı
(Carassius auratus) yavrularına ait yaşama oranı ve
günlük yüzde canlı ağırlık artışı

Deneme süresince, tüm gruplardaki yavru
balıklara doyuncaya kadar yem verilmiş ve verilen
toplam yem miktarları belirlenmiştir. Yapılan istatistiki analizler sonucunda gruplardan elde edilen
yem değerlendirme oranları arasındaki farkın
önemli (P<0.05) olduğu bulunmuştur (Şekil 4).

Ağırlık artışı, Diyet I, Diyet II, Diyet III ve
Diyet IV için sırasıyla 1.46±0.03, 1.82±0.04,
1.56±0.04 ve 1.13±0.02olarak saptanmıştır.
Deneme süresince balıklarda meydana gelen
ağırlık artışı üzerine yapılan gruplar arası
değerlendirme sonucunda istatistiksel olarak
önemli bir fark olduğu (P<0.05) bulunmuştur
(Şekil 2).

Şekil 4. Deneme gruplarından elde edilen yem
değerlendirme oranları

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Balık yetiştiriciliğinde yüksek yem maliyeti,
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ticari balık yetiştiriciliği yapan işletmelerde balık
üretim maliyetini artıran en önemli faktörlerin
başında gelmektedir. Balık üretim maliyetinin
düşürülmesi, ekonomik ve besin değeri yüksek
yem maddeleri kullanılarak hazırlanan yemlerle
mümkün olabilir. Günümüzde balık unu büyük
oranda ithalat ile elde edilmekte ve dövizdeki
artışlar kısa sürede yemlere de yansımaktadır.
Balık unu üretiminin azalması, fiyatının yüksek ve
özellikle bazı bölgelerde temininin zor olması,
kalitesinin elde ediliş yöntemine göre değişmesi ve
saklama güçlükleri nedeniyle balık unu yerine
alternatif protein kaynaklarının kullanımını zorunlu hale getirmiştir (Bilgüven, 2002). Son yıllarda
özellikle bitkisel protein kaynakları üzerinde
yoğunlaşılmış ve ulaşılmak istenen hedef, bir veya
birden fazla bitkisel protein kaynağı karışımının
balık ununun %50'sinden fazlası yerine kullanımını sağlamak olmuştur (Boonyaratpalin ve ark.,
1998).
Balık karma yemlerinde en çok kullanılan
bitkisel protein kaynağı soya küspesidir. Ülkemizde, soya küspesinin kullanımının ithalata bağlı
olması, su mercimeğinin ise ülkede doğal olarak ya
da üretilerek elde edilebilir olması, yem maliyeti
açısından büyük önem teşkil etmektedir. Su mercimeği dünyanın her tarafında bulunduğu ve belirli
çevre koşullarına uymuş olan farklı türlere sahip
olduğu için, bu bitkiden yüksek verimin elde edilebileceği son zamanlarda belirlenmeye başlamıştır.
Çeşitli balık yemlerinde bitkisel protein kaynaklarının kullanım olanaklarını inceleyen bazı
araştırıcılar, bitkisel proteinlerin balık ununun
yerine başarılı bir şekilde kullanılabildiğini
(Gomes ve ark., 1995), bazı araştırıcılar ise bitkisel
protein kaynağı içeren rasyonların besin kalitelerinin düşük olduğunu ve bununla birlikte bitkisel
protein kaynaklarını yüksek oranda içeren rasyonların balıklar tarafından daha az değerlendirilebileceğini bildirmişlerdir (Xie ve Jokumsen, 1997).
Ancak, sazan gibi omnivor türler beslenme özellik-

leri nedeniyle bitkisel protein kaynaklarını karnivor türlerden çok daha iyi değerlendirilebilirler.
Shireman ve Smith (1983) su mercimeğini
diğer bitkisel organizmalara oranla daha yüksek bir
protein miktarına sahip olmasından dolayı ot
sazanı yetiştiriciliğinde kullanmışlardır. Das ve
Ray (1989) bir sazan türü olan Labeo rohita ile
yaptıkları çalışmada, hazırlanan deneme yemlerine
su mercimeği türlerinden Lemna polyrhiza türünü
protein kaynağı olarak kullanmışlar ve sonuçta
kontrol diyeti ile aynı verimi elde etmişlerdir.
Fasakin ve ark., (1999) tilapia ile yaptıkları
besleme çalışmasında, diyette su mercimeğinin
%20 oranına kadar kullanılmasının hasat ağırlığı,
spesifik büyüme oranı ve yem değerlendirme oranı
üzerine herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığını
gözlemlemişlerdir. Bairagi ve ark. (2002), L.
rohita rohita yavrularının beslenmesinde diyete
%30'a kadar su mercimeği eklenmesinin büyüme
açısından herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığını tespit etmişlerdir.
Bitkisel protein kaynakları çeşitli antibesinsel,
yani beslenmeyi sınırlandırıcı faktörler içermektedir. Bu faktörler sayesinde bitkiler doğada kendisini fare, böcek ve kuş gibi canlıların saldırılarına
karşı korumaktadır. Beslenmeyi sınırlandırıcı
faktörler, büyüme, yemden yararlanma ve sağlık
üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Bitkilerin içerdiği antibesinsel faktörlerin çeşit ve etkisi, bitkisel
hammaddenin cins, tür, varyete ve bitkinin değişik
kısımları ile vejetasyon dönemlerine göre farklılık
göstermektedir. Diğer taraftan hayvan türüne göre
de antibesinsel faktörlerin etkileri farklı olmaktadır.
Denemede Diet IV ile beslenen grupta ağırlık
artışı ve yem değerlendirme oranlarında görülen
istatistiki farkın önemli (p<0.05) oluşu bitkilerin
sahip olduğu çeşitli antibesinsel faktörlerin iki
farklı bitkisel proteinin bir arada kullanılmasıyla
yüksek bir etki göstermesinden kaynaklı olabi-
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leceği düşünülmektedir.
Ancak, denemede balık unu ve soya küspesi
yerine %100 su mercimeği kullanılarak hazırlanan
yemlerle beslenen Komet Japon balığı yavrularında canlı ağırlık artışı, yem değerlendirme oranı,
spesifik büyüme oranı ve yaşama oranları
bakımından herhangi bir fark bulunamamıştır.
Başka bir deyişle; su mercimeği, Komet Japon
balığı yavrularının beslenmesinde bitkisel protein
kaynağı olarak kullanılabilir.
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Turkiye. The production of fisheries in Yalova
Province is based on fish catching such as Turkish
fisheries production. Anchovy (Engraulis
encrasicolus) comes first place by taking into
consideration fisheries production amount of
Yalova and these follows respectively; horse
mackerel (Trachurus mediterraneus), pilchard
(Sardina pilchardus), atlantic bonito (Sarda
sarda), prawn (Penaeus japonicus) and whiting
(Merlangius merlangus). And besides this, there
are number of five rainbow trout aquaculture
facilities in inland waters of Yalova.
Fisheries production amount in Yalova in 2005
was 3228 tone. This amount was decreased after
2007, due to some of marine problems in Marmara
Sea and was 2 433 tone in 2007 and 1782 in 2008.
Key Words: Yalova, Fisheries production,
Fisheries, Aquaculture

Özet
Ülkemiz su ürünleri üretimi gibi Yalova ili
üretimi de avcılığa dayalı özellik göstermektedir.
Yalova ili üretim miktarları değerlendirildiğinde
hamsi balığı (Engraulis encrasicolus) avcılığı ilk
sırada yer almakta, daha sonra sırasıyla istavrit
(Trachurus mediterraneus), sardalya (Sardina
pilchardus), palamut (Sarda sarda), karides
(Penaeus japonicus) ve mezgit (Merlangius
merlangus) balıkları gelmektedir. Deniz balıkları
avcılığı yanında il genelinde tatlı sularda faaliyet
gösteren 5 adet işletmede gökkuşağı alabalığı
(Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Yalova ili su ürünleri üretimi 2005 yılında
yaklaşık 3228 ton olarak gerçekleşmiş, 2007 yılından itibaren Marmara Denizi'nde yaşanan denizel
kaynaklı sorunlar nedeniyle deniz ürünleri
avcılığında bariz düşüş yaşanmış ve 2007 yılında
yaklaşık 2433 tona, sorunun devam ettiği 2008
yılında ise 1782 tona gerilemiştir.
Anahtar Kelimeler: Yalova, Su ürünleri
üretimi, Avcılık, Yetiştiricilik

Giriş
Günümüzde sağlıklı besin düşüncesiyle
hayvansal proteine olan yönelim artmakta ve
protein açığının kapatılmasında yararlanılan
kaynakların başında ise su ürünleri gelmektedir.
Dünya su ürünleri tüketiminin önceki yıllara oranla
azalma gösterdiği, bunun kaynağının da nüfusun
artması olduğu belirtilmektedir (Vannuccini,
2004).

Abstract
Fisheries Potantial of Yalova Province and
This Situation in Fisheries Production of
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Sağlıklı yaşam için gerekli olan mineral,
vitamin ve esansiyel yağ asitlerinin su ürünlerinde
bulunduğu düşüncesiyle, mevcut su ürünleri
potansiyelinden iyi şekilde yararlanılması
gerekmektedir. Dünyada yılda kişi başına ortalama
16 kg balık tüketilirken, Avrupa Birliği ülkelerinde
yıllık tüketim kişi başına ortalama 22 kg
düzeyindedir (Dağtekin ve Ak, 2007). Türkiye'de
ise kişi başına balık tüketimi yılda 8.6 kg
seviyesinde bulunmaktadır (Anonim, 2009a).
Ülkemizde deniz ve içsularda, su ürünleri
stoklarında sürdürülebilir avcılık yöntemleri ile
ekonomik ve besin değeri yüksek su ürünleri
türlerinin modern yetiştiricilik teknolojilerinin
kullanılmasıyla üretimin arttırılması amacıyla
araştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
Ülkemizdeki toplam su ürünleri üretim miktarı
yıllar itibarıyla kirlilik, ekolojik değişimler ve aşırı
avcılık nedeniyle oluşan av baskısı nedeni ile inişli
çıkışlı bir grafik göstermekle birlikte, 2008 yılında
646310 ton olarak gerçekleşmiştir (Anonim,
2009a).
Denizlerimizde 2008 yılında su ürünleri
avcılığı ile elde edilen üretim miktarının yaklaşık
%64.69'u Doğu Karadeniz'den, %13.72'si Batı
Karadeniz'den, %8.96'sı Marmara Denizi'nden,
%8.08'i Ege Denizi'nden ve %4.55'i Akdeniz'den
sağlanmaktadır (Anonim, 2009a).
Avcılık ile elde edilen üretimin yanında 2008
yılı su ürünleri yetiştiriciliği ile elde edilen toplam
üretim miktarı 152186 tondur. Bu üretimin
%56.27'si denizlerden, %43.73'ü iç sulardan sağlanmaktadır. Yetiştirilen en önemli türler içsularda
%43.32 ile gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus
mykiss) (65928 ton), denizlerde ise %32.37 ile
levrek (Dicentrarchus labrax) (49270 ton) ve
%20.81 ile çipuradır (Sparus aurata) (31 670 ton).

geçiş yaparak giren pelajik türler bakımından
önemli potansiyele sahip olmasına rağmen, bu
göçün belirli zaman aralığında gerçekleşmesiyle
av sezonu belirli zamanlarda yoğunlaşmaktadır.
Yalova, Marmara Bölgesi'nde yaklaşık 120
km'lik sahil şeridine sahip, balıkçılık faaliyetinin
kıyısal yerleşim bölgelerinde genellikle
geleneksel olarak yapıldığı, bazı yerleşim
yerlerinde (Kapaklı, Fıstıklı) ise geçim kaynağının çoğunlukla balıkçılık olduğu bir ilimizdir
(Şekil 1).

Şekil 1. Yalova ili haritası

Su ürünleri üretiminin büyük bir kısmının
denizlerden avcılık şeklinde gerçekleştirildiği
Yalova ilinde önemli sayılabilecek su kaynakları
da mevcuttur. Bunlardan biri içme suyu temini
amacıyla 1980-1989 yılları arasında Gökçedere
üzerinde inşa edilmiş olan Gökçe Barajı'dır (Şekil
2). İçme suyu kaynağı olması nedeni ile ticari
olarak herhangi bir avcılık veya yetiştiricilik
faaliyetine izin verilmeyen baraj yaklaşık olarak
37 hm³ içme ve kullanma suyu sağlamaktadır.
Barajda ekonomik önemi olan su ürünlerinin
varlığı amatör/sportif balıkçılık yapanlar
tarafından ifade edilmekle birlikte, tür çeşitliliği,
ekonomik değeri ve populasyon yoğunluğu konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Yalova İli Su Ürünleri Potansiyeli
Marmara Denizi, Karadeniz ve Akdeniz'den
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landırma faaliyetleri” kapsamında son dört yılda
130 000 adet sazan balığı stoklanmış ve su ürünleri
tebliği ile her türlü avcılık faaliyeti yasaklanmıştır
(Anonim, 2009c). Balıklandırılan gölette kontrol
edilebilir amatör/sportif avcılık faaliyetleri ile su
ürünleri üretimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Şekil 2. Gökçe Barajı

Diğer önemli su kaynaklarında biriside sulak
alan niteliğinde olan Hersek Lagünü'dür (Şekil 3).
Lagün besin maddeleri ve su bitkileri yönünden
oldukça zengin olup, değişik türden kuş gruplarına
beslenme, kışlama ve barınma olanağı sağlamaktadır. Bazı kaynaklarda su ürünleri potansiyeli
bakımından zengin özellikler gösterdiği belirtilse
de, lagün tür çeşitliğinin korunması bakımından
her türlü avcılığa kapatılmıştır (Anonim, 2009b).

Şekil 4. Ortaburun Göleti
İl genelinde içsularda lagün, göl ve gölet
haricinde 10 adet irili ufaklı dere bulunmaktadır.
Bu derelerde avcılık yapılmadığı, Samanlı Deresi,
Karpuz Deresi, Kurtköy Deresi ve Bülbül Deresi
üzerinde kurulu bulunan 5 adet su ürünleri
yetiştiricilik tesislerinde gökkuşağı alabalığı
üretimi yapıldığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
bazı işletmelerde kahverengi doğal alabalık
yetiştiriciliği için çalışmalar yapılmaktadır.
Avcılık ve yetiştiricilik faaliyetlerinin dışında
il genelinde, bölgede avcılık faaliyeti gösteren
balıkçı gemilerine hizmet veren 6 adet balıkçı
barınağı (Şekil 5) ve bölge balıkçılarına hizmet

Şekil 3. Hersek Lagünü

İlin bir diğer su kaynağı ise Ortaburun Göleti'dir (Şekil 4). Bölgenin tarımsal faaliyet gösteren
alanlarına sulama suyu temini amacıyla inşa edilmiş olan gölette 2005 yılı öncesinde amatör/sportif
avcılık yapılmaktaydı. 2005 yılından itibaren
Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yürüttüğü “Balık-

Şekil 5. Merkez Balıkçı Barınağı
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amacıyla kurulu bulunan 7 adet su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır (Anonim, 2009d).
Yalova ilinde 2005-2008 yıllarındaki avcılık ve
yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim miktarları
ele alınarak üretime etki eden faktörlerin durumu
ortaya koyulmuş ve yıllar itibari ile görülen değişimler karşılaştırılmıştır.

alabalığının içsularda yetiştiriciliğinin yapıldığı
belirlenmiştir.
Yalova'da su ürünleri üretiminin büyük bir
kısmı deniz ürünleri avcılığından elde edilmektedir. Yalova ilinde avcılık yolu ile elde edilen
üretimde türlere ait üretim miktarları Çizelge 2'de,
üretim ile elde edilen satış değerleri Çizelge 3'de
verilmektedir.

Yalova İli Su Ürünleri Üretimi

Çizelge 2. Avcılık Yolu İle Elde Edilen Türlerin Yıllar
İtibariyle Üretim Miktarları (ton) (Anonim, 2009d).

Ele alınan veriler, Tarım İl Müdürlüğü
kayıtlarındaki su ürünleri üretimi verileri ile
TÜİK'in yayınlamış olduğu 2005-2008 yıllarına ait
verilere dayanılarak değerlendirilmiştir.
Yalova ili su ürünleri üretiminin büyük bölümü
avcılık yolu ile avcılıkla elde edilen üretimin
tamamı denizden sağlanmaktadır. Yıllar itibariyle
elde edilen toplam su ürünleri üretim miktarları
Çizelge 1'de verilmektedir.

