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        Deðerli Su Ürünleri Sektörü çalýþanlarý,meslektaþlarým,

Su Ürünleri Mühendisleri Derneði(SÜMDER)'nin bir yayýný olan bu dergi çeþitli 

nedenler ile bir süre için yayýnlanamadý. Bu süre içerisinde su ürünleri 

sektörünün çeþitli kollarýnda hizmet veren okuyucularýmýzýn dergimizin bir an 

önce yayýnlanmasý için göstermiþ olduklarý teveccüh bize elinizdeki bu sayýnýn 

hazýrlanmasý için büyük cesaret verdi. Bunun için herkese teþekkür borçlu 

olduðumuzu belirtmek isterim. 

Su Ürünleri Mühendisleri Derneði olarak su ürünleri sektörüne bir dergi 

çýkararak hizmet etme isteðimizin en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu 

sektörün diðer alanlar ile karþýlaþtýrýlamayacak ölçüde baþ döndürücü hýzla 

geliþmesidir. Öyle ki; Balýk Avlama Ekipmanlarýnýn 20-25 yýl öncesi ile 

kýyaslanamayacak ölçüde ilerleme kaydetmesi, yaklaþýk on yýl öncesine kadar 

çok az þey bildiðimiz balýk iþleme ve endüstriyel ürün elde etme yolunda büyük 

yol kat edilmesi, yapay yolla içsu ve denizlerde bir çok balýk türünün 

yetiþtirilmesi gibi nedenler ile su ürünleri sektöründe olumlu yönde büyük bir 

deðiþim yaþanmaktadýr. Mevcut su potansiyeli düþünüldüðünde Su Ürünleri 

Sektöründe bir çok dünya markasý yaratmamýz sürpriz sayýlmamalýdýr. Fakat bu 

deðiþimlere ayak uydurmak, bilgiyi paylaþmak, belli alanlarda ortak akýl 

üreterek sinerji yaratmak ancak iletiþimin saðlýklý iþlemesi ile olanaklýdýr. Bu 

açýðý kapatmayý amaçlayarak tekrar yayýn hayatýna baþlayan Su Ürünleri 

Mühendisleri Derneði Dergisi sizin önerileriniz, eleþtirileriniz ve katkýlarýnýz 

ile daha ileriye gidecek ve her yeni sayýsý ile daha da büyüyecektir. Büyümenin 

saðlýklý olabilmesi için çok deðerli meslektaþlarýmýzýn, su ürünlerine gönül veren 

iþadamlarýnýn, iþçilerin, ve ara elemanlarýn yapýcý eleþtirileri her zaman göz 

önüne alýnacaktýr. Gelecek sayýda buluþmak dileði ile,

Saygýlarýmla,

                                                           Doç. Dr.  Meriç Albay

                                                             Su Ürünleri Mühendisleri Derneði

                                                                   Genel Baþkaný
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Doç. Dr. Meriç ALBAY
1966 Þavþat/Artvin doðumludur. Ý.Ü. Su 
Ürünleri Fakültesi'ni bitirdikten sonra bu 

fakültede Y. Lisans ve Doktora çalýþmalarýný 
yapmýþtýr. Þu anda ayný fakülte de öðretim 

üyesi olarak çalýþmakta  olup,evlidir.

 

 
,

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 
Mehmet ÖZGEN

1967 yýlýnda Gazipaþa/Antalya doðumlu 
olup, 1986 Bursa Ziraat Meslek Lisesi, 1990 

Ý.Ü. Su ürünleri Fakültesi, 1994 Ý.Ü. Fen 
Bilimleri Enstitüsü mezunudur. Halen 

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Su Ürünleri 
Hali Müdürlüðünde Su Ürünleri Mühendisi 

olarak çalýþmaktadýr.

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi 
Erkan ARAS

1969 Ýstanbul doðumlu olup, 1992 yýlýnda 
Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesinden mezun 
olmuþtur. Çeþitli dönemlerde alabalýk 

yetiþtiriciliði ve akvaryum balýðý yetiþtiriciliði 
yapmýþtýr. Halen  tekstil sektöründe 

faaliyet göstermektedir.

   

Yard. Doç. Dr. Taçnur BAYGAR
1969 Ankara doðumlu olup, 1993 

senesinde Ý.Ü. Su ürünleri Fakültesi'nden 
mezun olmuþtur. Halen ayný üniversitenin 
Ýþleme Teknolojisi ABD'de Öðretim üyesi 

olarak çalýþmaktadýr. Evlidir.

Doç. Dr.  Devrim MEMÝÞ
1966 K.Maraþ doðumlu olup, Trabzon 

Akçaabat nüfusuna kayýtlýdýr. 1988 yýlýnda Ý. 
Ü. Su Ürünleri Y.O.'ndan mezun olup,  2005 

yýlýnda Su Ürünleri Dalýnda Doçent 
olmuþtur.  Halen Ý.Ü.Su Ürünleri Fakültesi 

Yetiþtiricilik Bölümü'nde Öðretim Üyesi 
olarak görev yapmaktadýr.

                                                                            Su Ürünleri Mühendisi 
                                                                 Sami Türkmenli

1970 Kastamonu doðumlu olup, 1987 yýlýnda Ankara Laboratuar Meslek Lisesi'nden, 
1997 yýlýnda da Ý.Ü. Su ürünleri Fakültesi'nden mezun olmuþtur. 1987-2001 yýllarý arasýnda 
Tarým Bakanlýðý Ýl Kontrol Laboratuar Müdürlüðü'nde görev almýþtýr. 2001 yýlýndan itibaren

 Tarým Ýl Müdürlüðü'nde Su Ürünleri Mühendisi olarak çalþmaktadýr. Evli ve 2 çocuk babasýdýr.

Su Ürünleri Mühendisi 
Levent ÞEN

1972 Ordu doðumlu olup, 1994 yýllýnda 
Ý.Ü Su Ürünleri Fakültesi'nden  mezun 

olmuþtur. 1994 yýlýnda Akuadan Su ürünleri 
Ltd.Þti nin kurucu ortaðýdýr. 

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ 

YÖNETÝM KURULU
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  SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ'NÝN KURULUÞU,
 AMAÇLARI VE ETKÝNLÝKLERÝ

Su Ürünleri Mühendisleri Derneði 24 Aralýk 1991 yýlýnda Su ürünleri Mühendisi Haydar 
DULKADÝROÐLU baþkanlýðýnda Su Ürünleri Mühendisleri F. Saadet KARAKULAK, Ömer Cengiz 
ABDÝOÐLU, Adem ALTUNÖZ, Kamil Atacan YÜCELEN, F. Kerim BAYRAK, Melek AVLANMIÞ, 
Mehmet ALÝOÐLU ve Recep UYSAL tarafýndan aþaðýda belirtilen amaçlar doðrultusunda  
kurulmuþtur.

- Su Ürünleri Mühendislerini, mesleki bakýmdan teþkilatlandýrmak, bilgi ve teknoloji 
bakýmýndan geliþmelerini temin etmek.

- Dernek üyesi Su Ürünleri Mühendislerinin gerek kendi aralarýnda ve gerekse de diðer 
mesleki kuruluþlarla daimi irtibatlarýný temin ederek bilgi alýþveriþini devam ettirmek,

- Üye ve diðer ilgilileri Su ürünleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve uygulamalardan 
haberdar etmek, açýklayýcý ve aydýnlatýcý bilgi sahibi yapmak,

- Su ürünlerinin avlanmasýnda, iþlenmesinde, yetiþtirilmesinde, tüketiminde en verimli 
metotlarý araþtýrmak ve geliþtirmek,

- Su ürünlerinin tüketimi konusunda tüketiciyi aydýnlatmak ve teþvik etmek,
- Su ürünlerinin avlanmasý, üretilmesi, iþlenmesi, muhafazasý, nakliyesi ve pazarlamasý 

konusunda en uygun metotlarýn geliþtirilmesi için araþtýrmalar yapmak (Bunlar ve diðer konular için 
ilgili özel, tüzel ve resmi kuruluþlarla iþbirliði yapmak, koordineli çalýþmak, desteklemek, teþvik 
etmek.),

- Yurtiçi ve yurtdýþýndaki geliþmeleri (Avlama, iþleme, yetiþtirme, muhafaza, nakliye, 
pazarlama, tüketim vb) takip etmek ve bu yenilikleri üyelerine, üreticilere, tüketicilere ve 
pazarlayýcýlara intikal ettirerek verimli çalýþmalarýný saðlamak,

- Dernek üyelerinin, su ürünlerinin avlanmasý, iþlenmesi, üretimi, pazarlamasý ve tüketimi 
konularýndaki ferdi çalýþmalar veya tüzel müteþebbislerin faaliyetlerini irtibatlandýrmak veya 
koordine etmek suretiyle verimli hale getirmek için çalýþmalar yapmak,

- Üniversite, Enstitü gibi akademik kuruluþlarýn ve derneðin çalýþma ve araþtýrmalarý 
neticesinde tespit olunan ilmi verilerin muhtelif þekil ve vasýtalarla meslek erbabýna ulaþtýrmak, 
yaymak ve öðretmektir.

Derneðimizin yukarýda belirtilen amaçlarý gerçekleþtirmek için yapmýþ olduðu faaliyetlerden 
bazýlarý ise baþlýca þunlardýr;

- 20-21 Þubat 1992 Ýstanbul-Beyoðlu Rotary Kulübü'nün düzenlemiþ olduðu “Su Ürünleri 
Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Semineri” ne “Su Ürünlerinin Avlanmasýnda Su Ürünleri 
Mühendislerinin Yetki ve Sorumluluklarýnýn Ýþlerlik Kazandýrýlmasý” konusunda bir bildiri ile katýlým,

- 06 Haziran 1992 tarihinde “Türkiye Su ürünleri Mühendisleri ve Su Ürünlerinin Durumu” ile 
ilgili olarak basýn toplantýsý düzenlemek,

- 1998 yýlýnda “SÜMDER  (Su Ürünleri Mühendisleri Derneði Dergisi”ni yayýnlamýþ fakat 
maddi imkansýzlýklar nedeniyle 4. sayýdan itibaren yayýna bir süre ara vermek zorunda kalmýþtýr,

- 03-06 Haziran 1999 “Su ürünleri, Balýkçýlýk, Avcýlýk ve Teknolojileri Fuarý”na stand 
oluþturarak katýlým,

- 22-24 Eylül 1999 Ç.Ü. Su Ürünleri Fakültesi'nde düzenlenen X. Ulusal Su Ürünleri 
Sempozyumuna katýlým,

- Ekim 2000 ÝFAF Ýzmir  Uluslararasý Su Ürünleri Fuarý'na Stand oluþturarak katýlým,
- 11 Þubat 2001 tarihinde örgütlenme çalýþmalarý kapsamýnda Bodrum-Milas'ta toplantý 

yapmak,
- 25 Þubat 2001 tarihinde Güllük'te “Paraziter ve Bakteriyel Balýk Hastalýklarý ve Tedavi 

Yöntemleri” konulu seminer sunmak,
- 11-13 Ekim 2001 ÝFAF Ýzmir Uluslararasý Su Ürünleri Fuarý'na Stand oluþturarak katýlým,
- 19-21 Haziran 2003 ÝFAF Ýzmir Uluslar arasý Su ürünleri Fuarýna stand oluþturarak katýlým, 
- Mayýs 2004 Güllük'te Su ürünleri Ýþletmelerinde çalýþan Su Ürünleri Mühendisleri 

arasýnda dayanýþmayý saðlamak amacýyla toplantý düzenlemek, 
- Çeþitli tarihlerde farklý görsel ve yazýlý basýn ile röportajlarda bulunmak,
- Ayrýca Su Ürünleri Mühendisleri arasýnda dayanýþmayý, birlik ve beraberliði saðlamak 

 
SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SÜMDER

SU ÜRÜNLERÝ
MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

5



  SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ VE SORUNLARI

YÖK tarafýndan 1982 yýlýnda kurulan ve eðitime 1983 yýlýnda baþlayan Su Ürünleri 
Fakülteleri (eski adý ile Su ürünleri Yüksek Okulu) ilk mezunlarýný 1986-1987 yýllarýnda vermiþtir.  
Baþlangýçta Ege Üniversitesi, Fýrat Üniversitesi ve Ýstanbul Üniversitesi' nde kurulan bu fakülteler 
daha sonra ülke genelinde bir çok ilimizde açýlmýþtýr. Son on yýl süresince çeþitli üniversitelerin 
bünyelerine katýlan bölümlerin baþýnda Su Ürünleri Fakülteleri' nin gelmesi  eðitimde, üretimde 
ve istihdam da çok önemli problemlerin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.  Bunlarý birkaç madde 
halinde þöyle sýralayabiliriz;

1. Çok kýsa süre içerisinde ülke genelinde çok sayýda Su Ürünleri Fakülteleri açýlmýþ olmasýna 
raðmen ayný oranda öðretim üyesi ve yardýmcýsý yetiþtirilememiþtir.  Bu nedenden dolayý bir çok 
fakültede konusunda iyi yetiþmiþ öðretim elemaný sýkýntýsý çekilmektedir. 

2. Su Ürünleri Mühendisliði eðitiminde uygulamalar çok önemli yer tutmaktadýr. Fakat en 
eski Su Ürünleri Fakültelerimizde bile laboratuar olanaklarý yeterli düzeyde olamadýðýndan 
mezun mühendislerimiz uygulama da bir çok problem ile karþýlaþmaktadýrlar. 

3.    Mevcut fakülteler ile Ýþ verenler arasýndaki iletiþim yetersizdir.  Öðrencilerin iþ alanlarýndan 
(balýk çiftlikleri, büyük balýkçý filolarý, iþleme tesisleri, çeþitli laboratuarlar vb) eðitimleri süresince 
daha fazla yararlanmalarý gerekmektedir. Her fakültenin en kýsa sürede yurt içi ve dýþýnda sektöre 
hizmet eden kuruluþlar ve özel sektörle iletiþime geçmesi elzemdir.
 
4.   Mezun mühendisler ile mevcut Su Ürünleri Fakülteleri arasýndaki iletiþim de yetersizdir.  
Eðitimde zaman zaman mühendislerin bilgi birikimlerinden yaralanýlma yoluna mutlaka gidilmeli 
ve onlarýn sektör ile fakülteler arasýnda bir köprü olmalarý saðlanmalýdýr.

5.   Su Ürünleri Mühendisleri'nin  mezun  olduðu 1980' li yýllarýn sonunda toplam deniz balýðý 
üretimi 100 ton civarýndayken mezunlarýmýzýn büyük katkýlarý ile bu miktar 2002 / 2003 yýllarýnda 
yaklaþýk 30,000 tona ulaþmýþtýr. Ayný artýþ iç sular üretiminde de gerçekleþmiþtir. Bu artýþý 
saðlayan Su Ürünleri Mühendisleri olup gelinen baþarý alkýþlanmalýdýr.  Ülkemizde bu 
dönüþümü saðlayan baþka meslek grubu bulunmamaktadýr. 

6.  Su Ürünleri Mühendisleri ülkemiz su ürünleri üretimini çok büyük rakamlara getirmelerine 
raðmen kendileri zor þartlar altýnda çalýþmaktadýr. Bir çok sosyal haktan mahrum ve temel 
ihtiyaçlarýný karþýlarken bile zorlanan mühendislerin durumu  düzeltilmelidir.

7. Tarým Bakanlýðý'nýn su ürünleri sektörünüdiðer ülkelerde olduðu gibi- desteklemesi sektörün 
geleceði açýsýndan oldukça önemlidir. Ülkemiz su ürünleri  potansiyeli göz önüne alýndýðýnda 
böyle bir destek çok gereklidir ve yapýlacak yapýsal ya da maddi destek dolaylý olarak Su Ürünleri 
Mühendisleri'nin de yararýna olacaktýr.

8.   Kuþkusuz Su Ürünleri Mühendisleri için Balýk Çiftlikleri tek adres deðildir.  Fakat özellikle 
Tarým Bakanlýðý, Orman ve Çevre Bakanlýðý, DSÝ, Belediyelere baðlý Su Ýdareleri gibi yerlerde Su 
Ürünleri Mühendisi istihdamý çok azdýr.  Su ve canlý kaynaklarýnýn korunmasý konularýnda çok 
önemli donanýmlara sahip mühendislerimizin bu gibi kurumlarda yeterli sayýlarda temsil edilmesi 
sularýmýzýn doðru yönetilmesi bakýmýndan da çok gereklidir.

    Yukarýda birkaç madde þeklinde sýralanan Su Ürünleri Mühendisleri'nin sorunlarý mutlaka 
çok daha fazladýr.  Bu sýkýntýlarýn aþýlmasý ülke dinamikleri göz ününe alýndýðýnda imkansýz 
deðildir. Son on yýlda ülkemiz de yaþanan ekonomik kriz/lere raðmen ülke üretimine hýz 
kesmeden katkýda bulunan ve büyük bir övgüye layýk olan Su Ürünleri Mühendisleri' nin 
katkýlarý gelecek yýllarda da devam edecektir. 
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Avrupa Birliði Ortak Balýkçýlýk Politikasý
 ve Balýkçýlýk Haklarý

                                        

                                    Naciye ERDOÐAN*              Ertuð DÜZGÜNEÞ**                                    

* 
 ** KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi, 61530 Çamburnu - TRABZON

serbesttir. Bazý stoklar için  sadece TAC miktarý belirlenmiþtir. Balýkçýlýðýn kapandýðý 

noktada kotalar doldurulmadýðý sürece avcýlýk yine serbest býrakýlmaktadýr.

        

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi. Ýstanbul Balýk Müstahsilleri Derneði, Kumkapý - ÝSTANBUL

Türkiye, Avrupa Birliðine (AB) üyelik sürecine girmiþ ve her alanda olduðu gibi su ürünleri 

sektöründe de uyum çalýþmalarýna hýz vermiþtir.  Balýkçýlýk faaliyetleri AB bünyesinde Ortak Balýkçýlýk Politikasý 

(OBP) kapsamýnda yürütülmektedir. OBP nedir? Ne gibi deðiþiklikler getirmektedir? Bu politika kapsamýnda 

balýkçýlýk haklarý nasýl ele alýnmýþtýr? Bu yazýda bu konular irdelenecektir.

AB OBP, balýkçýlýkla ilgili yetkinin tamamen Birlik ve Üye Devletlere aktarýldýðý ender gerçek “ortak” 

politikalardan biridir. Bir taraftan ortak yönetim arzulanýrken, diðer taraftan rekabet teþvik edilmektedir. Birliðin 

yerel veya bölgesel idari tasarruflarý yoktur. Bu görev, Üye Devletlerin kendi balýkçýlarý için günlük uygulamalarýna 

býrakýlmýþtýr. 

         1.  OBP Yönetim Politikasýnýn Geliþimi:  1973 yýlýnda Ýngiltere, Danimarka ve Ýrlanda'nýn  AB'ne 

katýlmalarýndan sonra,  balýk kaynaklarýnýn yönetimi ve korunmasý, net bir þekilde OBP 'sýnýn  görevlerinden biri 

olarak belirtilmiþtir. Bununla birlikte, 1983'te Birlik seviyesinde tam bir sistemin oluþturulabilmesi yaklaþýk 10 yýl 

almýþtýr. Bu uzun zaman dilimi, var olan ulusal düzenlemeler ve farklý Üye Devletlerin balýkçýlýk endüstrisinin 

birbirinden ayrýlan çýkarlarý arasýnda uzlaþma saðlamanýn ne kadar zor olduðunu göstermektedir. Çözülecek  en 

önemli iki problem, av sahalarýna giriþ hakký ve avlanma olanaklarýnýn Üye Devlet filolarý arasýnda paylaþýlmasý 

sorunudur.

      1.1. Giriþ Kurallarý:  Orijinal  üyeleri olan Fransa, Almanya, Ýtalya, Belçika, Norveç ve Lüksemburg' un 

oluþturduðu Birlik, herhangi bir Üye Devlet bayraðýný taþýyan tekneler için herhangi bir giriþ kýsýtlamasý 

getirmemiþtir. Prensipte, giriþ 1973'ten  önce Üye Devletlere  serbestti. Birleþik Krallýk, Danimarka ve Ýrlanda'nýn  

Katýlma Antlaþmasýnda, on yýllýk bir geçiþ süresi için, giriþi yalnýzca  ulusal çýkarlar yararýna olmak üzere Üye 

Devletler için  6  mile kadar kýsýtlama olasýlýðý getirmiþtir. 1983'teki Birlik yönetimi düzenlemesinde, diðer Üye 

Devletlerden gelen teknelerin tarihsel balýkçýlýk haklarýnýn devamýný garanti ederken,  bu alan on yýllýk ek bir süre 

için 12 mile çýkartýlmýþtýr. Bu uygulama, 1992 den beri  yeniden düzenlenmiþ þekliyle devam etmektedir.

        1.2. Balýkçýlýk Olanaklarýnýn  Paylaþtýrýlmasý:  Avlanma haklarýnýn daðýlýmý 1983'ten beri, Avlanmasýna 

Ýzin Verilebilecek Toplam Av (TAC) ve kota düzenlemeleri altýndaki stoklara uygulanan, sürekli paylaþtýrma 

anahtarý içeren, “nisbi stabilite” tarafýndan yönetilmektedir. TAC ve kotalarýn konulmadýðý tür ve stoklar için 

avlanma (12 mil dýþýnda) 
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Akdeniz'deki durum, AB Üyesi Fransa, Ýtalya ve Yunanistan gibi Devletlerin bölgede Münhasýr 

Ekonomik Saha (EEZ) ilan etmemeleri nedeniyle tamamen farklýdýr (son dönemde yalnýzca Ýspanya 50 

millik balýkçýlýk koruma alaný ilan etmiþtir). Buna ek olarak Akdeniz'de kýta sahanlýðý çok dar olup ana 

balýkçýlýk kaynaklarý, giriþin ulusal filolar yararýna kýsýtlandýðý alan içerisinde kalmaktadýr. Avlanmasýna 

izin verilen miktar ve buna baðlý olarak kota uygulamasý yalnýzca son yýllarda ICCAT kararlarýna baðlý 

olarak orkinos avcýlýðý için  yapýlmýþtýr. Bu nedenle, bu alanda balýkçýlýðý düzenlemede ana yöntemler 

av gücünün kontrolü ve  teknik önlemlerdir.

  2.   1992 Temel Düzenlemeleri: Ýlk ayrýntýlý yönetim sisteminin benimsenmesinden 10 yýl 

sonra, Ortak Balýkçýlýk Politikasýnýn 1992'de tam olarak gözden geçirilmiþtir.  Bir sonraki deðerlendirme 

2002' de gerçekleþtirilmiþtir.  1992  reformu av sahalarýna giriþ, TAC ve kotalar, nisbi stabilite gibi temel 

unsurlarý deðiþtirmemiþ, ama balýkçýlýk yönetiminde dünya çapýndaki geliþmeleri dikkate alarak daha 

kolay anlaþýlan ve esnek bir rejimi gerçekleþtirmek için sistemi modernize etmeyi denemiþtir. 

2.1.  Yönetim  Hedefleri:  1992 düzenlemeleri hedefleri þöyle açýklamaktadýr:

“Ýþletme faaliyetlerini ilgilendirdiði için ortak balýkçýlýk politikasýnýn genel hedefleri, uygun ve 

paylaþýlabilir canlý deniz sucul kaynaklarýný korumak ve sürdürülebilir temel üzerinde rasyonel ve 

sorumluluk isteyen, sektör için uygun ekonomik ve sosyal  þartlarý göz önünde tutarak, deniz eko-

sistemine, üretici ve tüketicilere önem vererek iþletilmesini saðlamaktýr”.  Uygulama göz önünde 

tutularak þu þartlar öngörülmüþtür:

               ·   Tercihen çok yýllýk temelde, ilgili kaynaklarýn özelliklerine baðlý olarak her balýkçýlýk veya 

balýkçýlýk grubu için “Yönetim Hedefleri” oluþturulmalý, uygun yerlerde  bunlar çok-türlü temel üzerine 

kurulmalýdýr. Öncelikli hedeflere uygun olarak kaynak seviyeleri, üretim  þekilleri, faaliyetleri ve 

verimleri belirlenmelidir. 

              ·   Her balýkçýlýk veya balýkçýlýk grubu için, yönetim stratejileri çok yýllýk temele uygun olan 

yerlerde, iþletme faaliyetlerinin devam ettirileceði özel þartlarý içeren yönetim hedeflerini baþarmak için 

yönetim stratejisi oluþturulmalýdýr. 

2.2.  Yönetim Araçlarý:  AB, kaynaklarýn rasyonel ve sorumlu bir biçimde iþletimini güçlü bir 

temel üzerinde saðlamak için av sahalarýna giriþ, kaynaklarýn ve iþletme faaliyetlerinin izlenmesi 

þartlarýný belirleyecektir. Bu þartlar mevcut biyolojik, sosyo-ekonomik ve teknik analizler ýþýðýnda 

oluþturulacaktýr.  Bu öngörüler özellikle aþaðýdakiler için her balýkçýlýk veya balýkçýlýk grubu için þu 

þartlarý kapsayabilir:

a)      Balýkçýlýk faaliyetlerinin kýsýtlandýðý veya yasaklandýðý alanlar oluþturmak,

          b)      Ýþletme oranýný kýsýtlamak,
                 c)       Av üzerinde belirli miktarda limit koymak,
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        d) Avlanma sularýnýn uzaklýðýný göz önünde tutarak uygun yerlerde denizde harcanan zamaný kýsýtlamak,

e) Balýk için izin verilen avlama teknelerinin sayý ve tipini sabitlemek,

 f) Av araçlarý ve bunlarýn kullanma yöntemlerine teknik önlemler getirmek, 

g) Yakalanabilecek minimum büyüklük ve aðýrlýðý belirlemek,

        h) Daha seçici avlanma yöntemlerinin geliþtirilmesini saðlamak için, ekonomik olan türlere yönelik inisiyatif 

geliþtirmek.

Üstelik bu uygulama her Üye Devlete, Birlik seviyesinde düzenlenmiþ minimum ihtiyaçlar için avlanma 

lisanslarýna iliþkin ulusal bir sistemi iþletme zorunluluðu getirmektedir.

2.3. TAC ve Tahsis Edilmeleri:  Uygulanacak önlemleri kesinleþtirmek için:·   Her balýkçýlýk veya balýkçýlýk 

grubu için, her deðiþken durum bazýnda, çok yýllýk temele uygun olan yerlerde, TAC ve/veya toplam izin verilebilir av gücü 

belirlenmelidir. Bunlar 3. paragraf  ile uyumlu olarak hazýrlanmýþ yönetim hedefleri  ve stratejiler üzerine kurulu olmalýdýr.

                ·   Üye Devletler arasýnda avlanma olanaklarý öyle daðýtmalý ki, her Üye Devletin ilgili her stok için avcýlýk 

faaliyetlerinin nisbi stabilitesi  temin edilmelidir; ama doðrudan ilgili Üye Devletlerden bir talebi takiben, paylaþýmlarýn 

ayrýntýlý dengesinin göz önünde tutulmasýna baðlý olarak, 1983'ten beri mini ve düzenli kotalarýn geliþiminin kaydý 

tutulmalýdýr. 

               ·   Birliðin, daha önce ortak balýkçýlýk politikasý altýnda aleyhinde dava açýlmamýþ, balýkçýlýk veya balýkçýlýk grubu 

için yeni avlanma imkanlarýnýn oluþturduðu yerde, tüm Üye Devletlerin ilgilerini göz önünde tutarak paylaþtýrma 

metotlarýna karar verilmelidir.

