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Değerli Meslektaşlarım,
SÜMDER Dergisinin bu sayısında sizlere
ülkemizin en köklü üniversitesi olan İstanbul
Üniversitesi'nin önemli bir akademik biriminin
dekanı olarak hitap etmekten büyük bir gurur ve
mutluluk duyuyorum.
Hiç kuşkusuz her birey mesleki anlamda
mensubu olduğu camiaya her seviyede destek
verebilir. Bu duygularla başlangıçta sade bir
Su Ürünleri Mühendisi olarak katkı vermeye
çalıştığım bu camiaya Sivil Toplum Kuruluşları'nın çeşitli kademelerinde görev yaparak
devam ettim. Şimdi o görevleri benden daha iyi
yapacaklarına inandığım meslektaşlarıma
devrederek ayrıldığımı bildiriyor ve yeni bir
görev ile bu mesleğin değerini daha da
yukarılara çekmek için çabalayacağımı
sizlerle paylaşmak istiyorum.
SÜMDER de görev yaptığım ve bu mesleğe
hizmet etmeye çalıştığım yaklaşık 8 yıl
süresince Yönetim Kurulu arkadaşlarımla
büyük bir uyum içersinde çalıştık. Hepsine çok
teşekkür ediyorum. SÜMDER'in ülke genelinde
tanınmasında ve farkındalık yaratmasında her
a r k a d a ş ı m b ü y ü k ç a b a g ö s t e rd i l e r.
Meslektaşlarımızın özlük haklarını koruma ve
yeni kazanımları sağlama da büyük bir çaba
içerisine girdiler. Bu yürüyüşte SÜMDER'e
büyük katkılar sağlayan, sorunları çözmemizde
yardımcı olan siz değerli meslektaşlarımıza,
yetkilendirme konusunda yaşanan sorunları
hukuki platforma taşımamızı sağlayan Ziraat
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu'na ve
Şubelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fakat

hepimiz biliyoruz ki alınacak çok yol, alınması
gereken birçok yetki var. Bir bütünlük içerisinde
çabalarımızı sürdürmek ve yükselen bir
dinginlik ve kararlılık ile mesleki kazanımlarımızı elde etmek için mücadele etmek
durumunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz.
Bu yıl kuruluşunun 30. onur yılını
kutladığımız Su Ürünleri Fakültelerinin her
geçen yıl yeni kazanımları elde ederek yoluna
devam edeceğini, Su Ürünleri Mühendisliği'nin
bugünün de, geleceğin de mesleği olacağına
olan inancımı bir kez daha sizlerle paylaşarak
6. Uluslararası Su Ürünleri İhracat, İşleme,
Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı'nın
Su Ürünleri Mühendisliğine, akademik
camiaya ve sektörümüze istenen katkıyı
yapmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Meriç Albay
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BİR ÜVEY EVLADIN ÖLÜMÜ VE
ANIMSATTIKLARI

Nezih BİLECİK
Balıkçılık ve deniz bilimcisi olan Nezih
Bilecik 18 Aralık 1941'de Manisa Akhisar'da
doğdu. Eğitim yaşamı boyunca çeşitli okullarda
okudu. Vefa Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji-Jeoloji Bölümü'nden
mezun oldu. 1969 yılında E.B.K.'nın Beşiktaştaki Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğü'nde
araştırmacı olarak göreve başladı. Özellikle
Karadeniz kıta sahanlığında yaşayan canlı
kaynakların ekonomik yönden işletilmesi ve
değerlendirilmesi amacına yönelik olarak,
dönemin tek araştırma gemisi olan “Arar” la
sistemli çalışmalarda bulundu. Bunun yanı sıra
Marmara Denizi'nde uygulamalı balık avcılığı
faaliyetleri ile deniz bilimi çalışmalarına
katıldı. Ayrıca 1973 yılında Ege Denizi trol
sahalarındaki araştırmaları gerçekleştirdi.
Balıkçılık Müessesesi'nin araştırma faaliyetlerine son verilmesi üzerine Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı bünyesindeki Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Su Ürünleri
Bölge Müdürlüğü'nde 1976 yılında uzman
olarak çalışmaya başladı. Akabinde Bölge
Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
1985 yılında Tarım Bakanlığı'ndaki yeni
yapılanmadan sonra 1987 yılında doğrudan
bakanlığa bağlı olarak kurulan; Marmara
Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'den sorumlu
olan Bodrum Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsü'ne müdür olarak atandı. Bu enstitü
bünyesinde araştırma, eğitim, üretim ve yayım
ağırlıklı 14 yıl etkinlikten sonra Ekim 2000'de
emekli oldu. 2003 yılında Türk Deniz
Araştırmaları Vakfının “Sularda İz Bırakanlar”
ödülünü aldı. Yaşantısını Bodrum Yalıkavak'da
sürdüren Nezih Bilecik'in 7'si uluslararası
olmak üzere 80'i aşkın yayını bulunmaktadır.