Çizelge 2'de görüleceği üzere 2005 yılı üretim
miktarları bakımından hamsi balığının %81.5'lik
avlanma oranı ile ilk sırada, palamut balığının
%5.9'luk oranla ikinci sırada yer aldığı
görülmektedir. 2006 yılında ise hamsi balığının
%47.6'lık oranı ile en fazla avlanan tür olduğu,
istavrit balığının %15.5'lik oranı ile ikinci sırada
yer aldığı belirlenmiştir. 2007 yılında Ülkemiz
genel su ürünleri üretim artışının aksine 2006
yılına göre %48'lik düşüşün yaşandığı ilde %37.2
ile hamsi balığı yine ilk sırada yer alırken, sardalya
%25.2, istavrit %23.5'lik üretim miktarları ile
sıralanmıştır. 2008 yılında hamsi %62.1'lik oranı
ile ilk sırada yer alırken, istavrit (%2.1) ve sardalya
(%3.5) av miktarının çok düşük olduğu, karidesin
%15'lik oranı ile ikinci sırada olduğu görülmekte
birlikte, pelajik balık türlerinin geçmiş yıllara göre
oldukça düşük miktarlarda avlanıldığı tespit
edilmiştir.
Son dört yıllık toplam üretim verileri dikkate
alındığında üretim miktarının yaklaşık yarısının
hamsi balığı (%56.7) avcılığından sağlandığı,
diğer türlerin ise sırasıyla istavrit (%11.3),
sardalye (%8.2), palamut (%5.9) ve karides (%4)
olduğu Çizelge 2'de görülmektedir.

Çizelge 1. Su Ürünleri Üretim Miktarları (Anonim,
2009a; 2009d).

Çizelge 1'de ülkemiz su ürünleri üretiminin
2005 yılında 544773 tondan 2008 yılında 646310
tona ulaştığı, Yalova ilinde ise 2005 yılında 3228
ton olan üretimin 2008 yılında 1782 tona gerilediği
görülmektedir.
Ülkemiz genelinde su ürünleri avcılığı yapılan
tür sayısının 73 olduğu, bu sayının Marmara
Denizi'nde 65 adet, Yalova ilinde 49 olduğu
(Anonim, 2009a) bunların, 45'inin ekonomik tür
olduğu, diğer 4 türün ise hedef dışı avlanılan
ekonomik değeri olmayan türler olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca, ülkemiz genelinde su ürünleri yetiştiriciliği yapılan 23 türden, Marmara Bölgesinde
10 türe ait yetiştiricilik faaliyeti yapıldığı (Anonim, 2009a), Yalova ilinde ise sadece gökkuşağı
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Şekil 6. Çeşitli Balık Türleri

Şekil 7. Balık Satış Tezgahı

Hamsi ve palamut balıklarının av miktarlarında son iki yılda üretim miktarı bakımından (2005
ve 2006 yıllarına oranla) düşüş olduğu, istavrit ve
sardalya balıklarında 2005 ve 2008 yıllarında az
miktarda avlanıldığı, lüfer balığının 2006 yılında
diğer yıllara göre daha fazla miktarda avlandığı,
karidesin 2008 yılında diğer yıllara oranla yüksek
av düzeyine ulaştığı görülmektedir.

Yalova ilinde avcılık faaliyetinde bulunan
balıkçı gemilerinin avcılık yöntemleri bakımından
dağılımı çizelge 4'te verilmektedir.
Çizelge 4. Balıkçı Gemilerinin Avcılık Yöntemleri
Dağılımı (Anonim, 2009d).

Çizelge 3. Avcılık Yolu İle Elde Edilen Türlerin Yıllar
İtibariyle Satış Değerleri (Anonim, 2009d).

Çizelgede ruhsatlı balıkçı gemilerinin üç farklı
yöntem ile avcılık faaliyeti yaptığı, bunlardan
kıyıya yakın olan bölgelerde dip ve yüzey uzatma
ağları (%67.9), pelajik balıkların avcılığının
hedeflendiği çevirme ağları (%9.6), ekonomik tür
olan karides avcılığında kullanılan av araçları
(algarna ve manyat) da (%22.5) bölgede yaygın
olarak kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere ruhsatlı
balıkçı gemilerinin çoğunluğu kıyı balıkçıları
olarak belirtilen uzatma ağları ile avcılık yapmakta, ancak üretime katkılarına bakıldığında çevirme
ağları ile yapılan avcılık ön planda olmaktadır.
Avcılık faaliyetlerinde kullanılan ruhsatlı
balıkçı gemisi sayılarının yıllar itibariyle durumu
Çizelge 5'de verilmektedir.

Çizelge 3'de Yalova ilinde avcılık üretimi ile
elde edilen son dört yıla ait su ürünleri üretim
değerleri verilmiştir. Bu verilerden 2005 yılında
hamsi balığı (%69.5), 2006 yılında istavrit balığı
(%35.9), 2007 ve 2008 yıllarında yine hamsi
balığının (%39.2 ve %48.9) ilk sırada yer aldığı
görülmektedir. Son dört yıllık toplam değerler
dikkate alındığında, sırasıyla %44.6'sını hamsi,
%22.3'ünü istavrit, %8.9'unu karides ve %6.8'ini
sardalya balığının oluşturduğu görülmektedir.
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Çizelge 5. Yıllar İtibariyle Avcılıkta Kullanılan Ruhsatlı
Balıkçı Gemisi Sayıları (Anonim, 2009a; 2009d).

(Anonim, 2009a).

Çizelge 5'de avcılık faaliyetinde bulunan ruhsatlı balıkçı gemisi sayılarında yıllar itibariyle bir
azalmanın olduğu görülmektedir. Ülkemizde 2005
yılında 18396 olan ruhsatlı balıkçı gemisi sayısı
2008 sonunda 17101'e gerilemiş, Marmara Bölgesi'nde 3090 olan balıkçı gemisi sayısı ise 3077 ile
hemen hemen aynı kalmıştır (Anonim, 2009a).
Yalova ilinde ise 2005 yılında 285 olan ruhsatlı
balıkçı gemisi sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 249
olmuştur. Yalova ilinde ruhsatlı balıkçı gemi
sayısında azalma tespit edilirken, bu gemilerde
balıkçı (tayfa) olarak çalışan ve gerçek kişi
ruhsatına sahip olanların sayısının 2005 yılında
1365 iken, 2008 yılında 1750'ye yükseldiği
belirlenmiştir (Anonim, 2009d).
Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği üretimi
son yıllarda denizlerdeki üretim artışı ile birlikte
2005 yılında 118277 ton, 2006 yılında 128943 ton,
2007 yılında 139873 ve 2008 yılında 152186 ton
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz genelinde gözlenen bu üretim artışı, il genelinde içsularda faaliyet
gösteren 5 adet gökkuşağı alabalığı yetiştiricilik
tesislerinin mevcut kapasitelerinin düşük olması
gibi nedenlerle işletmelerin üretimlerine yansımamış ve son yıllarda yaşanmakta olan su
sıkıntıları ve diğer nedenlerle ildeki toplam üretim
miktarı 2008 yılında 75 tona kadar düşmüştür
(Anonim, 2009d). Marmara Bölgesi'ndeki illerin
genelinde olduğu gibi yetiştiricilik yoluyla elde
edilen üretim miktarları Yalova ilinde potansiyelin çok altında ve oldukça düşüktür.
Ülkemizdeki 2008 yılı itibariyle toplam 41011
tonluk iç sulardaki avcılık kaynaklı üretim göz
önüne alındığında, Yalova ilinde içsulardaki avcılık miktarları (11 ton) yok denecek kadar azdır

Şekil 8. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiricilik Tesisi

Yalova ili su ürünleri potansiyeli göz önüne
alındığında belirtilen tatlı su kaynaklarında
amatör/sportif avcılığın yapıldığı, buradaki av
miktarlarının istatistiklere yansımadığı ancak, su
kaynakları açısından çeşitlilik gösteren Yalova
ilinde amatör/sportif avcılık faaliyetlerinin de
önemli bir potansiyeli olduğu üzerinde durulması
gereken bir konudur.

Sonuç
Su ürünleri sektörü, su ürünleri avcılığı ve
yetiştiriciliği ile birlikte ürünlerin değerlendirildiği işleme teknolojilerini de içeren, istihdam ve
ekonomik katma değer sağlaması bakımından
önem verilmesi gereken sektörlerden biridir. Bu
amaçla, su ürünleri kaynaklarını korumak, doğal
kaynaklardan sürdürülebilir ve verimli şekilde
yararlanmak, ekonomik katkıyı üst düzeyde
gerçekleştirmek, sağlıklı, kaliteli ve ekonomik
gıda ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.
Yalova ilinin 2005-2008 yılları arasındaki su
ürünleri potansiyelini ortaya koymak amacıyla su
ürünleri üretim miktarının ele alındığı çalışmada,
bölgenin su ürünleri değerlerini ortaya koymak
suretiyle üretime etki eden faktörlerin durumu
tespit edilerek geleceğe dair katkı sağlanması
amaçlanmıştır.
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İlin toplam su ürünleri üretiminin yarısından
fazlası hamsi balığı avcılığından elde edilmektedir.
Ancak, 2007 ve 2008 yıllarında görülen hamsi
balığı av miktarındaki azalma, toplam üretimi
önemli derecede etkilediğinden son yıllarda
toplam üretimde azalma görülmüştür. Özellikle
son iki yılda hamsi ve diğer pelajik balıkların
avcılığında tespit edilen üretim azalmasının,
Marmara Denizi genelinde ve özellikle körfez
özelliği gösteren yerlerde görülen denizel
problemin (musilaj madde) etkisi ile olduğu
belirtilmektedir (Şekil 9) (Anonim, 2008).

Bölgedeki diğer avlanma metotlarından algarna
ve manyat ile avcılık faaliyeti yürütenler ile yüzey
ve dip uzatma avcılığı yapanlar ise bulundukları
bölge dışında avcılık yapma imkanları olmadığından ya denize çıkamamakta yada riskleri göze alıp
balıkçılık faaliyetlerine devam etme mecburiyetinde kalmaktadır.
Son iki yıldır Marmara Denizi'ndeki bu
problem, bölgede av verimini düşürerek olumsuz
ekonomik etki yaratmakla birlikte, diğer
denizlerdeki balıklar üzerindeki av baskısını
artırdığı bir gerçektir.
Su ürünleri yetiştiriciliğine bakıldığında ise
Ülkemiz deniz ve içsularda yetiştiricilik üretim
miktarında artışlar gözlenmekle birlikte, Yalova
ilinde içsularda yapılan gökkuşağı alabalığı
yetiştiriciliğinde tesislerin küçük aile tipi işletmeler olması (düşük kapasite) ve ekonomik sebeplerle
yeni teknolojileri uygulayamamaları nedenleriyle
genel artışın aksine üretimde azalmaların görüldüğü belirlenmiştir.
Çalışma ile elde edilen veriler ışığında, Yalova
ili su ürünleri üretiminde balıkçılıkta (avcılık ve
yetiştiricilik) sürdürülebilir gelişim ve ekonomik
faydaya dayalı bazı öneriler şu şekilde özetlenebilir:
-Su ürünleri kooperatiflerinin (7 adet) bir üst
birlik çatısı altında toplanmasının sağlanması, bu
birliğin balıkçıların sorunlarına çözüm bulmanın
yanı sıra, av yöntemleri, av yasakları, cezai işlemler ve kanunlar hakkında bilgilendirme toplantıları
yapması, bölgedeki su ürünleri avcılığı ile ilgili su
ürünleri mevzuatının oluşturulması noktasında
etkin bir politika izlemesi, bankalardan kredi
kullanımında, av malzemesi alımında ve su
ürünlerinin satış noktalarına ulaştırılmasında
balıkçılara destek sağlanması,
-Son iki yıldır yaşanan denizel problemin
bilimsel olarak tespitinin yapılması, problemin
çözümünde ne gibi çalışmaların yapılması
gerektiğinin belirlenmesi ve maddi olarak zarar

Şekil 9. Bölgede Yaşanan Denizel Problem

Marmara Denizi'nde yaşanmakta olan denizel
problem (musilaj madde) ekonomik anlamda en
çok pelajik balıkların avcılığında kullanılan
çevirme avcılığı yaparak avlanan balıkçıları
etkilemektedir. Problem nedeniyle bölgede çok
kısa bir zaman aralığında avlanabilen balıkçılar,
Ege Denizi ve Karadeniz'de avcılık faaliyetlerini
sürdürmeye çalışmaktadır. Bu tür av göçü ile diğer
denizlerdeki balık populasyonları üzerindeki av
baskısı da artmaktadır. Diğer yandan balıkçıların
gittikleri bölgeyi tanımaması av verimi düşürmekte, avcılık maliyetlerini arttırması ve ekonomik
olmaması nedenleriyle belirli bir zaman sonrasında
kendi bölgelerine geri dönülerek avcılığa ara
verilmektedir.
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gören balıkçılara destek sağlanması,
-Yetiştiricilik ile ilgili olarak; bölge için uygun
türler ile deniz alanındaki sahaların belirlenmesine
yönelik çalışmalarının yapılması,
-Son yıllarda içsu balıkları yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi amacıyla, özellikle baraj, göl ve
göletlerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine
hız verilmiştir. Bu amaçla, baraj ve lagün gibi su
kaynaklarında (suyun özelliklerine göre) uygun
yetiştiricilik sahalarının tespit edilmesi,
-Uygun iç su kaynaklarının rekreasyonel su
ürünleri avcılığı sahaları oluşturulması amacıyla
kullanılabilirliğinin belirlenmesi,
-İçsularda faaliyet gösteren mevcut gökkuşağı
alabalığı tesislerinin üretimi geliştirip arttıracak
şekilde teknik, teknolojik ve maddi olarak desteklenmesi,
-Yalova ve çevre illerdeki piyasaya arz olunacak su ürünlerinin daha verimli kullanımı
açısından ilde su ürünleri toptan satış yerinin
kurulması,
-Deniz ve içsularımızda su ürünleri koruma ve
kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılmış olan
ilgili tüm Yönetmeliklerin günün gerektiği şartlara
uygun olarak revize edilmesi, balıkçıların ve yetiştiricilerinin uygulamalara yönelik olarak bilgilendirilmesi amacıyla eğitim politikalarının belirlenmesi ve ayrıca balıkçılığın gelişmiş olduğu ülkelerdeki gibi kaynakları kullanan balıkçıların su
ürünleri politikaları belirlenmesinde daha etkin bir
rol üstlenmelerinin sağlanması önemli görülmektedir.
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ÖZET
Antalya Boğazkent'te demersal fanyalı uzatma
ağları kullanılarak yakalanan türlerin mevsimsel
dağılımı incelenmiştir.Örnekleme aylık peryotlar
şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ağlar akşam
saatlerinde gün batmadan av sahasına atılmış,
sabah saatlerinde toplanmıştır. Araştırma
süresince sonbaharda 58, kış aylarında 55,
ilkbaharda 54, yaz aylarında ise 53 farklı tür elde
edilmiştir. Yakalanan türler arasında sonbahar ve
kış mevsimlerinde İsparoz (Diplodus annularis
Linnaeus, 1758), yaz periyodunda Tirsi (Sardinella
maderensis Lowe, 1839 ve, ilkbaharda Mırmır
(Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758 ) en
baskın türler olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uzatma ağları, Mevsimsel
dağılım, Akdeniz, Boğazkent, İsparoz

different species were caught in autumn, winter,
spring and summer, respectively. Common sea
bream (Diplodus annularis Linnaeus, 1758) in
autumn and winter, Madeiran sardinella
(Sardinella maderensis Lowe, 1839) in summer
and Striped seabream (Lithognathus mormyrus
Linnaeus, 1758) in spring were the most dominant
species.
Key Words: Trammel nets, Seasonal
distribution, Mediterranean, Boğazkent, Cammon
sea bream
GİRİŞ
Kıyı balıkçılığı içinde yer alan uzatma ağları ile
avcılık, ülkemizde toplam avlanan su ürünleri
miktarında düşük bir orana sahip olmasına rağmen
tekne ve balıkçı sayısı bakımından çoğunluğu
oluşturur. Brandt (1984), Fabi ve diğerleri (2002),
Hubert (1996), Kara (1992), Sainsbury (1995) ve
Ünsal ve Kara (1996) uzatma ağlarını pasif av
araçları grubuna dahil etmiştir. Bu av aracının
seçiciliğinin yüksek ve kullanımının kolay olması,
diğer av araçlarına göre avantaj sağlamasına neden
olmaktadır (Aydın vd., 2006). Ayrıca maliyetinin
düşük olması, özel donanımlı teknelere ihtiyaç
duyulmaması ve motorsuz veya motor gücü düşük
teknelerle yapılabilmesi nedeniyle tercih

ABSTRACT
A study on seasonal distribution of fish species
catching by trammel nets in Antalya Boğazkent.
In this study, seasonal distribution of trammel nets
catch species in Antalya Boğazkent were
examined. In the monthly samples, the nets were set
in the sunset hours and hauled the following
mornings. At the and of the study, 58, 55, 54 and 53
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edilmektedir (Metin vd., 1998; Reis ve Pawson,
1992).
Çalışmanın yürütüldüğü Antalya Boğazkent'te
balıkçılık genellikle küçük teknelerle gerçekleşmektedir. Bölgede en yoğun kullanılan av araçları
uzatma ağlarıdır. Özellikle demersal fanyalı uzatma ağları ile avcılık yıl boyunca devam etmektedir.
Türkiye denizlerinde de yaygın bir kullanıma
sahip olan uzatma ağları ile ilgili yapılan kaynak
taramalarında Antalya Körfezi'nde mevsimsel tür
kompozisyonuna yönelik yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu çalışmada, Antalya Boğazkent'te demersal fanyalı uzatma ağları ile yakalanan türlerin mevsimsel dağılımı belirlenmeye
çalışılmıştır.

ağların donatımında 4 no yaka ipi kullanılmıştır
(Şekil 2).