                     ·         Ayrýca, her deðiþken durum bazýnda yýldan yýla avlanma olanaklarýný uyarlamak için þartlarý 

belirleyebilir. 

                     · Bilimsel tavsiyeye dayanarak, yönetim hedefleri ve stratejilere  gerekli  her türlü geçici uyarlamalarý 

yapabilir.

                 2.4. Çok-yýllýk  Yardým Programlarý:  Av gücünü düzenlemek için kullanýlan araçlar; kaynaklar ve 

iþletilmeleri arasýnda sürdürülebilir esaslý bir denge kurmak, bir açýdan Birlik balýkçýlýk sektörünü yeniden yapýlandýrmak 

için kurulmuþ olan Avrupa Komisyonu tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ Üye Devletlerin avlanma filolarý için oluþturulmuþ çok 

yýllýk yardým programlardýr. Bu  çok yýllýk yardým programlarý, ulusal filolarýn program dönemi sonunda ulaþmasý gereken   

avlanma kapasitesi ve/veya av gücü, spesifik bölümlerinin en yüksek seviyelerini saptar ve riayet edilecek indirimlerin 

ara seviyelerini tavsiye eder.

          Üye Devletler Tarafýndan Uygulama:  Birlik seviyesinde karar verilmiþ olan ulusal avlanma olasýlýklarýnýn yerel 

paylaþýmý için Üye Devletlerin uyguladýðý kurallar, Üye Devletlerin temel  sorumluluk ve yetkisi olarak devam etmektedir. 

Ama bunlar Birlik hukuku ve Ortak Balýkçýlýk kurallarý ile uyumluluk içinde olmalýdýr. Her yýl balýkçýlýk olanaklarý için tahsis  

kriterleri ve ayrýntýlý kurallar hakkýnda Üye Devletler, Avrupa Komisyonunu  bilgilendirmek zorundadýr.  Gerçekte, bu 

kriter ve kurallar bir Üye Devletten diðerine sýrf balýkçýlýk gelenekleri ve uygulamalarý yüzünden  deðil, ayný zamanda 

ortak kurallara uymayan farklý politik ve sosyo-ekonomik koþullar nedeniyle çok deðiþirler.
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 Hollanda Bireysel Aktarýlabilir Kota (ITQ) sistemini uygulayan tek Üye Devlettir. 

Diðer bazý Üye Devletler de, ekonomik anlamda bireysel transfer edilebilir kotalara oldukça 

yakýn sistemler uygulamaktadýr. Çünkü her ne kadar gelecekteki tahsislerin mevcut yollarý 

izleyeceðine dair kanuni olarak tanýnmýþ hiçbir mülkiyet hak ve garantisi olmasa da, hala 

lisanslarýn yanýna iliþtirilmiþ kota tahsisleri satýlmaktadýr. Üye Devletlerin çoðunluðu 

balýkçýlýðýn hala ortak kaynak olarak görüldüðü geleneksel balýkçýlýk görüþüne yakýndýr. 

Diðerleri ara çözümleri aramaktadýr. 

 3.    Ortak  Balýkçýlýk Politikasýnýn  2002 Gözden Geçirmesi:  Genelde, Birlik 

içinde bireysel aktarýlabilir kotalarýn olasý tanýtýmýnýn tartýþmasý Birlik içinde çok yeni 

baþlamýþ olup büyük olasýlýkla kesin tercihler yapýlmadan önce  uygulanmasý biraz zaman 

alacaktýr. Bu teklifler Birlikte balýkçýlýk durumu üzerine hazýrlanan bir raporu baz alacak ve 

özellikle kýyý bölgelerinin ekonomik ve sosyal durumu, kaynak durumu ve bunlarýn beklenen 

geliþimi ve planýn 1992'de  adapte edilen  uygulamasýný baz alacaktýr.

3.1. Konsültasyon Ýþlemi:  Konsültasyon, tüm Avrupa Birliði'ndeki balýkçýlýkla  

ilgilenen 350 temsilci organizasyon  ve birliðe gönderilen anketin basýlmasýyla baþlamýþtýr. 

Anket sulara ve kaynaklara giriþten, kaynak yönetimi ve korumaya yönelik uluslararasý 

iþbirliði, pazarlama politikasý ve yapýsal ölçülere kadar deðiþen, Ortak  Balýkçýlýk  

Politikasýnýn farklý yönleri ile ilgili 33 soru içermektedir. 

Komisyon; çoðu Ortak Balýkçýlýk Politikasýna eleþtiri getiren 175 cevap almýþ ve 

Avrupa Birliði balýkçýlýðýnýn geleceðine baðlý olarak balýkçýlýk sektörünün ve diðer ilgili 

gruplarýn esas ilgilerine ýþýk tutmuþtur. Kotalar, Üye Devletlere tahsis edilmektedir. Bazen 

kotalarýn direk balýkçýlýk örgütlerine veya balýkçýlarýn kendilerine verilmesi gerektiði 

tartýþýlmýþtýr. ITQ olarak bilinen bu sistemde özel ve tüzel kiþilerin kendi aralarýnda ticaret 

olanaðý bulunmaktadýr. Avantajlarý, zorluklarý ve kontrol mekanizmasýnýn nasýl kurulacaðý, 

bir dizi tartýþmayý da beraberinde getirmektedir. ITQ tahsisine karþý olanlarýn birleþtiði ortak 

noktalar þunlardýr:

·   Balýkçýlýk haklarýnýn bir avuç firma içinde yoðunlaþmasý,

    · Ýzleme sorunlarý,   

                 · Her Üye Devletin otoritelerine baðlý olmayan güvenilir bir paylaþým sistemi 

bulmadaki güçlük,

    · Karma balýkçýlýk için elveriþli olmamasý,   

                 ·Eþit giriþ hakký, paylaþýlmýþ kaynaklar ve nisbi stabilite gibi prensiplerin  birlikle

 tutarsýzlýðý,

                ·  Aþýrý avlanma tehlikesi.
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               Ýspanyol, Hollandalý ve Danimarkalý örgütlerin çoðu ÝTQ sistemi tercih etmektedirler. Ýsveç, 
Finlandiyalý ve Ýtalyan  örgütleri de olumlu görüþleri alýnmýþtýr.  ITQ lehindeki görüþler su konularda 
odaklanmýþtýr:

 ·   Balýkçýlara daha fazla sorumluluk verilmesi,

 ·   Arz ve talebin daha  fazla denk olmasý,

 ·   ITQ larýn bir ortak yönetim sistemine baðlanmasýyla oluþacak avantajlar.

Bazý balýkçýlýk örgütleri, bazý balýkçýlýk faaliyetleri için deðiþik Üye Devletlerdeki firmalar 

arasý kota transferlerine, Üye Devletlerin otoritelerinin denetimi altýnda izin verilebileceðini 

düþünmektedirler. Ayrýca, kota transferlerinde bir sivil otorite denetimi rolü de  ITQ'larý destekleyen bazý 

organizasyonlar tarafýndan olumlu karþýlanmýþtýr. Bazý organizasyonlar, kendi ulusal kota paylaþým 

sistemleri için destek istemiþlerdir.  Konsültasyon iþleminden çýkarýlacak genel sonuç, Üye Devletlerin 

çoðunun Ortak Balýkçýlýk Politikasýna bireysel nakledilebilir kotalarýn getirilmesi  için gözlemleme 

yapmasýnýn pek de mümkün olmamasýdýr.  Þu andan 2001 yýlýna kadar istenen deðiþiklikler 

gerçekleþmediði için, avlanma haklarýnýn iç paylaþýmlarý Üye Devletler için ulusal bir seçenek olarak 

kalmaya devam edecektir.

1.  Türkiye ve balýkçýlýk haklarý:  Dünyada hiçbir hak, karþýlýksýz deðildir. Baðýþ niteliðindeki 

haklar savunulamaz veya baþkalarýnca kolayca geri alýnabilir. Diðer ülkelerde balýkçýlýk haklarý tahsis 

edilirken belirli ücretler alýnýr. Örneði ABD' de teknenin ilk kaydý, daha sonraki tekne kayýtlarý ve kayýt 

aktarýmýnýn her birisi için 66 $ ödenmektedir. 15 yýl deneyimli balýkçý lisansý 15$, diðerleri 172$, yem 

lisansý 141$, profesyonel balýkçý lisansý 2000-3000 $, direçle tarak avcýlýðý lisansý 1300$ dýr. Kanada' 

da Pasifik salmonu avlayan 9 m den küçük uzatma aðý tekneleri 430$, daha büyükleri 710$ ve gýrgýr 

tekneleri 3880$ lisans ücreti ödemektedirler. 3600 lisans verildiði dikkate alýnýrsa lisans gelirlerinin 

büyüklüðü daha iyi anlaþýlabilir.  Bu ücreti ödemek zorunda kalan balýkçýlar, kaynaklarýn yabancý 

balýkçýlara karþý korunmasýnda, sürdürülebilir bir balýkçýlýk yönetimi uygulamada daha titiz 

davranacaklardýr. Ülkemizde balýkçýlardan avlanma lisans ücretleri alýnmamasýna karþýn çeþitli 

baþlýklar altýnda yapýlan birçok ödeme vardýr. Bunlarýn bir sisteme oturtulmasý ve ödemelerin 

uluslararasý standartlara uygun yapýlmasý sektör ve ülkemiz için fayda saðlayacaktýr.

Her tekne ve av aracý sahibi, doðal koþullar elverdiðince istediði yerde, serbest dönemde 

istediði türü avlamakta serbesttir. Stoklarýn ve toplam avlanabilir ürün miktarýnýn bilinmemesi kota 

uygulamasýný olanaksýz hale getirmektedir. Bu nedenle, özellikle göç eden türler için sürü nerede ise o 

bölgeler birçok geminin ayni anda avlandýðý av sahalarý haline gelmektedir. Av ve liman kayýtlarý 

tutulmadýðý için avcýlýðýn stoklara verdiði zarar ancak yýllar sonra anlaþýlabilmektedir. Stoklarýn 

korunmasý ve gelecek nesillere býrakýlabilmesi için bilimsel yöntemlere baþvurulmasý ve modern 

balýkçýlýk politikalarýnýn popülizme kaçmadan uygulanmasý kaçýnýlmazdýr.
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  Meslektaþlarýmýz Köþesi  (I)

Su Ür. Müh. Atalay Karaman

Atalay Karaman, 1976 yýlýnda Ýstanbul'da 
doðmuþ, Zeynep Kamil Ýlkokulu'nun ardýndan 
Haydarpaþa Lisesi'ne gitmiþtir. 2000 yýlýnda 
Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini 
bitirmiþtir. Okulu bitirmenin ardýndan 2002 
yýlýnda ART Ýç ve Dýþ Ticaret Ltd.Þti.'ni  
kurmuþtur. 
ART firmasý kurulduðu günden bugüne kadar 
ana faaliyet alaný olarak gýda, kimya, ilaç ve 
l a b o r a t u a r  c i h a z l a r ý  k o n u l a r ý n d a  
çalýþmaktadýr. Okulu bitirdikten sonra 
baþlayan çalýþma hayatýnda aðýrlýklý olarak 
laboratuar araçlarý konusunda araþtýrmalar ve 
bunlarýn Türkiye'de kullanýmýna yönelik 
çalýþmalarý olmuþtur. Bu çalýþmalar 
esnasýnda yurtdýþýnda branþýna yönelik 
fuarlarý takip etmiþ ve bunun sonucunda 
Homojenizasyon alanýnda Türkiye'de 
kullanýlabilecek uygun çözümlere el atmýþtýr. 
Yurtdýþý seyahatleri ve fuarlardaki kontaklar 
sayesinde Almanya'da üretim yapan ve dünya 
üzerinde 22 ülkede temsilciliði bulunan  
MICCRA marka HOMOJENÝZATÖR leri 
Türkiye'ye getirmeyi baþarmýþtýr. 

amaçlamaktadýr. Son üç yýldýr yoðun tanýtým 
faaliyetleri, fuar katýlýmlarý ve ürünün kullanýmý 
konusunda referans kurumlarýn baþarý 
öyküleri sayesinde artýk HOMOJENÝZATÖR 
cihazý ile tüm Türkiye'de tanýnýr duruma 
gelmiþtir.  Temsilcisi olduðu MICCRA marka 
cihazlar dünya üzerindeki diðer üç üreticiden 
farklý olarak 5 yýl garantili olarak müþterilerinin 
kullanýmýna sunulmaktadýr. Rakipleri 
arasýndaki en hýzlý devir sayýsýna sahip olmasý 
(39.000 rpm) homojenizasyon esnasýnda 
kusursuz bir karýþým elde edilmesine olanak 
saðlamaktadýr.  Aðýrlýklý olarak üniversite 
laboratuarlarý, kimya, gýda, ilaç, alanlarýnda 
kullanýlan MICCRA marka homojenizatorler 
dünya üzerinde homojenizasyon saðlanmasý 
gereken hemen her firmada, Türkiye'de ise 
Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk, Veterinerlik 
Fakülteleri, Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi 
gibi Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ile 
g ý d a ,  k i m y a  v e  i l a ç  f i r m a l a r ý n d a  
kullanýlmaktadýr. 

Baþlýca  referanslarý ise; 
HENKEL; NOVARTÝS ; HIPP                                     
B AY E R  ;  D A I M L E R  C H R Y S L E R ;               
SCHWAN STABILO; ROCHE;  BASF; 
MAX PLANCK INSTITUTE    
N E S T L E  ;  P R O C T E R & G A M B L E ;                 
DEGUSSA; HARVARD UNIVERSTY
U N I V E R S I T Y H O S P I TA L O F  T H E   
SAARLAND, olarak bulunmaktadýr.

ART DIS TIC.Ltd.Sti.
Yenimahalle Fuat Pasa Sok.No:17/A 

Soðanlýk - KARTAL / ÝSTANBUL 
Tel  : +90 216 342 24 37
Fax : +90 216 553 85 17

E-Mail: 

 

Sektörde öncü olmayý hedefleyen firmasýnýn  
ana amacý, laboratuar sektöründe en kaliteli 
cihaz ve ürünleri, Türk insanýnýn hizmetine 
sunmak olduðunu belirtmektedir.  Yaptýðý 
çalýþmalarla zaten Avrupa'da rüþtünü 
ispat lamýþ olan laboratuar sektörü, 
kullanmaya baþlayacaðý yeni ürünler 
sayesinde hizmet verdiði firmalarda daha 
kaliteli sonuçlara ulaþacaktýr. ART Ltd. Þti 
firmasý olarak devamlý yurtdýþýnda konusuyla 
ilgili fuarlarý takip etmekte ve her türlü yeniliði 
m ü þ t e r i l e r i n e  g e t i r i p  p a y l a þ m a y ý  

atalay.karaman@artdisticaret.com
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KARADENÝZ HAVZASI MERSÝN sa lg ý lanan  p roges te rone  (yada  
BALIKLARININ YUMURTA ve LARVA progesteron benzeri yapý)  tarafindan 

GELÝÞÝMÝ baþlatýlýr. Bu hormonun etkisiyle 
ooplazmanýn yüzey tabakasý üzerinde 

Doç. Dr. Devrim Memiþ* protein sentezlenmesi dahil bazý 
deðiþimler baþlar. Mersin balýklarýnýn 

* Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri hormon enjeksiyonu ile yapay döllenmesi 
Fakültesi, 34470,Laleli,Ýstanbul. uzun yýllardan beri gerçekleþtirilmektedir. 
E-posta: Bu hormonlar, mersin balýklarýndan elde 

edilen hipofiz hormonu (asetonda 
                       Giriþ kurutulmuþ hipofiz, gliserol ekstrakt), 

Anadrom olan mersin balýklarý, seksüel memelilerden elde edilen LH-RH 
olgunluða ulaþmadan önce deniz hormonu ve onun sentetik analoðudur.
ortamýndan nehirlere göç etmeye baþlar. 
Balýklarýn yumurtalarý ovaryumlarýnda Hipofiz hormonu uygulamalarýnda, su 
geliþir. Karadeniz'de yaþayan Huso huso, sýcaklýðýna göre deðiþebilen miktarlarda 
A.gueldenstaedti i ,  A.persicus  ve hormon kullanýlýr. 250-500 mg hipofiz 
A.stel latus  tür ler i  nehir lere göç hormonu Huso huso diþiþine, 40-70 mg 
ettiklerinde gonadlarýndaki yumurtalarýn Rus mersini diþisine, 25-40 mg 
g e l i þ i m  d u r u m u  I V.  d e v r e s i n i  A.stellatus diþisine ve bu dozlarýn 
t a m a m l a m ý þ t ý r .   D i ð e r  t ü r l e r  yarýsýnýn 1/3 ü oranýnda da bu türlerin 
(A.nudiventris, A.ruthenus) nehirlere erkek balýklarýna verilmektedir.
geldiklerinde gonadlarýndaki yumurtalar 
III. ve IV. devrededir. Diþi balýklarýn Yumurtalarýn olgunlaþmasý su sýcaklýðý 
yumurtalarý geliþtiðinde erkek balýklarýn ile direk iliþkilidir. Sýcaklýðýn 4-7 °C nin 
seksüel olgunluðu daha önceden altýna düþtüðü durumlarda yumurtalarýn 
tamamlanmýþ olur ve diþi  balýk olgunlaþmasý baský altýndadýr fakat 
yumurtladýðýnda erkek balýklar hazýr tamamen durmaz. Eðer su sýcaklýðý 10 °C 
durumdadýr. den  20-21  °C  ye  yükse l t i l i r se  

yumurtalarýn olgunlaþmasý çoðunlukla 
tamamlanmýþ olur. Su sýcaklýðý 24 °C' nin 
üzerine çýkarsa yumurtalar zarar 
görmeye baþlar. Döllenme oraný düþer 
anormal yumurtalarýn oluþmasýna neden 
olur. Kültür ortamýndaki mersinlerde de 
tank suyu 24-26 °C' ye çýkarsa yumurtalar 
zarar görür ve ovulasyon gerçekleþmez. 
A.stellatus için yumurtlama, 17.5-21 °C 
sýcaklýklarda gerçekleþir. Su sýcaklýðý 11-
15 °C' ye azaltýlýr diþi balýklar 3-6 °C' de 
1.5-3 saat ve ondan sonra su sýcaklýðý 
hýzlý bir þekilde 12-17 °C' ye yükseltilir. Bu 
uygulama yumurtalardaki germinal 
v e s i c l e ' i n  k ý r ý l m a s ý n d a n  ö n c e  
gerçekleþtirilir. Yumurtalar olgunlaþmasý 
t a m a m l a n d ý ð ý n d a  o v u l a s y o n  Resim 1.  Rus mersini  yavrusu 
gerçekleþmiþtir. Bu þekilde uygulamaya (Acipenser gueldenstaedtii)
tabii tutulan diþilerin yumurtalarý 
inkübasyonda kullanýlabilir ve prelarva Olgunlaþma sýrasýnda yumurtalardaki 
elde edilebilir.deðiþim,  folikül epitel hücrelerinden 

mdevrim@istanbul.edu.tr
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Embriyonik geliþme yavaþlayan biçimdedir. Su ortamýnda 5-10 dk 
Acipenser tür ler i  arasýnda H.huso ,  içinde hareketlilikleri durmaktadýr. Az bir kýsmý 
A.gueldenstaedtii, A.stellatus ve A.ruthenus ise 20-60 dk kadar bazen saatlerce bile canlý 
balýklarýnýn embriyonik geliþimleri genelde kalabilmektedirler.  Rus Mersin balýklarýnýn 
birbirine benzemektedir. spermler i  -196 °C'  de bi rkaç gün 
Mersin balýklarý çok sayýda yumurta taþýrlar. saklanabilmektedir. Baslangýçta, sývý 
Örneðin diðerlerine göre boyut olarak küçük nitrojenin buharýnda -14 °C' ye 0.5-5 °C/dk. 
olan A.ruthenus türü 8000-199.000,    h ýzl a  ve   on da n  s on ra -196 °C' ye kadar 
A . s t e l l a t u s ;  3 5 . 0 0 0 - 3 6 3 . 0 0 0 ,  soðutulurlar. Tris-HCI buffer dimetiloksit ve 
A.gueldenstaedtii; 84.000-837.000 ve H.huso yumurta sarýsý çözücü olarak kullanýlýr 
türü; 2.800.000-4.100.000 arasýnda yumurta (diluent).
verebilmektedirler.

Yapay döllenme
Çeþitli mersin türlerinin döllenmemiþ yumurta Anaç balýklardan yumurta ve sperm elde 
çaplarý aþaðýda verilmiþtir. edildikten sonra döllenme için farklý metotlar 

kullanýlmaktadýr. Bunlar kuru, yarý kuru ve yaþ 
Türler Yumurta çapý (mm) yöntemlerdir. Yumurtalar su ile temas ettikten 

Huso huso 3.6-4 sonra yapýþkanlýðý artmaktadýr. Bu nedenle 
A.gueldenstaedtii 3.0-3.5 saðýmdan sonra seyreltilmiþ sperm yumurta 

A.stellatus 2.7-3.2 ile karýþtýrýlýr. Yumurtalar kuru ve serin kaba 
A.sturio 2.6-3.0 saðýlýr ve güneþ ýþýðýndan korunur. 
A.baeri 2.5-2.7 Döllenmeden iyi sonuç alabilmek için 

A.ruthenus 1.9-2.0 yumurtalar saðýldýktan en geç 10-20 dk. 
içinde döllenme gerçekleþtirilmelidir. Her diþi 
balýktan elde edilen yumurtalar için bir yada iki 

Yumurta zarýnýn elektron mikroskobuyla erkek balýktan alýnan spermler kullanýlabilir. 
incelenmesinden sonra zarýn ana maddesinin Ýyi kaliteli sperm 2-3 gün süresince 
siliac asit içeren 110 kDa glikoprotein olduðu kullanýlabilir. Daha sonra sperm kalitesi 
belirlenmiþtir. Bu maddenin, yumurtanýn su ile giderek bozulmaktadýr. Sperm kalitesini tespit 
temasýndan sonra hidrasyon nedeniyle etmek için mikroskop altýnda spermlere bir 
yapýþkan hale gelmesine neden olduðuna damla su ilave edilerek, hareketleri izlenir. 
inaný lmaktadý r.  Mers in  ba l ýk lar ýn ýn  Eðer spermlerin büyük çoðunluðu yada hepsi 
yumurtalarý birden fazla mikrofil deliðine aktif ise iyi kalite olduklarý anlaþýlýr.
sahiptir. Çesitli türlere göre de bu sayý 
deðiþmektedir örneðin A.stellatus 1 ile 13, 
H.huso 1-33 ve A.gueldenstaedtii colchicus 1 
ile 52 adet  mikrofil deliðine sahiptirler. Mersin 
balýklarýnýn yumurta zarý çok sert olduðundan 
spermatozoon'larýn yumurta zarýndan 
geçmesi güç olmaktadýr.

Mersin yumurtalarýnýn döllenme yeteneði, 
balýklarýn vücut boþluðundaki coelomic sývýda 
yada su ortamýnda uzun süre kalýrsa 
kaybolmaktadýr.  Erkek mersin balýklarý bir 

3kerede yüzlerce cm  spermi serbest 
3 10býrakabilmektedirler. 1 cm  sperm ise 1x10  

spermatozoa içerebilmektedir. Genelde bu 
9 9m i k t a r  1 x 1 0  v e  4 x 1 0  a r a s ý n d a  

deðiþmektedir. Mersin balýklarýnýn sperm 
uzunluðu ise türlere göre deðiþmektedir. 
Ö r n e ð i n  H . h u s o  5 5  m i k r o m i l i m ,  
A.gueldenstaedtii colchicus 58 mikromilim 
boya sahiptir. Spermlerin hareketliliði su Resim 2. Zuger þisesinde mersin balýðý 
ortamýnda baslangýçta hýzlý ve giderek yumurtalarýnýn kuluçkalanmasý
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Döllenme sonrasý yumurtalarda döllenmenin baþlar, prelarva 10.5-11.5 mm boya 
gerçekleþtiðinin kontrolu ise yine yumurta ulaþmýþtýr.
ö r n e k l e r i n i n  m i k r o s k o p  a l t ý n d a  
incelenmesiyle gerçekleþir. Yumurtalarda 
bülünmelerin baþlayýp baþlamadýðý tespit 
edilir. Normal döllenmiþ yumurta, 2. bölünme 
safhasýnda toplanýr yumurta 7. safhada 4 
adet blastomere sahiptir. Daha fazla bölünme 
gerçekleþmiþ ise (6 ve fazlasý) bu yumurtalar 
polispermik yumurtadýr. Yada yumurtada 
bölünmeler baslamamýþ olabilir. Tüm bunlar 
anormal yumurtalardýr ve döllenme doðru 
gerçekleþmemiþtir. Polispermik yumurta 
sayýsý %4-6 ya kadar ise döllenme doðru 
gerçekleþmiþtir.

Yumurtalar iyi kalitede ise döllenme % 80-90 
den fazla olabilmektedir. Yumurtalar 
döllendikten sonra 1. çatlamada yumurta 
üzerindeki çizgi vegetal kutupa kapanýr, 2. 
çatlamada çizgi yada kat ekvatora yaklaþýr ve 
3. çatlamada animal kutuba uzanýr. 
Sitoplazmadaki çizgi yada alt bölünmeler 
yavaþca gerçekleþir. Çeþitli blastomerlerdeki 
mitoz bölünmelerin zamaný sýcaklýða baðlý 
olarak deðiþmektedir.Döllenme sýrasýnda 
spermetazoonlar mikrofil deliðini geçerek 
yumurtanýn stoplazmasýna girer. Paternal 
haploit kromozomlar maternal kromozomlarla 
birleþir. Sonuçta döllenmiþ diploit kromozom 
sayýlý yumurtalardan, zigot elde edilir. Mersin 
balýklarýnda kromozom sayýsý çok fazladýr 
bazýlarý yaklaþýk 120 bazýlarý ise yaklaþýk 240 
kromozom içerirler. Mersin balýklarý çok 
sayýda nokta benzeri mikrokromozoma 
sahiptirler. 120 kromozoma sahip türler; 
H.huso, A.sturio ve A.ruthenus A.stellatus ve 
A.nudiventris, 240 kromozoma sahip mersin 

Resim 3. Yumurtadan yeni çýkmak üzere olan 
balýklarý ise A.naccari ve A. gueldenstaedtii 

A.gueldenstaedtii larvasý
dir.

38. Safha, 2 gün sonraki 3 saat: ilk 
melonasitler görülür, endodermal katlanma 

A.gueldenstaedtii colchicus balýklarýnýn 
ile mide ve barsak ayrýlýr. Ýlk kas anal ve 

prelarval geliþim dönemleri
dorsal yüzgeçte oluþur, operkulum 
üzerinde i lk solungaç f i lamentleri  

1 ve 36. Safha; bu dönemde yumurta içinde 
görülmeye baþlar. Prelarva 11.5-12 mm 

embriyolojik geliþimler sürer.
boya ulaþýr.

36. Safha; 18 °C yumurtadan çýktýktan sonra, 
39. Safha, 3 gün sonraki 3 saat: mide ve 

aðýz açýk ve solungaç yarýklarý yok, yumurta 
barsak ayrýlýr, dorsal ve anal yüzgeç oluþur, 

kesesi hala görülebilir. Prelarvalarýn boyu 9-
12-13.2 mm boya ulaþýr.