Geçtiğimiz Nisan ayının ilk günlerinde basında yer alan
haberlerden biri, hazırlanan kanun taslağına göre Et ve Balık
Kurumu'nun adının Et ve Süt Kurumu olarak değiştirileceği idi.
Böylelikle Türkiye'nin 60 yıldır yaşadığı bir komedi de son
buluyordu. Et ve Balık Kurumu'nun kurulmasının temel nedeni
ulusal düzeyde hem hayvancılığımızı hem de balıkçılığımızı
kalkındırmaktı. Özellikle Kurumun faaliyete geçtiği ilk yıllarda
balıkçılık çalışmaları ve organizasyonları kelimenin tam
anlamıyla muhteşemdi. Bu olumluk beş yıl sürdü ve ne yazık ki
arkası getirilemedi. 1950'li yıllara doğru bir gezinti yaptığımızda
karşımıza çıkanlar balıkçılık adına bir rüya güzelliği taşımakta. O
yıllar Türkiye'de devletin özellikli olarak balıkçılığı ön plana
çıkardığı yıllardı. Nitekim K/871 Sayılı Kanun ile Ekonomi ve
Ticaret Bakanlığı bünyesinde 28.08.1952 tarihinde Et ve Balık
Kurumu kuruldu. Kurumun amacı; et ve balık işlerini tertip ve
tanzim etmek, ticaret, istihsal ve sanayii ile meşgul olmak ve
bunlarla ilgili her türlü etüt ve araştırmaları yapmaktır.
Balıkçılık Tarihimizde Unutulmaz Bir İsim: Ekrem
Barlas
Et ve Balık Kurumunun ilk Genel Müdürü, yöneticiliğinin
yanı sıra çok yönlü ve çağdaş özellikleri olan Ekrem Barlas'tı.
Onun görev yaptığı 1952-1958 yılları içerisinde hep olumlu
adımlar atılmış ve bir yanda İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji
araştırma Enstitüsü Direktörü Ord. Prof. Dr. Curt Koswig ile
beraber Türkiye'ye balıkçılıkta altın dönemini yaşatmışlardır.
Et ve Balık Kurumu'nun kuruluş yıllarında FAO (Food and
Agriculture Organization- Gıda ve Tarım Örgütü) Türkiye'deki
balıkçılığın gelişmesine ayrıcalıklı bir önem vermiş en değerli
uzmanlarından G.A. Rounsefell, S.J. Holt, G.S. Napier, T.B.
Lexow, H. Bergs, H. Henriksen ve A.J. Lee'yi görevlendirmiştir.
Et ve Balık Kurumu kurulduğu ilk yıllarda balıkçılık
araştırmaları konusunda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
bünyesindeki Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün faaliyetlerini finanse etmiş ve Marshall Yardımıyla Türkiye'ye hibe
edilen ve kendi bünyesindeki gemilerden araştırma teknelerini
Enstitü çalışmalarına tahsis etmiştir.
Gelen uzmanlardan biri olan G.A. Rounsefel, balıkçılık biyolojisi
hakkında Türkiye'deki çalışmalarının sonucunu Türk Hükümeti'ne
bir rapor olarak verir. Raporunun, balıkçılık araştırmaları
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için öneriler bölümünde, bilimsel çalışmalar yapan
akademik kuruluşların yanı sıra uygulamalı balıkçılık araştırmalarına gereksinim bulunduğunu, bu
çeşit çalışmaları yapacak bir devlet organı ve
laboratuarlarının da devreye sokulmasının gerekliliğine işaret eder. Bu görüşler zamanın hükümeti
tarafından benimsenmiş ve uygulamalı balıkçılık
araştırmaları Et ve Balık Kurumu bünyesinde
devreye sokulmuş, hemen akabinde İstanbul,
Beşiktaş'ta bu amaçla gerekli hazırlıklar ve eğitim
çalışmaları sonucu 11 Mayıs 1955'te “Balıkçılık
Araştırma Merkezi” faaliyete geçirilmiştir.
Böylece, Türkiye 20. yüzyılın ortalarından
itibaren üniversite bünyesinde iç sular ve denizlere
ait hidrolojik ve biyolojik araştırmalar yapan
“Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü”nün yanı sıra
bir devlet kuruluşunun, yani “Balıkçılık Araştırma
Merkezi”nin kurulması ile balıkçılık araştırmalarımızın daha da yoğun ve çok yönlü şekilde
sürdürülmesi olanağına kavuşmuştur.