Şekil 2. Çalışmada kullanılan ağın genel görünümü

MATERYAL ve YÖNTEM
Bu çalışma Antalya il merkezine 65 km
uzaklıkta olan Serik ilçesi Boğazkent beldesinde,
36°49'N-31°09'E ve 36°49'N-31°12'E koordinatları arasında yürütülmüştür (Şekil 1). Çalışma

Gün batımında birbirine eklenerek av sahasına
atılan ağlar sabah gün doğumunda toplanmış ve her
deneme sonunda ağlardan elde edilen örneklerin
tür tespiti yapılmıştır. Türlerin tespitinde Whitehead ve diğerleri (1985), Whitehead ve diğerleri
(1986), Akşıray (1987), Mater ve diğerleri (2003),
Ekingen (2004)'den yararlanılmıştır.
BULGULAR
Çalışma kapsamında 42 familya ve 86 türe ait
toplam 3 878 birey yakalanmıştır. Bu bireylerin
%32'si sonbaharda, %30'u kış döneminde, %25'i
ilkbaharda ve %13'ü yaz mevsiminde elde
edilmiştir. Yakalanan bireylerin aylara göre
dağılımı Çizelge 1'de verilmiştir.
Çalışma sonunda sonbaharda 58, kış periyodunda 55, ilkbaharda 54, yaz aylarında ise 53 farklı
tür örneklenmiştir. Yakalanan türler arasında
sonbahar ve kış mevsimlerinde İsparoz (D.
annularis), yaz periyodunda Tirsi (S. maderensis),
ilkbaharda Mırmır (L. mormyrus) en fazla avlanan
tür olarak tespit edilmiştir. Çizelge 2'de çalışma
süresince elde edilen bireyler ve yakalandıkları
mevsimler verilmiştir.

Şekil 1. Araştırma sahası

kapsamında Mayıs 2005-Nisan 2006 tarihleri
arasında aylık üç olmak üzere, toplam 36 örnekleme yapılmıştır.
Çalışmada 9 takım (900 m) demersal fanyalı
uzatma ağı kullanılmıştır. Kullanılan ağlarda tor ağ
22 mm göz açıklığında ve 60 göz yüksekliğinde,
fanya ise 110 mm göz açıklığında ve 6 göz yüksekliğindedir. 0,50 donam faktörü (E) ile donatılan
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Tablo 2. Yakalanan türlerin mevsimlere göre dağılımı

Çizelge 1. Avlanan bireylerin aylara göre dağılımı

Tablo 2. Yakalanan türlerin mevsimlere göre dağılımı

*N, yakalanan toplam birey sayısı; n(Y,) yazın yakalanan birey sayısı; n(SB), sonbaharda yakalanan birey sayısı;
n(K,) kışın yakalanan birey sayısı; n(İB), ilkbaharda yakalanan birey sayısı
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TARTIŞMA ve SONUÇ
Antalya ili Boğazkent beldesinde demersal
fanyalı uzatma ağları ile gerçekleştirilen çalışmada
yakalanan balıkların birey sayısı ve tür çeşitliliği
bakımından en verimli av döneminin sonbahar
mevsimi olduğu saptanmıştır. Bu mevsimi
sırasıyla kış, ilkbahar ve yaz mevsimleri izlemiştir.
Araştırmada 14 familyaya ait 27 tür her dört
mevsimde de tespit edilmiştir. Çalışma sonunda en
fazla avlanan tür Sparidae familyasına ait D.
annularis olmuştur. Mater ve diğerleri (2003)'ne
göre 1 ile 100 m derinliklerde dağılım gösteren bu
tür, Metin ve Gökçe (2004)'nin İzmir Körfezi'nde
karides avcılığında kullanılan uzatma ağları ile
gerçekleştirdikleri çalışma ile Alaz ve Gurbet
(2005)'in İzmir ve Muğla illerinde uzatma ağları ile
yürüttükleri denemelerinde de en fazla yakalanan
tür olarak kaydedilmiştir.
Çalışmamızda bu tür tüm mevsimlerde av
verirken; en fazla kış döneminde yakalanmıştır.
Aynı familyaya ait L. mormyrus türü ise en fazla
ilkbaharda örneklenmiştir. Pelajik balıklardan olan
Clupeidae familyası üyelerinin çalışmamızda
demersal uzatma ağları ile yakalanmasının
denemenin kıyısal bölgede gerçekleştirilmiş
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Bölgenin önemli türlerinden olan S. solea, tüm
denizlerimizde mevcuttur ve 2 ile 200 m
derinliklerde dağılım göstermektedir (Mater vd.,
2003). Akşıray (1987), bu türün kışın sığ sulara
üreme göçü gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.
Çalışmamızda S. solea türünün yılın her
mevsiminde yakalanmasına rağmen en fazla av
veriminin kış aylarında gerçekleşmesini üreme
göçü ile ilişkilendirebiliriz. Penaidae familyasına
ait P. japonicus, P. kerathurus ve P. semisulcatus
türleri her dört mevsimde de gözlenirken M.
monoceros türü sadece yaz mevsiminde
örneklenmiştir. Cephalopoda'lardan S. officinalis,
sahile yakın Zostera çayırları veya diğer algler
arasında yaygındır (Geldiay ve Kocataş, 2002).

Deneme süresince yumurtlama dönemi olan
ilkbahar aylarında en fazla yakalanan bu tür, tüm
mevsimlerde av vermiştir. Bu türler dışında
ülkemizde ekonomik olarak değerlendirilmeyen
ve ıskarta av içerisinde kabul edilen Portunidae
familyası üyelerinden P. pelagicus ve Macropipus
sp. tüm mevsimlerde görülmüştür. Kıyıya yakın sığ
sularda gerçekleştirilen bu çalışmada, deneme
bölgesinde dağılım gösteren türler ile normal
şartlarda daha derin sularda gözlenen ancak üreme
ve beslenmek için sığ sulara gelen türler elde
edilmiştir.
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MEVSİMSEL DEĞİŞİM
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ÖZET
Bu çalışmada, Çanakkale Boğazı'ndaki
kladoser türlerinin Sonbahar 2004 – Yaz 2005
periyodundaki mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Mevsimsel olarak vertikal çekim yöntemiyle
yapılan örneklemelerde 180 µm göz açıklığına
sahip standart plankton kepçesi kullanılmıştır.
Yapılan örneklemeler sonucunda kladoserlerden
Penilia avirostris Dana, 1849, Pseudevadne
tergestina (Claus, 1877), Pleopis polyphaemoides
(Dana, 1852), Evadne nordmanni Lovén, 1836 ve
Podon intermedius Lilljeborg, 1853 olmak üzere
beş tür elde edilmiştir. P. polyphaemoides ve E.
nordmanni ilkbahar aylarında sayılarını arttırırken P. avirostris ve P. tergestina yaz aylarında
yüksek bolluk oranlarına ulaşmışlardır.
Anahtar sözcükler: Zooplankton, Kladoser,
Mevsimsel değişim, Çanakkale Boğazı

1877), Pleopis polyphaemoides (Dana, 1852),
Evadne nordmanni Lovén, 1836 and Podon
intermedius Lilljeborg, 1853. P. polyphaemoides
and E. nordmanni increased in number in spring
while P. avirostris and P. tergestina were abundant
during summer months.
Keywords: Zooplankton, Cladoceran,
Seasonal change, Dardanelles Strait
1. GİRİŞ
Dünya üzerinde 600'den fazla türle temsil
edilen kladoserlerden sadece sekiz türünün denizel
form olduğu bilinmektedir (Onbé ve diğ., 1996).
Bu türlerin çoğu kıyısal bölgelerde dağılım gösterirken yılın belirli zamanlarında zooplanktonun
önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar (Marazzo ve
Valentin, 2004). Planktonik besin zincirinde
önemli bir role sahip olan kladoserler (Paranaguá
ve diğ., 2005) pelajik balık ve balık larvalarının da
besinini oluşturmaktadır (Aker ve Özel, 2006).
Kladoserler, yoğun şehirleşme, evsel ve endüstriyel atıklardan oluşan insan kaynaklı etkilerin de
neden olduğu ötrifikasyon gibi sistem bozukluklarına karşı da hassastırlar (Wong ve diğ., 1992;
Siokou-Frangou ve diğ., 1998; Shiganova, 2005;
Buyukates ve İnanmaz, 2007).
Akdeniz ve Karadeniz ekosistemleri arasında koridor görevi gören Çanakkale Boğazı'nda

ABSTRACT
In this study, the changes in cladoceran species
in Dardanelles Strait was examined during Fall
2004 – Summer 2005 period. The vertical sampling
was conducted seasonally with a 180 µm mesh
sized standard plankton net. Five species of
cladocerans that were observed according to the
results of the samplings were Penilia avirostris
Dana, 1849, Pseudevadne tergestina (Claus,
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yaz 2005 periyodunda mevsimsel olarak gerçekleştirilmiştir.
Çevresel parametrelerden pH, tuzluluk,
çözünmüş oksijen ve sıcaklık YSI 556MPS marka
çoklu prob sistemi ile deniz suyu yüzeyinde
yerinde ölçülmüştür. Zooplankton örneklemeleri
belirlenen istasyonda 180 µm göz açıklığına sahip
plankton kepçesi ile vertikal olarak yapılmış ve %4
v/v tamponlanmış formaldehit ile fikse edilmiştir.
Laboratuvara getirilen zooplanktonun kantitatif
analizi için trinoküler stereozoom mikroskop
(Olympus model SZX7) kullanılmıştır. Türlerin
belirlenmesi için Tregouboff ve Rose (1957) ve
Todd ve diğ. (2006)'den faydalanılmıştır.

fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerin zamana
göre değişiminin tespiti her iki ekosistem açısından
da önem arz etmektedir. Akdeniz'in Süveyş Kanalı
nedeniyle tür çeşitliliğinin artması komşu denizleri
de etkilemekte, bunun yanında Karadeniz, nehirler
ve kıyı kökenli kaynaklar vasıtasıyla da Akdeniz
besin tuzları açısından zenginleşmektedir. Benzer
şekilde Karadeniz ekosistemi de boğazlar yoluyla,
fiziko-kimyasal ve biyolojik özellikleri bakımından Akdeniz ekosisteminden etkilenebilmektedir
(Büyükateş ve diğ., 2007).
Birbirinden farklı ekosistemler arasında geçit
görevi gören Çanakkale Boğazı'nda çevresel
şartlara karşı hassasiyeti ve besin zincirindeki
önemi nedeniyle kladoser türlerinin mevsimsel
değişiminin incelenmesi amaçlanmıştır.

3. BULGULAR
Çanakkale Boğazı'nda seçilen istasyonlarda
Sonbahar 2004 ve Yaz 2005
periyodunda
mevsimsel olarak gerçekleştirilen örneklemeler
sonucunda elde edilen sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH değerleri Tablo 1'de gösterilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada su kalitesi parametreleri ölçümleri ve zooplankton analizi için su örnekleri
Çanakkale Boğazı'nda belirlenen üç istasyondan
(Şekil 1) 15 m sabit derinlikten vertikal çekim
yöntemiyle alınmıştır. Çalışma Sonbahar 2004 ve

Tablo 1. Çanakkale Boğazı'nda Sonbahar 2004 – Yaz
2005 tarihleri arasında çevresel parametrelerin zamana
bağlı değişimleri.

Buna göre, en yüksek sıcaklık değeri 24.00°C
ile Yaz, en düşük değer ise 8.40 °C ile Kış mevsiminde ölçülmüştür. Yüzey suyunda tuzluluk, ‰
25.50 - 32.50 arasında değişim göstermiştir Çözünmüş oksijen (ÇO), yüzey suyunda Kış mevsiminde
-1
8.00 mg L ile en yüksek değerine ulaşırken, en
-1
düşük değer Yaz mevsiminde 5.80 mg L olarak
kaydedilmiştir. pH, 8.30 ve 8.60 değerleri arasında
ölçülmüştür.

Şekil 1. Örnekleme istasyonlarının Çanakkale Boğazı'ndaki konumu.
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istasyonda 8820 birey.m-3 bolluğa ulaşmıştır. Yaz
mevsiminde başta P. avirostris olmak üzere P.
tergestina ile birlike zooplanktonun önemli bir
kısmını oluşturmuşlardır. Bu mevsimde en
yüksek bolluk oranına 14000 birey. m-3 ile
kladoser P. avirostris 3. istasyonda ulaşmıştır.
Kladoserlerden en az bolluk ve dağılım gösteren
tür P. intermedius olmuştur. Bu türe sadece kış ve
yaz mevsimlerinde 1. istasyonda rastlanılmıştır
(Tablo 2).

Sonbahar ve kış mevsimlerinde kopepodlar %
53.45 – 85.66 arasında değişen oranlarla en
baskın zooplankton grubu olmuştur. İlkbahar ve
yaz mevsimlerinde ise kladoserler zooplanktonda
baskın hale gelmişlerdir. Dört mevsim
toplamında kladoserler % 67.43 ile en baskın
zooplankton grubu olmuşlardır (Şekil 2).

Tablo 2. İstasyonlara ve mevsimlere göre kladoser türlerinin ve diğer
zooplankton gruplarının bolluk düzeylerinde meydana gelen değişimler (birey.m-3)

Şekil 2. Çanakkale Boğazı'nda Sonbahar 2004
– Yaz 2005 tarihleri arasında elde edilen toplam
zooplanktonun başlıca gruplara göre yüzde
dağılımı.

Sonbahar mevsiminde, istasyonlara göre elde
kladoserlerin toplam zooplankton bolluğuna
oranı % 3.58 – 15.18 arasında olurken ilkbaharda
% 26.00 – 30.03 arasında olmuştur. Bu iki
mevsimde kladoser populasyonlarını P. avirostris
ve P. polyphaemoides türleri oluşturmuştur.
Kladoserlerin bolluk açısından tüm zooplanktona oranı ilkbahar mevsiminde % 64.76 – 68.66
arasında, yaz mevsiminde ise % 76.62 – 84.67
olarak belirlenmiştir (Şekil 3). İlkbahar
mevsiminde E. nordmanni ve P. polyphaemoides,
yaz mevsiminde ise büyük oranda P. avirostris
kladoser populasyonunu oluşturmuştur.