10.5 mm dir.
40. Safha, 4 gün sonraki 4 saat: ventral 

37. Safha ve çýkýþtan 23 saat sonra: býyýklar 
yüzgeç oluþmaya baþlar, lateral çizgi 

görülebiliyor, aðýz açýk, yumurta kesesi besini 
oluþumu mide bölgesine eriþmemiþtir, 

mide ve barsak bölümünde tüketilmeye 
prelarva 13 mm dir.
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  41. Safha, 5 gün sonraki 4 saat: mikrobentozlarý sindirmeye baþlar. 
Lateral çizgi spiral barsaða ulaþýr. Býyýklar ve dudaklarda tad alma duyularý 
Prelarva 13-14 mm dir. geliþir. Bu aþamadan sonra larva 
42. Safha, 6 gün sonraki 3 saat: plorik tamamen dýþardan yem almaya hazýrdýr. 
secca'lar oluþmaya baþlar, prelarva 14- Fakat hala belli bir miktarda yumurta 
15 mm dir. sarýsý ve geniþ yað depolarýna sahiptir. 
43. Safha, 7 gün sonraki 5 saat: lateral Dýþardan yem alýmýnýn baþlamasý ile 
çizgi ventral yüzgece eriþir, prelarva 15- melanosit hücrelerin sayýsý artar. Pozitif 
16 mm dir. fotokinetik davranýþ 38. devreden sonra 
44. Safha, 8 gün sonraki 2 saat: Dorsal zayýflar ve prelarvalar dibe yerleþir.
scut, dorsal yüzgeç önundedir. Lateral Larva döneminde ortamda bulunan aðýr 
çizgi ventral yüzgeç önüne ulaþýr, metaller yada fenol yavrularda toksik etki 
prelarva 16.2-17 mm boya ulaþýr. yapar ve anormal larva oluþumuna 
45. Safha, 9 gün sonra 1 saat: dýþardan neden olur. Örneðin ortamda bulunan 40 
yem alýmý baþlar (266 derece gün). mg/l fenol larvalarda supletal etki yapar. 
Prelarvalar 17-18 mm uzunluðundadýr. 10-40 mg/l arasýnda fenol olan sularda 
Prelarvalarda 41. safhada yaðlar barsak prelarvanýn pigmentasyon oluþumu 
duvarýndaki si l indir ik hücrelerde önlenir. Fenol melonablastlardaki 
birikmeye baþlar.Bu yaðlar yumurta melanin sentezini önlemektedir. Böylece 
sarýsýnýn sindirimi sonucu üretilir.Yada deride ve gözlerdeki pigmentasyon 
ayrýca ciðerde de biriktirilir. Yað birikimi önlenmiþ olur. Ayrýca fenol, yaðlarýn 
prelarvanin aktif yem alýmýna kadar metabolizmasýný da önlemektedir. 
devam eder. Bu safhadan sonra yaðlar 
önce barsak daha sonra ciðerde yok 

Açýklama: olmaya baþlar. Depolanmýþ yað  yetersiz 
dýþ yem durumunda prelarvanýn yemi 

Makale içindeki resimler orijinaldir 
ararken gerekli enerji gereksinimini 

(Memiþ, D. 2001).
karþýlar. Siliat hücreler sindirim kanalýnýn 
her bölgesinde bulunur. Ciliat epitel 

Çeviri: Dettlaff, T.A.,Ginsburg, A.S, 
özefagusu barsaðý kaplar. Bu hücreler 

Schmalhausen, O.I., (1993).  Sturgeon 
yem transferi ve dýþký atýmý ile görevlidir. 

Fishes, Developmental Biology and 
45. dönemden sonra sindirim sistemi 

Aquaculture. Springer-Verlag,Berlin.
dýþardan alýnan mikroplankton ve 
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  SEKTÖR'DEN……………………………………………..

SEKTÖR

SÜMDER:

SÜMDER:

SÜMDER:

SÜMDER:

CANSU DENÝZ ÜRÜNLERÝ 

Abdullah BÝLGÝN:

Bu haftaki 'den köþemizin konuðu olarak Cansu Deniz Ürünleri Ltd. Þti.'nden  Yönetim Kurulu 
Üyeleri Sayýn Rafet ÞAHÝN ve Abdullah BÝLGÝN ile söyleþimizi yaptýk. 

 Sayýn ÞAHÝN ve BÝLGÝN kendiniz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

 Erzincan, 1968 doðumluyum. Trakya Ü. Gümrük Ýþletme Bölümü ve Anadolu Ü. 
Ýþletme Fakültesi'ni bitirdim. Su ürünlerin sektörünün yaklaþýk 5 senedir içinde olup Ýstanbul'da 
oturuyorum. Evli ve bir çocuk babasýyým.

 Ýstanbul, 1972 doðumluyum. Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Uluslar arasý Ýliþkiler 
Bölümü mezunuyum. Ben de Abdullah beyle beraber bu sektörün içerisinde yaklaþýk 5 senedir 
bulunmaktayým. Evliyim.

 Gördüðümüz kadarý ile sektöre çekirdekten deðil de sonradan girmiþ bulunmaktasýnýz. 
Peki su ürünleri sektörüne giriþiniz hakkýnda biraz bilgi verir misiniz?

 Biz Abdullah Beyle tesadüf eseri olarak bu sektörün içerisine girdik. Normalde bizler 
gümrük iþi ile uðraþýrken yakýn arkadaþlarýmýz sayesinde sektörle tanýþmýþ olduk. Ülkemizde balýkçýlýk 
sektörünün, üç tarafýmýz denizlerle çevrili olmasýna raðmen oldukça bakir bir durumda olduðunu ve 
Avrupa Birliði'ne girme yolunda temaslarda olduðumuz þu sýralarda gýda sektörünün gelecek vaat 
ettiðini gördük.  Bir deniz ülkesi olarak beslenme alýþkanlýklarýmýzda balýk ve deniz ürünlerinin 
tüketiminin yetersizliðinden hareketle farklý bir sektöre el atmayý düþündük ve bu þekilde Cansu Deniz 
Ürünleri' ne ortak olduk.  Bu iþe baþladýktan sonra özellikle ülkemizde dengeli beslenme de deniz 
ürünlerinin önemini vurgulamayý amaç edindik ve deniz ürünlerinin sofralarda daha çok yer almasýný 
saðlamak için çalýþmalarýmýzý hýzlandýrdýk. 

 Cansu Deniz Ürünleri'nden biraz bahseder misiniz?

 Cansu Deniz Ürünleri 15 yýlý aþkýn süredir iþlenmiþ deniz ürünleri sektöründe kalite 
odaklý üretimine devam etmektedir. Fabrikamýz þu anda Karabiga/Çanakkale'de faaliyet göstermekte 
olup genel merkezimiz Ýstanbul'da dýr.  Dönemine göre fabrikamýzda 50' nin üzerinde iþçi,  1 Su 
Ürünleri Mühendisi, 1 Gýda Mühendisi ve 1 adette Su ürünleri teknisyeni çalýþtýrmaktayýz.  Ýþletmemizin 
ilk kuruluþu hamsi marinatý ile olmuþtur. Þu anda AB ülkelerine, ülkemizdeki büyük hipermarketlere, 
tatil köylerine ve büyük otellere, özellikle deðiþik hamsi marinatý (sade, soslu, zeytinli, sebzeli, 
maydanozlu olmak üzere beþ çeþit), çiroz, kalamar salata, soslu kalamar salata, kalamar dolma, 
ahtopot salata ve karides salata gibi deðiþik ürünlerimizin satýþý yapýlmaktadýr. Firmamýz belirtilen bu 
çeþitlere her geçen gün yenilerini ekleyerek tüketicilerine yeni tatlar sunmayý hedefleri arasýnda yer 
etmiþtir.  

 Ayný zamanda firmamýz gýda sektöründe olduðunun bilinciyle, iþletme içerisinde hijyen 
þartlarýný ve gereksinimlerini profesyonel ekiplerce titizlikle denetlemektedir.  Amacýmýz Cansu 
markasýyla tüketicilerin güvenini garantilemek ve bu güveni olmasý gereken noktalara kadar 
götürmektir.  Ayný zamanda mevcut ve muhtemel taleplere yönelik Ar-Ge çalýþmalarýný kesintisiz olarak 
sürdürmekteyiz. Müþteri memnuniyetini ilke edindiðimizden dolayý gelen sipariþleri düzenli servis 
araçlarýyla adreslere rötarsýz ulaþtýrma iþlemini de aksatmamaya çalýþýyoruz.  

 Firmanýzýn felsefesi hakkýnda ne söyleyeceksiniz?

 Firmamýzýn felsefesi, tüketici talep ve beklentilerine duyarlý, sosyal paydaþlarýna 
karþý sorumluluk sahibi, paylaþýmcý ve þeffaf olma üzerine kuruludur. Cansu, karþýlýklý faydayý artýrmak 
için tüketenlerle daha fazla iletiþim ve iþbirliði kurmaya inanmaktadýr. Çalýþanlarýný yönetmekten çok 
motive eden, onlara ilham veren ve ekip çalýþmasýna inanan yöneticilik anlayýþýyla kurum içi iletiþim ve 
uyumda da mükemmelliði hedeflemektedir.

Rafet ÞAHÝN:

Rafet  ÞAHÝN:

Abdullah  BÝLGÝN:

Rafet Þ AHÝN:

Abdullah  BÝLGÝN:
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 Hedef dediniz de firmanýzýn hedefleri nelerdir?

 Cansu Deniz Ürünleri olarak, edindiðimiz tecrübeleri kurumsal kimlik anlayýþýna ve 
ürünlerine yansýtmayý esas almýþ ve çýtasýný her geçen gün yükseltmeyi hedeflemiþtir.  Yine sürekli 
geliþim idealiyle felsefesini daima yenileyerek, farklý tatlar üretmede sektöründe öncü adýmlar 
atarak büyümesini sürdürme yolundadýr. Cansu firmasý olarak geleceðin ve büyümenin gençlerle 
yani üniversitelerimizden mezun olan su ürünleri mühendisleri ile olacaðýnýn bilinci içerisindeyiz. 
Bundan dolayý onlara güvenimizi oldukça fazla olup elimizden geldiðince de fýrsat tanýmak 
taraftarýyýz. Bu þekilde oluþturmaya çalýþtýðýmýz dinamik ve çözüm üreten genç kadrosuyla 
geleceðe saðlam adýmlar ve büyük hedeflerle ilerlemek en büyük hedefimizi oluþturmaktadýr.  
Hizmet ve ürünlerde de en iyisini üretmeyi kendimize ön koþul kabul ederek her gün kendini 
yenileyen bir heyecanla çalýþmaktayýz. Örgün iletiþim aðýyla Cansu Deniz Ürünleri ülkemizin ve 
dünyanýn deðiþik sofralarýnda yerini almak için elinden geldiðince çabalamaktadýr. Bunun 
sonucunda da baþta Avrupa Birliði ülkeleri ve pek çok ülkeye ürünlerini ulaþtýran Cansu, geleneksel 
tatlarýný dünya mutfaðýna tanýtma olanaðýný amaçlamaktadýr.

 Rafet beyin söylemlerine ilave olarak Cansu firmasýnýn kalite anlayýþý ve kendini 
yenileyen yapýsýyla markasýna güvenmektedir. Ürün, donaným ve ekibiyle de bütün Türkiye ve 
dünya pazarlarýnda tanýnýrlýðýný ve tercih edilirliðini artýrmayý ve 2010 yýlýna kadar kendi alanýmýzda 
üretiminde lider konumda olmayý amaçlamaktadýr.

Sayýn BÝLGÝN ve ÞAHÝN dergimize göstermiþ olduðunuz ilgiden dolayý teþekkür eder, 
çalýþmalarýnýzda baþarýlar ve bol kazançlar dileriz.

Resim. Cansu Deniz Ürünleri'nin, 9-15 Ekim 2004 tarihleri arasýnda Köln'de düzenlenen 
dünyanýn en büyük ve en prestijli fuarlarýndan birisi olan Anuga Gýda Fuarý'nda oluþturmuþ 

olduðu standýndan bir görünüþ.

Ýstanbul Ofis: Rýhtým Cad. Uzun Hafýz Sk. No: 2/14 Kadýköy / ÝSTANBUL
Fabrika: Biga Ýlçesi Harmantepe Mh. Küme Evleri Sk. No:34 Karabiga / ÇANAKKKALE

Tel: 0 (216) 345 78 05 (Pbx) Fax : 0 (216) 345 77 88
E-posta: 

Rafet ÞAHÝN:

Abdullah BÝLGÝN:

Cansu Deniz Ürünleri Sanayi ve Dýþ Ticaret Ltd.Þti.

cansudeniz@cansudeniz.com.tr
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             Ýstiklal Cad.Tokatlýyan Ýþ Merkezi Kat:1No:1
             (Çiçek Pasajý Yaný)  34430  Galatasaray - Beyoðlu / ÝSTANBUL

            Tel: (0212)  243 09 68 pbx     Fax: (0212)  251 97 71
              

 Anadolu Ofset
 Davutpaþa Cad.Kazým Dinçol Sanayi Sitesi

81/89 Topkapý - ÝSTANBUL
Tel:  (0212) 567 73 13 - 567 13 89 

SUBE  Maximum Copy Center

dergi

broþür

kýtap

katalog

KARTVÝZÝT

VE HER TÜRLÜ MATBAA ÝÞLERÝNÝZ ÝÇÝN BÝZÝ ARAYINIZ.

maximum hizmet, minumum ücret

.

anadoluofset@yahoo.com

. :

Matbaacýlýktaki yeni adresiniz

DÝGITAL ÇIKIÞRENKL  Ý

                www.maximumcopycenter.com 
               e- mail: info@maximumcopycenter.com
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Öðrenci 
Köþesi………………………………….………………….

FANGRÝ ( Pagrus pagrus ) AKUAKÜLTÜRÜ

Emre Oðuzhan AKÇAY* Pelin ÇÝFTÇÝ*

Serpil ÇÝTAK* Yasemin GÜLEÇAL*

* Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Bitirme Tezi.

Sistematikteki Yeri :
Klassis : Osteichthyes

Ordo : Perciformes
Familya : Sparidae
Species : Pagrus pagrus

         Fangri balýklarý Sparidae familyasýndan olup Pagrus genusuna ait benthopejajik bir 
türdür. Vücut oval þekilli olup baþ konveks ve büyük, gözler küçüktür. Aðýz terminal 
konumda olup görece küçüktür. Vücutlarý pembemsi gümüþi renkte olup vücudunun üst 
yarýsýndaki her pulda belli belirsiz sarý bir benek bulunur. Sýrt yüzgeçleri tek olup Dorsal, 
kaudal ve pektoral yüzgeçleri pembe renktedir. Linea lateralis üzerindeki pþul sayýsý 50 - 56 
dýr. Dorsal yüzgecinde 11 - 12 diken ýþýný ve 7 - 8 yumuþak ýþýn, anal yüzgeçte 3 diken ýþýný 
ve 7 - 8 yumuþak ýþýn, ventral yüzgeçte 1 diken ýþýný ve 5 yumuþak ýþýn, pektoral yüzgeçte 
15 yumuþak ýþýn ve kaudal yüzgeçte ortalama 24 yumuþak ýþýn mevcuttur.
D, XIXII  9 / 10 ; A, III  7/8 ; V, I  5 ; P, 15 ; C, 23-27

Daðýlýmý:  P. pagrus Afrika'nýn batý kýyýlarýnda, Azorlarda, Kanarya Adalarýnda 
Akdenizde, Adriyatikte Batý Atlantikte ve Meksika Körfezinde mevcuttur. Yurdumuzda ise 
Güney Ege ve Akdenizde yaygýn olarak bulunur.
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  Biyolojisi: Kayalýk çakýllý ve kumluk zenimlerde 250 metreye kadar olan 
derinliklerde, çoðunlukla 15 metre den daha sýð sularda bulunur. En çok 90 cm. boya ve 7 kg 
aðýrlýða ulaþýr. Kabuklular, yumuþakçalar ve küçük balýklarla beslenen karnivor bir türdür.

Manooch (1976) ve Alekseev (1982) 'e göre Fangri balýklarý protogynous hermafrodit 
balýklar olup küçük boylarýnda diþiler baskýn iken ( 400 mm den daha küçük ) büyük boylarda 
erkekler sayýca baskýndýr. ( 450 mm 'den daha büyük ) Cinsiyet deðiþimi 325 ila 425 mm 
boylar arasýnda gerçekleþir. ve cinsi olgunluklarýna 3 - 4 yaþýnda eriþirler. Üreme dönemi 
Ocak Nisan arasý olup 16 - 21 derece sýcaklýkta sularda, 20 - 100 metre derinlikte gerçekleþir.

Ancak yapay ortamlarda tutulan balýklarýn üremesi hakkýnda herhangi bir bilgi yoktur.

Doðal Ortamdan Avlanmasý ve Kültür Ortamýna Adaptasyonu:  Avcýlýðýnda dip 
trolü kullanýlmaktadýr. Avlanan balýklar hemen deniz suyu içeren bir irtibat tankýna 
nakledilmektedir. Av derinliðine baðlý olarak %85 ila %100 arasýnda önemli bir oranda bireyde 
yüzme kesesi deformasyonu görülmektedir. Basýncýn etkisi ile trol süresi ve derinliðinin 
artýþýna paralel olarak mortalite artmaktadýr.

Tablo 1.  Doðal ortamdan yakalan Pagrus pagrus bireylerinde av süresinin, ve derinliðinin 
10 gün ertesinde görülen mortalite yüzdesine etkisi (1)

Stres ve mortaliteyi engellemek için yüzme kesesine müdahale etkin bir metod 
olarak uygulanmaktadýr.

Adaptasyon 10 metreküp hacimli deniz suyu içeren tanklarda yapýlmaktadýr. 
Adaptasyonun ilk günü tanklara saf oksijen verilmekte olup, (7  10 ppm çözünmüþ oksijen) 
akýntý saniyede 5 cm' den daha azdýr. Tanklarda saatte %50 oranýnda su deðiþimi 
yapýlmaktadýr.  Ýkinci gün oksijen desteði kesilmekte ve tankta su deðiþimi saatte %100 
olacak derecede arttýrýlmaktadýr. Antibakteriyel (Furaltadone: 35 ppm  günde iki saat  / 3 
gün boyunca ) ve antiparazitik  (4. günde formol 2 saat / 250ppm ve Neguvon 1 saat /1 ppm 
haftada bir kez iki hafta için) ajanlarýn tatbikine baþlanýr. Uzun dönemde düþük mortalite 
için her iki tür ajanýn da bir arada uygulanmasý gereklidir.
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Tablo 4. Antibakteriyel (A) ve antiparazitiklerin (B) uygulanmasýnýn adapte edilmiþ balýklarda 
mortaliteye etkisi. (1)

Besleme  ve Yem Adaptasyonu:  Beslemeye adaptasyonun ikinci gününde baþlanýr. Besleme 
içeriði ve süreleri þöyledir.  1. Taze balýk (Ýlk Hafta), 2. Adaptasyonun üçüncü gününden itibaren 
1 ay boyunca yaþ pelet (%50 balýk + %50 pelet), 3. Adaptasyonun onuncu gününden  itibaren 
otomatik yemlik vasýtasýyla ticari pelet çupra yemi (1.5  2 mm)

  Ancak balýklarýn büyük bir çoðunluðu 6. günden itibaren otomatik yemliklerden 
beslenebilmektedirler.Yukarýdaki besleme stratejisi ;  Yüksek yaþama oraný saðlar. (Trol ile 
avlanan balýklarda %70 ,  adapte edilen balýklarda %85 yaþam oraný),  b) Yüksek zooteknolojik 
kalite saðlar (1).

 

          Bilinen sorunlarý:  Avlanma ardýndan ve  yetiþtiricilik süresince yaþanan en büyük 
problemlerden birisi balýklarda renk deðiþimidir. Kýrmýzýmsý turuncu olan doðal renk dört 
haftalýk bir süre içinde koyu gümüþi bir pembeye dönüþmektedir. Arka plan rengi ve ýþýk 
yoðunluðunun etkisi üzerine süren çalýþmalar mevcuttaki bu sorunun çözümünde ümit 
vermektedir.

           Kaynakça:
           1. Yard. Doç. Dr. Devrim Memiþ ; Deniz Balýklarý Yetiþtiriciliði Ders Notlarý  (2003)  
         2. M. Kentoyri, M. Pavlides, N. Papandroulakis, P. Divanach ; Culture of the Red Porgy, 
Pagrus pagrus in Crete. Present Knowledge, Proglems and Perspective. (1)        
           3. 
           4. 

http://www.fao.org
http://www.fishbase.org
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      Besi yetiþtiriciliði:  Besi yetiþtiriciliði açýsýndan kullanýlan teknikler çipuradan 
adapte edilmiþse de entansif yetiþtiriciliðinde metodlar arasýnda varyasyonlar mevcut 
olup optimum biyolojik yeterliliði ve yem çevirim oraný kesin olarak belirlenmemiþtir.
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  SEKTÖRDEN…………………….
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SÜMDER :

SÜMDER :

IHLAMUR GIDA LTD. ÞTÝ. ÝLE GENEL SÖYLEÞÝ

Burhan BÝLGE:

Burhan BÝLGE:

Volkan ETLEÞ:

Volkan ETLEÞ:

Bu sayýmýzda Ihlamur Gýda Ltd. Þti.'den Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Burhan BÝLGE ve 
Su Ürünleri Mühendisi Volkan ETLEÞ ile 
konuþtuk………

  Sayýn BÝLGE ilk olarak biraz 
þirketinizden bahsedebilir misiniz?

 Ihlamur gýda, sektördeki 
faaliyetlerine 1998 yýlýnda soya protein 
konsantreleri ithalatýyla baþlamýþtýr. Sektörün 
ihtiyaçlarýný kýsa sürede kavrayarak 
portföyünü geniþletmiþ, teknik desteðiyle 
üreticinin her türlü ihtiyacýnda yanýnda 
olmuþtur.   Bugün ise, kýrmýzý et, beyaz et, su 
ürünleri, þarküteri ürünleri, otel, restoran ve 
hazýr yemek sektörlerine yönelik katký 
maddeleri, baharat ve baharat ekstraktlarý 
ithalatçýsý olarak faaliyetlerine devam eden 
IHLAMUR GIDA, alanýnda Avrupa'nýn 
devlerinden olan GEWÜRZ MÜHLE 

NESSE firmasýnýn temsilciliðini yürütmektedir.  Pazarda lider olma þartýnýn eðitimli personele, 
kaliteli ve güvenilir ürüne dayalý olduðuna inanan Ihlamur Gýda, temsilcisi olduðu firmalarýn sadece 
ürünlerini deðil tecrübe ve imkanlarýný da müþterilerine sunmakta, talep edilen ürünlerin en kýsa 
sürede teminini saðlamaktadýr.  Su ürünleri konusunda aktiviteleriniz nelerdir? 

 Su Ürünleri sektörüne yapýlan yatýrýmýn çok önemli bir yer teþkil ettiðini 
düþünmekteyiz. Bunu da firmanýn bünyesine Su Ürünleri departmaný oluþturarak ve departmanýn 
baþýna da Su Ürünleri Mühendisi geçirerek fazlasýyla göstermiþ bulunmaktayýz.  Firmamýz, Su 
Ürünleri Mühendisi Volkan Etleþ ile beraber koordineli bir çalýþma yürüterek, Su ürünleri ve konserve 
alanýnda da etkili adýmlar atmýþ bulunmaktadýr. Firmanýn en önemli özelliði müþterilerinin her türlü 
sorununda yanlarýnda olmasý ve onlara özellikle ülkemizde hakkýnda kýsýtlý kaynak bulunan katký 
maddeleri hakkýnda çok geniþ bilgi sunabilmesidir.  Özellikle Avrupa Birliðine girilmesiyle beraber 
Su ürünleri iþleme teknolojilerinin daha  fazla önem kazanacaðýný ve buna paralel olarak ta katký 
maddelerinin önemli bir yer teþkil edeceðini düþünen Ihlamur Gýda, çalýþmalarýný Su ürünleri 
alanýnda faaliyeti olan firmalarýn sorunlarýný giderme yönünde de yoðunlaþtýrmýþtýr.

  Su ürünleri iþleme sektöründeki baþlýca sorunlar nelerdir?
 Sektörün ana sorunu su ürünlerinin ilk günkü tazeliðine yakýn bir þekilde 

muhafaza edilebilmesi eksikliði, yani raf ömrüdür.
  Peki ürünlerin raf ömürlerini korumalarý için ya da mevcut raf ömürlerini 

uzatabilmek için neler yapýyorsunuz?
 Su ürünleri oldukça hassas gýda maddesi olup kolay bozulabilme özelliðine 

sahiptir.  Gerek ambalajlanýp raflarda satýlan, gerekse de iþlem görüp depolanan ve belirli bir süre 
sonra satýþý gerçekleþen su ürünlerinin raf ömrünü uzatabilmek koruyucu katký maddeleriyle 
saðlanmaktadýr.  Ayrýca kabuklu su ürünlerinin doðal rengini uzun bir süre muhafaza edebilmeleri 
koruyucu katký maddeleri kullanmakla olmaktadýr.  Ancak buradaki önemli konu þudur; kullanýlan bu 
katký maddeleri ürünün raf ömrünü uzatýrken ya da doðal rengini uzun süre muhafaza etmesini veya 
eski rengine dönmesini saðlarken ürüne ve buna paralel olarak insan saðlýðýna zarar verecek kalýntýlar 
býrakýyor mu? Ýþte burada devreye biz giriyoruz. Ürünlerimizin tamamý gýda kodeksine uygun þekilde 
kullaným miktarýna sahip olup müþterilerimize bu þekilde sunulmaktadýr. Diðer bir deyiþle hangi katký 
maddesinin hangi su ürününe ne kadar oranda kullanýlacaðý müþterilerimize eksiksiz sunularak doðru 
bir uygulama þekli saðlanýr ve böylece insan saðlýðýný tehdit edecek bir unsur ortaya çýkmaz. 

SÜMDER

SU ÜRÜNLERÝ
MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

 
SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

25



            Burhan BÝLGE:

Burhan BÝLGE:

Burhan BÝLGE:

Volkan ETLEÞ:

Volkan ETLEÞ:

Volkan ETLEÞ:

Burhan BÝLGE:

Burhan BÝLGE:

 Ayrýca piyasada kullanýlan bazý kimyasallar bazý su ürünlerinde tahribi 
onarýlamaz hasarlar oluþturmakta doðal olarak ta insan saðlýðýný tehdit etmektedir. Analiz raporlarý 
bunu açýkça ortaya koymaktadýr.  Mesela karideslerde kullanýlan kimyasallar, üründeki bazý 
içeriklerin izin verilenden daha fazla miktarda oluþmasýna neden oluyor. Ancak bizim 
portföyümüzdeki koruyucu katký maddeleri gerek kullaným miktarýnýn gýda kodeksine uygunluðu 
gerekse saðladýðý korumayla diðer kimyasallardan daha uzun raf ömrünü ürüne kazandýrmakta ve 
insan saðlýðý açýsýndan da zararlý bir durum ortaya koymamaktadýr. Analiz raporlarýnda herhangi bir 
sorun ortaya çýkmamaktadýr.  Bu durum özellikle ihracat yapan Su ürünleri ve konserve firmalarý için 
oldukça önemlidir.

 Su Ürünlerine lezzet kazandýrma konusunda ürünleriniz var mý? Varsa ürün 
portföyünüzden kýsaca bahseder misiniz?