Balıkçılığımızda Yelkenlerin Şiştiği
Dönem
Balıkçılık Araştırma Merkezi'nin ilk yılları FAO
uzmanlarının da katıldığı çok hummalı bilimsel
çalışmalarla geçmiştir. Balıkçılık Araştırma
Merkezi'nin kuruluşunda ilk çalışma programları
Norveçli uzman O. Aasen tarafından hazırlanmıştır.
O. Aasen uygulamalı balıkçılık araştırmalarıyla
balık istihsalini arttırmak, ayrıca balıkçılık biyolojisi ile ilgili araştırmalarda bulunmasının yanı sıra
Türk balıkçılık biyologlarını da yetiştirme görevini
üstlenmiştir. Balıkçılık Araştırma Merkezi'nde
görev alan İzlanda'lı uzmanlardan J. B. Einarsson
ve R. Gudmundsson gırgır ile balık avcılığını
Türkiye'de tatbik etmek ve geliştirmek için Karadeniz ve Marmara Denizi'nde balıkçılarla bire bir
uygulamalı çalışmalarda bulunmuşlardır. Diğer
taraftan ülkemiz denizlerindeki avcılığa en uygun
balıkçı tekne tipleri ile teknelerin en ekonomik
şekilde kullanılmasına olanak verecek çalışmalarda

Ord.Prof. Dr. F. Kerim GÖKAY

Balıkçılık Araştırma Merkezinin açılışında İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı
Ord.Prof.Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY ve diğer konuklar.
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bulunmak üzere Amerika'lı H. I. Chapelle;
Karadeniz'in pelajik stokları ile Marmara
Denizi'nin demersal stoklarının ve ticari değere
sahip balıkların planktonik besinlerini belirlemek
için İzlanda'lı H. Einarsson; balık konserve
teknolojisi konusunda Norveç'li R. Vesterhus'da
Balıkçılık Araştırma Merkezi'nde görev yapmışlardır. Söz konusu uzmanlar, her biri birbirinden
değerli Türk araştırıcıları Hüseyin Pektaş, Erdoğan
Akyüz, Nihat Özerdem, İlham Artüz, Nebia
Kutaygil, Necla Gürtürk, Doğan İyigüngör,
Ceyhun Özalpsan, Aydın Öker ve diğerleri ile
çalışmalarda bulunmuşlardır.
Genel görünümüyle 1952-1960 yılları Türkiye'nin hidrobiyoloji, balıkçılık ve oseanografi
konularında çok olumlu bir havayı yakaladığı
dönemdir. Yurt içinde bir yandan zamanın en
verimli çalışma ve uygulama ortamı oluşturulur-

ken, diğer taraftan uluslararası ortamda da Türkiye
kendisini tanıtmayı başarmıştır. Bunun sonucunda
ülkemiz 1954'de FAO'nun merkezi Roma'da
bulunan Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi'ne
(General Fisheries Council for the Mediterranean)
ve yine 1954 yılında merkezi Monaco'da bulunan
Akdeniz Uluslararası Bilimsel Araştırmalar
Komisyonu'na (La Commision International pour
l'Exploration Scientifique de la mer Méditerraneé)
üye olmuştur.
Türkiye'nin gerek bilimsel ve gerekse uygulamalı balıkçılık araştırmalarında gösterdiği üstün
performans ve saygınlığı nedeniyle Akdeniz
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Komisyonu ile
Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi'nin iki yılda bir
yapılan dönem toplantıları Eylül 1956'da
İstanbul'da gerçekleştirilmiş ve Türkiye çok
başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapmıştır.
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aykırı davranan ve gerekliliklerini yerine getirmekten özellikle kendini soyutlayan bir yapılanma
herhalde yoktur.