Kladoser türlerinin bollukları genel olarak
ilkbahar ve yaz mevsimlerinde artış, sonbahar ve
kış mevsimlerinde ise düşüş göstermiştir.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde bu grup P.
avirostris, P. polyphaemoides ve P. intermedius
türleriyle temsil edilmiştir. Sonbahar mevsiminde
kladoserlerden en fazla bolluğa sahip tür 3.
istasyonda 360 birey.m-3 ile P. avirostris, kış
mevsiminde ise yine 3. istasyonda 450 birey.m-3
ile P. polyphaemoides olmuştur (Tablo 2)
İlkbahar mevsiminde E. nordmanni ve P.
polyphaemoides zooplanktonda baskın türler
olmuşlardır. Bu mevsimde E. nordmanni 3.
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Ege Denizi'ne kıyı olan 1. istasyondan Marmara
Denizi'ne yakın olan 3. istasyona gidildikçe genel
olarak zooplankton bolluk düzeylerinde artış
olduğu tespit edilmiştir. Akdeniz'e göre zooplankton tür sayısı bakımından daha fakir olan Karadeniz suları zooplankton bolluğu bakımından daha
zengindir (Siokou-Frangou ve diğ., 2004). Bu durum her iki ekosistem arasında koridor görevi gören
Çanakkale Boğazı'nda yapılan bu çalışmaya
yansımıştır.
Sonbahar ve kış mevsimlerinde düşük bolluk
oranlarıyla tespit edilen kladoserler (maksimum
450 birey.m-3) P. avirostris, P. polyphaemoides ve P.
intermedius türleriyle temsil edilmiştir. İlkbahar
mevsiminde baskın olan kladoser E. nordmanni ve
P. polyphemoides'in organik olarak kirli sularda
sayılarını hızla arttırdıkları bilinmektedir
(Apostolopoulou ve Kiortsis, 1977; Tarkan ve diğ.,
2000). Sıcaklıkla ters orantılı olarak artış gösteren
bu türlerin özellikle kış ve ilkbahar mevsimlerinde
Karadeniz ve Marmara Denizi zooplanktonunun
önemli bir kısmını oluşturduğu rapor edilirken
(Büyükateş ve İnanmaz, 2007) bu çalışmada kış
mevsimi için belirgin bir varlık göstermedikleri
ancak ilkbaharda zooplanktonun önemli bir kısmını
oluşturdukları tespit edilmiştir.
Ötrofik koy ve körfezlerde bol bulunan P.
avirostris (Della Croce ve Venugopal, 1972; Aker
ve Özel, 2006) yaz mevsiminde en baskın tür olarak
tespit edilmiştir. Tropik ve subtropik bölgelerin
kıyısal ekosisteminde sıkça rastlanan bu tür, uygun
beslenme koşulları altında yüksek bolluk oranlarına
ulaşabilmektedir (Lipej ve diğ., 1997; Johns ve
diğ., 2005; Büyükateş ve İnanmaz, 2007). Zamana
bağlı olarak bolluk açısından en büyük grup olabilen kladoserlerin kopepodlarla birlikte zooplanktonun en büyük bileşeni olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Kladoser türlerinin ve diğer zooplankton gruplarının istasyon ve
mevsimlere göre % bolluk oranları. a: sonbahar, b: kış, c: ilkbahar, d: yaz.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Türkiye denizlerinde altı türü rapor edilen
kladoserlerin (Aker ve Özel, 2006; İnanmaz, 2001)
Çanakkale Boğazı'nda dört mevsim boyunca yapılan bu çalışmada beş türü tespit edilmiştir. Bunlar; P.
avirostris, P. polyphaemoides, P. tergestina, E.
nordmanni ve P. intermedius türleri olmuştur.
Evadne spinifera türüne rastlanılmamıştır.
Ölçülen parametrelerden sıcaklık mevsimsel
değişim göstermiş (8.40 - 24.00°C), çözünmüş
oksijende ise sıcaklık ve atmosferik şartlara bağlı
olarak artış ve azalışlar tespit edilmiştir (5.80 - 8.00
mg L-1). Çift tabakalı akıntı sistemine sahip Çanakkale Boğazı'nda ölçülen tuzluluk değerleri ‰ 25.50
- 32.50 arasında olmuştur. Genel olarak Ege Denizi'ne kıyı olan 1. istasyondan Marmara Denizi'ne
daha yakın olan 3. istasyona doğru tuzluluk değerlerinde düşüş olduğu belirlenmiştir. Etkin rüzgarlara
bağlı olarak boğazdaki tabakalar arasında zaman
zaman dikey karışımların olduğu ve karışımlara
bağlı olarak tuzluluk oranlarında değişimler olduğu
bilinmektedir (Beşiktepe ve diğ, 1994).
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Biyologlar deniz kabukluları bakterileri için yeni bir test geliştirdiler
Araştırmacılar bütün deniz mahsülleriyle alakalı
ölümlerin %95'inden sorumlu, istiridye ve diğer
kabuklularda yaygın olarak bulunan Vibrio
vulnificus 'u kontrol etmek için yeni bir yöntem
geliştirdiler.

testleri temel alan aerodinamik biçimli ve tek
kullanımlık kalorimetrik aletler kullanılarak
izotermal durumdaki hedef genin V. vulnificus'un
varlığının tanımlanması amaçlanmıştır. Yapılan
açıklamalarda bu yöntemin hem daha ekonomik
olduğu ve endüstriye uyarlandığında büyük başarı
sağlayacağı vurgulanmıştır.

Şimdilerde kabuklu deniz ürünlerinin hasatından
sonra bakteriyel patojenler için kompleks ve
zaman alıcı DNA tanımlamaya dayalı yöntemler
kullanılmaktadır. Ancak Birmingham'da Alabama
Üniversitesi Biyoloji Departmanı'ndaki Profesör
Asim K. Bej ve araştırma takımı tarafından şimdiki

( h t t p : / / w w w. f i s h n e w s e u . c o m / l a t e s t -

news/world/4175-biologists-develop-newtest-for-shellfish-bacteria.html)
Çeviri: Latife KÖKER (Su Ürünleri Mühendisi)
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DİOKSİN ve DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN RİSK
YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ VE ÇEVRE
ÖRNEKLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Gül Çelik Çakıroğulları, Yunus Uçar ve Devrim Kılıç
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Dioksin Birimi
E-posta (Gül Çelik Çakıroğulları): gcakirogullari@yahoo.com

Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler (PCDD'ler),
dibenzofuranlar (PCDF'ler) ve bifeniller (PCB'ler)
çevredeki bir grup kalıcı, yağ dokuda biyolojik
birikim yapan ve canlılar üzerine son derece toksik
özelliklere sahip bileşiklerdir (Yao ve ark. 2002).
PCDD ve PCDF'lerin çevreye devamlı bir
salınımın sonucu olarak çevredeki seviyeler artış
gösterme eğilimindedir. Bu nedenle bu bileşiklerin
çevreye salınımı düşürülmelidir. Bunun için şu
emisyon düşürücü önlemler önerilmiştir:
(http://www.coe.fr/soc-sp).

daha fazla yağ içeriğine sahip) ticaretine yasak
uygulanmasının göz önüne alınmasına yol
göstermelidir.
*Süt ve süt ürünlerinde, et, balık, deniz ürünleri
ve yumurtadan elde edilen yağlarda kontaminasyon seviyelerinin ulusal ve uluslar arası olarak
izlenmesi önerilmiştir.
*Anne sütünde ve kanda dioksinlerin izlenmesi
gıdalar yoluyla maruziyet hakkında bilgi toplama
yolu olarak önerilmiştir (http://www.coe.fr/socsp).
Stockholm Antlaşmasının hedeflediği öncelikli
12 adet Kalıcı Organik Kirletici (KOK) arasında
klorlu tarım ilaçları, trafolarda kullanılan PCB'ler
ve Polivinilklorür (PVC) üretimi gibi klorlu
üretimler sırasında ortaya çıkan dioksinler
bulunmaktadır. KOK'ların insanlarda bir çok
rahatsızlığa neden olduğu bilinmektedir. Çeşitli
kanser türleri, öğrenme bozuklukları, endometriosis ve hormon sisteminin tahrip olması bilinen
bazı etkileridir.
Dioksin ve furanların Türkiye'deki en belirgin
kaynakları: Petkim Aliağa ve Yarımca tesisleri,İzmit Atık Yakma Tesisi, İstanbul, Ankara ve

Gıdalarda risk yönetimi için öneriler:
Risk yönetiminin en iyi yöntemi olarak emisyon azaltıcı önlemler önerilmiştir. PCDD/PCDF'lerin besin yoluyla temel alımı özellikle çocuklarda
süt ve süt ürünlerinin önemli miktarlarda tüketilmesine bağlıdır. Dolayısıyla süt ve süt ürünlerindeki aşağıdaki seviyeler önerilmelidir:
*Çevredeki PCDD kirliliğinin azaltılmasından
sonra 1 pg I-TEQ/g yağ'dan daha düşük seviyeler
arzu edilen hedeftir
*5 pg I-TEQ/g yağ'dan daha yüksek seviyeler
kontamine olmuş süt ve süt ürünlerinin (% 2'den

52

Sayı: 35/42 Eylül 2010
DİOKSİN ve DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN RİSK YÖNETİMİ VE TÜRKİYE'DE SU ÜRÜNLERİ VE ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Antalya'daki küçük çaplı tıbbi atık yakma
tesisleri, Aliağa ve diğer bölgelerdeki demir çelik
tesisleri, haddaneler, yangın çıkan çöplükler, PVC
ürünlerinin bulunduğu binalarda çıkan yangınlar.
PCB'lerin ülkemizdeki en belirgin kaynakları:
mevcut trafolar, Adana İncirlik Hava Üssü, Petkim
Aliağa ve Yarımca tesisleri, İzmit Atık Yakma
tesisi, Aliağa ve diğer bölgelerdeki demir çelik
tesisleri, haddaneler, yangın çıkan çöplükler
sayılabilir (Anonim, 2000). Yakın zamanda
yapılan çalışmalar göstermiştir ki Aliağa endüstri
bölgesindeki elektrik ark fırınlarla hurda metali
işleyen çelik tesisleri kalıcı organik kirleticilere
ilişkin önemli kaynaklardır (Çetin ve ark., 2007a.
Çetin ve ark., 2007b, Bozlaker ve ark., 2008).

balık karaciğer yağı ve insan tüketimine sunulan
diğer deniz canlılarından elde edilen yağ) için
değerler 2.0 pg/g yağ ve 10.0 pg/g yağ olarak
belirtilmiştir.
Balık unu ve balık yağı son derece kontamine
ürün gruplarıdır. Yem için 2006/13/EC, 3 Şubat
2006 Direktifi geçerlidir. Hayvan yemlerinde
dioksinler ve dioksin benzeri PCB'lere ilişkin
olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
2002/32/EC No'lu Direktifinin I ve II nolu
eklerindeki değişikliklere dayalı olarak yeniden
düzenlenen bu direktife göre balık yağı için
maksimum kalıntı limiti 24 ng/kg, balık ununda ise
4.5 ng/kg olarak belirtilirken, balık yemleri için ise
7 ng/kg olarak belirtilmiştir.

Mevzuatlar
Bu konu ile ilgili ulusal ve Avrupa Birliği
mevzuatları aşağıdadır: Ulusal mevzuatımıza
göre;
Türk Gıda Kodeksi, Gıda Maddelerindeki
Bulaşanların Maksimum Limitleri hakkında tebliğ,
17.05.2008-26879. Tebliğ no: 2008/26. Bu tebliğ
kapsamında belirtilen maksimum kalıntı limitleri
aşağıdaki ürünler için:
*Et ve et ürünleri (yenilebilir sakatatlar hariç):
sığır türü hayvanlar ve koyun, keçi için
dioksinlerin toplamı (WHO/PCDD/F-TEQ) 3.0
pg/g yağ, dioksinler ve dioksin benzeri PCB'ler
(WHO/PCDD/F-PCB-TEQ) 4.5 pg/g yağ, kanatlı
hayvanları için sırasıyla 2.0 ve 4.0 pg/g yağ, balık
eti, bunlardan üretilen ürünler, kabuklular için 4.0
ve 8.0 pg/g yaş ağırlık iken, süt ve süt ürünleri
(tereyağ dahil), tavuk yumurtası ve yumurta
ürünleri için ise maksimum kalıntı değerleri 3.0 ve
6.0 pg/g yağ olarak belirtilmiştir. Sığır türü
hayvanlar ve koyun, keçi'den elde edilen katı
yağlar açısından maksimum kalıntı değerleri 3.0
pg/g ve 4.5 pg/g yağ iken, kanatlı hayvanlar için bu
değerler 2.0 ve 4.0 pg/g yağ olarak belirtilmiştir.
Deniz ürünlerinden elde edilen yağlar (balık yağı,

Avrupa Birliği mevzuatları:
EC 1881/2006 nolu, 19 Aralık 2006 tarihli,
gıdalarda bazı kontaminantlar için maksimum
seviyelerin belirlenmesi konulu komisyon
mevzuatı.
EC 1883/2006 nolu, 19 Aralık 2006 tarihli,
gıdalarda dioksinler ve dioksin benzeri PCB'lerin
seviyelerinin resmi kontrolü için analiz ve örnek
alma metodlarını tanımlayan komisyon mevzuatı.
16 Kasım 2006 tarihli gıdalarda dioksinler ve
dioksin benzeri PCB'lerin arkaplandaki seviyelerinin izlenmesine ilişkin komisyon önerisi.
Türkiye'de bu konuda yapılan çalışmalar
İzmir iç körfezi'nde yapılan çalışmada 14
sediment örneğinde PCDD/F analizleri
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
PCDD ve PCDF'lerin parçalandığına dair herhangi
bir veri yoktur. Ve sonuç olarak İzmir iç
körfezi'ndeki yüzey sedimentleri deniz canlıları
için yüksek derecede risk oluşturmaktadır (Aksu
ve ark., 1997).
1993 yılında Karadeniz'de Türkiye'nin sahil
sularından toplanan Yunus'larda ve Yunus'ların
yemlerinde kullanılan balıklarda dioksin benzeri
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PCB'ler ve diğer izomerler yüksek
oranda tespit edilmiştir. Bu çalışma
sonucunda mevcut örneklerdeki önemli
seviyelerdeki PCB konsantrasyonlarının
bu bulaşanların Karadeniz'in çevresindeki
ülkelerden kaynaklandığı düşünülmüştür
(Tanabe ve ark., 1997).
1995 yılında Ukrayna, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Romanya'dan toplanan
sediment örneklerinde poliklorlu bifenillerin (toplam 13 PCB pg/g kuru ağırlık)
analizi yapılmıştır. Türkiye'den örnekler
İstanbul Boğazı'ndan toplanmıştır. Karadeniz sedimentindeki PCB konsantrasyonları dünyada diğer bölgelerden
toplanan sediment örneklerine göre daha
düşük bulunmuştur. En yüksek konsantrasyonlar Romanya sahili (Tuna Nehri ve
Constantza Limanı'ndan yapılan deşarjlardan etkilenen istasyonlar), Ukrayna'da
Odessa Körfezi, Rusya Federasyonu'nda
Sochi bölgesi ve Türkiye'de Boğaz'da en uzak
istasyonda bulunmuştur. PCB'ler arasında toksik
di-ortho ve mono-ortho planar bileşenler dominant
bulunmuştur. (Fillmann ve ark., 2002).
1999 yılında İzmit Körfezi'nde değişik istas-

yonlardan alınan su ve midye örneklerinde
poliklorlu bifenillerin analizi yapılmıştır. Elde
edilen sonuçların düşük seviyelerde olmakla
birlikte bölgede yaşayan canlıların bu toksik
maddelere maruz kaldıkları tespit edilmiştir (TelliKarakoç ve ark., 2002).
İzmit Körfezi'nden ve Sapanca
Gölü'nden kuzey sahilinden 4 noktadan
toplanan yüzey su ve sediment
örneklerinde PCDD/F konsantrasyonları tespit edilmiştir. İzmit
Körfezi'nde ve Sapanca Gölü'nde
sediment örneklerinde tespit edilen
konsantrasyonlar sırasıyla 9.56 ve 0.93
ng WHO-TEQ/kg kuru ağırlık olarak
bulunmuştur. Bu durum da 40 yıl
içerisinde İzmit Körfezi ve çevresindeki endüstriyelleşmenin etkilerini
ortaya koymaktadır. Su örneklerinde
tespit edilen konsantrasyonlar ise yine
sırasıyla 0.36 ve <0.17 pg WHO-TEQ/l
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olarak bulunmuştur. Girdilere ve
PCDD/F'lerin sediment-su ayrışmasına
dayalı basit rezervuar modeline göre
PCDF'ler özellikle de OCDF'ler daha
dominant durumdadır ve bu durum klorlu
endüstriden kaynaklanan ilave yükleri
göstermektedir. İzmit Körfezi'nde
sediment tabakasında OCDF'in baskın
olması vinil klorür monomeri üretimi ve
klor alkali tesisini içeren bir çok kimyasal
prosesin birlikte yürütüldüğü büyük
petrokimyasal kompleksden deşarja
atfedilebilir. Ayrıca her ne kadar vinil
klorür monomer üretimi durdurulmuş ve
klor alkali tesisi 1990'larda kapatılmış
olsada klora dair parmak izlerini
sedimentte PCDD/F profili şeklinde görmek 30
yıldan bu yana süre gelen deşarjlara bağlanmıştır
(Karademir ve ark., 2005).
Eylül 1999 ve Haziran 2000 yıllarında İzmit
Körfezi'nde değişik istasyonlardan alınan midye
örneklerinde tespit edilen toplam PCB konsantrasyonları sırasıyla 5.47-13.98 ng/g ve 11.21-36.04
ng/g, indikatör PCB'ler toplamı 1.81-4.53 ng/g ve