 Tabi ki var. Özellikle marinasyon alanýnda oldukça ilerlemiþ durumdayýz. 
Marinatlar için ot ve baharat karýþýmlarý ve olgunlaþtýrýcý ürünlerimiz gitgide yayýlmakta olup özellikle 
ihracat yapan firmalar için Avrupa ülkelerine uygun damak tadý taþýyan ürünler geliþtirmekteyiz. Ayrýca 
dekoratif baharatlarýmýz ve baharat esanslarýmýz da oldukça yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Alabalýk 
füme yapan firmalar için þu anda piyasadaki en kaliteli sývý tütsüye sahip olduðumuzu rahatlýkla 
söyleyebiliriz. Tüm bunlarýn yanýnda balýk soslarý içinde çalýþmalar yürütmekteyiz.

  Çalýþtýðýnýz firmalar genellikle ihracat yapan firmalar mý yoksa yurt içine 
dönük çalýþan firmalarla da çalýþýyor musunuz?

 Türkiye'nin her bölgesindeki gerek yurt içine dönük çalýþan gerekse ihracat 
yapan firmalarla çalýþmaktayýz. 

  Konserve alanýndaki çalýþmalarýnýz ve baþlýca hedefleriniz nedir?
 Özellikle son bir yýldýr konserve alanýnda çok ciddi çalýþmalar yürütmekteyiz. 

Konserve alanýndaki baþlýca hedefimiz, ürüne lezzet kazandýrmak ve raf ömrünü uzatmaktýr.
 Ürünlere lezzet kazandýrma kýsmýný nasýl baþarmaktasýnýz?

 Ürün portföyümüzde bulunan baharatlar ve baharat ekstraktlarý ile bunu 
baþarmaktayýz. Özellikle çeþnilerimiz oldukça revaçta olup her konserve türüne gidecek aromaya sahip 
baharat karýþýmlarýmýz bulunmaktadýr.

   Konservelerin raf ömürlerini uzatmada ne tarz ürünlere sahipsiniz?
 Aslýnda konserve ürünleriyle su ürünleri iç içe diyebiliriz. Çünkü Su 

Ürünlerinde de ambalajlanan ya da cam kavanoz veya teneke kutulara giren mamulün raf ömrünü 
uzatmak için uygulanan proseslerle diðer konserve ürünlerindeki prosesler benzerdir. Her iki alanda da 
tazelik koruyucular adý altýnda toplanan koruyucu katký maddelerimizden ürüne uygun olaný kullanýlýr.

  Türkiye'nin Su Ürünleri sektöründe Dünyadaki yeri hakkýnda neler 
düþünüyorsunuz? 

 Dünyada su ürünleri pazarýna baktýðýmýzda; baþta Ýskandinav ülkeleri olmak 
üzere Kanada, Tayland, Ýspanya gibi ülkeler bu sektörün lokomotifi konumundalar. Türkiye, coðrafi 
olarak dünyanýn merkezinde yer alan bir ülke. Bunun yanýnda üç tarafý denizlerle çevrili olup bir de iç 
denizi olan tam bir cennet. Ýç su kaynaklarý bakýmýndan ise Dünya da eþi benzeri olmayan bir zenginliðe 
sahip. Ancak ne yazýk ki tonlarca metreküp tatlý suyumuz denizlere dökülmekte ve bu sulardan 
faydalanamamaktayýz. Yetiþtiricilik ve iþleme alanýnda son yýllarda güzel yerlere geldik. Ancak henüz 
daha yolun baþýndayýz, kat etmemiz gereken daha çok yolumuz var. Ýsveç, Norveç gibi ülkeler konum 
itibariyle bizden çok olumsuz bir coðrafya da yer almalarýna raðmen balýkçýlýk sektöründe Dünyanýn  
hakimi olmuþ durumdalar. Bu ülkeler balýkçýlýkla geçimlerini saðlamakta ve çok güçlü bir ekonomiye 
yine balýkçýlýktan gelen kaynaklarla sahip olmakta. Eðer eþsiz zenginliklere sahip yurdumuzda, Su 
ürünleri sektöründe gerek yetiþtiricilik gerekse iþleme alanýnda gerekli yatýrýmlar yapýlýrsa kalkýnmamýz 
kesinlikle daha hýzlý bir olacaktýr. Biz de üzerimize düþen görevimizi en iyi þekilde yerine getirerek 
sektördeki firmalara her konuda yardýmcý olmaya çalýþmaktayýz. 

 Geleceðe dönük plan ve hedefleriniz nelerdir?
 Ülkemizin bu sektördeki yerini daha da yukarýlara taþýmak için sularýmýzdan 

çýkan tüm su ürünlerini iþleyip belirli bir katma deðer kazandýrmalýyýz. Böylece,  dünya da su ürünleri 
sektöründeki yerimizi hýzla yukarý taþýdýðýmýz gibi ülke ekonomisi içinde fevkalade katkýlar saðlarýz. 
Bizim bu aþamadaki hedefimiz, firmalara su ürünlerinin iþlenmesinde her türlü desteði saðlamaktýr.

Efendim deðerli bilgileriniz için teþekkür eder, hayýrlý iþler dileriz……………………
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Su Ürünleri Ýle Ýlgili Okullarýmýz………………………

FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ* 
Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin kuruluþu ile ilgili çalýþmalar 1976 yýlýna kadar uzanmaktadýr. 1976 
yýlýnda üniversite Senatosu'nun almýþ olduðu bir karar doðrultusunda Fýrat Üniversitesi'ne baðlý bir Balýkçýlýk 
Fakültesi'nin açýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.  Bu karar sonra Yükseköðretim Kurumlarý teþkilatý hakkýnda 41 
sayýlý kanun hükmünde kararname ile “Su Ürünleri Yüksekokulu” na dönüþtürülmüþtür.  Su Ürünleri 
Yüksekokulu 1982-1983 öðretim yýlýnda eðitim ve öðretime baþlamýþ ve yüksekokul 11.7.1992 tarihinde 
3837 sayýlý kanun ile “Su Ürünleri Fakültesi”ne dönüþtürülmüþtür. Fakültenin öðretim süresi dört yýldýr.  
Mezunlarýna üniversitelerarasý kurulun 28.4.1986 tarih ve 36 -11 sayýlý kararý ile “Su Ürünleri Mühendisi” 
ünvaný verilmektedir.

                         Elazýð'dan görünüþ                                       Keban Baraj Gölü'nden görünüþ
Fakülte üç bölüm, yedi anabilim dalý olarak eðitim-öðretime devam etmektedir. Bölümler ve bu bölümlere 
baðlý anabilim dallarý;
            1)  Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü
            a)  Balýkçýlýk Temel Bilimler Anabilim Dalý
            b)  Ýç Sular Biyolojisi Anabilim Dalý
            c)  Deniz Biyolojisi Anabilim Dalý
            2)  Su Ürünleri Yetiþtiriciliði Bölümü
            a)  Yetiþtiricilik Anabilim Dalý
            b)  Hastalýklar Anabilim Dalý
            3)  Su Ürünleri Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Bölümü
            a)  Avlama Teknolojisi Anabilim Dalý
            b)  Ýþleme Teknolojisi Anabilim Dalý

                                                             Hazar Gölü'nden görünüþ

Fakülte'de, 3 Profesör, 5 Doçent, 5 Yardýmcý Doçent, 1 Öðretim Görevlisi, 1 Uzman, 15 Araþtýrma Görevlisi 
olmak üzere toplam 30 öðretim elemaný mevcuttur. Ayrýca eðitimine devam eden 74'ü kýz, 161 erkek olmak 
üzere toplam 235 lisans öðrencisi bulunmaktadýr. Bu öðrencilerden çoðunluðu çevre illerden gelerek 
öðrenimine devam etmektedirler. Lisansüstü eðitim ve öðretiminde verildiði fakülte de farklý anabilim 
dallarýnda 22 yüksek lisans ve  22 doktora öðrencisi vardýr.  Fakülteden þimdiye kadar mezun Su Ürünleri 
Mühendisi sayýsý 716 dýr. 
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Fakülte öðretim üyeleri yurt içi ve dýþýnda tertiplenen ulusal ve uluslararasý çeþitli toplantý, 
kongre, konferans ve seminerlere katýlarak üniversitemizi yurt içi ve yurt dýþýnda en iyi þekilde 
temsil etmektedirler. 

Elazýð ve çevresinde Sivrice Hazar Gölü, Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj 
Gölleri'nde kamu kuruluþlarý ile iþbirliði yapýlarak çeþitli çalýþmalar yapýlmaktadýr.  Ayrýca 
yörede çalýþmalarýný sürdüren balýkçý kooperatifleri ve yetiþtiricilerle çeþitli konularda iþbirliði 
yapýlarak üretim ve yetiþtirme konularýnda, yavru balýk temininde ve fizibilite raporlarýnýn 
hazýrlanmasýnda gerekli hizmetler verilmektedir.  Fakülte de yürütülen ve DPT, TÜBÝTAK ve 
FÜBAP tarafýndan desteklenen projelerden bir kýsmý tamamlanmýþ olup bir kýsmý ise devam 
etmektedir.  Bu projelerin bazýlarý bölgesel bazýlarý ise ülkesel ölçekte olup, bu projelerde 
genel olarak  su ürünlerini arttýrmak amaçlanmaktadýr. Yetiþtiricilik ve avcýlýk yoluyla su 
ürünleri üretimini artýrmak amacýna yönelik yeni yatýrýmlar Su Ürünleri Mühendisleri için yeni iþ 
imkanlarý yaratmasýnýn yaný sýra ülke ekonomisine de önemli katkýlar saðlamaktadýr.  Her yýl 
düzenli olarak dalgýçlýk kurslarý açýlmaktadýr. Bu kurslar profesyonel eðitmenler tarafýndan 
teorik ve uygulamalý olarak verilmektedir. Kursta baþarýlý olan adaylara dalgýçlýk belgesi ve 
brövesi verilerek, mezunlarýmýza yeni iþ imkanlarý saðlamaktayýz.  Mezun olan öðrencilerin 
Gemi Kaptaný olabilmeleri için gerekli olan tüm dersler zorunlu veya seçmeli olarak 
okutulmaktadýr.

Bölge iç su potansiyeli açýsýndan oldukça zengindir.  Fakültedeki bilim adamlarý bu su 
kaynaklarýný çeþitli yönleri ile incelemektedir.  Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü bölgedeki 
mevcut su kaynaklarýnýn Limnolojik özelliklerini araþtýrmaktadýr.  Özellikle su kalitesi ve su 
canlýlarýnýn incelenmesi bu araþtýrmalarda önemli yer tutmaktadýr. Su Ürünleri Avlama ve 
Ýþleme Teknolojisi Bölümü'nde su ürünlerinin avlanmasý için kullanýlan aletler ve avlanma 
teknikleri ile su ürünlerinin iþlenmesi konularýnda çalýþmalar yürütülmektedir.  Su Ürünleri 
Yetiþtiriciliði Bölümü'nde ise çeþitli su canlýlarýnýn üretimi, yetiþtiriciliði ve hastalýklarý 
araþtýrýlmaktadýr.  Uygulamalý çalýþmalarýn çoðunluðu fakülteye baðlý Cip Köyü yakýnýnda 
kurulu bir üretim ve yetiþtiricilik tesisinde gerçekleþtirilmektedir. Tesiste çeþitli büyüklükte 
havuzlarýn yaný sýra bir adet te laboratuar bulunmaktadýr. Ayrýca DSÝ Genel Müdürlüðü ile bir 
protokol imzalanmýþ ve bu protokole uygun olarak DSÝ IX.Bölge Müdürlüðü Keban Su Ürünleri 
Baþ Mühendisliði tesislerinde ortak olarak çalýþmalar yürütülmektedir.

Fakülte 20-27 Mayýs tarihleri arasýnda öðrencilerin bilgilerini artýrmak için bir teknik 
gezi gerçekleþtirmiþtir. Teknik gezi yaklaþýk 50 kiþilik bir öðrenci grubu ile 20 Mayýs' ta 
Elazýð'dan hareket ile baþlamýþtýr. Gezide öncelikle yol güzergahýnda bulunan Nevþehir 
Derinkuyu ve Pamukkale gezilmiþtir.  Planlanan teknik gezi programý çerçevesinde 
Bodrum/Güllük'te bulunan Kýlýç Balýkçýlýk tesislerinde çipura ve levrek tesisleri ile firmaya ait 
diðer tesisler gezilmiþtir.  Ayrýca ayný bölgede yer alan yem fabrikalarý, ambalajlama tesisleri 
ve Güllük Limaný'ndaki gemiler incelenmiþtir.  Gezinin Köyceðiz ayaðýnda tekne gezisi 
düzenlenmiþ olup, Köyceðiz Gölü'nün kýyý kýsýmlarýndaki yamaçlarda Likya uygarlýðýna ait kral 
mezarlarý ile Roma devrinden kalan antik tiyatro ile Caretta caretta' larýn uðrak yeri olan dalyan 
bölgesi gezilmiþtir.  Köyceðiz'de Baðcý Alabalýk Tesisleri de ziyaret edilerek, tesisler hakkýnda 
kapsamlý bilgiler  alýnmýþtýr.  Gezinin üçüncü duraðý olan Antalya Bölgesi'nde ise Kepez Su 
Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü'nün çalýþmalarý incelenmiþ olup, havuzlarda yapýlan akvaryum 
balýðý yetiþtiriciliði hakkýnda bilgiler alýnmýþtýr. Teknik gezi 27 Mayýs tarihinde son bulmuþtur.

Fakülte iletiþim bilgileri: 
Adres: Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 23119  Elazýð 
Telefon: Santral: Tel : 0 424 2370000    Fax : 0 424 2370080
e-posta : 

* Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin tanýtýmýnda destek ve katkýlarýndan dolayý 
Doç. Dr. Naim SAÐLAM'a dergimiz adýna teþekkür eder çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz.

 
web@firat.edu.tr
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       MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ

Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 03/07/1992 tarih ve 3837 
sayýlý Kanun'la kurulmuþ, Aðustos 2003 yýlýnda faaliyete geçmiþ ve 

2004 - 2005 Eðitim - Öðretim 
Yýlýnda 41 öðrenci alarak lisans 
eðitimine baþlamýþtýr.

Ýstanbul Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Nuri TARKAN' ýn 
01 Haziran 2005 tarihinde dekan 
olarak atanmasýyla, çalýþmalarý 
i v m e  k a z a n a n  M u ð l a  
Ün ive rs i tes i  Su  Ürün le r i  
Fakültesi'nde 1 profesör, 6 

yardýmcý doçent ve 1 araþtýrma görevlisi olmak üzere 8 öðretim 
elemaný, 1 fakülte sekreteri, 1 þef, 1 ayniyat saymaný, 2 memur, 1 
hizmetli olmak üzere toplam 6 idari personel görev yapmaktadýr. 
Fakültede Su Ürünleri Mühendisliði Bölümü adý altýnda tek bölümde 
lisans eðitimi verilmektedir. Ayrýca Muðla Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü bünyesinde Su Ürünleri Anabilim Dalý'nda 2002 / 2003 
Eðitim - Öðretim yýlýndan bu yana yüksek lisans eðitimi verilmekte 
olup, halen dokuz öðrenci lisansüstü öðrenimine devam etmektedir.
Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde akademik yapýlanma;

Su ürünleri Temel Bilimleri Bölümü,
Su Ürünleri Yetiþtiriciliði Bölümü,
Su Ürünleri Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Bölümü olmak 

üzere üç bölüm ve yedi anabilim dalýndan oluþmuþtur.
Muðla Ýli ve çevresi, günümüzde hýzla geliþen ve ekonomiye önemli 
katkýlarý bulunan Ülkemiz su ürünleri sektöründe, çok büyük bir 
kapasiteye sahiptir. Bu anlamda; Muðla Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi gerek yöre için gerekse de ülke için çok önemli bir konuma 
sahip olmaktadýr.

Resim 1. Muðla Üniversitesi.
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Resim 2. Türkiye'de Su Ürünleri Sektörü 

ve  Su Ürünleri Mühendisliði Paneli

Ülke ve yöre su ürünleri sektörünün 

problemlerine bilimsel yöntemlerle 

yaklaþarak çözüm önerileri getirme,  

nitelikli su ürünleri mühendisleri yetiþtirme 

gerekliliðinin bilinciyle yola çýkan Muðla 

Üniversitesi 'nin genç Su Ürünleri 

Fakültesi, dünya standartlarýnda eðitim, araþtýrma yaparak Üniversitesinin 

lokomotifi olma ve Muðla ve yöresini su ürünleri alanýnda uluslararasý platformda 

hak ettiði konuma ulaþtýrmada öncülük etme, gibi çok önemli bir misyonu 

üstlenmiþtir.Eðitim-öðretim ve bilimsel çalýþmalar için gerekli olan, içerisinde 

laboratuarlar ve prototip yetiþtiricilik ünitelerinin yer aldýðý yeterli fiziki mekana ve 

deniz, tatlý su ve acý su kaynaklarýna yönelik araþtýrma istasyonlarýna sahip 

olmak, yörede su ürünleri yetiþtiriciliði, avcýlýðý ve iþlemesiyle ilgilenen özel ve 

tüzel kiþilere Fakülteyi tanýtarak, sektörle iþbirliði yapmak, henüz kuruluþ 

aþamasýnda bulunan 

Muðla Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi'nin, öncelikli hedefleri 

arasýndadýr. 

                  Resim 3. 
Öðrenci Su   Sporlarý

 Topluluðu'nun   
Uygulamalarý. 

Su Ürünleri Fakültesi öðrencileri, 
Muðla Üniversitesi meslek stajlarý 
yönergesi doðrultusunda 20 günü kýþ - 40 günü yaz aylarýnda olmak 60 günlük 
üzere toplam mesleki staj eðitimi yapmaktadýrlar.

Fakülte iletiþim bilgileri: 

Adres: Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 48000 Kötekli /MUÐLA 

Telefon: Santral 0 252 211 10 0008    /    211 18 86    

e-posta : sufak@mu.edu.tr
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     KURBAÐA VE  
YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ

Doç.Dr. Naim Saðlam*                   Hatice Orsay*
    

                     * Fýrat Ü. Su Ürünleri Fakültesi. - Elazýð

Kurbaðalar M.Ö. 3400 yýlýndan beri dinsel, bilimsel, týbbi ve gýda olarak 
deðerlendirilmiþtir.  Günümüzde ise biyolojik ve fizyolojik araþtýrmalarda, deri elde 
edilmesinde, akvaryum ve teraryumlarda kullanýlmaktadýr. Kurbaðalardan balýk yemi 
ve insan besini olarak da yararlanýlýr. Eti piliç veya dana eti lezzetindedir. Küçüklerinin 
arka bacaklarý, büyüklerin ise tamamý yenir. 

         
Ülkemizde Rana, Hyla, Bufo, Pelobates, Bombina ve Pelodytes cinsine ait kurbaða 
türleri bulunmaktadýr. Bunlarýn  içerisinde  Rana cinsine ait türler ekonomik deðere 
sahip olup, ihracatý yapýlmaktadýr. Ülkemizde Rana cinsine ait 5 tür yaþamaktadýr.

Bu türler; Rana cameranoi (Þeritli kurbaða), Rana dalmatina (Çevik kurbaða), 
Rana holtzi (Toros kurbaðasý), Rana macrocnemis (Uludað kurbaðasý) ve Rana 
ridibunda (Göl kurbaðasý)'dýr.

KURBAÐALARIN   KULLANIM ALANLARI

ÜLKEMÝZDE  BULUNAN KURBAÐA TÜRLERÝ
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Rana ridibunda Elazýð su kaynaklarýnda oldukça bol bulunmaktadýr. 
Ancak henüz ekonomik olarak avcýlýðý  yapýlmamaktadýr.

Kurbaðalar ekonomik deðeri ve ihraç potansiyeli yüksek  olan su 
ürünlerimizdendir. Amerika  Birleþik Devletleri ve uzak doðu ülkelerinde 
yemeklik kurbaða üretimi için kurbaða çiftlikleri bulunurken, laboratuar 
hayvaný ve farklý amaçlar için de kurbaða yetiþtiriciliði yaygýnlaþmýþtýr. 
Ülkemizde ise kurbaða yetiþtiriciliði þimdilik yapýlmamaktadýr. Doðadan 
toplanarak canlý, taze bacak, donmuþ bacak ve konserve þeklinde  
ihraç edilmektedir. En fazla kurbaða ihracatý yapan ülkeler Brezilya, 
Endonezya, Hindistan, Bangladeþ, Japonya, Türkiye ve 
Yugoslavya'dýr.

                          KURBAÐA YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ
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  SÜMDER BÝLÝMSEL

 ÝÇÝNDEKÝLER

ANTALYA KÖRFEZÝ'NDE YAÞAYAN EKONOMÝK KARÝDES TÜRLERÝ VE 
YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐE UYGUN TÜRLERÝN BELÝRLENMESÝ*

Yasemin KAYA* Mehmet GÖKOÐLU* 

ÜLKEMÝZDE SU ÜRÜNLERÝ YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ YAPAN ÝÞLETMELER,
ÜRETÝM KAPASÝTELERÝ,  ÝLLERE GÖRE DAÐILIMLARI VE

 EKONOMÝK ANALÝZLERÝ*

Kadir DOÐAN*              Erdoðan GÜVEN*

SU ÜRÜNLERÝNÝN TAZELÝÐÝNÝN BELÝRLENMESÝNDE KULLANILAN
KALÝTE KRÝTERLERÝNDEN BÝRÝSÝ OLAN TMA-N (TRÝMETÝLAMÝN) 

DEÐERÝNÝN ÖNEMÝ*

Tuba  BAYGAR*       Keriman GÜNAYDIN*

NEDEN OMEGA - 3?*

 Erdal ÞENER*

SÝNOP ÝLÝNDE BULUNAN SU ÜRÜNLERÝ ÝÞLEME TESÝSLERÝNÝN 
DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Hünkar Avni DUYAR*                                    Barýþ BAYRAKLI

                

Bir millet, savaþ meydanlarýnda ne kadar parlak zaferler elde ederse 
etsin, o zaferlerin kalýcý sonuçlar vermesi ancak,

 irfan ordusuyla mümkündür.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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  SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ 

BÝLÝMSEL MAKALE YAZIM KURALLARI
                 
             1.  SÜMDER, Su Ürünleri Mühendisleri Derneði yayýn organý olup 4 ayda bir yayýmlanýr.
          2.  Dergide, su ürünlerini ilgilendiren, tamamý veya bir kýsmý baþka yerde yayýmlanmamýþ özgün           
bilimsel araþtýrmalar, gözlemler, derlemeler, çeviriler, bilimsel araþtýrma özetleri ve haberler yayýmlanýr. 
Derleme niteliðindeki yazýlar özgün olmalarý, yenilik içermeleri ve klasik bilgilerin tekrarý olmamalarý 
durumunda kabul edilir. Çeviriler konusunda ise özgün makalenin de çeviriyle birlikte gönderilmesi 
zorunludur.
           3.  Dergide yayýmlanmak üzere gönderilen makaleler biçim, açýklýk ve özgünlük açýsýndan Yayýn 
Kurulunca deðerlendirilerek konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerin görüþü alýndýktan sonra 
önerilen deðiþiklik ve düzeltmelerin yapýlmasý için makale yazara/baþ yazarýna geri gönderilir; düzeltmeler 
yapýldýktan sonra yayýmlanýr. Hakemlerin önerileri dýþýnda makalelerde sonradan ekleme ve çýkartma 
yapýlamaz. Yayýmlanmasý uygun bulunmayan makalelerin bir kopyasý yazarýna/baþ yazarýna iade edilir.
              4.  Eserler, Türkçe veya Ýngilizce dillerinden birinde A4 (21.0 x 29.7 cm) boyutlarýndaki beyaz 
kaðýda, kenarlarýnda üstten ve soldan 3 cm, alttan ve yandan 2,5 cm. boþluk kalacak þekilde iki satýr 
aralýðýnda 12 punto büyüklüðünde Microsoft Word 98 veya daha üst sürümlerinde, Arial yazý tipinde 
yazýlmalý, 8 sayfayý geçmemeli, sayfa numaralarý sayfanýn altýnda ve ortasýnda yer almalýdýr. Makale, 
lazer yazýcýdan alýnmýþ üç kopya halinde, bir disket yada cd ve bir üst yazý ile  birlikte “Yard. Doç. Dr. 
Taçnur BAYGAR. Su Ürünleri Mühendisleri Derneði P.K. 76 Fatih-Ýstanbul” adresine  veya 
baygar@istanbul.edu.tr / tbaygar@hotmail.com'a e-mail ile yollanmalýdýr. 
              5.  Dergi, eserlerin teknik içeriklerinden ve basým hatalarýndan sorumlu deðildir. Basýlmýþ olan 
eserlere telif ücreti ödenmez.

        6.   Eserler Türk Dil Kurumu Yazým Kurallarýna uygun olarak yazýlmalýdýr.
              7. Makalenin baþlýðý, yazýldýðý dilde büyük harflerle yazýlmalýdýr. Baþlýk kýsa ve konu ile ilgili, 
bilgilendirici olmalýdýr. Eser Türkçe yazýlmýþ ise baþlýðýn altýnda yabancý dilde, yabancý dilde yazýlmýþ ise 
Türkçe baþlýk da eklenecektir.            
              8.  Yazar(lar)ýn ad(lar)ý ve soyad(lar)ý küçük harflerle unvan belirtilmeden makale baþlýðýnýn 
altýna yazýlmalý, yazar adresleri dipnot olarak ilk sayfanýn altýnda belirtilmelidir.      
       9. Özgün çalýþmalarda Özet, Giriþ, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartýþma ve Sonuç ile 
Kaynaklar kýsýmlarý bulunmalý, anýlan bölüm baþlýklarý sola dayalý biçimde büyük harflerle ve kalýn yazý 
karakteri ile yazýlmalýdýr. 
             10.  Özet, makalenin önemli noktalarýný içerecek þekilde kýsa ve öz olmalý, Eser Türkçe yazýlmýþ 
ise yabancý dilde baþlýk ve özet yazýlacak, eser yabancý dilde yazýlmýþ ise Türkçe baþlýk ve özet 
yazýlmalýdýr.

Özet: Eserin yazýldýðý dilde, çalýþmanýn amacýný, sonuçlarýný ve yorumunu içermeli, 200 kelimeyi 
geçmemelidir.

Dergide yayýnlanacak eserler, orijinal araþtýrma makalesi veya sektöre bilimsel anlamda katký 
saðlayacak ve yenilik getirecek nitelikte derleme olabilir. Ancak derlemelerde dikkat edilecek konu, 
derlemeyi yapan yazarýn, kaynaklar kýsmýnda konu ile ilgili en az iki eserinin belirtilmesi zorunluluðudur. 

Anahtar kelimeler: Yabancý dilde ve Türkçe özetlerin altýnda 5'er adet anahtar kelime verilmelidir.
Metin: Giriþ, Malzeme ve Yöntem, Bulgular, Tartýþma ve Sonuç, Kaynaklar baþlýklarý altýnda 

oluþturulmalýdýr.
Tablo ve þekiller: Her türlü çizim ve fotoðraf þekil olarak adlandýrýlýr. Þekillerin altýnda nolarýyla 

birlikte, tablo baþlýklarý tablo üzerinde tablo numarasý ile birlikte yazýldýðý dilde yer almalýdýr. 
Kaynaklar: Metin içinde ilk verilenden baþlayarak birbirini izleyen numaralarý alýr ve metin içinde 

kaynaðýn atýf yapýldýðý yerde ilgili kaynaðýn numarasý parantez içerisinde verilir. Kaynaklar metin içinde 
aldýðý numara sýrasýna göre kaynak listesinde yer almalýdýr.  Kaynaðý yazma þekli ise a)yazar soyadý ile 
adýnýn ilk harfi, b) Makalenin yayým tarihi, c) Makalenin adý, d) Derginin adý, uluslar arasý yayýnlarda 
kullanýlan kýsaltýlmýþ þekli ile adý, e) Cilt sayýsý, f) Sayfa numarasý.