Rüzgarın Tersine Döndüğü Süreç
Balıkçılık Araştırma Merkezi, kısa sürede
ulusal ve uluslararası sahada balıkçılık konularında
hem yayın yapmış, hem de balıkçılık sektörüne,
özellikle av tekniği uygulamalarında önderlik
ederek modern balıkçılığa geçiş sürecini
hızlandırmıştır. Ne var ki 1960 yılında yapılan 27
Mayıs ihtilalinden sonra rüzgar tersine dönmüş ve
1961 yılında araştırmaların gelir getirmediği
bahane edilerek tüm bu faaliyetler durdurulmuştur.
Böylelikle üniversite bünyesi dışında, doğrudan
üretici kesime yani balıkçılara intikal ettirilen
araştırma faaliyetleri de yarıda kalmıştır
Balıkçılık Araştırma Merkezi'nin çalışmalarının durdurulmasından sonra aynı yerde 06.05.1961
tarihinde Balıkçılık Müdürlüğü kurulmuş fakat bu
kuruluşun bünyesinde araştırmalara yer verilmediği görülmüştür. Bu müdürlük de 24.10.1966
tarihinde kaldırılmış ve İstanbul Şube Müdürlüğü
olarak faaliyete geçmiştir. Balıkçılık hizmetleri,
İstanbul Şube Müdürlüğü bünyesinde bir balıkçılık
servisi altında toplanmıştır. Daha sonra Balıkçılık
Müessesesi Müdürlüğü kurulmuş ise de sınırlı
düzeyde yapılan balıkçılık araştırma ve av
faaliyetlerine bu kere 1975 yılında kesin olarak son
verilmiştir. Akabinde kurumun Arar araştırma
gemisi DPT aracılığıyla üniversiteye devredilmiş,
elindeki tüm balıkçılık filosu, araç ve gereçleri
elden çıkarılarak yok pahasına satılmıştır.
Böylelikle Marshall yardımıyla Türkiye Balıkçılığını kalkındırmak için hibe edilen bütün araştırma
ve uygulamalı balıkçılık filosu elden çıkarılarak,
Türkiye'de bir daha benzeri kurulamayan dev bir
sistem, akıl ve değer tanımayan kısır görüşlü
uygulamalar sonucu çökertilmiştir.
Bu neden böyle oldu, konuyu deşmek gerekli.
İlk Genel Müdür Ekrem Barlas döneminde
olağanüstü verimlilikler yaşanmasına karşın,
balıkçılık uygulamaları açısından 1960-1975
yılları göstermelik faaliyetlerle geçiştirildi. 1975
yılından itibaren adı Et ve Balık Kurumu olmasına
rağmen uygulamada Et ve Balık Kurumu yoktu.
Peki ne vardı? Sadece Et Kurumu. Yeryüzünde Et
ve Balık Kurumu gibi kuruluş kararnamesine

Evlatlar Arasında Ayırım
Geçmişte Et ve Balık Kurumu'nda yaşananları
satır başları ile anımsamaya çalışalım. Et ve balık
sözcüklerini yan yana koyduğunuzda tüm
tasarımların, programların, uygulamaların ve
yatırımların hep ete yönelik olduğu görülür.
Haliyle et ile ilgili sorumluluklarına toz kondurmadılar. Bu nedenle yönetim açısından et hep öz evlat
olmuştur. Buna karşın et için hayata geçirilen tüm
unsurların hiç biri balık için yaşam bulmamıştır. Bu
da göstere göstere balığın üvey evlat olduğunun
tescillenmesidir.
Neden üvey evlat olduğunu mercek altına
aldığımızda karşımıza çıkan görüntüler hiç iç açıcı
değildir. Balık ve balıkçılıkla ilgili bir personel
yapılanmasına hiç bir zaman gidilmemiştir. Yönetim daima idari bireyler ile veteriner hekimlerden
oluşmuştur. Yönetici ve denetici durumunda
olanların hiç birinin balıkçılık ile ilgili donanımları
olmadığından haliyle konuya egemen olamamışlar, işin kolayına kaçarak et konusuna gösterilen
duyarlılığı ve sahiplenmeyi eşantiyon düzeyinde
bile olsa balıkçılığa gösterememişlerdir. Yönetimler ve denetçiler konunun temel oluşumuna sahip
olamadıklarından Beşiktaş'taki bir elin parmak
sayısı kadar olan ilgili kadro sürekli olarak yetkilileri bilgilendirme raporları hazırlama durumunda
kalarak görevlerini sürdürmüşlerdir. Yani kurumun
adında yarı yarıya pay sahibi olan balıkçılık aslında
tabelada hükümranlığını sürdürmüştür.