4.24-12.39 ng/g ve TEQ değerler ise 0.24-0.85
pg/g ve 0.43-1.40 pg/g olarak bulunmuştur (Tolun
ve ark., 2007).
Okay ve ark. (2009) tarafından İstanbul Boğazı
ve Marmara Denizi'nde bir adanın çevresindeki
sahillerden toplanan sediment ve midye
örneklerinde 6 tane indikator PCB, 12 tane dioksinbenzeri PCB ve 17 adet PCDD/F bileşenleri tespit
edilmiştir. Sediment örneklerinde; total PCB ve PCDD/F
konsantrasyonları sırasıyla
17.9-539.746 pg/g kuru madde
ve 2.04-60.5 pg/g kuru madde
olarak tespit edilirken, total
WHO-TEQ değerleri ise
sediment örneklerinde 0.0117.8 pg/g kuru madde, midye
örneklerinde ise 0.98-1.01 pg/g
yaş ağırlık olarak bulunmuştur.
Sediment örnekleri için elde
edilen tüm değerlerin sediment
kalite kriterlerinin, midye örnekleri için elde edilen değerlerin ise Avrupa Birliği tarafından belirtilmiş değerlerin
altında olduğu tespit edilmiştir.
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ÖZET
Ülkemizde akvaryumlarda tatlı su kaplumbağası yetiştirme konusuna ilgi son yıllarda oldukça
artmıştır. Bilimsel adı Mauremys caspica olan tatlı
su kaplumbağası ise özellikle baş ve boyun altında
sarımsı çizgilere sahip olması nedeniyle diğer
türlerden ayrılır. Bu çalışmada, tatlı su kaplumbağası (Mauremys caspica)'nın biyolojisi ve
hastalıklarını konu edinen bir çalışma hazırlanmıştır.
Anahtar kelime: Mauremys caspica, Tatlı Su
Kaplumbağası, Biyoloji, Hastalık

Keywords: Mauremys caspica, freshwater
turtle, biologic, disease
GİRİŞ
Mauremys caspica (Çizgili Kaplumbağa)
(GMELİN, 1774) Genel özellikleri
Tatlı su kaplumbağası (Mauremys
caspica) baş ve boyun altında sarımsı çizgilere
sahip olup, üst kabuk (karapaks) gri, kahverengi ya
da zeytin yeşilidir. Bu zemin üzerinde ağ ya da göz
şeklinde desenler bulunur. Alt kabukta (plastron)
ise siyah renkli benekler mevcuttur. Parmak
arasındaki yüzme perdesi tırnak ucuna kadar
uzanır (Başoglu ve Baran, 1977).
Mauremys caspica'nın Morfolojik Özellikleri
Tatlı su kaplumbağaları baş, ön ve arka
ayakları, kuyruk ile arka bölümleri görülecek
şekilde deri ile devamlı vücutları üstten ve alttan
kabuk tarafından örtülmüştür. Kabuk derinin
keratinize olmasıyla meydana gelmiştir (Uğurlu
2000). Kabuk uzunluğu 20 cm veya daha fazla
olabilir. Baş ve boynun yan taraflarında sarımsı
çizgiler bulunur.

FRESHWATER TURTLE BIOLOGY AND
DISEASE
ABSTRACT
There has been an incease in the rearing of
freshwater turtle in Turkey. In general, freshwater,
scientifically known as Mauremys caspica, is
detachable species other why owner stripe yellow
under neck and head especially In this study, fresh
water turtle (Mauremys caspica) is to prepare stuy
one to obtain subject disease and biologic

57

Sayı: 35/42 Eylül 2010
TATLI SU KAPLUMBAĞASI, (Mauremys caspica GMELIN, 1774)'NIN BİYOLOJİSİ VE HASTALIKLARI

Kaplumbağanın üst kabuğunun üstünde gri alt
tarafında koyu veya siyah lekeler bulunur. Bu
zemin üzerinde ağ ya da göz şekillerinde desenler
(Şekil 1) bulunabilir (Baran ve Atatür 1997).
Kuyruk uzunluğu erkeklerde kabuğun yarısı,
dişilerde ise kabuğun 2/5'i veya 1/3'ü kadardır
(Baran ve Başoğlu 1977, Baran ve Atatür 1997).

(Demirsoy 1992). Türkiye'de iki alt türü
bulunmaktadır. Bunlardan Mauremys caspica
caspica Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da,
Mauremys caspica rivulata ise Trakya ile Batı ve
Güney Anadolu'da ve İç Anadolu'da yayılım (Şekil
3) göstermektedir (Baran ve Atatür, 1997; Başoğlu
ve Baran, 1977; URL2).

Şekil 2. Tatlı su kaplumbağasının Dünya'daki dağılışı
(Uğurlu, 2000)
Şekil 1. Tatlı su kaplumbağası (Mauremys caspica) (URL3).

Mauremys caspica'nın Biyolojik ve Ekolojik
Özellikleri
Tatlı su kaplumbağası karadan su yaşamına
geçen hayvanlardır. Tropik veya subtropik iklim
bölgelerinde yaşar (Uğurlu 2000). Tatlı su
kaplumbağası karnivordur. Esas besinini sucul
hayvanlar (balık, kurbağa, böcek vb.) teşkil eder.
Soğuk havalarda su dibinde kış uykusuna yatarlar.
Nisan, mayıs ayları arasında suyun içerisinde
çiftleşirler (Aliyev, 1997). Üreme mevsimlerinde
dişiler yaklaşık olarak 9–12 adet beyaz renkli
uzunca yumurtayı kıyılarda açtıkları çukurlara
bırakırlar (Başoğlu ve Baran 1977; Kuru 1987;
Demirsoy 1992; Baran ve Atatür 1997).
Mauremys caspica'nın Coğrafi Dağılımı
Kuzeybatı Afrika, Güney Avrupa, Anadolu,
Kafkasya, İran, Suriye, İsrail ve bazı Ege Denizi
adaları ile Kıbrıs ve Girit'te (Şekil 2) yaşar

Şekil 3. Tatlı su kaplumbağasının Türkiye'deki dağılışı
(Başoğlu ve Baran, 1977)

Mauremys caspica'nın Anatomisi
Kaplumbağaların kabukları keratin ve kemik
plaklar da meydana gelir. Bu plakların özel isimleri
vardır. Tam ortadaki 5 tanesi vetebral, bunların her
iki yanına dizilmiş olan 4'er taneli iki sıra plak
costal, en kenardaki daha küçük 25 adet plaka da
marginal plak ismi verilir (Şekil 4). Plastronda ise
dışta önden arkaya doğru ikişer tane gular,
humeral, pektoral, andominal femoral, anal,
pektorallerin hizasında iki küçük aksillar ve 2
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küçük inguinal plak (Şekil 5) vardır (Atatür, 1992;
URL8).

Vücut boşluğunun büyük bir bölümünü kaplayan sindirim kanalı; özefagus, mide, duodonum,
ileum, sekum, rektum ve kloaktan oluştuğu
gözlendi (Şekil 8) (Atatür ve Özeti, 1975).

Şekil 4. Mauremys caspica'nın karapaksı (URL7).
Şekil 8. Mauremys caspica'nın iç organları (Atatür ve Özeti, 1975).

Mauremys caspıca'nın FİZYOLOJİSİ
Kaplumbağanın yaşı karapaks yüzeyinde
bulunan keratin plaklar üzerindeki halkalar sayılarak tahmini yaşı (Şekil 9) bulunur (Öktay, 1988).

Şekil 9. Mauremys caspica'nın kabuk keratin plak
şekli (Uğurlu, 2000).
Şekil 5. Mauremys caspica'nın plastronu (URL7).
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Küçük Tatlı su kaplumbağasının cinsiyet ayrımı
yapılması oldukça zordur. Genel olarak erkeklerin
kuyruk uzunluğu karapaksın 1/2' si dişilerde ise
karapaksın 2/5' i kadardır (Şekil 10). Ayrıca erkek
kaplumbağanın kuyruğu dişiye göre daha kalındır.
(Uğurlu, 2000).

solunumu yaparlar. Ayrıca kaplumbağada deri ve
kloak da bir ölçüde solunuma katılır (Uğurlu,
2000).

Şekil 10. Mauremys caspica'nın cinsiyet tayini (Uğurlu, 2000).

Kaplumbağalar cinsel olgunluğu 7–12 yaşlarında erişir (Uğurlu, 2000). Nisan- Haziran ayları
arasında kaplumbağalar su içinde çiftleşirler (Şekil
11) (Başoğlu ve Baran, 1977; Baran ve Atatür,
1997; Demirsoy, 1992; Kuru, 1987).

Şekil 12. Tatlı su kaplumbağasının yuva ve yumurtaları (URL 5).

Şekil 11. Kaplumbağaların su içinde çiftleşmesi (URL4).

Tatlı su kaplumbağaları yumurtayla ürer.
Üreme mevsiminde dişiler yaklaşık olarak 9–12
beyaz renkli 39–44 mm uzunluğundaki yumurtaları kıyılarda açtıkları yuvalara bırakırlar (Şekil
12) (Başoğlu ve Baran,1977; Kuru, 1987; Demirsoy, 1992; Baran ve Atatür, 1997; Uğurlu, 2000).
Tatlı su kaplumbağaları diğer sürüngenler,
memeliler ve kanatlı hayvanlar gibi akciğer

Kaplumbağaların koku alma organları iyi
gelişmiştir. Su kaplumbağaları su içinde
yiyeceklerinin kokularını alırlar ve yiyecekleri çok
kolay bulurlar. Ayrıca erkekler dişilerini kokuyla
tanırlar (Uğurlu, 2000).
Gözleri çok keskindir. Göz kapakları hareketli,
üçüncü göz kapağı mevcuttur. Özellikle sarı rengi
iyi algılarlar. Bu da hayvanların renkler arasındaki
farkları algıladıklarını ortaya koymaktadır
(Uğurlu, 2000).
Zaman zaman zor işitirler, kulak kepçeleri
yoktur. Deri kulaklarını örter. Kulak zarı derinin
hemen altındadır (Uğurlu, 2000; URL6).
Tatlı su kaplumbağaları etçil olarak beslenirler.
Doğada böcek, solucan ve küçük balıklarla
beslenir (Başoğlu ve Baran, 1977; Baran ve Atatür,
1977; Öktay, 1988).
Mauremys caspica'nın HASTALIKLARI
1. Sulu Gaita (İshal): Muhtemel nedeni
barğırsak infeksiyonudur. Gaitadan örnek alınarak
parazit yönünden muayene edilmesi gereklidir.
Mide-barsak kurtları ishallere sebep olabilir.
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Ayrıca bakterilerin sebep olduğu ishaller yaygın olarak görülmektedir. Parazit ilaçları ve
antibiyotiklerle tedavi edilir (Uğurlu, 2000).
2. Konstipasyon (Kabızlık): Barsak peristaltiğinin azalmasına bağlı olarak, barsak içerisinin
sertleşmesi veya barğırsak içeriğinin dışkıya
dönüştükten sonra vücut dışına atılamaması olarak
görülen bir belirtidir. Bağırsak peristaltiği azaldığı
için defekasyonlar, dışkı dışarı atılamaz nedenine
göre parazit ilaçları veya su banyosuyla tedavi
edilir (Uğurlu, 2000).
3. Bağırsak Çıkması: Genellikle bağırsak
kloaktan dışarı çıkar anal bezlerle birlikte penis de
dışarı çıkabilir (erkekten). Kara ve su kaplumbağalarında sıklıkla görülmektedir. Tedavi için eğer
hayvan küçük ise ılık antiseptik kompresler %
0,1'lik rivanol ve benzeri, kaplumbağa büyükse
kloaka red edilir ve tütün kesesi ağzı dikişi
atılabilir (Uğurlu, 2000; URL6).
4. Göz Kapaklarının Şişmesi ve Kapanması:
Genellikle su kaplumbağalarında yaşadıkları
suların kirli olmasından veya A vitamini
eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Tam olarak
nedeni bilinmemektedir (Uğurlu, 2000; URL6).
5. Akciğer Yangısı: Soğuk havalarda meydana
gelir. Gırtlakta ıslık sesi, burun deliklerinde
kabarcıklı sümük çıkar. Su kaplumbağalarında
daha çok rastlanmaktadır. Kara kaplumbağaları
akciğer infeksiyonlarında duvara tırmanma
hareketi yapmaktadır (Uğurlu, 2000; URL6).
6. Böbrek Yetmezliği: Hayvanın boyun bölgesi
derisi yüzük halkası şeklinde şişer. Kaplumbağa
kafasını içeri çekemez. Tedavisi çok zordur
(Uğurlu, 2000; URL6).
7. Kabuk Kalınlaşması ve Şekil Bozuklukları: Kabuk parmaklarla palpe edildiğinde
yumuşamış olduğu hissedilir. Nedeni D vitamini,
kalsiyum, fosfor ve ultraviyole ışık eksikliğidir. En
çok kış uykusundan çıkan hayvanlarda ve tek yönlü beslenen hayvanlarda görülür (Uğurlu, 2000;

URL6).
8. Kabukta Dökülme ve Aşırı Boynuzlaşma:
Kabukta dökülme fizyolojik olarak meydana
gelmektedir. Eğer aşırı bir dökülme varsa hastalık
akla gelmelidir. Deride de zaman zaman
dökülmeler olur. Suyun içerisinde beyaz ince
kalıntılar şeklinde izlenmektedir. Baş ve ayak
derilerinde kalınlaşma veya beyaz lekeler oluşmasında vitamin eksikliği ve sularının kirliliğinden dolayı oluşan mantar infeksiyonları düşünülmektedir (Uğurlu, 2000; URL6).
9. Parakeratoz: Yetersiz beslenmeye bağlı
vitamin A ve D'nin eksikliğine bağlı olarak ortaya
çıkan hastalıklardır (Uğurlu, 2000; URL6).
Belirtileri: Epitel çözülmeleri genelde kabuğun deriyi koruyamadığı; boyun, kloak çevresi ve
arka bacakların uç kısımlarında gözlenir. Deride
kırmızı ve sarı sahaların ortaya çıması gibi
değişiklikler genelde simetriktir (Uğurlu, 2000;
URL6).
Tedavisi: Betadin (İyot) banyosu, antibiyotikler, A ve D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Derinin
kurumasını önlemek için yaralara antibiyotikli
pomatlar sürülmelidir (Uğurlu, 2000; URL6).
10 Kabuk Mukozu: Beyaz renkli yapıya sahip
plaklar ile belirgindir. Mantarlar nedeniyle olabilir.
Kültürü yapılarak veya direkt natif muayene ile
alınan kazıntı laktofenol glue ile boyanarak sonuç
belirlenir (Uğurlu, 2000; URL6).
Tedavisi: Potasyum permanganat banyosu
yapılır. Günde 20 dakika 1 gram KMnO4 100 ml
suya bunun 1 ml'si 1L banyo suyuna katılır. Ayrıca
lokal olarak nekrotik dokular uzaklaştırılır
(Uğurlu, 2000).
11. İrinli Kloaka Yangısı: Kloaka şiş ve kızarıktır. İrinleşebilir. Nedeni Escherichia coli'dir.
Tedavisi: Antibiyotikler verilir. Kloaka
rivanolle silinir ve kompres yapılır (Uğurlu, 2000).
12. Salmonella: kaplumbağalar Salmonella
enfeksiyonu taşıyıcılarıdır. Çocuklar için tehlikeli
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olabilir.
Belirtileri: İştahsız, ishal kültür yapılarak,
sonuca gidilir. Antibiyotik ve vitamin verilerek
tedavi yapılır (Uğurlu, 2000).
Kaplumbağalar çocuklar için Salmonella
yönünden risk oluşturabilir. Eğer bakımlı bir
hayvansa bu riski taşımaz. Kaplumbağaların
parazitleri kendine hastır. İnsan için tehlike
oluşturmaz (Uğurlu, 2000).
SONUÇ
Tatlı su kaplumbağası Su Ürünleri içinde yer
alan omurgalı bir canlıdır. Elazığ'da özellikle şehir
kanalizasyonunun boşaldığı haringet çayı ve bu
çayın Keban Barajın gölüne döküldüğü bölgede
bol miktarda bulunmaktadır.
Tatlı su kaplumbağası (Mauremys caspica)
öncelikle morfoloji, fizyoloji, anatomi ve
hastalıkların bilinmesi büyük önemli taşımaktadır.
Çünkü ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara temel
oluşturacaktır.
Tatlı su kaplumbağası Su Ürünlerine dahil
olmasına karşı, halen dünyada ve ülkemizde pek
bilinmemektedir. Bu çalışma ile; hem tatlı su
kaplumbağası hakkında bilgi toplamak hem de
ülkemizde tanınıp yayılmasına rehber oluşturması
amaçlamıştır.
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Prof. Dr. İsmet Baran ile Özel Söyleşi