Örnek: BAYGAR.T.; ÞENTÜRK, A. (2003): Ön Piþirme ve Sterilizasyon Ýþleminin, Yellowfin Ton  
Balýðý Eti Kalitesi Üzerine Etkisi. Turk.J.Vet.&Anim.Sci. 27(4), 943-947.

Kaynak, kitap ise, a) Bölüm yazarýnýn soyadý ve adýnýn ilk harfi, b) Yayýn tarihi c) Bölümün adý, c) 
Bölümün alýndýðý kitabýn adý,  d) Yayýnlayan, e) Sayfa nolarý, f) Yayýnlandýðý yer,  g) varsa ISSN nosu.

  Örnek: VARLIK, C.;UÐUR,M;GÖKOÐLU,N.;GÜN,H.(1993): Su Ürünlerinde Kalite Kontrol Ýlke ve
Yöntemleri. Gýda Teknolojisi Derneði, Yayýn No: 17, s.174, Ýstanbul, ISSN No.
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  ANTALYA KÖRFEZÝ'NDE YAÞAYAN EKONOMÝK KARÝDES TÜRLERÝ VE 
YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐE UYGUN TÜRLERÝN BELÝRLENMESÝ

* *
Araþ. Gör. Yasemin KAYA                Yard. Doç. Dr. Mehmet GÖKOÐLU

         

                                   *Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kampüsü-Antalya
                 E-mail:  ykaya@akdeniz.edu.tr

ÖZET
Araþtýrmamýzda Antalya Körfezi'nde yaþayan ve ticari önemi olan karides türleri tespit 

edilmeye çalýþýlmýþtýr. Buradan yola çýkarak bu türler arasýnda yetiþtiriciliðe elveriþli olanlarýn 
belirlenmesi amaçlanmýþtýr.

 Örneklemeler Antalya Körfezi'nde derin suda trol çekimi yapan teknelerden ve uzatma 
aðlarýndan  yapýlmýþtýr. Laboratuara getirilen örneklerin türleri tayin edilmiþtir.

GÝRÝÞ
o Penaeidea karidesler, crustacealarýn en eski ordosu olan decapodaya dahildir.  40 kuzey ve 

o  40 güney enlemleri arasýnda geniþ bir bölgede daðýlým göstermektedirler. Büyük bir çoðunluðunun 
yaþamý littoral zonda, kumlu-çamurlu veya çamurlu alanlarda devam eder. Beslenmeleri karnivordur 
ve besin bulabilmek için geceleri aktif olarak hareket ederler. Bu türlerin önemli bir kýsmý açýk deniz ve 
kýyýlar arasýnda üreme göçleri yaparlar. Çiftleþme ve yumurtlama açýk denizde gerçekleþir. 
Yumurtadan çýkan larvalar planktonik olup önemli metamorfoz safhalarý geçirerek ergin bireye 
benzerler. Bu dönemden sonra larvalar bentik forma sahiptirler. Büyüme ve geliþme için yaþamlarý 
boyunca kabuk deðiþtirirler (Laubier, 1990; Kumlu, 2001; Kocataþ ve ark, 1991; Çaðýltay, 1999).  

Türkiye denizlerinde bu güne kadar 61 karides türünün bulunduðu bilinmekteydi (Kumlu ve 
ark, 1997; Kumlu, 2001; Kocataþ ve ark, 1991; Çaðýltay, 1999).  Ancak Kumlu (2002) yaptýðý 
çalýþmada, Penaeidae familyasýna dahil lesepsiyen bir tür olan Melicertus hathor'u ülkemiz kýyýlarýnda  
tespit etmiþtir. Ülkemiz denizlerinde bulunan Penaeidae türlerinden 7'sinin (Penaeus japonicus, P. 
semisulcatus,  M. monoceros, M. stebbingi, Trachypenaeus curvirostris, P. kerathurus, Parapenaeus 
longirostris) ekonomik öneme sahip olduðunu bildirilmektedir (Kocataþ ve ark., 1991; Kumlu ve ark, 
1997). Bununla birlikte Aristeidae familyasý üyeleri de (Aristeus antennatus, Aristeomorpha foliacea) 
avcýlýðý yapýlan ticari önemi olan karides türleri arasýnda bulunmaktadýr (Kumlu; 2001). 

Bütün dünya piyasalarýnda karidesler, yoðun talep gören su ürünleri arasýnda yer almaktadýr. 
Ülkemizde karides üretimi halen avcýlýkla saðlanmaktadýr. 1990'lý yýllarda tek bir iþletme ile yetiþtiricilik  
yoluyla üretim çalýþmalarý baþlamýþtýr. Ancak bu giriþim iþletmenin iflasý nedeniyle baþarýsýzlýkla 
sonuçlanmýþtýr. Ülkemizde karides yetiþtiriciliði ile ilgili çalýþmalar  henüz bilimsel araþtýrmalar 
düzeyindedir.

Çalýþmamýzda Antalya Körfezi'nde yaþayan karides türlerinin tespit edilmesi ve kültüre uygun 
olanlarýn belirlenmesi amaçlanmaktadýr. 

MATERYAL VE METOD:
Araþtýrma için örneklerimiz Antalya Körfezi'nin Belek Acýsu Deresi ile Denizkent (Ýlarma) Köyü 

arasýnda kalan Boðazak Köyü açýklarýnda 3-40 m derinlikler arasýnda denize býrakýlan  fanyalý karides 
aðlarý ve Antalya Körfezi'nde çekilen  trol aðlarýndan temin edilmiþtir. Kullanýlan karides aðlarý 210 d. 
24 mm göz açýklýðýndaki 0 numaradýr. Bu aðlar  0-40 m derinlikler arasýna gün batýmý býrakýlmýþ ve 
sabah gün doðumu toplanmýþtýr. Trol teknelerinden örneklerimiz avlanma sonunda alýnmýþtýr. Temin 
edilen örnekler laboratuvara getirilerek türleri tayin edilmiþtir. 

Penaeus japonicus  (Bate, 1888) (Çil Karides, Japon Karidesi): Karapaks parlak  ve 
pürüzsüzdür. Abdomen kýsmýnda 10'dan fazla koyu kahverengi bant bulunmaktadýr. Bantlar 
karapasýn dorsalinde, yürüme bacaklarýnda ve üropodlarda da yer alýr. Telson ve üropodlar 
kahverengi, mavi ve sarý renklerdedir. Bu türe özgü olarak bacaklarý kýrmýzýdýr. Rostrum, dorsal 
kenarýnda 8-10, ventralde ise 1 adet diþe vardýr. Telsonun  kenarýnda 3 çift hareketli diken bulunur. 
Adrostral çýkýntý ve oluk hemen hemen karapas gerisine kadar uzanýr (Þekil 1). Diþilerin thelycumu bir 
torba þeklindedir. Üreme mevsiminde thelykcum içerisinde yeþil renkte görünen ve bir çift parça 
halindeki bu çýkýntý diþinin çiftleþmiþ olduðunun göstergesi olup, türe özgüdür (Þekil 2).
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Maksimum boy 
zaman zaman karýþtýr ý lmaktadýr.  P. erkeklerde 19cm, 
keraturus'un antenlerinin beyaz renkli olmasý, diþilerde ise 22.5 
karapaks üzerindeki oluðun karapaks sonuna - 30 cm kadardýr. 
kadar  uzanmasý ,  vücut  üzer indek i  B e s l e n m e l e r i   
renklenmenin diðer türe oranla mat olmasý ile k a r n i v o r d u r .  
birbirlerinden kolaylýkla ayýrt edilebilir.  Ç a m u r l u  v e  

kumlu bölgelerde 
Penaeus semisulcatus (De Haan, 1884) yaklaþýk 90 m 
(Yeþil Kaplan Karidesi): Bu türün karapasý d e r i n l i k l e r d e  
pürüzsüz, rostrumu oldukça kýsadýr. yaþamaktadýrlar. 
Rostrumun  dorsalinde 5-8, ventralinde 3 
adet diþ bulunur. Adrostral çýkýntý ve oluk 
karapasýn gerisine kadar ulaþmaz. Vücut 
üzerinde çok fazla belirgin olmayan yeþil 
bantlar bulunmaktadýr. Yürüme bacaklarý Ýndo-pasifik bir tür olan P. japonicus, 
beyaz renktedir ve beþinci çift yürüme Kýzýldeniz'den Akdeniz'e  girmiþtir. Ege Denizi 
bacaklarý küçük eksopoditlerden oluþur. ve Akdeniz 'de avcýlýðý yapýlan ekonomik 
Telson üropodlardan çok kýsadýr, üzeri geniþ türlerdendir  (Kocataþ ve ark., 1991; Çaðýltay, 
olukludur. Maksimum boy erkeklerde 19 cm, 1999; Kumlu, 2001; Gökoðlu ve Özden, 1992; 
diþilerde ise 23 cm kadardýr (Þekil 4). 130 m Liao, 1992; Atay, 1997).
derinliðe kadar tabaný çamur yada kumlu               
bölgelerde yaþamayý tercih eder.  Ülkemizde Penaeus kerathurus (Forsskal, 1775) 
Akdeniz ve Ege Denizi'nde bulunmaktadýr (Akdeniz Karidesi): Bu türün karapaksý 
(Kocataþ ve ark., 1991; Çaðýltay, 1999; pürüzsüz olup, rostrumun dorsalinde 8-13, 
Kumlu, 2001; Gökoðlu ve Özden, 1992; Atay, ventralinde ise 1 adet diþ bulunur. Adrostral 
1997). Jumbo karidesi olarak bilinir ve çýkýntý ve oluk karapaksýn sonuna kadar 
Akdeniz'in en büyük türüdür. uzanýr. Vücut üzerindeki bantlar kesiklidir ve 

renkleri mattýr. Karapaksta kuvvetli bir hepatik 
diken, telsonun  yanlarýnda ise üç çift diken 
bulunmaktadýr. Maksimum boy 22.5 cm'ye 
kadar ulaþmaktadýr  (Þekil 3). Derin olmayan 
(yaklaþýk 40 m) kumlu-çamurlu sularda 
yaþarlar. Ülkemizde  Akdeniz,  Ege Denizi ve 
Marmara Denizi'nde daðýlým göstermektedir 
(Kocataþ ve ark., 1991; Çaðýltay, 1999; 
Kumlu, 2001; Gökoðlu ve Özden, 1992, 
Demirsoy,  2001; FAO, 1973; Atay, 1997). 

P. japonicus ve P. kerathurus morfolojik 
özelliklerinin benzer olmasýndan dolayý 

Þekil 2: Penaeus japonicus diþi bireyinde thelyucum

Þekil 1: Penaeus japonicus Þekil 1: Penaeus japonicus 
Þekil 3: Penaeus kerathurus 

(Forsskal, 1775) (Akdeniz Karidesi)
Þekil 3: Penaeus kerathurus 

(Forsskal, 1775) (Akdeniz Karidesi)

Þekil 4: Penaeus semisulcatusÞekil 4: Penaeus semisulcatus
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Metapenaeus monoceros (Fabricius,1789)  
(Benekli Karides): Pürüzlü olan vücut yüzeyi fýrça 
benzeri kýllarla ve beneklerle kaplýdýr. II. anten vücut 
boyundan iki kat daha uzun ve kýrmýzý renktedir.  
Rostrum düz, dorsalinde 9  12 adet diþ bulunur. Ventral 
kenarýnda ise  diþ yoktur. Uzunluðu anten pulu 
kadardýr. 1. antenlerinin kaidesi rostrumdan daha 
uzundur. (Þekil 5). Telsonun ortasýnda bir yarýk, 
yanlarda ise küçük dikenler bulunur. Erkeklerin beþinci 
pereipodlarýnýn kaidesinde sivri bir diþin neden olduðu 
çukurluk, diþten sonra ise bir seri tüberkül yer alýr. 
Vücut rengi portakal sarýsý, pembemsi mor olup koyu 
lekelerle kaplýdýr. 

Aristeus antennatus (Risso, 1816): Ventral 
Maksimum boy erkeklerde 15cm, diþilerde ise 20 yüzeyinde diþ bulunmayan rostrum, erkek ve diþi 
cm'dir. Genellikle 10-30 m'ler arasýnda kumlu  çamurlu bireylerde farklýlýklar göstermektedir. Erkeklerin 
alanlarda  bol olarak bulunmaktadýr (Kocataþ ve ark., erginlerinde  kýsa olup, diþilerde ve genç erkeklerde  
1991; Çaðýltay, 1999; Kumlu, 2001; Gökoðlu ve ise  daha uzundur.  Rostrumun dorsalinde ise üç adet 
Özden, 1992; Atay, 1997). Antalya Körfezi'nde diþ bulunur ancak diþler diþilerde kaide kýsmýndadýr. 
genellikle P. semisulcatus ile ayný alanlarda Karapaksta hepatik diken yoktur, kýsa bir boyun 
bulunmaktadýr. Bölge balýkçýlarý tarafýndan “Erkek oluðuna sahiptir.  Telson olukludur. Maksimum 22 cm 
veya Demir karidesi” olarak adlandýrýlmaktadýr. boya ulaþýrlar. Renkleri canlý kýrmýzýdýr. 80  1440 m'ler 

arasýnda çamurlu diplerde yaþarlar (Þekil 7). 
Gecegündüz periyoduna baðlý göçler yapan bu türün 
bireyleri geceleri 150 m civarýnda, gündüzleri ise 800 
m derinliklerde bulunurlar (Kocataþ ve ark., 1991; 
FAO, 1973; Atay, 1997). Örneklerimiz Antalya 
Körfezi'nde çok derin sularda trol çeken teknelerden 
temin edilmiþtir. 

Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) 
(Derinsu Pembe Karidesi):  Vücut pürüzsüzdür. 
Rostrumun ucu yukarýya doðru kývrýk ve uzunluðu 
anten sapýnýn ucunu geçmektedir. Dorsalinde 8 diþ var 
iken, ventral kenarýnda diþ yoktur.  Ayrýca  rostrum 
üzerindeki diþler kýrmýzý renktedir. Yürüme bacaklarý 
eksopoditsizdir. Karapaks üzerinde çok kýsa kýllar 
vardýr. Telsonun ucunda sabit 3 sivri diken 
bulunmaktadýr. Maksimum boy erkeklerde 16 cm, Aristaeomorpha foliacea  (Risso, 1827): Karapaks 
diþilerde 19 cm civarýndadýr (Þekil 6). Ülkemizde üzerinde kýsa tüyler bulunur. Karapaksta kýsa bir 
Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde daðýlým boyun oluðu yer alýr. Erkek bireylerin rostrum boyu göz 
gösterir. 20-700 m'ler arasýnda, yoðun olarak 70-400 seviyesini geçtiði halde anten pulunu geçmez. 
m'lerdeki kumlu-çamurlu veya çamurlu diplerde Rostrum boyu diþilerde ve genç erkeklerde  uzundur. 
yaþarlar. (Kocataþ ve ark., 1991; Çaðýltay,1999; Rostrum dorsalde 4-6 diþe sahip iken ventralde ise diþ 
Kumlu, 2001; FAO, 1973; Atay, 1997).   Antalya yoktur. Bu diþler diþilerde rostrum  kaidesinde yer alýr. 
K ö r f e z i ' n d e  “ ç i m  ç i m  k a r i d e s i ”  o l a r a k  Telson ortadan uzunlamasýna olukludur.  Renkleri 
adlandýrýlmaktadýr. Araþtýrmamýzda bu tür  fanyalý parlak kýrmýzýdýr (Þekil 8). 120-1300 m'ler arasýnda, 
aðlarda yakalanamamýþ ve örneklerimiz körfezde yoðun alarak 700 m civarýnda çamurlu diplerde 
avlanan trol teknelerinden elde edilmiþtir. monodon) yaþamlarýný sürdürürler (Kocataþ ve ark., 1991;  FAO, 
olduðunu ve doðal ortamda  çok hýzlý geliþtiklerini 1973; Atay, 1997). Örneklerimiz Antalya Körfezi'nde 
bildirmiþlerdir. Ancak ayný bölgede yapýlan bu çok derin sularda trol çeken teknelerden temin 
çalýþmada P. monodon'a  hiç rastlanmamýþtýr. edilmiþtir. 

 

Þekil 5: Metapenaeus monocerosÞekil 5: Metapenaeus monoceros

Þekil 6: Parapenaeus longirostrisÞekil 6: Parapenaeus longirostris

Þekil 7: Aristeus antennatusÞekil 7: Aristeus antennatus
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SONUÇ
Antalya Körfezi'nde avcýlýðý yapýlabilen ve 

ekonomik deðere sahip olan karides türlerinin 
belirlenmesine yönelik yapýlan bu çalýþmada 7 ekonomik 
tür tespit edilmiþtir. Yine bu çalýþmanýn diðer bir amacý da 
yetiþtiricilik için uygun olan türlerin belirlenmesidir. 
Antalya Körfezi'nde bulunan ve yetiþtiricil iði 
yapýlabilecek türler P. japonicus, P. semisulcatus, P. 
kerathurus, M. monoceros'tur. Bu türlerden P. 
kerathurus ve M. monoceros uzun bir yetiþtiricilik 
periyodu istemektedir. Bu nedenle bu türlerin 
yetiþtiriciliði ülkemiz açýsýndan ekstansif olarak   
düþünülebilir. Diðer yandan  Gökoðlu ve ark. (2000) 
Antalya Körfezi'nde, karides üretim tesisinden doðaya 
kaçýrýlan “dev kaplan karidesi” (P. monodon) olduðunu 
ve doðal ortamda  çok hýzlý geliþtiklerini bildirmiþlerdir. 
Ancak ayný bölgede yapýlan bu çalýþmada P. monodon'a  
hiç rastlanmamýþtýr. 
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            ÖZET
Bu çalýþmada, ülkemizde su ürünleri yetiþtiriciliði yapan iþletmelerin illere göre proje kapasiteleriyle, 

gerçekleþen üretimleri ele alýnarak ekonomik analizleri yapýlmýþtýr. Ýþletmeler, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 
projesi onaylanmýþ iþletmelerin, sayýlarý ve kapasiteleri dikkate alýnarak illere göre düzenlenmiþtir.  Ülkemizde su  
ürünleri yetiþtiriciliði iklim ve doða koþullarýnýn uygun olduðu, 72 ilde gökkuþaðý alabalýðý, 18 ilde sazan ve 17 ilde de 
baþta çipura ve levrek olmak üzere deniz balýklarý yetiþtiriciliði iþletmeleri kurulmuþtur. Yetiþtiriciliðe elveriþli olmayan ve 
coðrafik konumu bakýmýndan uygun koþullar içermeyen 8-10 ilimizde de yetiþtiricilik iþletmesinin olmadýðý görülmüþtür.  
Söz konusu bu iþletmelerin 992'si iç sularda gökkuþaðý alabalýðý, 53'ü sazan, 492'si de   denizde levrek ve çipura olmak 
üzere  toplam 1.537 adet olarak tespit edilmiþtir. Bu iþletmelerin 2002 yýlýndaki üretimleri  61.165 ton olup ülke 
ekonomisine  212.2  trilyon TL katma deðer saðlamýþtýr.     

      Anahtar Kelimeler : Su ürünleri iþletmesi, ekonomik analiz, su ürünleri projesi

            1. GÝRÝÞ 
Dünyadaki geliþimine paralel olarak ülkemizde de yetiþtiricilik artan bir ivme ile  hýzlý bir geliþme göstermektedir.
Son yýllarda hýzlý nüfus artýþýnýn yaný sýra beslenme tarzý deðiþen dünyada; su ürünlerinin insan 

beslenmesindeki önemi daha çok anlaþýlmaya baþlamýþtýr. Nüfustaki bu artýþa  paralel olarak karasal alanlar da 
azalacaðýndan sürekli artýþ gösteren hayvansal protein açýðýnýn kapatabileceði kaynaklar içinde, balýk yetiþtiriciliði 
önem kazanmýþtýr.  Deniz ve iç sulardan avcýlýk yoluyla elde edilen ürünün dýþýnda, yetiþtiricilikle de azýmsanmayacak 
miktarda üretim yapýlmaktadýr. Ülkemizde 2002 verilerine göre 34.297 tonu içsu, 26.868 tonu da deniz balýklarýndan 
olmak üzere toplam üretimin % 9'unu oluþturan 61.165 ton ürün yetiþtiricilik yoluyla elde edilmiþtir. (Anon, 2004). 

 Ülkemizde su ürünleri yetiþtiriciliði ile uðraþan iþletmelerin ele alýndýðý bu araþtýrmada, Tarým ve Köyiþleri 
Bakanlýðýnýn ilgili birimlerinde ve Tarýmsal Üretim Genel Müdürlüðü Web sitesindeki (  2005d) kayýtlardan 
alýnan su ürünleri yetiþtiricilik projelerinin türü, illere göre daðýlýmlarý ve onay tarihindeki proje kapasitelerine göre 
iþletmeler ele alýnarak, son yýllardaki üretim ve üretim deðerleri incelenmiþtir. Ýþletmeler, içsu ve deniz balýklarý 
yetiþtiriciliði yapan iþletmeler þeklinde gruplandýrýlmýþtýr. Ýçsularda  gökkuþaðý alabalýðý ve sazan, denizde çipura, 
levrek  ve deniz balýklarý kuluçkahane iþletmeleri alýnarak, bunlarýn illere göre sayýsal daðýlýmlarý, proje onay 
kapasiteleri ve gerçekleþen üretim miktarýyla üretim deðerleri karþýlaþtýrýlacaktýr. Yetiþtiricilik yolu ile elde edilen diðer 
su canlýlarý genel toplam içerisinde az yer tuttuðundan bu araþtýrmanýn dýþýnda tutulmuþtur.

2. SU ÜRÜNLERÝ YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ
Baþlangýç tarihi yüzyýllar öncesine dayan su ürünleri yetiþtiriciliðine, ülkemizde 1960'lý yýllarýn sonunda 

baþlanmýþtýr. Resmi kayýtlara göre Türkiye'de ekonomik anlamda kurulan ilk iþletmenin proje onay tarihi 01.01.1971 
olarak belirtilmektedir (Anon, 2002). Söz konusu iþletme Gökkuþaðý alabalýðý (Oncorhynchus mykiss) yetiþtiriciliði 
üzerine   Bozöyük (Bilecik)' de kurulmuþtur. Oysa Gökkuþaðý alabalýðýnýn döllenmiþ olan yumurtalarýnýn 14. yy. da ilk 
kez kontrollü koþullarda aðaçtan yapýlmýþ ve içine çakýl doldurulmuþ sandýklara gömülerek inkübe edildiði 
belirtilmektedir (Laird, 1996).  Son yýllarda bu sektör, üretimin arttýrýlmasýnda biyoteknolojinin kullanýlmasýyla hýzlý bir 
geliþim göstermiþtir (Donaldson ve Devlin, 1996). Diðer ülkelerdeki bu geliþmelerden ülkemizdeki balýkçýlýk sektörünün 
etkilenmesi  sonucunda iþletme sayýlarý içsu ve denizlerde sýrasýyla 1.045 ve 492 olmak üzere toplam 1.537'ye 
ulaþmýþtýr (Anon, 2002).   Türkiye'de, ilk yýllarda üretim içsularda genellikle gökkuþaðý alabalýðý üzerine yoðunlaþmýþtýr. 
1980'li yýllarýn baþýnda yarý entansif, 1990'lý yýllarda da entansif olarak deniz balýklarý yetiþtiriciliðinin de devreye 
girmesiyle günümüzde su ürünleri yetiþtiriciliðinin % 44'ü denizlerden, % 56'sý ise içsulardan karþýlanmaktadýr. 
Ülkemizde kontrollü olarak en çok üretimi yapýlan balýk türü gökkuþaðý alabalýðýdýr. 2002 yýlý üretiminde % 57'lik oranla 
büyük pay içsularda ve denizlerde yetiþtirilen gökkuþaðý alabalýðýna aittir. Yetiþtiricilik yoluyla üretilen deniz balýklarý 
üretiminin % 19'unu çipura, % 23'ünü de levrek balýklarý oluþturmaktadýr. Sazan balýðý yetiþtiriciliðinde ise ilk yýllara 
göre gerileme görülmüþtür. Bundan baþka kontrollü olarak yapýlan salmon, midye ve karides yetiþtiriciliði devre dýþý 
kalmýþtýr. Son yýllarda özellikle Antalya, Muðla ve Ýzmir'de orkinos besiciliði üzerine iþletmeler kurulmuþtur. Örneðin 
2001 yýlýnda 3 özel iþletme faaliyete baþlamýþtýr. Söz konusu bu iþletmeler proje ve kuruluþ aþamalarýný 
tamamlayanlarla birlikte faaliyetlerini sürdürmektedirler. 
            
           3.  ÝÇ SU BALIKLARI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ YAPAN ÝÞLETMELER
           3. 1.    Gökkuþaðý Alabalýðý Ýþletmeleri

Ülkemizde uygun koþullarýn bulunduðu yerlerde Gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Bu þartlara 
uygun 72 il sýnýrlarý içerisinde çok sayýda alabalýk yetiþtiricilik tesisi kurulmuþtur. 2004 yýlý itibariyle projesi onaylanmýþ 
992 adet gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapan iþletme bulunmaktadýr. Ýþletmelerin proje kapasiteleri 24.737 ton/yýldýr. 
Bu iþletmelerin bölgeler bazýnda daðýlýmýna bakýldýðýnda Karadeniz Bölgesinde % 38, Akdeniz Bölgesinde % 25, 
Marmara Bölgesinde %11, Ýç Anadolu Bölgesinde  % 11, Ege Bölgesinde  %10, Doðu Anadolu Bölgesinde  % 4 ve 
Güney Doðu Anadolu Bölgesinde % 1 oranýnda yer aldýðý görülmektedir. Gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiren iþletmelerin 
illere göre daðýlýmý ve proje kapasiteleri, 2002 yýlý üretimi ve üretim deðerleri Tablo 1'de verilmiþtir.
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 Tablo 1 incelendiðinde 84 alabalýk iþletmesi ile Denizli'nin ilk sýrada yer aldýðý görülmektedir. Bunu sýrasýyla 81 iþletme 
ile Giresun, 62 iþletme ile Antalya ve Trabzon,  49 iþletme ile Muðla, 37 iþletme ile Ordu, 34 iþletme ile Bolu, 33 iþletme 
ile Isparta izlemektedir. Ýþletme sayýlarýna bakýldýðýnda birer iþletme ile Bayburt, Bitlis, Gaziantep, Ýstanbul, Kars, 
Kýrýkkale, Þanlýurfa ve Tunceli son sýrayý almaktadýr (Anon, 2004). Türkiye'de gökkuþaðý alabalýðý yetiþtiriciliði yapan 
iþletmelerin illere göre sayýlarý ve proje kapasiteleri Þekil 1 de verilmiþtir.