Besle Kargayı, Oysun Gözünü
Bu arada İstanbul Üniversitesi'nin sonradan
oluşturduğu vefasızlığına ne demeli. 20 yıla yakın
süre İstanbul Üniversitesi'nin araştırma faaliyetleri
Et ve Balık Kurumu tarafından finanse edildi.
Kendilerine Arar, Gezer, Görür, Bulur isimli
araştırma tekneleri tahsis edildi. Sonra, İstanbul
Üniversitesi balıkçılık konusunda tek tabanca olma
sevdasına düştü ve Arar araştırma gemisini satın
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alarak Beşiktaş'taki balıkçılık ile ilgili müdürlüğü
devre dışı bırakmış oldu. Oysa ki İstanbul
Üniversitesi o yıllardaki bütçesiyle çok rahat
araştırma gemisi yaptırabilir veya satın alabilirdi.
Ancak bu yolu benimsemeyerek, kurumun
elindeki araştırma gemisini DPT'yi de kullanarak
elde etmeyi seçti ve böylelikle de bir devlet
kuruluşunun balıkçılıkta ulusal düzeyde katkı
sağlamasının da önünü kesti.

bakanlık nasıl olsa var diyerekten kendini et ile
ilgili oluşumlardan neden soyutlamadın, balığa
yaptığın gibi.

Tarihin Tozlu Sayfalarında, Utanç
Tablosuna Düşülecek Bir Not
Et ve Balık Kurumu kuruluşundan yani 1952
yılından 2012 yılının Nisan ayının başına kadar
“Balık” sözcüğünü kullandı. O çocuk ki 1976
yılından beri bir gün olsun güneş yüzü görmedi. O
yıldan sonra bir gün olsun elinden tutan olmadı.
Şimdilerde ise tabeladan ismini kaldırmaya
hazırlanıyorlar. Oysa onun defteri 1961 yılında
dürüldü. Arkasından 1976 yılına kadar onu
süründürdüler. Sonra kimliğini kaybetti ve hükmü
kalmadı. Şimdilerde ise naaşı morgda yasal
işlemlerin bitmesini bekliyor. İşlem tamamlanınca
onu kimsesizler mezarlığına defnedecekler.
Çektiği eziyetlerden, gördüğü vefasızlıklardan
arındırılmanın huzuru içinde yatsın. Amin.

Örneği Olamayacak Bir Yönetim Modeli
Hal böyle olmakla beraber Et ve Balık Kurumu
Genel Müdürlüğü yönetimi de oluşan tüm olumsuz
gelişmelere özellikle çanak tuttu. Çünkü balık
üvey evlattı.
İlkin kurum bünyesindeki balıkçılıkla ilgili
faaliyetleri durdurdular. Akabinde Marshall
yardımıyla Türkiye'ye hibe edilen tüm araştırma,
av gemileri ile frigorifik sistemli nakliye
gemilerini, ayrıca 1973 yılında FAO tarafından
hibe edilen tonlarla gırgır ağlarını, kurumun
bünyesindeki balıkçılıkla ilgili tüm malzemelerini
bedava fiyatına elden çıkardılar. Kısacası
balıkçılık donanımı açısından kurumu yolunmuş
tavuğa döndürdüler. Derken balıkçılık konusunu
defterden tamamen silmek için Tarım Bakanlığı
bünyesinde 1972 yılında Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü'nün kurulmasını fırsat bildiler ve artık
bununla ilgili bir kuruluş var diyerekten balık
sözcüğü ile bağlantılarını tamamen kestiler. Kanun
ile kuruma verilen görevlendirmeyi uygulamadılar
ve devletin denetim birimleri de bu konuda
onlardan hesap sormadı. Hep ete yöneldiler. Onu
da ne ölçüde sağlıklı olarak yürütebildiler
düşüncesini bir kenara koyup, balık ile ilgili
uygulamaları ayaklarının altında paspas yapanlara
şu soruyu sormak gerekmez mi? Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü Tarım Bakanlığı bünyesinde kuruldu
diye balıkçılık ile ilgili yükümlülüklerini çöp
sepetine attın. Oysa aynı bakanlık hem bitkisel hem
de hayvansal üretimden asli olarak sorumlu olan
bakanlık değil mi? O zaman hayvancılıktan yani
hem kırmızı etten hem de beyaz etten sorumlu
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ASAKUA SU ÜRÜNLERİ LTD
KALİTELİ ÜRÜN VE GÜVENİLİR ÇÖZÜMLER ÜRETİR