BELGELER İLE SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTELERİNİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Yönetim
Kurulu olarak ülkemizde Su Ürünleri
Fakültelerinin kurulmasına öncülük eden sayın
Prof. Dr. İsmet Baran'ı evinde ziyaret ederek bu
mesleğin ortaya çıkışı ve bu eğitim kurumlarının
kuruluş gerekçelerini konuştuk. Aşağıda bu
söyleşiyi okuyabilirsiniz.

mız, diyaloğumuz beni Veteriner Fakültesi'ne
yönlendirdi. Ve sonuçta da oraya girmiş oldum.
Veteriner Fakültesinin 4. sınıfında iken staj yapma
durumu söz konusu oldu. Ben de stajımı DSİ de
Balıkçılık Bölümü'nde yaptım. O anda Türkiye'de
yeni göletler ve sulama barajları yapılıyordu. Bu
arada su potansiyelinin değerlen-dirilmesi için de
bir proje yapılmıştı. Acaba burada hangi balıklar
yetiştirilebilir? Suyun fiziksel, kimyasal özellikleri
nedir diye bir Balıkçılık Şube Müdürlüğü
kurulmuş. Ve bu müdürlüğün başında olan kişi de
Veteriner Hekimdi. Onunla bir tanışıklık oldu ve
ben orada 3 ay staj yaptım.Bu stajla birlikte ilk kez
su ürünlerine ve balıkçılığa bir meylim oldu ve

Meriç Albay: Sayın Hocam merhaba. Bizi
kabul ettiğiniz için öncellikle çok teşekkür ederim.
İsmet Baran: Merhabalar.
Meriç Albay: Hem hocamız, hem de büyüğümüz
olarak sizinle olmaktan çok mutluyuz. Şimdiye
kadar bize verdiğiniz vizyon, birikim,
katkılar birçok arkadaşımız tarafından
büyük bir mutlulukla anılıyor.
İsterseniz sizin su ürünleri ile ilk
tanışıklığınızın nasıl olduğunu yine
sizin ağzınızdan dinleyelim.
İsmet Baran: Elbette, ben lisans
eğitimimi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yaptım. O dönemlerde A.Ü. Veteriner Fakültesi'ne girişim
biraz tesadüfi oldu. Gençlik yıllarımda
voleybol oynuyordum. Ve Şekerhilal
genç takımında da iyi bir oyuncuydum.
A takımının bütün oyuncuları neredeyse Veteriner Fakültesi öğrencilerinden
oluşuyordu. Onlarla olan arkadaşlığı-

63

Sayı: 35/42 Eylül 2010
BELGELER İLE SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTELERİNİN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

ve ilerde fakülteyi bitirdiğim zaman bu konuda
çalışabilirim diye bir fikir o yıllarda oluştu.
Fakülteyi bitirdikten sonra Konya Harasında ilk
Veteriner Hekim olarak 6 ay görev aldım. Bu
dönemde Veteriner Fakültesinde Su Ürünleri –
Balıkçılık Kürsüsünün kurulması, hatta Balıkçılık
ve Hastalıkları kürsüsünün kurulması çabaları
olduğunu duydum. Ayrıca 1416 sayılı yasa
Cumhuriyetin İlkelerinde öğretim üyesi
yetiştirmek amacıyla yurtdışına doktora yapmak
üzere öğrenci gönderimi ile ilgili bir kanun
olduğunu öğrendim. Bu kanun uyarınca Balıkçılık
konusunda doktora yapmak üzere öğrenci
gönderilmesine karar verildiğini öğrenince MEB
nın açmış olduğu sınava girdim. Sınavı kazandım.
İstediğimiz ülkeyi seçme hakkımız vardı. Doktora
yapmak üzere Türkiye'ye yakınlığı, o dönemde
Almanya'nın Türkiye'den giden işçilerle yoğun bir
iletişim söz konusu olması nedeniyle tercihim
Almanya oldu ve Almanya da doktora yapmak
üzere 1416 sayılı yasayla gönderilmiş oldum.
Bütün üniversitelere yazı yazdım. Sonuçta Münich
Üniversitesi'nden bana cevap geldi. Üniversitemizde Balıkçılık Araştırma Enstitüsünde
Doktoranızı yapabilirsiniz diye. Ben de Münich
Üniversitesine giderek orada gerçekten çok değerli
bir hoca Allah gani gani rahmet eylesin diyeceğim
Prof. Mickmam'la tanıştım ve doktoraya başlamış
oldum. Su ürünlerine başlangıcım bu şekilde oldu.
Meriç Albay : Hocam o yılarda Balıkçıkla ilgili
Su Ürünleri ile ilgili çalışan sayısı herhalde çok
azdı değil mi? Hele doktoralı insan sayısı çok
kısıtlı olmalı?
İsmet Baran : Türkiye'de zaten o dönemlerde
balıkçılığın emekleme safhasında olduğunu
söyleyebiliriz. Benim doktoraya başlamamla
birlikte tabii bu konuda Türkiye de neler yapılıyor
ve bu yapılanların üzerine nasıl bir çalışma ilave
edilebilir gibi arayışlarım oldu. Ve sonuçta baktım
ki Türkiye de Cumhuriyetin kuruluş yıllarından
sonra ilk kez sadece iç sulardaki balıkların

tanınması, sistematikteki yerlerini tespit etmek
amacıyla çalışmalar yapılıyordu. Bu dönem aynı
zamanda Federal Almanya da Yahudi kökenli
öğretim üyelerinin Türkiye'ye davet edilmesi
dönemine rastlar. O dönemde ülkemize gelen ve
sonradan ülkemize hayran kalan ve burada uzun
yıllar hizmet veren Kurt Kossvig, Baltalimanı'nda
şu anda İstanbul Üniversitesi'nin misafirhanesi ve
sosyal tesisi olarak kullanılan yerde ülkemizin ilk
Hidrobiyoloji Enstitüsünü kurmuştu. Bu enstitü
de de hangi suda hangi balıklarımız var, ve bunarın
sistematikteki yerlerinin belirlenmesi gibi
çalışmaları kapsıyordu.
Türkiye'deki tablo buydu. Yani sadece mevcut
olanın avlanması ve avlanan bu balıkların yerli
tüketime sunulması gibi bir durum vardı. Bu arada
kamu kuruluşu olarak Marshall yardımıyla
Türkiye'ye balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla
verilen Arar, Bulur, Gezer, Görür gibi gemiler
mevcuttu. Bunlar 1950'li yıllarda Türkiye'ye
verilmiş eski teknelerdi. Aslında balıkçılık konusu
daha çok et konusu üzerinde yoğunlaşan bir kamu
kuruluşu Et Balık Kurumu içersinde bir şube
müdürlüğü olarak yürütülüyor idi. Burada da
dediğim gibi doğal potansiyelin değerlendirilmesinin ötesinde yapılan bir işlem yoktu. Ve de bu
konuda çalışan uzmanlaşmış kimse de yoktu.
Meriç Albay : Hocam demek ki o zaman sektör
de yoktu. Kültür balıkçılığının gelişmesine şöyle
bir bakarsanız herhalde sektör diyeceğimiz bir
oluşumda herhalde emeklemeye başlamıştı. Yoksa
Su Ürünleri Sektörü 60'lı 70'li yıllarda hiç mi
yoktu?
İsmet Baran : Evet 60'larda – 70'lerde sektör
yoktu. Sadece doğal sulardan balıkların avlanması
işlerini yürüten kooperatifler vardı. Avcılığa
yönelik ve o işleri yürüten de Ticaret Bakanlığı'nda
yine bir şube vardı. Yani oldukça dağınık
birbirlerinden kopuk uzmanlaşmamış elamanların
elinde yürütülen ve sonuçta bilinçsizce yürütülen
ve gerçek potansiyelin değerlendirilmesine imkan
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vermeyen bir yapı vardı. Tabii yurtdışından
gelişimle birlikte ben de “Türkiye'de bu dağınıklık
nasıl toparlanabilir? “ düşüncesine sevk edilmeme
neden oldu. Dağınık bir Biyologlar grubu, bir
Ziraatçılar grubu, bir Veterinerler grubu, bir Ticaret
eğitimi yapmış ama bu konuda son derece birikimi
olmayan uzmanlaşmamış elemanlarla yürütülen
bir tablo vardı. Bunun ıslah edilmesi ve disipline
edilerek Türkiye'deki bu dağınıklığın giderilmesi
gibi bir arayışın içerisine girmiştik o zamanlar.
Bazen de tabii tablo Türkiye'de sıkıntılara neden
oluyordu. Biliyorsunuz her türlü taasup bence
ilkelliğin özüdür. Ama mesleki taasup bence
bunların en kötüsüdür. Bu işlerle uğraşan Biyolog,
Veteriner, Ziraatçı, Ticaretteki grupların birbirleri
ile mücadelesi dışında zaten çalışmalara da fırsat
kalmıyordu.
Meriç Albay : Sayın hocam, sanıyorum o
zamanlar kültür balıkçılığı ile ilgili ilk faaliyetler
iç sularda başladı. Ama bunun bir deneysel
aşamaları oldu mu? İlk çalışmalar nelerdir?
İsmet Baran : Abant'ta kendine özgü bir
alabalık vardı; Salmo trutta abanticus. Bu alandaki
balık potansiyelini daha da arttırmak, olta
balıkçılığını geliştirmek, neslini idame ettirmek
amaçlarına yönelik olarak Bolu İl Özel İdaresi'nin
İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma
Enstitüsü'nden yardım alarak sadece bir haçeri
sistemi yani bir kuluçka evi kurulmuştu.
Sanıyorum rahmetli Fethi AKŞİRAY da buna
öncülük etmişti. Bolu da Haçeri sistemi (kuluçka
evi) ilk kez kurulmuştu. Oradan anaçlar alınarak
yumurtalar döllenip çıkan yavrular belli büyüklüğe geldikten sonra tekrar göle atılmak suretiyle
balık populasyonunun arttırılmasını amaçlayan bir
olaydı. Ama bugünkü bizim anladığımız kültür
balıkçılığı kavramı Türkiye de yoktu ve bu da
benimle başladı diyebilirim.
Meriç Albay : Hocam aslında konuyu ben de
oraya getirecektim. Biraz önce Almanya'dan
döndükten sonra bu dağınıklığı gördüğünüzü ve

bunun toparlanması gerektiğini söylemiştiniz.
Sanırım bunların en önemlisi de su ürünleri ile
ilgili çalışacak, bilgi üretecek fakültelerin
kurulmasını amaçlamanızdı değil mi? Bunu
yapılan yazışmalardan biliyoruz. Özellikle su
ürünleri camiasında çalışan, emek veren genç
meslektaşlarımızın bilmesi açısından bu
fakültelerin kuruluşunu sizden dinleyebilirmiyiz?
İsmet Baran : Çok güzel ona geleyim. Yalnız
tabi fakültelerden önce kamu kuruluşlarındaki
dağınıklığın giderilmesi için çok çabamız oldu.
Öncelikle 1380 sayılı yasanın çıkması için çok
çaba sarf ettik. Çünkü bu dağınıklık giderilsin, işler
uygulamada disipline edilsin diye kamuda bu işi
yürüten bir bakanlığa bağlı bir genel müdürlük
olsun diye bir Su Ürünleri Kanunu çıkması için
çok çabaladık. Sonuçta TBMM bir ihtisas
komisyonu oluşturuldu. Bu çabaların sonucunda
bu ihtisas komisyonunda ben Ankara Üniversitesi'ni temsilen katıldım. O zaman
öğretim
görevlisiydim sanıyorum. Bir de Hidrobiyoloji
Enstitüsünde Genel Sekreter olan Tarık Bey vardı.
Tarık Bey de İstanbul Üniversitesini temsilen
gelmişti. Bizim çabalarımızla orada yasa koyucu
1380 sayılı yasayı çıkardı. Ve sonuçta bu görev
Tarım Bakanlığına bağlı bir genel müdürlük
kurulması öngörüldü. 1380 sayılı yasa kamudaki
dağınıklığı gideren ilk adımdır. Ve sonuçta da
sizin söylediğiniz gibi bu yasayı uygulayacak
elemanlar yetişmediği için yasanın amaçladığı
başarı elde edilemedi. O zaman 800 tane su
ürünlerinde uzman yada lisans eğitimi yapmış
kişinin alımı öngörülüyordu. O kadrolar çok
çabuk dolduruldu ama içinde hiçbir tane Su
Ürünleri kökenli Su Ürünleri Lisansını görmüş
hiçbir eleman yoktu. İşte o zaman ben de böyle bir
hizmetin götürülebilmesi için mutlaka tam
anlamıyla Lisans eğitimini bu konuda Balıkçılık
–Su Ürünleri konusunda yapan bir eleman
yetiştirilmesi fikri doğdu. Bu eğitim “Dünyada
nasıl yapılıyor? “diye bir literatür arayışlarına
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girdim. Bayağı bir bilgi birikimim oldu. Sonuçta
ne Veteriner Fakültelerinin, ne de Ziraat
Fakültelerinin bu işi tutturamayacağı gerçeği
ortaya çıktı. Bunların hiçbirisinin olmadığı
ancak Balıkçılık ve Su Ürünleri eğitimini
tamamıyla alan bu konuda yetişen insanların
görev alabileceği bir yol izlemenin zorunlu
olduğunu anlamış oldum. Bu yönde de çaba sarf
etmeye başladım. Tabii benim akademik çalışma
aşamalarım bağlı olduğum Ankara Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Balıkçılık ve hastalıkları
kürsüsünde oldu. Ve 1979 yılında akademik
aşamalarımı tamamlayarak Prof. Oldum ve bu
arada 2 aylık bir süre geçti. O zamanlar dekanlık
görevleri seçimle idi. 1750 sayılı yasaya göre ve
Profesör olduktan sonra da fakültedeki hocalarımın istekleri doğrultusunda oylarıyla ben de
Veteriner Fakültesine Dekan olarak seçildim.
Meriç Albay : Çok genç yaşta değil mi?
İsmet Baran : Evet genç yaşta sayılır. Profesör
olduktan 2 ay sonra Dekanlık görevine getirilmiş
oldum. Bu, kendi bilim dalımda düşüncelerimi
gerçekleştirmem için bir şans oldu. Yani düşüncelerimi daha iyi uygulayabilecektim. Biliyorsunuz
makamlar genellikle hizmete imkan sağlayan en
güzel araçlardır. O yönüyle dekanlık görevi benim
düşündüğüm Su Ürünleri- Balıkçık konusunda
Lisans eğitimini gerçekleştirecek fakültelerin
kurulması için bir fırsatı yakalamama vesile oldu
diyebilirim. Bu arada sizlerin de bildiği gibi 12
Eylül ihtilali oldu.
Meriç Albay : O dönemdi değil mi ?
İsmet Baran : Evet. Dekan olduğum dönemdi.
Bu dönemde her şey altüst olmuştu. Yasama görevi
sadece komutanların bunduğu bir kurula verilmişti. Parlamento yoktu. Böylelikle bazı yasalar
süratle çıkarılıyordu. Bu süre bende bilimsel olarak
düşündüğüm ülkenin büyük ihtiyacı olduğuna
inandığım Su Ürünleri Fakültelerini kurmak için
çaba sarfetmeme ve yolda çabalarımın sonucunu
almaya yönelik gayretlerim oldu.