Þekil 1.Türkiye'de  Gökkuþaðý  Alabalýðý  Yetiþtiriciliði  Yapan  Ýþletmelerinin  Ýllere  Göre  Sayýsal  Daðýlýmý,  Proje  
Kapasiteleri, 2002 Yýlý Üretimi ve Üretim Deðeri



                  Alabalýk yetiþtiriciliðinde illere göre gerçekleþen üretim deðerleri 2002 yýlýnda toplam 33.707 tondur. 
Bu üretimde Muðla 3.920 ton/yýl ile iþletme sayýsýna paralel olarak ilk sýrada yer almaktadýr. Ýþletme sayýsýnýn az 
fakat üretim kapasitesinin yüksek olduðu Bilecik ili 3.319 ton/yýl ile toplam üretimde ikinci sýrayý almaktadýr.  Diðer 
üretim kapasitesi yüksek iller ise 2.324 ton ile Kayseri, 1.412 ton/yýl ile Denizli, 1.475 ton/yýl ile Antalya, 1.319 
ton/yýl ile Trabzon'dur (Anon, 2000). Tablo görüldüðü gibi her yerde iþletme sayýsý ile gerçekleþen ürün miktarýnda 
paralellik görülmemektedir. Ýþletme sayýsýnýn fazla, gerçekleþen ürün miktarýnýn az olduðu yerlerde genellikle aile 
tipi iþletmelerin öne çýktýðý görülmektedir. Bunun en çarpýcý örneðini Giresun, Antalya, Bolu, Burdur ve Bursa gibi 
illerde görmekteyiz. Ýþletme sayýsý fazla, gerçekleþen üretimin az olduðu yerlerde aile tipi iþletmelerin öne çýkmasý 
daha çok su kaynaklarýnýn yeterli olmayýþý gibi nedenlerle açýklanabilir.

Üretilen balýklarýn satýþ fiyatlarý, daðýtým ve pazarlama durumuna göre farklýlýk göstermektedir. 
Türkiye genelinde alabalýðýn kilogram satýþ fiyatýna bakýldýðýnda 2 milyon TL ile Afyon'da en düþük, 3.5 milyon TL 
ile  Uþak'da en yüksek  fiyattan satýldýðý görülmektedir. Ülke genelinde ortalama satýþ fiyatý ise  2.5 milyon  TL. dir 
(Anon, 2004).  Ülkemizde 2002 yýlý verilerine göre alabalýk üretimine iller itibariyle bakýldýðýnda ülke ekonomisine 
saðladýðý katma deðer toplam 84.2  trilyon TL dir. Bu üretimde Muðla  7.8 trilyon TL ile ilk sýrayý, Þanlýurfa'da 17.7 
milyar TL ile son sýrayý almaktadýr. 

3. 2. Sazan Ýþletmeleri
                 Ülkemizde yetiþtiricilik üzerine yapýlan ilk çalýþmalar sazan balýðý üzerine gerçekleþmiþtir. Baþlangýç 
yýllarýnda aynalý sazan yetiþtiriciliði projeleri artýþ göstermiþ olmasýna raðmen, daha sonralarý bir gerileme 
görülmüþtür. Sazan balýðý yetiþtiriciliði projelerinin uygulandýðý il sayýsý 18, yetiþtiricilik yapýlan iþletme sayýsý ise 
53 dür (Anon, 2002). Bu iþletmelerin 2002 yýlýnda gerçekleþen üretim miktarý 590 ton/yýldýr. Türkiye'deki sazan 
üretim projelerinin illere göre daðýlýmý, proje kapasiteleri, 2002 yýlý üretim miktarý ve üretim deðerleri Tablo 2' de 
verilmiþtir.
                Tablo 2'de görüleceði gibi iller bazýnda sazan iþletme projeleri sayýsý bakýmýndan Samsun 15 iþletme ile 
ilk sýrayý almaktadýr. Bunu 5 iþletme ile Edirne izlemekte, diðer sazan üretimi yapan illerdeki iþletme sayýlarý 1 ile 3 
arasýnda deðiþmektedir. Anadolu, sazan balýðýnýn anavataný olmasýna raðmen gökkuþaðý alabalýðý ile 
kýyaslandýðýnda ihmal edilebilecek derecede düþük bir üretimin gerçekleþtiði görülmektedir. Tablo incelendiðinde 
ülkemizin güney bölgelerinde sazan yetiþtiriciliðinin yok denecek kadar az olduðu görülmektedir. Oysa söz 
konusu bölge, bu balýðýn üretiminde son derece uygun koþullarý içermesine raðmen üretim miktarlarý çok 
düþüktür. Bu durum bölgenin ekonomik tarýma daha uygun arazi yapýsýna sahip olmasýyla açýklanabilir. 
Ülkemizde üretilen toplam 590  ton/yýl'lýk deðeri, Japonya'da bir iþletme tek baþýna gerçekleþtirebilmektedir. Oysa 
ülkemizin yerli balýðý olan sazanýn üretim miktarýnýn bu olmamasý gerekir. Diðer ülkelerde (özellikle Uzakdoðu) 
sazan yetiþtiriciliðine gökkuþaðý alabalýðýndan daha fazla önem verilmektedir. Umarýz önümüzdeki yýllarda bu 
balýk hak ettiði karþýlýðý bulacaktýr.   

               Tablo 2. Aynalý Sazan Ýþletmelerinin Ýllere göre Daðýlýmý Proje Kapasiteleri ve 2002 Yýlý Üretim Deðerleri  
(Anon, 2000; Anon, 2002), (Anon, 2004) 

     
            
             Kaynak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý (Projesi onaylanmýþ iþletmelerin sayýsý ve kapasiteleri   alýnarak 
illere göre düzenlenmiþtir)
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            Aynalý sazan üretim projeleri sayýsýnýn dýþýnda, gerçekleþen ürün miktarýna bakýldýðýnda 165 ton/yýl üretim 
ve 342.5 milyar TL katma deðer  ile Diyarbakýr ilk sýrayý almaktadýr. Bunu 65 ton/yýl üretim, 146 milyar TL ile Bursa,  54 
ton/yýl üretim ve  108 milyar TL ile Ankara takip etmektedir. (Anon 2004). Þekil 2'de iller itibariyle aynalý sazan üretim 
projelerinin sayýlarý ve proje kapasiteleri verilmektedir.

              Þekil 2.Türkiye'de Aynalý Sazan Balýðý Yetiþtiriciliði Yapan Ýþletmelerinin Ýllere Göre Sayýsal  Daðýlýmý, Proje 
Kapasiteleri, 2002 Yýlý Üretim ve Üretim Deðeri.

                 Üretilen ürünlerin illere göre pazarlanmasý ve satýþ fiyatlarýnda alabalýkta olduðu gibi yerel satýþ fiyatlarýnda 
farklýlýklar yaþanmaktadýr. Ortalama kilogram fiyatý 1.5 milyon TL ile en düþük il Elazýð, 2.5 milyon TL ile en yüksek iller 
ise Antalya ve Burdur'dur. Ülke genelinde yetiþtiricilikten kaynaklanan katma deðer 2002 yýlý itibariyle toplam 1.180 
milyar TL olarak gerçekleþmiþtir.

      4. DENÝZ BALIKLARI YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ YAPAN ÝÞLETMELER
                4. 1.  Deniz Balýklarý Ýþletmeleri (Að Kafeslerde Yetiþtiricilik)
Türkiye'de ticari anlamda ilkönce iç sularda baþlayan yetiþtiricilik çalýþmalarý 1980'lerden sonra doðadan toplanan 
çipura ve levrek yavrularýnýn að kafeslerde yarý entansif olarak  yetiþtiriciliði ile devam etmiþtir.1986 yýlýnda kültür 
yoluyla yapýlan üretim 3 bin ton civarýnda iken, 1990'lý yýllarda deniz balýklarý kuluçkahanelerinin de  devreye 
girmesiyle birlikte üretim tam kontrollü olarak yapýlmaya baþlamýþtýr. Bu tür uygulamalarýn devreye girmesiyle yýldan 
yýla elde edilen ürün miktarýnda dikkat çekici artýþlar olmuþtur.  Að kafeslerde, balýk yetiþtiriciliðinde baþlangýçta 
yatýrým giderlerinin düþük olmasý, balýk stoklarýnýn her an izlenebilmesi ve pazarlama döneminde hasadýn kolay 
olmasý gibi nedenlerden dolayý yatýrýmcýlar bu tür yetiþtiriciliðe yönelmiþtir.

Yetiþtiriciliðe elveriþli uygun koy ve körfezlerin bulunduðu 17 il de bu tip deniz balýklarý üretim iþletmeleri 
kurulmuþtur. Bunlarýn sayýlarý; 2002 yýlý itibariyle projesi onaylanmýþ (Kuluçkahaneler dahil) 492 adet dir. Bu 
iþletmelerin proje onay kapasiteleri 23.293 ton/yýl olup 2002 yýlýndaki üretimi 26.868 ton olarak gerçekleþmiþtir. 
Türkiye'deki  deniz balýklarý yetiþtiriciliði iþletmeleriyle ilgili ayrýntýlar Tablo 3' de verilmiþtir.

Tablo 3. Deniz  Ürünleri Ýþletmelerinin Ýllere Göre Daðýlýmý, Proje Kapasiteleri ve 2000 Yýlý Üretim Deðerleri  
(Anon, 2002; Anon, 2004) 

Kaynak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý (Projesi onaylanmýþ iþletmelerin sayýsý ve kapasiteleri   alýnarak illere göre 
düzenlenmiþtir).
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   Tabloda görüldüðü gibi Muðla deniz balýklarý yetiþtiriciliðinde 228 iþletme ile ön sýrada yer 
almaktadýr. Söz konusu bu ilin girintili-çýkýntýlý yaklaþýk 1124 km'lik kýyý uzunluðuna sahip olmasý diðer illere 
göre Muðla'yý avantajlý duruma getirmiþtir. Ayný bölgenin coðrafik bir uzantýsý konumunda olan Ýzmir 115, 
Aydýn 25 iþletme  ile sýralanmaktadýr.    

    Gökkuþaðý alabalýðý iþletmelerinin tersine iþletmelerin sayýlarý ile üretim kapasiteleri doðru 
orantýlýdýr. Örneðin,  Muðla  2002 yýlýnda 17.860 ton/yýl üretim ve  84.7 trilyon TL ile ekonomiye saðladýðý 
katma deðerle ilk sýrada yer almaktadýr. Bunu yine iþletme sayýlarýndaki sýralamada olduðu gibi 6.560 ton/yýl 
üretim ve 30.9 trilyon TL katma deðer  ile Ýzmir, 500 ton/yýl üretim ve 6.1 trilyon TL ile Aydýn takip etmektedir 
(Anon, 2004). Ýller itibariyle deniz ürünleri yetiþtiriciliði iþletme sayýlarý, proje üretim kapasiteleri Þekil 3'de 
verilmiþtir. 

  Gökkuþaðý alabalýðýnýn kafeslerdeki yetiþtiriciliði Karadeniz'e kýyýsý olan illerimizde yapýlmaktadýr. 
Ülkemizde 2002 yýlý toplam üretimi 846 ton olarak gerçekleþmiþtir. Ordu 300 ton/yýl üretim kapasitesiyle ilk 
sýrada,  onu sýrasýyla  Sinop 200 ton/yýl, Samsun 136 ton/yýl, Trabzon 110, Rize 100 ton/yýl olarak 
izlemektedir. 

Þekil 3. Türkiye'de Deniz Balýklarý Yetiþtiriciliði Yapan Ýþletmelerinin Ýllere Göre Sayýsal  Daðýlýmý, 
Proje   Kapasiteleri, 2002 Yýlý Üretim ve Üretim Deðeri 

      1.   2. Deniz Balýklarý Kuluçkahaneleri
            Entansif deniz balýklarý yetiþtiriciliðinin temelini kuluçkahaneler oluþturur. Ýlk yýllarda doðadan yavru 
toplanarak yapýlan yetiþtiricilik çalýþmalarý, daha sonralarý kuluçkahane aðýrlýklý olmuþtur. Ülkemizde ilk 
kuluçkahane 1984 yýlýnda özel bir þirket tarafýndan Ýzmir'de kurulmuþtur. Deniz balýklarý yetiþtiriciliði yapan 
iþletme sayýlarýnýn  artmasýna paralel olarak yavru gereksinimlerini karþýlamak için kuluçkahane sayýlarýnda 
da artýþlar kaydedilmiþtir. 1996 yýlýnda yapýlan bir saha çalýþmasýnda, 2'si resmi10'u özel olmak üzere 12 
adet kuluçkahanenin toplam 17 milyon adet (levrek ve çipura) yavru üretimi gerçekleþtirdiði saptanmýþtýr. 
(Þerefliþan ve Dikel, (1999). Akdeniz ve Ege de 19 kuluçkahanenin olduðunu ve bunlardan 1998 yýlýnda 
toplam 31.620.000 adet deniz balýðý yavrusu satýldýðýný belirtmektedirler. Tarým Bakanlýðý verilerine göre 
resmi kuluçkahaneler dýþýnda 20 kuluçkahane olduðu bildirilmiþtir (Anon, 2002). Kuluçkahanelerin illere 
göre daðýlýmý ve proje kapasiteleri Tablo 4'de verilmiþtir. 

Tablo 4. Denizel  Kuluçkahanelerin Ýllere Göre Daðýlýmý ve Toplam Proje Kapasiteleri

Kaynak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý (Projesi onaylanmýþ iþletmelerin sayýsý ve kapasiteleri   alýnarak 
illere göre düzenlenmiþtir, Aralýk, 2002).
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                 Sektörün içinde bulunduðu ekonomik sýkýntýlardan dolayý bazý kuluçkahaneler üretimlerini 
durdurmuþlardýr. Bu konuda halen devam etmekte olan bir proje çalýþmamýz bulunmaktadýr. Devam 
etmekte olan bu çalýþmaya göre 2003 Mayýs ayý itibariyle resmi kuluçkahaneler dýþýnda çalýþýr durumda 
4'ü Ýzmir,  4'ü Muðla ve biri de Adana'da olmak üzere toplam 9 kuluçkahanenin çalýþýr durumda olduðu 
saptanmýþtýr. Söz konusu bu kuluçkahanelerdeki yavru üretim miktarýnýn 70-80 milyon adet arasýnda 
deðiþtiði görülmektedir. Kuluçkahane sayýlarý neredeyse yarý yarýya düþmesine raðmen üretim 
kapasiteleri yaklaþýk 2.5 kat artmýþtýr. Kuluçkahane sayýlarýnýn düþmesiyle üretim miktarlarýnda da azalma 
gerekirken artýþ olduðu görülmektedir. Bu artýþ, iþletmelerin yeni teknolojik geliþmeleri ve fotoperiyot gibi 
yeni yöntemleri devreye sokmasýyla açýklanabilir. 

             5. SONUÇ
Dünya 2002  yýlý su ürünleri üretimi  toplam 133 milyon ton olup bunun 39.7  milyon tonunu 

yetiþtiricilik, 93.2 milyon tonunu da avcýlýk yoluyla elde edilen su ürünleri oluþturmaktadýr (Vannuccini, 
2004). Dünya üretimine en fazla katkýsý olan ülkelerin baþýnda Çin, Peru, Amerika Birleþik Devletleri, 
Endonezya ve Japonya gelmektedir.

Dünya'da yetiþtiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretiminin  toplam üretim içindeki  payý % 
30 olup her geçen yýl bu oran daha da artmaktadýr. 2002 yýlýnda dünya deniz ürünleri yetiþtiriciliði 15.9 
milyon ton, iç su ürünleri yetiþtiriciliði  23.8 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir. Toplam üretimde olduðu gibi 
yetiþtiricilik üretiminde de en büyük pay Çin Halk Cumhuriyetine aittir. Yetiþtiricilikte denizlerden yapýlan 
üretimde Çin, Japonya, Þili Norveç, Tayland, iç sularda yetiþtiricilikle yapýlan üretimde Çin, Hindistan, 
Endonezya, Bengladeþ ve Vietnam baþta gelmektedir. Genel üretimde olduðu gibi akvakültür bakýmýndan 
da yine en büyük pay 11.8 milyon ton ile Çin'e aittir. Daha sonra 2.2 milyon ton ile Hindistan, 864 bin ton ile 
Endonezya, 802 bin ton ile Japonya ve 724 bin ton ile Tayland sýralanmaktadýr (Vannuccini, 2003). 
Ülkemizde ise akvakültürün payý 61 bin ton olarak gerçekleþmiþtir. Bu oran sahip olduðumuz üretim 
potansiyeline göre çok düþüktür. Akvakültürün toplam üretim içerisindeki payýný arttýrmak için sektörün, 
yasal ve bilimsel sorunlarýnýn giderilmesi gerekmektedir.   Ülkemizde su  ürünleri yetiþtiriciliði iklim ve 
çevre koþullarýnýn uygun olduðu, 72 ilde Gökkuþaðý alabalýðý, 18 ilde aynalý sazan ve 17 ilde de deniz 
balýklarý yetiþtiriciliði þeklinde yapýlmaktadýr. Su ürünleri yetiþtiriciliði için özellikle denize kýyýsý olmayan ve 
ayný zamanda coðrafik konumu bakýmýndan  uygun koþullarý içermeyen 8-10 ilimizde ciddi anlamda 
iþletme kurulamamýþtýr. 

Türkiye'de kurulan iþletmelerin sayýlarý günden güne artmasýna raðmen çeþitli ekonomik krizler 
ve yasal nedenlerden dolayý faal haldeki iþletmelerde gözle görülür bir azalma kaydedilmektedir. Bunun 
giderilebilmesi için ilgili kuruluþlarýn organizasyonunda aþaðýda deðinilen sorunlar ve gösterilen öneriler 
bu sektörü daha dinamik tutacak ülke ekonomisine de katký saðlayacaktýr. 

- Yasal ve yapýsal sorunlar: 1971 yýlýnda çýkarýlan 1380 Sayýlý Su Ürünleri Kanununun genellikle 
avcýlýða yönelik olmasý ve yetiþtiricilik sektörünün sorunlarýnýn çözümlenmesinde yetersiz kalmasý 
nedeniyle günümüz koþullarýna uygun hale getirilmesi ve ülkemiz mevzuatýnýn AB balýkçýlýk Mevzuatý ile 
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

- Kiralama sorunlarý; Proje hazýrlama, proje onayý yer kiralanmasý safhalarýndaki aþýrý 
bürokrasinin birçok yatýrýmcýyý yatýrým yapmaktan caydýrmaktadýr. Su ürünleri yetiþtiriciliði yapýlacak 
istihsal yerleri Maliye Bakanlýðý tarafýndan kiraya verilmektedir. Maliye Bakanlýðý kiralama yaparken, Tarým 
ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn uygun görüþüne raðmen tekrar Çevre, Turizm, Kültür, Orman Bakanlýðý gibi 
birçok Bakanlýktan görüþ istemektedir. Oysa Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý uygun görüþ verirken ilgili tüm 
Bakanlýklarýn görüþünü almakta, olumlu olmasý halinde tesis kurma izni vermektedir. Bunun için tekrar 
ayný iþlemler yapýlmadan Maliye Bakanlýðý, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn proje onay iznini dikkate 
alarak kiralamayý gerçekleþtirmelidir. Kiralama süreleri 3 ile 10 yýl arasýnda deðiþmektedir. Gerekli 
yatýrýmlar ve ileriki projeksiyonlar için bu sürelerin en azýndan 15 yýl olmasý ve kiralamanýn tekrarý halinde 
her hangi bir olumsuzluk yoksa kiralama hakký bir önceki kiracýya  verilmelidir.  

- Çevre düzeni planlarýna iliþkin sorunlar; Denizler su ürünleri yetiþtiriciliði dýþýnda turizm 
sektörü, kültür varlýklarý, seyrüsefer gibi birçok amaçla kullanýlmaktadýr. Bu yüzden turizm sektörü ile su 
ürünleri yetiþtiricilik sektörünün ayný alanlarda buluþmasýndan kaynaklanan çýkar çatýþmalarýnýn ortadan 
kaldýrýlabilmesi için denizlerimizin ve kýyýlarýmýzýn ilgili sektörlerle birlikte yapacaklarý çevre düzenleme 
planlarý yapýlmalýdýr. 

- Yatýrým ve üretim teþvikleri;  Su ürünleri yetiþtiricilik sektörü ekonomik olarak desteklenip 
üretimde çeþitli fonlardan yararlanmalýdýr. Yetiþtiricilikte en büyük gider yem maliyetleridir. Yem, yavru, 
enerji, ilaç gibi su ürünleri yetiþtiricileri için önemli girdilerde alýnan vergi oranlarý yeniden ayarlanmalýdýr. 
Bu desteklerle uluslar arasý pazarlarda rekabet gücünün artmasý ve sektörün geliþmesi saðlanmýþ 
olacaktýr. 
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geliþtirilmesi sektör ve ülke ekonomisi için çok önemlidir. Satýþ yerlerinin ve daðýtým kanallarýnýn çok iyi denetlenmesi ve 
hijyenik kurallara uyulmasý gerekir. 
          Su ürünleri ihracat potansiyeli yüksek bir üründür. Ülkemizde yetiþtirilen su ürünlerinin % 60'a yakýný ihraç 
edilmektedir. Ýhracatýmýzýn daha da artmasý ve dýþ pazar potansiyelinin deðerlendirilebilmesi için ihracat 
teþviklerinden, su ürünleri yetiþtiricilik sektörü de yararlanmalýdýr.
             Ülkemiz akuakültür sektörünün geliþtirilmesi, yeni teknolojilerle donatýlmýþ su ürünleri iþletmelerinin sayýlarýnýn 
arttýrýlmasý, üretimin ve ihracatýn arttýrýlmasý, ülke ekonomisine daha fazla katkýda bulunmak demektir. Arttýrýlan her 
iþletme sayýsý bu sektörde çalýþan nüfusun da arttýrýlmasý anlamýna gelmektedir. Bu konuda eðitim veren okullarýn 
sayýsý ve mezun sayýsýnýn yüksek olmasýna raðmen su ürünleri yetiþtiriciliðinde çalýþan su ürünleri mühendislerinin 
istihdamý yeterli düzeyde deðildir. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn su ürünleri yetiþtiriciliðinin diðer ülkelerde olduðu 
gibi desteklenmesi sektörün geleceði açýsýndan çok önemlidir. Ülkemiz su ürünleri yetiþtiricilik potansiyeli göz önüne 
alýndýðýnda böyle bir destek çok gereklidir. Yapýlacak böyle bir destek su ürünleri iþletmeleri ve su ürünleri 
mühendislerinin yararýna olacaktýr. 
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        Giriþ

         Su ürünleri, beslenme ögeleri açýsýndan yüksek deðerli bir besin olmasýna raðmen bozulmaya 
karþý oldukça duyarlýdýr. Balýk kasýndaki bað dokusu yapýsýnýn zayýf olmasý, yüksek enzim aktivitesi, 
pH deðeri ve su içeriði balýk etini bozulmaya karþý oldukça hassas kýlmaktadýr (1).  Balýklarda 
duyusal, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle saptanabilen kalite deðiþimlerine yol açan 
faktörler, endojen (balýk dokusu enzimleri) ve eksojen (çevre etkileri, mikroorganizmalar) olmak 
üzere iki grup altýnda toplanýrlar (2). 

        Balýklarda en önemli bozulma nedenlerinin baþýnda mikroorganizma faaliyetleri gelmektedir. 
Balýk derisinde, solungaçlarýnda, mide ve baðýrsak sisteminde çok sayýda mikroorganizma 
bulunmaktadýr. Avlanma sonrasýnda bakteriler, solungaçlardan ve karýn bölgesinden, kan yolu ile 
balýk etine ulaþarak balýðýn bozulmasýna neden olurlar. Ayrýca balýk kasýna ait enzimler de, 
balýklarda bozulmaya neden olan diðer bir bozulma etkenidir. Bu proteolitik enzimler, balýðýn kas 
dokusunu parçalayarak dokuda yumuþamaya sebep olurlar (3, 4).

   Balýklarýn tazeliklerinin tespit edilmesinde çeþitli fiziksel ve kimyasal parametreler 
kullanýlmaktadýr. Baþlýca bu parametreler; pH, TMA-N (Trimetilamin), biyojen aminler (histamin, 
kadaverin, putrescin), TVB-N (Toplam uçucu bazik azot), serbest yað asitleri, peroksit deðeri, TBA 
(tiyobarbitürikasit) deðeri ve toplam proteolitik aktivitedir (4).

    Bozulma esnasýnda balýk kasýnda meydana gelen kimyasal deðiþikliklerin en belirgin 
özelliklerinden birisi amonyak ve uçucu bazlarýn üretimidir.  Deniz balýklarýnýn çoðunda baþlýca 
uçucu baz TMA-N (Trimetilamin)'dir.  Birçok araþtýrýcýya göre en önemli bozulma indeksi TMA-N 
olarak kabul edilmektedir.  TMA-N' nin oluþumuna sebep olan TMA-O (Trimetilaminoksit), tüm 
deniz balýklarýnda bulunup, tatlý su balýklarýnda ise iz miktarlarda rastlanýr (3;5). 

Þekil 1. TMA-N (Trimetilamin)' nin bað yapýsý (6).
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Trimetilamin Oksit (TMA-O) ve Trimetilamin (TMA-N) Oluþumu:

    Trimetilamin, kaynama noktasý yaklaþýk 3.5 °C olan, renksiz bir sývýdýr.  Trimetilamin týpký 
amonyak gibi bir alkalidir.  Trimetilamindeki C-N-C baðlarý arasýndaki açý 110.9° iken , trimetilamin 
oksitteki deðer 109.0°' e düþmektedir (6). 

     TMA-O, deniz balýklarýnýn osmoregülasyon sisteminin bir parçasý olup, hemen hemen tüm 
deniz balýklarýnda bulunur.  Tatlý su balýklarýnda ise fazla miktarlarda bulunmayan bir doku 
bileþiðidir.  TMA-O, balýk etinde tampon görevi yapmakta olup, suda çözülebilir ve protein olmayan 
azot bileþimindedir.  Ringa, morina, mezgit, berlam, köpek balýðý, mersin balýðý gibi balýklarda 
yüksek miktarda bulunmaktadýr (4;7).

Deðiþik su ürünlerindeki TMA-O miktarlarý (3,7,8).

    TMA-O' nun metabolizmadaki baþlýca görevleri þunlardýr.: TMA-O, metabolizmanýn bir artýk 
ürünü olup, TMA-N' nin detoksifiye formudur.    TMA-O,  osmoregülatör olarak görev yapar, antifiriz 
olarak iþlevi bulunur.  TMA-O' nun belirli bir oluþum fonksiyonu bulunmayýp balýk, TMA-O içeren 
besinle beslendiðinde balýk kasýnda birikmektedir (9).  TMA-O' nun mikrobiyal aktivite veya 
trimetilaminoksidaz enzimi ile indirgenmesi trimetilamin (TMA-N) oluþumuna neden olmaktadýr 
(10).  TMA-O kokusuz bir bileþik olmasýna raðmen, TMA-N bayat balýklarýn ve balýkhanelerde 
görülen kokunun en büyük nedenlerinden birisidir.  Bununla beraber TMA-N, tek baþýna balýk 
kokusundan sorumlu deðildir. Saflaþtýrýlmýþ formu amonyak benzeri koku vermektedir.  TMA-N, 
sadece balýk etinde bulunan yaðlarla tepkimeye girdiðinde bozulmuþ balýk kokusundan sorumlu 
olmaktadýr (4). 