Meriç Albay : Hocam o konuyu biraz
detaylandırabilirmiyiz? Kuruluş kısmı bizim için
önemli çünkü. Nasıl başladı? Sanırım başta çeşitli
fakülteler olmak üzere çeşitli kurumlardan bir
kurul oluşturuldu ama biliyoruz ki Su Ürünleri
Fakültelerinin kurulması için en büyük katkı siz
yaptınız değil mi?
İsmet Baran : Şimdi tabii bazen şahıslarda
önemli olabiliyor. Eşim o zaman Türkiye Petrolleri
Genel Müdürlüğü'nde bir müdürlük görevini
yürütüyordu. Bu arada tesadüf Devlet Başkanı
Sayın Kenan EVREN'in kızı da eşimle birlikte aynı
bölümde çalışıyordu. Tabii bu çabaların bir
noktada gerçekleşmesi, isteklerin bir noktada
istediğim doğrultuda gerçekleşmesi kolay olmadı.
Ben bir rapor hazırladım. Düşüncelerimi; Türkiye
su ürünleri uygulamasının son derece perişan
olduğunu, bir eğitimin verilmediğini, tabii eğitim
kadrosu olmayan böyle geniş bir potansiyelin
değerlendirilmesinin mümkün olamayacağını
belirten bir rapor hazırladım. Ve bunu Sayın Devlet
Başkanımıza iletilmesini sağlayabilirmisin diye
eşime rica ettim. O da memnuniyetle ve zevkle
yaptı. Ülkemizin Su Ürünleri potansiyelini ve bu
arada neler yapılması gerektiği konusundaki
ifadelerimi çok detaylı bir şekilde rapor haline
getirdim. Bu raporda mutlaka üniversitelerimizde
ama nerede olursa olsun, potansiyeli olan İstanbul,
İzmir gibi yerlerde bir Su Ürünleri Fakültesinin,
Balıkçılık Fakültesinin kurulmasının elzem
olduğunu ifade eden raporum Sayın Devlet
Başkanına ulaştı. Ve bu arada üniversite yasasının
değişmesi söz konusu idi. Benim raporum Sayın
Devlet Başkanı tarafından bir eğitim konusu
olduğu için Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği kanalıyla ilgili komisyonlara, ihtisas
komisyonuna gönderildiğini öğrendim. O ihtisas
komisyonunda sanırım Sayın Doğramacı da görev
alıyor ve Su Ürünleri Fakültelerinin kurulmasına
Sayın Doğramacı da ilgi duyuyordu. Kendisi
benimle görüşmek istedi ve bu raporla ilgili detaylı
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nerede olabileceğini düşünmüştük. Ben tabii alt
yapısı itibariyle o zaman laboratuarlarından ve
diğer imkanlarından yararlanırım diye İstanbul
Üniversitesini; bir de tabii Remzi GELDİAY'ın
İzmir'de Ege Üniversitesi'nde kurmuş olduğu
Araştırma Enstitüsü vardı. Onun da alt yapısı fena
değildi. Orada da bu iş yürütülebilir diye
düşünmüştük. Yani iki fakültenin yeterli olacağını
düşünmüştük. Ama tabii Türkiye bu. Her zaman
her yerde olur. O komisyonda görev alan kişiler bu
yasaların çıkarılışında kendi yöresel imkanlarını
değerlendirmek, bulunmuş olduğu yada görev
aldığı yerlerde de “Eğer böyle bir potansiyel varsa,
oralara da kuralım” anlayışı ile dağınık bir yapı
ister istemez ortaya çıktı. O zamanlar hatırlıyorum;
MEB'de müsteşar görevini üstlenen bir Paşanın
Sürmeneli olması orada bir okul kurulmasına
yardımcı oldu. Yine aynı şekilde Eğirdir de de yine
askeri kökenli bir Paşanın görev aldığı komisyonun birinde Eğirdir'de bir yüksekokul kurulmasına neden oldu. Bu arada yeni kurulan Fırat
Üniversitesi'nde rahmetli oldu Sayın RektörProf.
Dr. Mustafa TEMİZEL'in “Elazığ'da da osun orada
barajlar var, yenileri yapılıyor” şeklindeki
düşüncesi de Fırat Üniversitesi'ne de bir Su
Üürnleri Yüksek Okulu kurulmasına katkı sağladı.
Meriç Albay : Böylece Su Ürünleri Yüksek
Okulu sayısı arttı.Yani çember genişledi!
İsmet Baran : Böylece çember büyüdü. Ama
her ne kadar istediğimiz dışında gelişmiş olsa da,
yine miktarı isteğimizin dışında fazla olsa da yine
de bir adım atılmış oldu. Böylelikle Türkiye'de Su
Ürünleri lisans eğitimini gerçekleştirecek olan Su
Ürünleri Yüksekokulları 2547 sayılı yasayla
birlikte kurulmuş oldu .
Meriç Albay: Evet. Sonra da fakülteye dönüşüm sağlandı. Asıl başarınız odur.
İsmet Baran : Tabii o şöyle oldu. İlk 2 yıl bir
kanun ya da prensip vardı . Ankara, İstanbul, İzmir
gibi gelişmiş üniversitelerdeki hiçbir öğretim
öğretim üyesi gelişmemiş üniversiteler dışında

bilgi vermek üzere Sayın Doğramacı'yı ziyaret
ettim. Bu arada daha önceden konuyla ilgili olan
kişilerle de temas ederek onları da bu işin içine
katıp, onların da imzasını alarak kendisine detaylı
bir bilgi verdim ve yeni üniversitelerde yada
mevcut olan üniversitelerde böyle bir fakültenin
kurulmasının ülkemiz yararına olacağını ifade
ettim. Kendisi 2547 sayılı üniversiteler yasasında
bunun yer alacağını söyledi. Sayın Doğramacı
bana kurulacak akademik birimin ilk etapta
fakülte olmasının mümkün olamayacağını söyledi.
Çünkü fakültelerde akademik personelin Doçent
ve Profesör seviyesinde olması gerektiğini ama;
yüksekokullarda ise buna ihtiyaç olmadığını yani
uzman olan kişilerin, doktorası olan öğretim
görevlilerinin yüksekokullarda rahatlıkla eğitimi
götürebileceklerini ifade etti. O nedenle
başlangıçta Yüksekokul kurulmasının uygun
olacağını belirtti. Ben de “Tabiî ki, nasıl uygun
görürseniz” dedim. Çünkü ilk atılacak adım
önemliydi. Su Ürünlerini konusunu işleyen, bu
konuda Lisans eğitim veren bir kuruluş olmasının
yeterli olacağını düşündüm. Daha sonra ileride bu
Yüksek Okulların gelişmesiyle, elemanların
yetişmesiyle fakülteye dönüşebileceğini ifade
ettim. Ve böylelikle 2547 sayılı yasayla birlikte Su
Ürünleri Yüksek Okulları kurulmuş oldu. Yalnız
burada bir şeyi de belirtmek isterim. Eğitimin
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atamaları yapılmıyordu. Ben Ankara Üniversitesi'nde görev yapıyordum ve dekanlık görevini
üstlenmiştim. Tabii benim İstanbul'a gelişim bu
nedenle ertelendi. Yaklaşık 1-2 yıl gibi bir süre
ertelemek mecburiyetinde kaldım. Yüksek
Okul'un açılışı da gecikti. Ama ben gelmeden 6 ay 1 sene önce öğrenci alındı ve İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Yüksekokulu faaliyete geçti. Ama tabii
elemanlarının hazır olması nedeniyle ilk Ege
Üniversitesi'nde eğitime başlandı. Daha sonra
İstanbul Üniversitesi'nde başlanmış oldu. Ben de
İstanbul Üniversitesi'ne Ankara Üniversitesi'nden
naklimi yaptırdım ve geldim. Geldim ama tabii
öğrenci alınmış fakat yönetmelikler tam anlamıyla
istediğimiz gibi çıkmamış, okutulması gerekli
dersler istediğimiz şekilde yönetmeliğe girmemiş,
bir dağınıklık söz konusuydu. Hatta, öğrenci var,
eğitim yapılıyor ve bu öğrenciler hangi ünvanla
mezun olacak o dahi belli değildi. Bu durumda biz
İstanbul Üniversitesi'nde yoğun bir çaba sarf
ederek evvela mevcut olan yönetmeliği değiştirdik. Böylelikle o zamanlar Yüksek Okullarda tek
bir bölüm vardı. Mecburi olarak tek bir bölüm
içerisinde bugün mevcut olan bölümleri Anabilim
Dalı olarak kurduk ve bunların ilgili bilim dallarını
oluşturduk. Çok iyi bir yönetmelik hazırlamış
olduk ve bu yönetmelikle birlikte yüksek öğretim
kuruluna bizim yetiştireceğimiz öğrencilerin
mutlak surette bir mühendislik temeline dayanması gerektiğini, bu nedenle yönetmeliğimizde
mühendislerin alması gereken asgari mühendislik
derslerini koyduğumuzu ifade ederek mezun
olacak öğrencilerimizin Su Ürünleri Mühendisi
ünvanıyla mezun olması gerektiğini bir raporla
bildirdim. Bu yönetmelik değişikliğiyle birlikte ve
YÖK de bizim bu görüşümüzü benimseyerek
öğrencilerimizin Su Ürünleri Mühendisi ünvanına
sahip olarak mezun olmalarına onay vermiş oldu.
Böylelikle ilk mezunlarımız Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezun olmuş oldular. Bizi takip
eden diğer Yüksek Okullarda yönetmeliklerinde

değişiklik yaparak onlar da öğrencilerinin Mühendis ünvanı ile mezun olmalarını sağlamış oldular .
Meriç Albay : Hocam bu emeğiniz rakamlara
baktığımız zaman aslında amacına ulaşmış gibi
gözüküyor. 1980'lerin ortalarında 2000-3000 ton
olan kültür balıkçılığı üretimi, şu anda 160-170 bin
tona ulaştı. Türkiye'de bu seviyede ve bu hızda
artan bir sektör yok. Üretime bu Yüksek Okul ve
fakültelerden mezun olan arkadaşlarımız büyük
katkı sağladılar. Yine de hala potansiyelimizi tam
olarak kullanabiliyor muyuz diye size sormak
isterim? Su kaynaklarımızı düşündüğümüz zaman
o sizin 1980'lerin başında hayal ettiğimiz başarıya
ulaşabildik mi?
İsmet Baran : Maalesef ulaştık diyemeyiz. İlk
defa daha Beykoz'da iken henüz fakülte
olmamıştık Yüksek Okul idik. İlk kez Gökkuşağı
alabalıklarının denizde yetiştirilebileceğini
doktora tezi kapsamında İstanbul Boğazı'nda
yapmış olduğumuz bir TÜBİTAK Projesi ile
başardık. Bu mükemmel bir çalışmadır. Bunun
amacı şuydu: Yavru döneminin belli bir süresini
tatlı suda geçirdikten sonra esas büyüme sürecini;
bizim alabalıkların yetiştirilebileceği ekolojik
özelliklere sahip olan Karadeniz ve Boğaz'da
bunların üretiminin gerçekleştirilebileceği ile
büyük bir potansiyeli değerlendirebileceğimizi
amaçlamıştır. Türkiye'de bu ilk çalışmadır ve
başarılı olmuştur. Bugün bütün balıkçıların
Karadeniz Somonu diye sattıkları balık aslında
Gökkuşağı alabalığıdır.
Şimdi aslında tatlı sular son derece kıymetli ve
gelecekte de bu böyle olacak. Yani tatlı suyu biz her
şeyden önce insanın ihtiyacına yönelik olarak
değerlendiriyoruz. Çünkü son derece kıymetli.
Türkiye de tatlı sular bakımından çok zengin
sayılmaz, zaman içersinde bunu göreceğiz. Bugün
nüfus 72 milyon, yarın 80-90 milyon dediğimiz
zaman buna olan ihtiyacımız daha da artacak.Bu
nedenle tatlı suları balık üretimi amacı ile kullanır-
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ken çok iyi hesaplamalıyız ve çok iyi düşünmemiz
lazım. Yani biz tatlı suyu; özellikle alabalıklar için
söylüyorum, çünkü alabalığın yetiştirildiği suyun
niteliği içilebilir niteliğe sahip mükemmel bir
kalitedeki birinci sınıf sulardır. Böyle bir suyu siz
sadece balık üretimine tahsis ederseniz yazık
edersiniz. Çünkü esas obje insan. İnsanın
hizmetine, insanın ihtiyaçlarına sevk edeceğiniz
suyu siz sadece balık üretimine sevk ediyorsanız
yanlış yanlış olursunuz.
Meriç Albay : Ayrıca zaten sınırlı bir kaynak
İsmet Baran : Zaten israf ediyorsunuz
demektir. O nedenle sadece bu yönü ile değerlendirirsek, yani kültür balıkçılığının ilk aşamasında
gerçekleştirdiğimiz alabalık üretiminde tatlı
sulardaki işletmeleri ben israf olarak görüyorum.
Bunun sadece ve sadece haçeri sistemleri tatlı
sularda ve belli bir büyüklüğe kadar 30-40 grama
kadar büyütülmesi, yavru dönemi tatlı sularda ama
gelişmesinin mutlaka ve mutlaka denizlerde
olması özellikle Karadeniz ve Marmara Denizi'nde olması gerekir. Bunu akıllı bir projeyle Ege
Denizi'nde de uygulayabilirsiniz. Çünkü Ege
Denizinin su sıcaklığının arttığı dönemlerde
üretimi durdurmanız mümkün. Sizin tatlı sularda 1
yılda elde edeceğiniz bir ağırlığa denizlerde 3 ayda
ulaşabiliyorsunuz. O nedenle de denizlerin su
sıcaklığının düşmüş olduğu o dönemlerde balık
üretimine tahsis ettiğiniz zaman korkunç bir üretim
potansiyeliniz var demektir. Benim yaptığım şöyle
sadece global, bunu bir sempozyumda da söz
konusu etmiştim; sadece ve sadece Karadeniz'de
üreteceğimiz Alabalığın tonaj olarak 100 bin- 150
bin arasında olacağını hesaplamıştım. Yani tabii bu
üç aşağı beş yukarı daha artabilir de azalabilir de.
Ama düşünün bu söylediğimiz sadece bir kalemde.
Sizin söylediğiniz gibi Çipura, Levrek gibi deniz
ürünlerinin üretimi de patlamaya neden oldu. Yani
Türkiye'de benim hedeflediğim, düşündüğüm 400
- 500 bin ton balık üretimin sadece kültür
balıkçılığından elde etmemek için hiçbir neden

yok. Yani bizim şuan tüm denizlerimizden elde
ettiğimiz üretimin hemen hemen tamamını kültür
balıkçılığından elde etmemiz mümkün.
Meriç Albay : Bu tabi büyük bir sektör demek
İsmet Baran : Korkunç büyük. Aynen öyle ve
hem tabi fakültelerimizden mezun olan insanların
teknik gücünün buna seferber olup katkı
sağlayacağı bir sektör demek. Artı tabi birde bunun
halkımızın kapitalinin değerlendirilip de ihracata
yönelik, iç tüketime yönelik, turizme yönelik böyle
bir potansiyelin değerlendirilmesinin Türkiye'ye
korkunç bir katkı, girdi sağlaması demektir. Bunun
değerlendirilmemesi için hiçbir neden yok. İnşallah fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimiz
mutlaka bunu gerçekleştireceklerdir. Yalnız burada
dikkat edilmesi gereken son derece önemli bir
konu var. Üretim dediğimiz zaman
Çevre
sorunları da beraberinde gelir. İşte hem siz öğretim
üyelerimize, hem uygulamada yer alan Su Ürünleri
Mühendislerimize düşen görev bu. Çevreyi
koruyarak üretim yapmak.
Meriç Albay : Çevreye saygılı bir üretim.
İsmet Baran : Çevreye saygılı ve zarar vermeden bir yönetimin gerçekleştirilmesi lazım. Ama
tahrip ederek mevcudu tüketerek bir üretime
yönelirseniz her şey ters tepecektir.
Meriç Albay : Bastığımız dalı kesmiş olacağız.
İsmet Baran : Aynen öyle . Nasıl ki hayat sularda başladıysa mutlaka ki sularda son bulacaktır.
Bunun için suları korumak mecburiyetindeyiz.
Meriç Albay : Çok doğru. Hocam bu noktada
biraz da mühendis meslektaşlarımızın sorunlarını
sizinle konuşmak isterim. Sizde biliyorsunuz. Sanki
Su Ürünleri Fakülteleri ve Balıkçılık Tekno-lojisi
Mühendisleri isminden mi kaynaklanıyor
bilemeyiz ama buradan mezun olan arkadaşlar
sadece balık üretirler su ile ilgili başka alanlarda
çalışamazlar gibi algılanan bir imaj var. Biraz
önce dediğiniz gibi su canlıların yaşadığı bir çevre.
Oysa başta Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde
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başta Genel Müdürlükler olmak üzere su ile ilgili
birçok birim olmasına rağmen bu birimlerde
çalışan Su Ürünleri Mühendisi sayısı hemen
hemen yok denecek kadar azdır. Sanki istihdamda
mezunlarımız biraz görmezden geliniyor. Bu acaba
fakültelerin isminden mi kaynaklanıyor, yoksa bir
mesleki taasub mu var ? Bakanlığa bağlı Genel
Müdürlükleri ziyaret edip ders programlarımızı
dahi vermemize rağmen bunu bir türlü kıramadık.
Biz birçok yerde mezunlarımızın istihdam
edilmediğini görüyoruz. Göllerin korunması,
denizlerin korunması, yönetimi, biyolojik zenginliği, su kaliteleri vs konularında meslektaşlarımız
lisans eğitimleri süresince bir çok ders alırlar. Ve
bu dersler ülkemizdeki diğer fakültelerde yoktur.
Acaba fakültelerin özellikle bakanlıklara bağlı
ilgili birimlerde daha doğru çok sayıda temsil
edilmesi için fakültelerin ismini mi değiştirmek
lazım? Yada yeni bir oluşuma mı gitmek gerekir?
Bu konuda ne düşünürsünüz ?
İsmet Baran : Aslında su ürünleri kelimesi
yanlış. Bunu biz başlangıçta fakültenin kurulması
için vermiş olduğumuz çabada bir noktada Ziraat
Fakültesi kökenli olan arkadaşlarımızın ısrarı
nedeniyle böyle olmasına peki dedik. Aslında
yanlış. Su ürünleri bir sonuçtur. Yani esas obje
balıktır. Yani ister tatlı sularda olsun, ister
denizlerde olsun esas obje balıktır. Yani bunun
planktonunda tutunda gıda zincirini ele alın, her
şey denizde balığa hizmet eder. Esas obje balıktır.
O itibariyle bizim fakültelerimizin isminin mutlak
suretle “Deniz Birimleri ve Balıkçılık Fakültesi”
şeklinde düzeltilmesi lazım. Doğrusu bu. Deniz
Bilimleri biliyorsunuz geniş bir kavram ve bunun
içersine her şeyi sokabilirsiniz. Deniz ve Balıkçılık
bunlar birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Bu
nedenle denizlerdeki çevre sorunu için su ürünleri
şu anda ne yazık ki Balıkçılık Bilimleri Mühendisi
diyelim biz buna Balıkçılık Mühendisi mutlak
surette olması gerekir. Onsuz olmaz, onsuz çevre
olmaz esas objeyle ilgilenen onlar. Balığın çevresi

ile ilişkisi esastır. Eee bu konudaki birikimi olan
kim? Deniz ve Balıkçılık Bilimleri Mühendisi.
Bunun da ismini bu şekilde koymak lazım. Yanlışı
da düzeltmekte yarar var. Belki de bu yanlıştan
kaynaklanan yani ön yargılar da mevcut olabilir.
Meriç Albay : İstismarlar olabilir.
İsmet Baran : İstismarlar, sıkıntılar olabilir. Ve
karşılığını dünyada hiçbir ülkede göremezsiniz.
Yok öyle bir şey. Su ürünleri diye yok öyle bir kavram. Yani zamanında ben çok ısrar ettim ama
arkadaşların ısrarı ile yalnız kaldım. Ama önemli
olan fakültenin kurulması olduğu için evet demek
zorunda kaldık. Ama çok güzel bir noktaya temas
ettiniz. Mutlaka fakültelerin adının Su Ürünleri
Fakültesi olmaktan çıkarıp mutlak Deniz ve
Balıkçılık Bilimleri Fakültesi haline getirilmesi, bu
yanlışın düzeltilmesi ve mezun olan arkadaşlarımıza Deniz ve Balıkçılık Bilimleri Mühendisi
ünvanının verilmesi gerekmektedir. Ve böylelikle
sizin söylediğiniz bu kavram özellikle çevreyle
olan ilişkilerde ve eğitimi de zaten ona göre
geliştirip daha akıllıca bir yön vermek lazım.
Eğitim programında olmayan bazı şeyler var. Çağa
uymak lazım. Bugün çevre konusu dünyanın bir
numaralı konusudur.
Meriç Albay : Hocam söyleşimizin yavaş yavaş
sonuna geliyoruz . Biz de Su Ürünleri Mühendisleri
Derneği olarak örgütlenmeyi, özellikle
meslektaşlarımızla bir arada olma bilincini
geliştirmeye çalışıyoruz. Mesleğimizi biraz daha
yukarı taşımaya çalışıyoruz. Bu anlamda bize
tavsiyeleriniz var mı?
İsmet Baran : Tabii olacak. Benim hayalim,
bunu söylerken gerçekten yaşarken bunu görmek
istiyorum. Bu fakültelerin kurulmasına neden
oldum. Bu bir tevazu değil bunu söylemekten de
onur duyuyorum. Bu mesleğin kurulmasına
neden oldum. Yani ülkemizde olmayan bir fakülte
ve olmayan bir mesleğin kurulmasını sağladım.
Ve hayatımı bu konuya verdim. Ve benim
kurduğum bu fakültelerde yan dalların dışında
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tamamıyla açık söylüyorum. zamanı dolmuştur.
Ziraat, Veteriner, Biyolog kökenli kişilerin idari
görevlerde artık yetkili olmamaları gerekir. Çünkü
bu fakülteler artık mezunlarını vermiştir. Doçentler,
Profesörler yetişmiştir. Yani malın sahibi ortaya
çıkmıştır. Ve bunlar bundan sonra yapılacakları en
iyi şekilde yapacak insanlardır. Benden daha iyisini
yapacaklardır. Benim düşünmediğim şeyleri onlar
düşüneceklerdir. Çünkü ben olayı bir yönü ile
görmüşümdür, onlar bir bütün olarak görüyorlar.
Yani ben balıkçılık Bilimlerinin köken itibarı ile bir
yönünü görüyorum . Ama bugün Su Ürünleri
Fakültelerinde tahsil yapan ve lisans eğitimini alan
arkadaşlarımız konuyu tüm yönü ile birlikte
görüyorlar. Onların bakış açısı daha başka. Onlar
daha isabetli, daha öngörülü, daha mükemmel
karar verebilirler. Bu itibarla bu akademik
kurullarda mutlaka ve mutlaka bu fakülteden
mezun olan kişilerin yetkili kılınması; Dekanlık gibi
akademik görevlerde bulunması, yani malın
sahibinin esas yerinde ve konumunda olması
gerekir ki geleceğe daha emin adımlarla ilerleyelim,
bakabilelim.
Artı birde bunun uygulama süreci var. Bugün
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda kamunun yetkili
konumunda çalışan uygulayıcı kişilerinde mutlak
surette Su Ürünleri Mühendisi olması gerekir. Yan
dalda olan ve birikimleri sadece belli bir konuya
yönelik olan insanlarla bu mükemmel potansiyeli
değerlendirmek mümkün değildir. Türkiye su
kaynakları itibariyle yani baktığımız zaman çok
zengin değil. Ama mevcudu değerlendirdiği zaman
mükemmel bir geleceği yakalaması mümkündür.
Ama biz bu mevcudu henüz değerlendiremiyoruz.
Ne iç sularda, ne de denizlerde. Bir misal olarak
verdiğim şeyi çok iyi düşünürseniz; Türkiye'nin
geleceğini ama bir noktaya dikkat ederek çevreye
saygılı ve çevre bilincini oluşturarak çok şeyi elde
etmek mümkün olabilir diyorum.
Erkan Aras : Hocam ne kadar doğru yaptığımız
şundan belli; Avrupa Birliği'ne ihrac edebildiğimiz
hayvansal tek ürün balıktır. Ne kadar doğru bir şey
yapıldığı buradan belli.

İsmet Baran : Evet öyle. Konuyu şu şekilde
değerlendirelim Beslenme uzmanlarının hergün
televizyonlarda, radyolarda, sempozyumlarda
konuştukları yerlerde insan beslenmesi ile ilgili ana
gıda balıktır.
Meriç Albay : Kesinlikle
İsmet Baran : En sağlıklı, en mükemmel gıda
balık. Hayvansal protein anlamında en kıymetli ürün
ile siz meşgulsünüz. Bu parasal katkısı dışında bir de
insan beslenmesi açısından da oldukça önemli.
Meriç Albay : Hocam bizi kabul ettiğiniz için
bütün camiamız adına size çok teşekkür ederiz. Her
zaman sizin fikirlerinize ihtiyacımız var. Bizim için
her zaman bir ışıksınız. Sizin söylemek istediğiniz
başka bir şey var mı? Özellikle bize verdiğiniz her
tavsiye, bize gelecek, bir ufuk oluyor. Gerçekten
bunlardan çok faydalanıyoruz. Ben ve SÜMDER
yönetim kurulu arkadaşlarımız Erkan Aras ve
Mehmet Özgen ile birlikte buraya geldik. Diğer
arkadaşlarımızın da selamlarını getirdik. Size bu
mesleğe yapmış olduğunuz katkılarınız için tekrar
tekrar teşekkür ederiz.
İsmet Baran : Ben teşekkür ederim. Çok mutlu
oldum. Şeref verdiniz. İlk öğrencilerimsiniz. Aynı
zamanda ilk profesör olarak görev aldın. daha
mükemmel, senin için daha faydalı ve daha yararlı
makamlara gelirsin. Sizinle iftihar ediyorum, gurur
duyuyorum. Hem özel sektör, hem de kamu
sektöründe yapmış olduğunuz çalışmaları uzaktan da
olsa takip ediyorum ve biliyorum. Kıvanç duyuyorum. Sizlerin katkılarıyla ve gelecek kuşakların bu
konuda eğitim gören kuşakların katkılarıyla
ülkemizin su potansiyelinin mükemmel bir şekilde
değerlendirileceğini, hem parasal yönüyle, hem de
insan beslenmesi bakımından en üst düzeye
geleceğine inanıyorum. Bu da bizim en büyük
mutluluğumuz olacak. Ben size teşekkür ederim.
Çalışmalarınızın mükemmel olmasını, başarılı
olması, ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.
Meriç Albay : Çok teşekkür ederiz.
Erkan Aras : Çok teşekkür ederiz.
Mehmet Özgen : Çok teşekkür ederiz.
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BELGELER
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yorgunluğu giderip konsantrasyon yeteneğini
artırmaktadır. Aynı şekilde Omega-3, özellikle
hamilelik dönemi ve bebeklik döneminin
başlarında, beyin ve sinirlerin uygun şekilde
gelişimi için oldukça önemlidir. Bol balık yiyen
hamilelerde erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek
doğurma riski azalmakta ve bebeklerin görme
özelliği gelişmektedir.
Alışveriş sırasında balık ne zaman
alınmalıdır?
Alışveriş sırasında dikkat edilecek en önemli
nokta balığın en son alınmasıdır. Eğer balık
alışveriş aşamasının ilk anında alınırsa daha çabuk
bozulacaktır. Özellikle bu problem sıcak günlerde
ve iç organları temizlenmemiş balıklarda daha
önemlidir. Balıklara buz uygulanması, soğutma
özelliği olan torbalarda taşınması bozulma süresini
biraz daha uzatmış olacaktır.

Balığın tazeliği nasıl anlaşılır?:
Balıkta deniz kokusu denilen yosun kokusunun hissedilmesi, gözbebeklerinin dışarı doğru
bombemsi oluşumu, solungaçlarının kırmızılığı,
genellikle ağzının kapalılığı, derisinin parlak ve
kurumamış olması, et renginin homojenliği,
pullarının sıkılığı, et dokusunun sertliği (parmakla
bastırıldığında direnç göstermesi ve eski halini
alması), karın kısmında şişkinlik bulunmaması,
(gaz oluşumunun olmaması), kılçıkların etten zor
ayrılması, midenin etrafını çevreleyen periton
zarın dağılmamış olması durumunda bu balık-lar
çoğunlukla taze balık olarak adlandırılır.
Haftada ne kadar balık tüketilmelidir?
Genel ve beyinsel gelişim açısından 7'nci aydan
itibaren çocukların haftada iki gün mutlaka balık
tüketmeleri sağlanmalıdır. Yetişkinlerde de haftada
iki porsiyon balık yemeleri önemlidir. Özellikle
çocuk bekleyen hamile bayanların kılıç, köpek
balığı, orkinos gibi büyük balıkları haftada 2-3
kezden fazla yememesi doğru bir yaklaşım
olacaktır.
Balık tüketiminin sağlık açısından yararları
nelerdir?
Balık yağında bulunan omega-3 yağ asitleri
kalp-damar hastalıklarının önlenmesinin yanı sıra
(Kandaki kolesterol, trigliserid ve kan basıncını
düşürerek, kalp sağlığını koruyucu etki gösterir)
vücudun enerji üretimine katkıda bulunarak,
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Balıkla yoğurt yenilir mi?
Halk arasında balıkla birlikte yoğurt yenildiğinde zehirlenme yaptığı görüşü oldukça hakimdir. Bu
söz balığın taze olduğu durumlar için geçerli
olmayıp, balığın tüketilemeyecek kadar bozuk
olduğu durumlarda geçerlidir. Balığın tazeliği
durumunda süt ürünleriyle tüketilmesinde hiç bir
sakınca bulunmamaktadır. Burada tüketilen balık
eğer tropik bir tür ise bunlardan zehirlenme riski
toksinlerden kaynaklandığı için oldukça tehlikelidir. Bu durum da ülkemiz için geçerli bir zehirlenme
vakası değildir. Burada balıkta en fazla görülen
zehirlenme riski bir biyojen amin olan histaminden
kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla balıkların
meydana getirdiği zehirlenmeler bu şekildedir.
Yoğurtta bulunan histaminin taze olmayan balıkla
birlikte alınması histamin artışına neden olacağı
için tavsiye edilmez. Burada önemli olan balığın
kalitesi yani tazelik derecesidir. Eğer balığınızın
tazeliğine güveniyorsanız balıkla birlikte, süt,
yoğurt veya peynir tüketmenizin herhangi bir
sakınca yoktur. Ancak bu besinlerden birisine özel
bir alerjik hassasiyeti olan kişiler için bu durum
farklı olmaktadır.
Balıkların muhafazasında dikkat edilecek
noktalar nelerdir?
Eğer balıklarda uzun süreli bir işlem yapılmayacaksa oda sıcaklığında uzun süreli tutulmamalı en kısa sürede temizlenip buzdolabına konulmalıdır.
Balıkların soğuk ve donuk şartlarda muhafaza süreleri ne kadardır?
Tam net bir sürenin söylenmesi uygun ol-masa
da balığın tazeliği, yağlılık durumu, türü, av
mevsimi, miktarı, ambalajlı olup olmaması vb
nedenlere bağlı olarak buzdolabının +4 ºC' lik
soğutucu bölümünde yaklaşık 3 gün, tek yıldızlı
buzdolaplarının buzluklarında yaklaşık 2 hafta, üç
yıldızlı buzdolaplarının -18 ºC'lık kısımlarında veya
bağımsız deep-freezelerde 3-6 ay, -25 ºC'nin altında
ise 6-9 ay depolanabilmektedir.

Balıklar nasıl dondurulmalı ve dondurulmuş balıklar nasıl çözündürülmelidir?
Balıklar dondurulmadan önce temizlenmesi
gerekir. Ancak dondurularak muhafaza edilecek
balıklar hamsi, sardalya gibi küçük balıklar ise bu
balıkların temizlenmesi sırasında iç organ ve
kanlarından balık etine kontaminasyon söz konusu
olabileceğinden bütün olarak ta dondurulmasında
sakınca yoktur. Burada önemli olan balıkların
hijyenik olarak temizlenmesidir. Dondurulacak
olan balıkların bir öğünde yenilebilecek şekilde
birkaç parçaya bölünerek dondurulması daha
uygundur.
Balıklar bu şekilde porsiyonlara bölünüp uygun
buzdolabı poşetlerine konularak depolanmalıdır.
Burada ambalajın üzerine balığın dondurulduğu
tarihi içeren bir etiket yapıştırılması ileriki
dönemlerde yararlı olacaktır. Bu ambalajlar ilk önce
buzdolabının soğutucu kısmında birkaç saat
soğutulduktan sonra derin dondurucuya alınmalıdır.
Dondurulmuş balıklar çözüleceği zaman,
buzdolabının soğutucu kısmına alınıp bir gece
bekletilmelidir.Sıcak havalarda dışarıda bekletmek
doğru bir uygulama olmamaktadır. Aynı şekilde
sıcak su içerisinde uzun süre balıkların çözündürme
amacı ile bekletilmesi doğru değildir. Çözündürme
işleminde asıl amaç hızlı ve balığın dokusuna zarar
vermeden yapılan çözündürme işlemidir.
Dondurulan balıklar çözündürüldükten sonra bir
daha dondurulmamalıdır.
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