TMA-N, soðutulmuþ su ürünlerinde hýzla oluþabilmesi ve duyusal deðiþikliklere neden 
olabilmesinden dolayý buzda depolanmýþ balýklarýn kalitesinin deðerlendirilmesinde de önemli bir 
bileþiktir (4).

        
                             Trimetilamin                                       Trimetilamin oksit

       Þekil 2. Trimetilamin ve Trimetilaminoksitin baðlarý arasýndaki açý deðerleri karþýlaþtýrmasý (6).
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deniz balýklarýnda bulunur.  Tatlý su balýklarýnda ise fazla miktarlarda bulunmayan bir doku 
bileþiðidir.  TMA-O, balýk etinde tampon görevi yapmakta olup, suda çözülebilir ve protein olmayan 
azot bileþimindedir.  Ringa, morina, mezgit, berlam, köpek balýðý, mersin balýðý gibi balýklarda 
yüksek miktarda bulunmaktadýr (4;7).
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    TMA-O' nun metabolizmadaki baþlýca görevleri þunlardýr.: TMA-O, metabolizmanýn bir artýk 
ürünü olup, TMA-N' nin detoksifiye formudur.    TMA-O,  osmoregülatör olarak görev yapar, antifiriz 
olarak iþlevi bulunur.  TMA-O' nun belirli bir oluþum fonksiyonu bulunmayýp balýk, TMA-O içeren 
besinle beslendiðinde balýk kasýnda birikmektedir (9).  TMA-O' nun mikrobiyal aktivite veya 
trimetilaminoksidaz enzimi ile indirgenmesi trimetilamin (TMA-N) oluþumuna neden olmaktadýr 
(10).  TMA-O kokusuz bir bileþik olmasýna raðmen, TMA-N bayat balýklarýn ve balýkhanelerde 
görülen kokunun en büyük nedenlerinden birisidir.  Bununla beraber TMA-N, tek baþýna balýk 
kokusundan sorumlu deðildir. Saflaþtýrýlmýþ formu amonyak benzeri koku vermektedir.  TMA-N, 
sadece balýk etinde bulunan yaðlarla tepkimeye girdiðinde bozulmuþ balýk kokusundan sorumlu 
olmaktadýr (4). 

TMA-N, soðutulmuþ su ürünlerinde hýzla oluþabilmesi ve duyusal deðiþikliklere neden 
olabilmesinden dolayý buzda depolanmýþ balýklarýn kalitesinin deðerlendirilmesinde de önemli bir 
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TMA-O' nun indirgenmesi

Balýklardaki bozulmadan sorumlu pek çok özel bakteri, oksijensiz solunum sýrasýnda 
trimetilamin oksiti elektron alýcýsý olarak kullanýr. Trimetilaminoksit indirgenerek trimetilamine 
dönüþür. Balýklarda bozulmaya yol açan tipik bileþik olan trimetilamin, kokuþmaya neden 
olmaktadýr. Trimetilamin oksit indirgenmesi, deniz ekolojisindeki birçok bakteri cinsi ile iliþkilidir.  
Bunlar arasýnda: Alteromonas, Photobacterium, Vibrio ve Schwenella putrefaciens örnek verilebilir. 
Ayrýca Aeromonas ve Enterobacteriaceae familyalarý tarafýndan da bu indirgenme 
gerçekleþtirilmektedir. TMA-O indirgenmesi üzerine E. coli (Sakaguchi ve ark., 1980) ve Proteus 
spp. (Stenberg ve ark., 1982) fermentatif, fakültatif anaerobik bakterilerde ve fermentatif olmayan S. 
putrefaciens (Easter ve ark, 1983; Ringo ve ark, 1984)' de çalýþýlmýþtýr (8).  Shewanella 
putrefaciens, trimetilaminoksite baðlý anaerobik solunumu sýrasýnda karbon kaynaðý olarak laktat 
gibi çeþitli substratlarý kullanmaktadýr (8).   

 
          Þekil 3. Shewanella putrefaciens tarafýndan TMA-O'nun anaerobik indirgenmesi  (8).  

Shewanella tarafýndan TMA-N oluþumu:  Bu cins içinde ilk zamanlar Alteromonas putrefaciens 
þeklinde ifade edilen Pseudomonas putrefaciens olarak bilinmekteydi. Fakat yeni taksonomide de 
bunun ismi tekrar deðiþtirilmiþ olup Shewanella putrefaciens olarak adlandýrýlmýþtýr.  Gram(-), 
pigmentsiz ve polar flagella ile hareket eden, düz veya kývrýmlý çubuk þeklinde bakterilerdir.  Bu 
suþlar oksidaz (+) özellik gösterirler.  Bu cins içinde yer alan diðer üç tür S. hanedai, S. benthica ve 
S. colwenilliana su ve deniz kaynaklýdýr. S. benthica 'nýn geliþmesi hidrostatik basýnç altýnda artar 
(11). 

 

          Þekil 4.  Shewanella putrefaciens' in mikroskop altýnda görünümü (12).
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TMA-N oluþumunun neden olduðu rahatsýzlýklar:

Grönland Adasý'nda bulunan köpek balýklarýnda TMA-O, çið etin sindirimi esnasýnda TMA-N' 
ye dönüþmektedir.  Vücuda alýnan TMA-O, baðýrsak ve sinir sistemini etkileyerek, aþýrý 
sarhoþluða benzer etkiler göstermektedir.  Kuzeyde yakalanan köpek balýklarýný piþirmeden 
çið olarak yemiþ yüzlerce kiþide zehirlenme vakalarý görülmüþtür (13).  Trimetilamin 
oksidasyonu zayýfladýðý zaman,  'Balýk Nefesi Sendromu' olarak adlandýrýlan duruma 
neden olan, yüksek miktarda kötü kokulu vücut kokusu meydana getiren bozulmamýþ 
aminlerin salgýsý artmaktadýr.  Farmokogenetik bulgularýna göre, balýk nefesi sendromu 
otozomal resesif özellik olarak aktarýlmaktadýr.  Muhtemel olarak 10.000 kiþiden birinde balýk 
nefesi sendromu görülebilmektedir.  Bu da Fenilketanüri denilen hastalýðýn görülme 
olasýlýðýna eþittir.  Ancak balýk nefesi sendromu hakkýndaki bilgiler, Fenilketanüri hastalýðý 
kadar yaygýn deðildir (14). Bu hastalýða yakalananlar toplumsal açýdan oldukça büyük 
sýkýntýlar yaþamaktadýrlar.  Þu anda bilinen bir tedavisi bulunmayýp, Metronidazol, Neomisin, 
Laktuloz gibi antibiyotikler denenmiþtir.  Bu hastalýðýn tedavisinde daha az balýk, yumurta ve 
karaciðer yenilmesi ve protein diyeti önerilmektedir.  Özellikle bu rahatsýzlýk sýrasýnda kolin 
alýmýna dikkat edilmelidir.  Ancak az miktarda kolin alýmý da karaciðer rahatsýzlýklarýna neden 
olabilmektedir.  Brokoli ve bazý koyu yeþil sebzelerde bulunan indole-3-karbinol adý verilen 
bileþik, hastalýktan korunmaya yardýmcý olabildiði belirtilmektedir (14).
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  Neden Omega-3?

Doç. Dr. Erdal ÞENER*

          * Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiþtiricilik Bölümü. 

 Omega-3 yað asitleri 18-22 karbonu uzun zincirli yað asitleridir. Ýlk çift bað 3. karbon 
atomundan sonra baþladýðý için bu seriden olan yað asitleri omega-3'ler olarak bilinir. Karbon 
atomlarýnýn sayýsý arttýkça doymamýþlýk derecesi de artar.  1982 de Nobel týp ödülü 
“Prostoglandinler ve Ýliþkili Biyolojik Olarak Aktif Maddeler” konulu araþtýrmayý gerçekleþtiren  Sir 
John K. Vane, Sune K. Borgstrom, Bengt I Samuelsson adlý bilim adamlarýna verilmiþtir. O 
zamandan beri esansiyel yað asitlerinin insan beyni ve saðlýðý üzerindeki etkisi daha fazla 
araþtýrýlmaktadýr. Sadece omega-3'lerle ilgili olarak Journal of Medicine, Journal of the American 
Medical Association (JAMA)'da 1000 tanesi klinik çalýþmalardan oluþan toplam 6000 araþtýrma 
yayýnlanmýþtýr (Harper, C. R.; Jacobson, T. A., 2001). 

                                  

 Çok doymamýþ yað asitlerinden (PUFA) olan omega-3, kýrmýzý kan hücre zarlarýnýn 
esnekliðini artýrmaya yardýmcý olur, böylece kan daha tortusuz ve akýcý olur. Bu beyni de içeren 
vücudun her yerinde dolaþan kanýn daha saðlýklý bir þekilde sirkülasyonuna yardýmcý olmakla 
kalmaz ayný zamanda, sürekli kan pompalayan kalbin iþini de kolaylaþtýrýr.  Omega-3 yað asitleri 
saðlýklý insanlarýn kalp saðlýðýný korumaya ve kalp damar hastalýklarý (KDH) riski olanlarýn yada bu 
hastalýða yakalanmýþ olanlarýn kalp saðlýðýný korumaya yardýmcý olur. Bilim adamlarý haftada en az 
iki kez balýk (özellikle yaðlý balýklarý) yenmesini kalp saðlýðý için önermektedirler Suzanne Rostler 
(2001).

  Yaðlý balýklarýn etinde bulunan çok doymamýþ yaðlar dýþýnda balýk ve balýk eti ürünleri ayný 
zamanda iyi bir protein kaynaðýdýr. Uskumru, alabalýk, ringa, sardalya, ton balýðý ve salmon gibi yaðlý 
balýklar diðer balýk türlerine göre iki çeþit yað (omega-3) asidini eicosapentaenoic acid (EPA) ve 
docosahexaenoic acid (DHA) daha fazla içerirler (Tanakol, R.; Yazýcý, Z.; Þener, E.; Sencer, E. 
(1999).  Ayný zamanda bitkilerden de omega-3'lerin alýnmasý önerilmektedir. Soya fasulyesi ve diðer 
yaðlý tohumlar, kanola, ceviz ve keten tohumu ve bunlarýn alfa linolenik asit (LNA) içeren yaðlarý 
omega-3 yað asitleri için daha az potansiyel olan kaynaklardýr.

  Yüksek trigliserid (kan yaðlarý)'li insanlar günde 2-4 gr. EPA ve DHA alarak korunabilirler. 
Hatta günde 1 gramlýk doz bile (KDH)'ný yalnýzca diyet yapmaya göre daha iyi korumaktadýr. Bu 
hastalara doktorlarý kalp hastalýðý riskini bu tür ilavelerin nasýl azalttýðýný anlatmaktadýrlar. 3 
gramdan fazla omega-3 ilavesi alan hastalarýn bu iþi doktor kontrolünde yapmalarý gerekir.   Bazý 
balýklar önemli düzeylerde cýva ve, pcb'ler (polychlorinated biphenyls), dioxinler ve diðer çevre 
kirliliði ile ilgili maddeleri de içerebilir. Bu maddeler genellikle daha büyük ve yaþlý predatör balýklarda 
ve deniz memelilerinde yüksektir.
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Tablo 1. Türkiye Denizlerinden Avlanan Bazý Balýk Türlerindeki Yað Asidi 
Kompozisyonu* Tanakol, R.; Yazýcý, Z.; Þener, E.; Sencer, E. (1999)

   Yenen balýklarýn faydasý veya riski kiþinin yaþam safhasýna göre deðiþir. Çocuklar, 
hamile ve süt veren anneler düþük kalp damar hastalýðý riskine sahiptirler. Fakat bu grupta 
balýktan aþýrý cýva alma riski yüksektir. Potansiyel olarak bulaþmýþ balýklarý bu gruptan uzak 
tutmak büyük yarar saðlar.Orta yaþlý ve yaþlý erkekler ve menopoz geçirmiþ kadýnlar fazla kilo 
almadan öneriler doðrultusunda balýk yiyerek riskten uzaklaþabilirler (Hu F. B; Stempfer M. J.; 
Manson J.E. et al. 1999). 

  Deðiþik türden balýklar yemek çevre kirleticilerinin potansiyel zararlý etkisini minimize 
etmeye de yardýmcý olur. Omega-3 yað asitlerinin KDH riskini azaltma yollarý çalýþýlamaya 
devam etmektedir. Araþtýrmalarýn sonuçlarýna göre: 

  1. Ani kalp ölümlerine yol açan aritmi riski azalmaktadýr. 
  2. Kalp  krizi  ve  inmelere yol açan trombozisleri (kan pýhtýlaþmasý) azaltýr. Kalp 

damarlarýndaki plak oluþumunun hýzýný azaltýr. 
  3. Arterlerin saðlýðýný artýrýr. 
  4. Kan basýncýný (tansiyon) düþürür (yavaþça).

           Omega-3 yað asitlerine ilgi yaklaþýk 20 yýllýk bir sürede diyetlerinin yaklaþýk % 39'unu 
yaðlar oluþturduðu halde kalp krizi riski çok düþük olan Eskimolarla ilgili çalýþmalardan sonra 
sýçrama yaptý. Bunlarýn belirgin saðlýklý kalp yapýlarý benzer oranda yaðlý diyetlerle beslenen 
(yaðlardan gelen kalori % 42) ancak daha fazla kalp hastalýklarýna maruz kalan 
Danimarkalýlarla karþýlaþtýrýldý. Eskimolarýn diyetlerindeki yaðlar yaðlý balýklarý yedikleri için 
omega-3'leri içerdiði halde balina eti yiyen Danimarkalýlarýn diyetlerindeki yaðlar daha fazla 
doymuþ yaðlar içermekte ve  omega3'ler çok az miktarda bulunmaktaydý (Harper, C. R.; 
Jacobson, T. A., (2001). 
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Omega-3' lerle ilgili çalýþmalar yoðun þekilde baþladýðýndan beri, tüm çalýþmalar 
gösterdi ki düzenli olarak omega3'lerce zengin besinleri tüketenlerde KDH riski düþüktür. 
Daha önce KDH riski olan veya kalp krizi geçiren insanlar üzerindeki koruyucu etkisi daha 
açýktýr. Kalp krizi geçirmiþ hastalar üzerindeki önemli bir araþtýrmada omega-3 yað asitleri 
bakýmýndan zengin balýk veya bitkilerle beslenenlerde ikinci bir kalp krizi önemli ölçüde 
azalmýþtýr (Hu F. B; Stempfer M. J.; Manson J.E. et al., 1999).  Açýkça görülmektedir ki 
omega-3'ler kalbi birkaç þekilde korumaktadýr. Omega-3 anormal kalp ritmini 
azaltmaktadýr; arterlerde pýhtý oluþturan kan hücrelerinin birikimini azaltmaktadýr ve kan 
trigliserid düzeyini düþürmektedir. Araþtýrmalarýn çoðu omega-3 yað asitlerinin deniz 
kaynaklarý üzerine yoðunlaþmýþtýr bitkisel kaynaklar daha az bilinmektedir. 

Akdeniz tipi bir diyet, balýk ve ürünlerinin önemini vurgularken; omega-3'leri uygun 
oranda içeren tüm yeþil bitkileri de diyete ilave etmektedir. Tipik batý diyetlerinde ise bu 
besinler sadece küçük miktarlardýr. Bu bilgiler hem kalp krizi geçirenlerin hem de genel 
olarak kullanýlan diyetlerin rehberliðinde ortaya çýkmýþtýr. Amerikan Kalp Saðlýðý Birliði 
haftada en az iki kere balýk yemeyi önermektedir.  Diyetinize omega-3'leri ilave etmenin 
diðer yollarý þunlardýr ;

1. Keten tohumu yaðý, palm yaðý, kanola veya soya yaðýný diðer bitkisel yaðlara tercih 
edin. Ayný zamanda bu yaðlarý içeren yumuþak margarinleri seçin.

2. Omega-3'lerce zengin fýndýk ve cevizi küçük miktarlarda sýk sýk tüketin ve bunlarýn 
kendilerini yada yaðlarýný salata, pasta kek ve kahvaltý gevreðine ilave edin. Bunlardan bir 
çay kaþýðý kadar kullanarak salatalarýnýzý süsleyebilirsiniz. 

3. Cevizi küçük parçalara ayýrarak salatalara hatta piþirdiðiniz bazý yemeklere ilave 
edebilirsiniz (Harper, C. R.; Jacobson, T. A., 2001).
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SÝNOP ÝLÝNDE BULUNAN SU ÜRÜNLERÝ ÝÞLEME TESÝSLERÝNÝN DURUMU, 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

Yard. Doç. Dr.Hünkar              Araþ. Gör. Avni DUYAR*                                           

*  OMÜ Sinop Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Bölümü

ÖZET
Bu çalýþmada Sinop il sýnýrlarý içindeki su ürünleri iþleme tesislerinin durumu ve problemleri, 

fabrikalarýn sorumlu yöneticileri ile birebir görüþülerek tespit edilmiþtir. Sinop sürü oluþturan ve bol av veren 
balýklarýn göç yolu üzerinde bulunmasý dolayýsýyla su ürünleri iþleme tesislerinin geliþmesine imkan 
saðlamaktadýr. Sinop ilinde toplam 9 adet su ürünleri iþleme tesisi mevcuttur. Bunlarda 6 tanesi balýk unu ve 
yaðý, 3 tanesi salyangoz ve taze dondurulmuþ balýk iþlemektedir. Üretim sezonunda bu fabrikalarda toplam 
328 kiþi çalýþmaktadýr. Balýk unu ve yaðý fabrikalarý ürettikleri ürünleri iç piyasaya satarken, salyangoz ve 
dondurulmuþ balýk iþleyen tesisler ürünlerini Uzak doðu ülkeleri, Amerika ve Avrupa ülkelerine satmaktadýr. 
Özellikle balýk unu ve yaðý fabrikalarý Türkiye balýk unu yaðý üretiminin ortalama %53,45'lik miktarýný 
karþýlamaktadýr. Balýk unu ve yaðý fabrikalarýn belirli bir iþleme standartlarýnýn olmadýðý, hammadde 
yetersizliðine çaça balýðýnýn iyi bir alternatif olacaðý, evaporatörlü sisteme geçilmesi ile birlikte ayný 
hammaddeden daha fazla ürün saðlanacaðý ve bunun sonucunda daha az çevre kirliliðine sebebiyet 
verileceði,  konteyner sistemi ile balýklarýn daha emniyetli ve daha kýsa sürede iþlenebileceði sonucuna 
varýlmýþtýr. 
              Anahtar kelimeler: Balýk unu, balýk yaðý, balýk yemi, evaporatör, konteyner

SEAFOOD PROCESSING FACTORIES' POSITION, PROBLEMS AND 
THE SOLVE SUGGESTION IN SINOP

ABSTRACT
In this research, the situation and problems of seafood processing factories in Sinop were determined 

by interviewing of their managers.  Sinop makes seafood processing factories possible for devoloping 
because Sinop is located on seasonal migration of fish herd which gives plenty of fishing. There are nine 
seafood processing factories in Sinop. The six factories are processing fish meal and oil, the others are 
processing sea snail and frozen fish. Total 328 people work in these factories during the production term. 
While the fish meal and oil factories are sell their products to domestic market, the sea snail and frozen fish 
processing factories are export their products to Far Eastern Country, USA and Europa Countries. The fish 
meal and oil factories are process avarage of 53.45% of Turkey's fish meal and oil production. It was thought 
that there isn't any definite processing standadization of these fish meal and oil factories, sprat could be a 
good alternative to lack of raw material, much more products could be provided from same raw material by 
using evaporator system and therefore less enviromental pollution could be caused, and fish could be 
processed safely and fast by transporter system.

Key words: Fish meal, fish oil, fish feed, evaporator, conteyner

          GÝRÝÞ
Sinop ilinde kurulu toplam 8 adet su ürünleri iþleme  fabrikasý bulunmaktadýr. Bunlardan 6 adedi balýk 

unuyað, 2 adedi salyangoz ve taze dondurulmuþ balýk iþleme fabrikalarýndan oluþmaktadýr. Cankardeþler 
firmasý balýk unu-yaðý fabrikasýna ek olarak dondurulmuþ taze balýk iþlerken, Sibal balýk unu-yað 
fabrikasýnda ürettiði ürünleri ek olarak kurduðu ekstruder balýk yem fabrikasýnda deðerlendirmektedir.   
Sinop'ta ki balýk unu yað fabrikalarýnda günde 4400 ton balýk iþlenebilmektedir. Fabrikalarda daimi olarak 
toplam 89 kiþi istihdam edilirken, üretim sezonun da geçici olarak 230 kiþi çalýþtýrýlmaktadýr (Tablo 1). Ancak 
av sezonunun kýsa olmasý dolayýsýyla geçici iþçilerin istihdam edilmesi de kýsa olmaktadýr.
Tablo 1. Sinop ilinde kurulu bulunan Balýk Unu -Yaðý Fabrikalarýnýn adlarý, kuruluþ yýllarý, kapasiteleri ve 

çalýþan sayýlarý.

 BAYRAKLI*  Barýþ 
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Hamsinin av sezonu boyunca insan tüketimine sunulmayan kýsmý balýk unu-yaðý fabrikalarýna 
hammadde olarak verilmektedir. Hamsinin piyasada taze tüketime sunulabilen kýsmýnýn dýþýnda ortalama 
%28.3 (% 6.5-74.3)'lük bir kýsmý balýk unu-yaðý sanayinde iþlenmektedir (Zengin, 2001).  Yaðlý balýklarýn 
yapýlarýnda %70 oranýnda su, %18 oranýnda kuru madde ve %12 oranýnda da yað bulunmaktadýr (Windsor, 
2003). Zengin (2001) yaptýðý araþtýrmada, Karadeniz'deki balýk unu-yaðý fabrikalarýnda yaptýðý çalýþmada 
fabrikalarýn iþleme teknolojisine baðlý olarak balýk unu randýmaný ortalama %16.2, balýk yaðý randýmaný ise 
ortalama %8.2 olarak tespit etmiþtir. Sinop'taki balýk unuyað fabrikalarýnýn randýman oranlarýna bakýldýðýnda 
ortalama %14,86 un ve %9 yað olduðu bulunmuþtur (Tablo 2). Tablo 2 incelendiðinde Türkiye'de 1998 yýlýndan 
2004 yýlýna kadar bakýldýðýnda balýk unu-yað fabrikalarýnda iþlenen balýklarýn en yüksek % 80.47'si, en düþük 
%34.54'i ve ortalama %53.45 'i Sinop'ta iþlenmiþtir (DÝE, 2004). Bu oranlarýn deðiþmesinin sebebinin avýn 
karaya çýkýþ noktalarýnýn deðiþkenliðinden kaynaklandýðý söylenebilir.
Tablo 2. Türkiye'de ve Sinop'ta iþlenen balýk miktarý, Sinop'ta üretilen balýk unu  yað miktarlarý ile randýman 

oranlarý,  

           (1)  Türkiye'de balýk unu ve yað fabrikalarýnda iþlenen toplam balýk miktarý
    (2)  Sinop'ta balýk unu ve yað fabrikalarýnda iþlenen toplam balýk miktarý

Sinop'ta bulunan balýk unu-yað fabrikalarýnda genel olarak hamsi iþlenmektedir. Çaça balýðý ise bir çok 
bilim adamý tarafýndan balýk unuyað fabrikalarý için alternatif bir hammadde olarak görülmektedir. 2005 yýlýnda 
Dalyan balýk unuyað fabrikasý 6300 ton çaça balýðý iþlemiþtir. Bu miktarda fabrikanýn sezonda iþlediði toplam 
balýðýn %35,5'ini oluþturmaktadýr. Hamsinin ham yað oraný avlandýðý döneme göre deðiþmekle birlikte %4-8 
arasýndadýr (Varlýk, 2004). Balýk unu ve yað randýmanýnýn hamsi av sezonunun baþýnda yüksek, sonuna doðru 
ise giderek azalmasýnýn sebebi; av sezonunun baþýnda gerek büyük boydaki bireylerin ilk olarak av vermesi, 
gerekse henüz üreme dönemi için daha uzun bir sürenin olmasýna baðlý olarak balýðýn besin rezervlerinin 
zengin olmasý ile iliþkili olduðu tahmin edilmektedir. Literatür kayýtlarýna göre çaçanýn ham yað oraný %7.1 
olarak rapor edilmektedir (Yýldýrým, 1998). Çaçadaki yað oraný hamsi ile karþýlaþtýrýldýðýnda; birbirine çok yakýn 
olduðu görülmüþtür. Hamsi av sezonu baþýnda çaçadan biraz daha fazla yaðlý bir balýktýr. Fabrikaya gelen 
hamsilerin büyük bir çoðunluðunun av sezonun ikinci yarýsýndan itibaren avlanan küçük boydaki bireylerden 
oluþmasý ve daha çok bu dönemde yoðunlaþmasý, besin içeriði açýsýndan çaçanýn yeterli düzeyde olabileceðini 
göstermektedir (Zengin, 2001).

Hammaddenin Nakliyesi
Hamsinin av döneminde karaya çýkarýlan balýk herhangi bir yük kamyonuna yüklenerek fabrikalara 

gönderilmektedir. Limanlarda valilik kararý ile balýðýn suyu akmasý için 5-6 saat bekletildikten sonra 
býrakýlmakta, dolayýsýyla fabrikalar yakalanan balýðý daha geç iþlemektedirler. Yinede, hamsinin suyu 
süzülmesine raðmen balýðýn kendi aðýrlýðýnýn oluþturduðu basýnç ile kamyondan balýk yaðý dökülmeye 
baþlamaktadýr. Bu durumda karayolundaki trafiði olumsuz etkilemekte çeþitli can ve mal kaybýna sebep olan 
kazalara sebep olmaktadýr.  Balýk ununun protein kalitesi ve besin kompozisyonu hammaddenin tipine ve 
tazeliðine baðlýdýr. Düþük sýcaklýkta taze balýklarýn iþlenmesi ile yapýlan balýk unu “özel ürün” olarak salmon 
yemi için pazarlanmaktadýr (Ricque ve ark., 1998; Romero ve ark., 1994; Pedersen ve Opstvelt, 1992).
Balýðýn tazeliði iþlemeden önceki depolama süresi ve durumundan etkilenmektedir. Balýðýn yakalanmasýndan 
hemen sonra enzimlerin harekete geçmesiyle deðiþiklikler meydana gelir, balýðýn yüzeyinde ve 
baðýrsaklarýnda bakteriyel faaliyet baþlar. Hammaddenin bozulmasý türe, sýcaklýða, depolama süresine ve 
mikrobiyal kontaminasyon derecesine baðlýdýr (Haaland ve ark., 1990; Aksnes ve Brekken, 1988; Klausen ve 
Lunda, 1986).  Ricque ve ark. 1998 yýlýnda yaptýklarý çalýþmada hamsi ununu 3 farklý tazelikte Þili'deki bir 

0fabrikada 80 C de ekonomik olarak iþlediler. Taze olan grup balýk yakalandýktan 12 saat sonra, orta tazelikte 
olan grup 25 saat sonra ve bayat olan grup 36 saat sonra iþlenmiþtir.
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 Balýklarýn tazeliði için belirleyici bir analiz olan TVB-N (Pike ve ark.,1990; Veciana, 1990) sýrasýyla 14, 30 ve 50 
mg N/100 g olarak tespit etmiþlerdir. Yüksek düzeylerde histamin içeren balýk unlarýnýn çeþitli hastalýklara yol 
açtýðý araþtýrýcýlar tarafýndan bildirilmiþtir (Miyazaki ve Umemura, 1987; Itakura ve ark., 1982; Umemura ve ark, 
1981; Harry ve ark., 1975; Janssen, 1971). Ricque ve ark. (1998) çalýþmalarýnda bu deðer sýrasýyla 28, 1850 ve 
4701 mg/ kg olarak bulunmuþtur. Ayný araþtýrmanýn devamý olarak, farklý tazelik zamanlarýnda üretilen balýk 
unu kalitesinin belirlenmesi amacýyla besleme çalýþýlmasý da yürütülmüþ ve yapýlan araþtýrmada taze grupla 
yapýlan yemlerin diðer grupla yapýlan yemlere göre canlý büyüme oranýnda %25, yem deðerlendirme oranýnda 
%15 daha avantajlý olduðu araþtýrmacýlar tarafýndan bildirilmiþtir.

Sinop'ta ki balýk unuyað fabrikalara genelde hammadde 10-12 saat arasýnda gelmekte ve hemen 
iþlemeye alýnmaktadýr. Balýðýn yoðun olduðu zamanlarda ve hammadde uzak mesafeden geldiðinde bu saatler 
deðiþebilmektedir. Fabrikayý ekonomik olarak çalýþtýramayacak kadar hammadde azlýðýnda iþlenecek balýk 
birkaç gün bekletilmektedir. Genelde hammadde taze 10-12 saat sonra iþlendiði için Ricque ve ark. 1998'in 
yaptýðý çalýþmaya göre Sinop'ta üretilen balýk unlarý taze iþlenmiþ balýk unu sýnýfýndadýr.  Fabrikalar, 
hammaddeyi limanlardan taþýnmasý için genellikle taþýma kooperatifleri yada kamyoncularla anlaþmaktadýrlar. 
Ancak balýðý taþýmakta kullanýlan kamyonlar genellikle kuru yük taþýmaya elveriþlidir. Sinop'taki bazý fabrikalar 
hem hammaddenin daha taze olarak iþlemesi hem de hamsi suyunun sebebiyet verdiði kazalarý önleyebilmek 
amacýyla konteyner sistemi yapmaya baþlamalarýna raðmen toplam kapasitelerine göre çok yetersizdir.  
Kamyonlarýn kasalarýna yerleþebilen konteynerler sac malzemeden yapýlmakta ve 30 ton balýðý 
taþýyabilmektedir. Konteynerin yan ve taban kýsmýnda elekler mevcuttur. Limanda gemilerden balýk pompasý ile 
kamyonlara doldurulan balýk ile birlikte giren su bu eleklerden süzülerek kanallardan vana yardýmý ile 5 dakika 
içinde tahliye edilebilmektedir. Daha sonra vanalar kapatýlarak kamyonlar limanda bekletilmeden yola 
çýkabilmektedir. Yine taþýma esnasýnda biriken su konteynerin ayrý bir vanasýndan kamyonlarýn her iki tarafýna 
monte edilen 100 lt lik sintine depolarýna akmaktadýr. Hammaddenin boþaltýlmasýnda ise kamyonun arka 
kýsmýna gelen yerdeki kapak kullanýlmaktadýr. Bu konteynerlerin her biri yaklaþýk olarak 5 500 000 TL mal 
edilmiþtir. 
           Balýk Unu - Yað Fabrikalarýnda Ýþleme Teknikleri

0Dünyada en yaygýn olarak kullanýlan piþirme sýcaklýðý 90-95 C'de 15-20 dakikadýr (Fisheries, 2005). 
0Balýk unu endüstrisi kurutma sýcaklýðýný genelde besinsel deðeri azaltmamak için 90 C' nin altýnda 

0uygulamaktadýr (Borgstrom, 1962). Sinop'ta ki fabrikalarda uygulanan 100-120 C piþirme ve kurutma 
sýcaklýklarýn yüksek olduðu gözlenmiþtir. 
        Sinop Tarým Ýl Müdürlüðü senede 2 defa balýk 
unu yað fabrikalarýndan numune alarak Samsun Ýl 
Kontrol Laboratuarýnda analizleri yaptýrýlmaktadýr. 
1999 ve 2004 yýllarý arasýndaki protein oranlarýnýn 
sonuçlarý þekil I de verilmiþtir. 

    Sonuçlar incelendiðinde ayný sezonda ham 
protein oranlarý fabrikadan fabrikaya deðiþtiði 
saptanmýþt ý r.  Ayný  zamanda bal ýk türü 
deðiþmemesine raðmen ayný fabrika farklý 
sezonlarda farklý ham protein içeriðine sahip balýk 
unu üretmiþtir. Bu durumun hammaddenin sezon 
içerisindeki kimyasal bileþiminin farklý olmasýndan, 
fabrikalardaki piþirme sýcaklýklarýnýn deðiþik 
olmasýndan kaynaklandýðý düþünülmektedir. 
Fabrikalarýn ürettiði balýk unlarýnda ham protein 
oranlarý en düþük %66 ve en yüksek %76 arasýnda 
deðiþmiþtir (Þekil 1). Bu sonuca göre Sinop'ta ki 
fabrikalarda balýk unu ve yaðý iþlenmesinde bir 
standardýn olmadýðý anlaþýlmýþtýr.
Balýk unu iþleme süresince pres sývýsýndaki 
çözünmeyen materyal ve askýdaki katý madde 
toplam hammaddenin %9'unu oluþturmaktadýr 
(Barlow ve Windsor, 1983). Bu madde fabrikalarýn kanalizasyonlarýndan tabiata býrakýlmakta ve çevre kirliliðine 
sebep olmaktadýr (Zarkadas, 1986). Bu kayýbý önlemek için geliþtirilen evaporatör sistemi çok uzun zamandýr 
balýk unu-yað fabrikalarýnda uygulanmaktadýr. Bu iþleme sonucunda yaklaþýk %3,5-4 oranýnda balýk unu elde 
edilmektedir. Elde edilen ürün oldukça yüksek düzeyde protein içermektedir (Hulan ve Proudfoot 1981). 
Ayrýcasistemden çýkan su tabiatý kirletmeyecek düzeyde temizdir. Bu sistem Sinop ilinde 3 fabrikada mevcuttur.
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Þekil 1. Balýk unu-yað fabrikalarýna 1999-2004 tarihleri arasýnda 
Tarým Ýl Müdürlüðü'nün yaptýrdýðý protein analiz sonuçlarý.



Bunlardan 2  
balýk, balýk unu-yað fabrikalarýnda iþlenmek üzere deðerlendirilmiþtir (DÝE, 2003). Uzun zamandýr uygulanan 
evaporatör sistemleri ülkemizde de uygulansaydý 36573 ton balýk unu daha üretilebilirdi. Buda 2004 balýk unu ve yaðý 
kilogram fiyatlarý yaklaþýk olarak 1 YTL den hesap edersek toplam 36.573.000 YTL israf yapýldýðýný söyleyebiliriz.

Öneriler
Çok sayýda araþtýrmacý çaçanýn balýk unu yað fabrikalarý için iyi bir potansiyel olduðunu bildirmiþtir. Çaça 

avcýlýðý desteklenmeli, etkili av araç ve gereçleri geliþtirilmelidir. Çaça avcýlýðý ile fabrikalarýn iþ gün sayýsýndaki artýþa 
paralel olarak iþçi istihdamý da artacaktýr. En önemli etkisi ise kuþkusuz hamsi üzerine olan olumsuz baskýyý azaltacak 
olmasýdýr.  Fabrikalarda balýk unu ve yaðýnýn en uygun iþleme tekniði bilimsel çalýþmalarla tespit edilmeli ve 
uygulanmalýdýr. 

Evaporatör sistemi çevre kirliliðinin azaltýlmasý, ayný üründen daha fazla ve daha kaliteli ürün elde edilmesi için 
gereklidir.  Üretilecek kaliteli ürünle ithal ürünleri mukayese edecek bilimsel çalýþmalar yapýlmalýdýr.  Balýk unu 
üretiminde hammadde tazeliði önemli bir kriterdir. Dünya piyasasýnda özel olarak üretilen taze balýk unlarý normal 
balýk unlarýndan 6 kat pahalýya satýlmaktadýr. Bu nedenle hammaddenin taþýnmasýnda konteyner sistemine geçilerek 
hem trafik kazalarýnýn önlenmesi hem de balýðýn taze olarak iþlenmesi saðlanmalý ve bu ürünler özel ürün olarak 
deðerlendirilmelidir.  Su ürünleri iþleme tesislerine yardýmcý olabilecek, bilimsel çalýþmalar yapýlmalýdýr.
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                     KURBAÐALARIN TOPLANMASI

KURBAÐALARIN PAZARLANMASI

Kurbaðalarýn doðadan toplanmasýnda çeþitli kepçeler 
kullanýlmaktadýr. Bu kepçeler uzun, seyyar sapý olan ve istenilen 
uzunluða ayarlanabilen, sudan etkilenmeyen ve suyu iyi süzen ince að 
materyalinden yapýlmasý gerekir.  Kurbaðalar elle de yakalanabilir. 
Bunun için gece tercih edilir. Bir ýþýk kullanýlarak kurbaðalarýn bu ýþýk 
etrafýnda bir araya toplanmasý saðlanýr ve elle rahatlýkla alýnarak bez 
torbanýn içerisine konulur.

                    

Yemeklik kurbaðalarýn pazarlama aðýrlýðý 150  220gr arasýnda 
deðiþmektedir. Kurbaðalar bu aðýrlýða 8  10 ay gibi bir sürede 
ulaþabilmektedir.  Eðer derileri  kullanýlacaksa 250 gr veya daha aðýr 
olarak pazara sunulur.  Bir kilogram canlý kurbaða 15 YTL'ye 
satýlabilmektedir.  Türkiye'nin ihracatýnýn % 80' ini canlý ve donmuþ 
kurbaðalar oluþturmaktadýr. Konserve þeklinde kurbaða ihracatý ise 
daha azdýr.
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T.C. TARIM VE KÖYÝÞLERÝ BAKANLIÐI 

TARIMSAL ÜRETÝM VE GELÝÞTÝRME GENEL MÜDÜRLÜÐÜ 

SU ÜRÜNLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ramazan ÇELEBÝ*
* Tarým Ýl Müdürlüðü Proje Daire Baþkanlýðý

 KÜLTÜR BALIKÇILIÐI DESTEKLEMELERÝ - 2005

Bütün geliþmiþ ülkelerde tüm tarým kesimine olduðu gibi su ürünlerine de önemli 
destekler verilmektedir. Son yýllarda yaþanan ekonomik krizlerden, bugüne kadar hiç 
desteklenmeyen su ürünleri üreticileri önemli oranda zarar görmüþlerdir. Türkiye'de 
alabalýk iþletmelerinin yaklaþýk % 60'ý, 10 ton ve daha düþük üretim kapasitesine sahip ve 
kýrsal alanda faaliyet göstermektedir. Deniz balýklarý üreten iþletmelerin yarýsý ise 50 ton ve 
daha düþük kapasiteli iþletmelerdir. Çoðunluðu aile iþletmesi olarak faaliyet gösteren 
çiftliklerin kýrsal alana olan katkýlarý ve yaþadýklarý mali problemler göz önüne alýnarak, su 
ürünleri yetiþtiriciliði sektörü ilk defa 2003 yýlýnýn son yarýsýnda Bakanlar Kurulu kararý ile 
destekleme kapsamýna alýnmýþ ve bu destek halen sürdürülmektedir. Bu kapsamda 
üretilen ürüne girdi desteði, yeni türlerin yetiþtiriciliði teþvik desteði ve yavru balýk desteði 
yapýlmaktadýr. Bu desteklerin verilmesindeki ana amaç, tarýmsal ve kýrsal kalkýnmayý teþvik 
etmek, iþletmeleri kayýt altýna almak, çevrenin ve doðal stoklarýn korunmasý amacýyla 
sektörün yapýsal olarak AB 'ye uyumu çerçevesinde girdi ve yatýrým desteði olarak 
verilmektedir.

2005 yýlýnda, desteklemeye ait þartlarý saðlayabilen alabalýk yetiþtiricileri 60 
Ykr/kg, Çipura ve Levrek yetiþtiricileri ise 80 Ykr/kg destekleme ödemesinden 
faydalanabilmektedir. 

Ayrýca, çevrenin ve doðal stoklarýn korunmasý amacýyla doðadan yavru 
toplanmasý yasaklanmýþ olup, kuluçkahanelerin yetiþtiricilere yeterli miktarda yavru üretir 
duruma gelmemeleri nedeniyle bu sektör desteklenmektedir. Gerçek ve tüzel kiþiler ile 
kamu kurum ve kuruluþlarýna ait kuluçkahanelerden denizlerde ve iç sularda su ürünleri 
yetiþtiriciliðinde kullanýlmak üzere, Çipura, Levrek, Alabalýk, Kalkan, Mersin Balýðý, Çizgili 
Levrek, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz, Minekop yavrularýný satýn 
alarak iþletmelerinde büyütenler ile yukarýda belirtilen yavru balýklarý kendi 
kuluçkahanesinde üreterek yine kendi iþletmesinde büyütmeye devam eden yetiþtiriciler 
kapasiteleri oranýnda 5 Ykr/adet yavru balýk desteklemesinden faydalanabilirler.

Ülkemizde su ürünleri yetiþtiriciliði iç sularda alabalýk ve sazan balýðý, denizlerde 
çipura, levrek yetiþtiriciliði ve son dönemlerde de orkinos besiciliði þeklinde devam 
etmektedir.  Ancak ülkemizin su ürünleri potansiyeli ve dünya pazar talebi göz önüne 
alýndýðýnda yeni türlerde de yetiþtiricilik yapma zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr. Geleneksel 
su ürünleri aktivitelerinin geliþtirilmesinin yanýnda, yumuþakça yetiþtiriciliði gibi ihracat 
potansiyeli olan yeni türler de desteklenmektedir.  Bu nedenle; 2005 yýlýnda mevcut 
desteklemelerin yanýnda yeni türlerde (Mersin Balýðý, Yýlan Balýðý, Kerevit, Çizgili Levrek, 
Karides, Kalkan Balýðý, Fangri, Mercan, Sinagrit, Lahoz, Sivri Burun Karagöz, Minekop, 
Kabuklu, Çift Kabuklu ve Yumuþakçalar) 
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GURME ve DAMAK DÜNYASI……………………………………

Yard. Doç. Dr. Taçnur BAYGAR*

* Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Ýþleme Teknolojisi 
A B D  b a y g a r @ i s t a n b u l . e d u . t r

Bu bölümümüzde ülkemizde beðeni ile 
tüketilen lakerda yapýmýndan bahsedeceðiz.  
   Lakerda özellikle Torik balýðýndan 
yapýlmaktadýr.  Toriðin az çýkmasýndan ve 
fiyatýnýn pahalýlýðýndan dolayý palamuttan da 
yapýlabilmektedir. Balýklarýn baþlarý ve kuyruk 
kýsmý kesilerek, iç organlarý çýkarýlýr.  Balýðýn 
iç kýsmý su ile kan ve pisliklerinden iyice 
temizlenir. Kalan gövde kýsmý duruma göre 2 
yada 3 takoz olarak ayrýlýr. Ayrýlan bu 
parçalarýn iliði çuvaldýz, tel, süpürge çöpü vb 
ile çýkarýlýr. 

 

Balýklar içerisinde soðuk su bulunan kaplar içerisinde birkaç gün soðutucu düzeneklerde 
bekletilirler.  Bu süre zarfýnda ara sýra buz ve tuz takviyesi yapýlmalýdýr.  Kanýnýn gittiði iyice 
anlaþýldýktan sonra balýklar su içerisinden 
çýkarýlarak tek tek kurutma kaðýtlarý ile 
kurutulurlar.  Temiz ve kuru teneke kap veya 
cam kavanozlar alýnarak dip kýsýmlarýna biraz 
tuz (Yaklaþýk bir parmak kalýnlýðýnda) serpilir.  
Kurulanan balýklarýn etrafýna iyice tuz 
uygulandýktan sonra (balýklarý kýzartmadan 
önce un uygulanmasý gibi) kaplarýn içerisinde 
yerleþtirilirler.  Bunlarýn üzerine tekrar bir miktar 
su serpilerek dizme iþlemi gerçekleþtirilir.  
Dizme iþlemi bittikten sonra en üste gelen 
balýklarýn üzerine yine açýkta kalmayacak 
þekilde bir miktar tuz serpilir. Sonrasýnda 
kaplarýn kapaðý kapatýlarak buzdolabý vb bir 
serin yere konulur.  

Yaklaþýk 1 hafta on gün sonra kaplarýn içerisinden balýklar çýkarýlarak, tuzlu salamura 
içerisine alýnýrlar.  Balýðýn cinsine, kan durumuna, büyüklük ve yaðlýlýðýna baðlý deðiþmek üzere 
hazýrlanacak tuzlu su yaklaþýk % 10-18 arasý olmalýdýr. Yani 10 litre su içerisinde 1-1,5 kg tuz 
dökülerek çözündürülür.  Bu tuzlu içerisine alýnan balýklarýn tamamen su içerisinde  kalmasýna 
dikkat edilmelidir.  Yani balýk eti hava ile direk temas etmemelidir.  Hazýrlanan bu karýþým soðuk 
bir yerde muhafaza edilmelidir.  

Yaklaþýk 3 hafta ile bir ay geçtikten sonra lakerdamýz hazýrdýr.  Yalnýzca yenilmeden önce 
keskin olan bir býçak yardýmý ile balýklarýn dersi alýnýr ve bu þekilde yaklaþýk 2-3 saat tatlý su 
içerisinde biraz tuzundan arýndýrýlmak üzere bekletilir.   Arkasýndan balýklar tatlý sudan çýkarýlarak 
sularýndan süzdürülürler. Ve servis tabaðýna alýnarak, üzerine bir miktar zeytin yaðý gezdirilir.  
Ýsteðe baðlý olarak limon, maydanoz, roka, dere otu vb ile süslenerek servise sunulur. 
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ÝSTANBUL ÝLÝ'NDE BULUNAN 

TOPTAN VE PERAKENDE SATIÞ YERLERÝ ÝLE

 BURALARDA YAPILAN KONTROL VE DENETÝMLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

Su Ürünleri Mühendisi Sami TÜRKMENLÝ

  

Ýstanbul Kumkapý Balýk Hali, ülkemizin en büyük toptan balýk satýþ yeridir. Özellikle Marmara Denizi'ne ve 

Batý Karadeniz'e sahili olan illerde avlanan su ürünleri Kumkapý Balýk Hali'ne getirilmektedir. Ayrýca birçok ilde, iç 

sularda avlanan ve yetiþtiriciliði yapýlan su ürünleri de yoðun bir þekilde Kumkapý Balýk Hali'ne getirilerek satýþý 

yapýlmaktadýr.  

Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliði çerçevesinde ilimizde perakende balýk satýþ 

yerleri, su ürünleri kontrol görevlileri tarafýndan denetlenmiþtir. Denetim sýrasýnda balýk satýþ yerlerinin taþýmasý 

gereken asgari vasýf ve þartlar anlatýlmýþ, 01.09.2006 tarihi itibariyle baþlanacak denetimlerde yönetmelik 

hükümlerine aykýrýlýk söz konusu olduðunda yasal iþlem yapýlacaðý hususunda da eðitim çalýþmalarý yapýlarak balýkçý 

esnafý yönetmelik hakkýnda bilgilendirilmiþtir.  Su ürünleri toptan ve perakende satýþ yerlerine iþ yeri açma ruhsatý 

belediyeler tarafýndan verilmektedir. Su ürünleri perakende satýþ yerlerinin denetiminde yönetmelik hükmü gereðince 

Belediyeler ve Saðlýk Ýl Müdürlüðü'ne baðlý birimlerde yetkili kýlýnmýþ olup, bu birimlerce de denetim faaliyetleri 

yürütülmektedir.

3288 Sayýlý Kanunla deðiþik 1380 sayýlý Su Ürünleri Kanunu 23 ve 26. maddelerine dayanýlarak hazýrlanan 

“Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliði” 19 Haziran 2002 yýlýnda Resmi Gazetede  (sayý 24790) 

yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.  Bu yönetmelik ile su ürünlerinin hijyen, kalite ve standartlara uygun olarak serbest 

rekabet þartlarý içerisinde hýzlý ve güvenilir biçimde tüketiciye sunulmasý amaçlanmýþtýr.  Yönetmeliðin deðiþik 15. 

maddesinde “Su ürünleri sabit ve perakende satýþ yerleri, bakanlýk kontrolörleri, belediye yetkili personeli tarafýndan 

denetlenir. Sabit olmayan su ürünleri perakende satýþ yerlerinde ve seyyar yöntemlerle yapýlacak satýþlarda denetim 

ve kontroller ilgili belediye baþkanlýklarýnca gerçekleþtirilir” denilmektedir.

19.06.2002 tarihinde yayýmlanan ve 19.06.2004 tarihinde deðiþiklik yapýlan Su Ürünleri Toptan ve 

Perakende Satýþ Yerleri Yönetmeliði'nin 16. maddesinde “Bu yönetmelik yürürlüðe girmeden önce kurulmuþ olan su 

ürünleri toptan ve perakende satýþ yerleri 01.09.2006 tarihine kadar bu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadýr.” 

denilmektedir. Buna istinaden Müdürlüðümüz kontrolleri tarafýndan su ürünleri toptan ve perakende satýþ yerlerinin 

fiziki, teknik ve hijyenik þartlarý yönünden denetimleri yönetmelikteki uyum süresi dikkate alýnarak yapýlmakta olup 

ayrýca bu yerlerde satýlan su ürünlerinin denetimleri su ürünleri avcýlýðýný düzenleyen sirkülerde belirlenen yasaklar 

çerçevesinde yapýlmaktadýr.

Yönetmeliðe ulaþmak için; 

http://www.kkgm.gov.tr/Genel/index.asp?Prm=/Birimler/Su_Urunleri/index.htm
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ÜLKEMÝZ VE DÜNYADAN HABERLER………………………….......
        
        ·Prof. Dr. Ahmet Nuri TARKAN Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi' ne Dekan olarak 
atanmýþ olup, Derneðimiz adýna yeni görevinde baþarýlar dileriz.

·Prof. Dr. Salih ÇELÝKKALE Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli olmuþ ve Bil Meslek Yüksek 
Okulu Müdürlüðü' ne geçmiþtir.  Su ürünlerine vermiþ olduðu katkýlardan dolayý teþekkür 
eder, sonraki yaþantýsýnda saðlýk ve mutluluklar dileriz.

·Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi'nden emekli olan Prof. Dr. Ýsmet BARAN tekrar öðretim üyesi olarak 
Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi'ndeki görevine baþlamýþ olup, Derneðimiz adýna hoþ geldiniz deriz.

·12-13 Nisan 2005, Asian Aquafeeds 2005 konulu seminer Kuala Lumpur, Malezya'da 
düzenlenmiþtir (http/www.vet.upmedu.my/~mfs).

·9-13 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda ÝRAN-Ramsar'da World Sturgeon Convention Society 
thtarafýndan “5  International Symposium on Sturgeon” düzenlenmiþtir. Sempozyumda ayrýca 

“sturgeon sperm cryopreservation” sturgeon sexing and gonad staging” Diseases and 
parasites in sturgeon species” konulu çalýþtaylar düzenlenmiþtir ( ).

·Future Fish EURASIA Uluslar arasý Su Ürünleri Ýþleme, Akuakültür ve Balýkçýlýk Teknolojileri 
Fuarý 21/23 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre & Sergi Sarayý 
Rumeli Salonu' nda Avrasya Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenecektir.

·Aquaculture Canada 2005; NAIA's Cold Harvest Trade Show 3-6 Temmuz 2005 tarihinde 
Kanada'da düzenlenecektir (www.aquacultureassociation.ca/ac05).

·EUROPEAN   AQUACULTURE   SOCIETY tarafýndan Norveç'te Aquaculture Europe 2005,   
5  9  A ð u s t o s  t a r i h l e r i  a r a s ý n d a  d ü z e n l e n e c e k t i r .  
(http://www.easonline.or/agenda/en/aquaEuro2005/default.asp).

·Ý.Ü. Su Ürünleri Fakültesi tarafýndan Sapanca'da 04 -11 / 09 / 2005 tarihleri arasýnda 

 çalýþtayý düzenlenecektir. 
·1-4 Eylül 2005 tarihleri arasýnda Çanakkale 18 Mart Ü. tarafýndan XIII. Ulusal Su Ürünleri 

Sempozyumu düzenlenecektir. 
·Avrupa Birliði'ne uyum paketi çerçevesinde Fýrat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile Tarým ve 

Köy Ýþleri Bakanlýðý Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüðü Su Ürünleri Daire Baþkanlýðý'nýn 
ortaklaþa düzenledikleri su ürünlerinde katký kalýntý izleme semineri düzenlenmiþtir.  Seminer 
10 Mayýs 2005 tarihinde lisans ve lisans üstü öðrencilere yönelik olarak gerçekleþtirilmiþtir. 
Seminerde, su ürünleri sektörünün genel durumu, AB uyum çalýþmalarý, su ürünleri kalite 
kontrol sistemi, su ürünlerinde HACCP uygulamalarý, su ürünleri ulusal kalýntý izleme 
programý ve uygulamalarý ile bu konularla ilgili su ürünleri sektöründe yaþanan sorunlar ele 
alýnmýþtýr.

·Canlý Kaynaklarý, Teknoloji, Strateji ve Cansýz Kaynaklar, Su Kirliliði ve Çevresel Kalite, 
Akuakültür ve Biyoteknoloji alanlarýnda olmak üzere 28 - 29 - 30 EYLÜL 2005 tarihleri 
arasýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nde ULUSAL SU GÜNLERÝ 
2005 adlý sempozyum düzenlenecektir. 

·17-22 Eylül 2006 Amerika Birleþik Devletlerinde “Third International Symposium on Stock 
Enhancement and Sea Ranching” konulu sempozyum düzenlenecektir (Detaylý bilgi için 

  baþvurabilirsiniz.
·World Aquaculture Society tarafýndan 9-13 Mayýs 2006 da Ýtalyada “AQUA 2006” 

düzenlenecektir. 
·Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Gülþen TÝMUR ve Prof. Dr. 

Metin TÝMUR tarafýndan hazýrlanan BALIK HASTALIKLARI baþlýklý kitabýn satýþý Su Ürünleri 
Fakültesi tarafýndan yapýlmaktadýr. Kitabýn öðrenci fiyatý: 30.250  ve normal fiyatý 37.800 TL 
dir.  Bilgi için 0212 4555700/16405 baþvurabilirsiniz.

·Ý. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Candan VARLIK' ýn Editörlüðünü yaptýðý SU 
ÜRÜNLERÝ ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ kitabý Doç. Dr. Sühendan MOL, Doç. Dr. Özkan 
ÖZDEN, Yard. Doç. Dr. Taçnur BAYGAR ve Yard. Doç. Dr. Nuray ERKAN'ýn yazarlýklarý 
altýnda basýlmýþtýr. Kitabýn öðrenci fiyatý: 18,750  ve normal fiyatý 22,000 TL dir.  Bilgi için 0212 
4555700/16405 baþvurabilirsiniz.

www.iss5.org

th14  
WORKSHOP OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PHYTOPLANKTON 
TAXONOMY AND ECOLOGY (IAP)

http://www.deniz.ktu.edu.tr/USG05/index.html

www.searanching.org
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