Genel Bilgi
Firmamız yurt içi ve yurt dışı pazarlarda, su
ürünleri ve denizcilik projeleri konusunda ürün ve
hizmet sunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne
birçok ülkede farklı projelere imza atan Asakua,
geçen yıllar içerisinde Rusya, Azerbaycan,
Gürcistan, Türkmenistan, Suudi Arabistan, Libya,
Bahreyn, Katar ve Arab Emirlikleri gibi birçok
ülkede çeşitli projelere imza atmıştır. Asakua,
dünyanın farklı bölgelerinde edinmiş olduğu
tecrübeyle müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve
güvenilir çözümleri en uygun şartlarla sunmaya
devam etmektedir.

balıkçılığında kullanılan polietilen balık kafesleri,
balık kafesi ağları ve yine bu tip ağların yıkanması
için ihtiyaç duyulan ağ yıkama makineleri, su
ürünleri ve denizcilik projelerinde kullanılan
demirleme (mooring) malzemeleri, marina ve kıyı
bölgelerinde kullanılan yüzer duba ve iskeleler,
kültür balıkçılığında kullanılan yemleme makineleri, balık havuzları ve kafeslerinde kullanılan su
havalandırma (aeratör) sistemleri, balık taşımada
kullanılan tanklar, marina, liman ve kıyı
bölgelerinde seyir alameti olarak kullanılan çakar
fenerler (deniz feneri) yer almaktadır. Kaliteli ve
özgün tasarımlara sahip ürünlerimizin yanı sıra
Asakua, müşterilerine mooring kurulumu, proje
danışmanlığı, saha araştırmaları gibi hizmetlerle
anahtar teslim çözümler de sunmaktadır.

Ürünlerimiz
Firmamızın başlıca ürünleri arasında kültür
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Yetiştiricilikte kullanılan ağların tasarım ve
ölçüleri, üretimi planlanan türün özelliklerine ve
çiftliğin yıllık üretim kapasitesine göre farklılık
gösterir. Bu nedenle hangi tür için, nasıl bir ağ kullanılması gerektiğinin öğrenilmesi ve kullanılacak
kafeslere uygun olan ağların sipariş edilmesi gerekir.
Asakua müşterilerine bu konuda danışmanlık yaparak, onların ihtiyacı olan malzeme ve özelliklere
uygun olarak ağları tasarlar ve tedarik eder.
Demirleme Sistemi
Kafesleriniz ne kadar sağlam üretilmiş olsun,
kullandığınız ağlar ne kadar dayanıklı olursa olsun,
mooring (demirleme) sisteminiz uygun şekilde
planlanıp kurulmamışsa, balıklarınızı, yani
yatırımlarınızı riske atmış olursunuz.

Balık Kafesleri
Firmamız dairesel, dikdörtgen ve kare balık
kafesleri ile balık çiftlikleri için plastik kafes
ürünleri sunmaktadır. Firmamız yüzer kafes
sistemlerinin yanı sıra, batar kafes sistemleri
projelerine de imza atmıştır. Tecrübeli teknik
kadromuz dünyanın birçok farklı bölgesinde saha
çalışmaları gerçekleştirerek, HDPE kafes üretiminde kullandığı malzeme ve tekniğin üstünlüğünü de kanıtlamış bulunmaktadır. Çok farklı bölge
ve şartlarda sorunsuz kurulum ve kullanım
sağlayan bu kafeslerin tasarım, imalat ve yerinde
montajı uzman ekibimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kafes Ağları
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maları, saha ölçümleri ile birlikte yaparak, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları en dayanıklı ve en
ekonomik projeyi sunmaktadır. Ayrıca firmamız
mooring malzemelerinin yanı sıra, sahadaki
kurulum çalışmalarını da müşterileri için gerçekleştirebilen tecrübeli bir ekibe sahiptir. Sahip
olduğu tecrübe Asakua, geçen yıllar içerisinde
gerek yurtiçi ve gerekse de yurtdışında birçok
projeye imza atmıştır.

Distribütörlüklerimiz
Asakua üstün kaliteli su havalandırıcıları ve
yemleme makinalarıyla Linn Aqua' nın, dünyaca
ünlü deniz feneri üreticisi Vega'nın, ROV olarak
bilinen ve çok geniş yelpazedeki alanlarda kullanım
hizmeti sunan sualtı robotları üreten VideoRay'in,
türünün tek örneği olan, trol görüntüleme kamerası
Trawlcamera'nın ve sualtı ekipmanları konusunda
uzman firma OMS' nin resmi distribütörüdür.

Mooring sisteminde kullanılan malzemeler en
az proje uygulaması kadar önemlidir. Kısacası
demirleme sistemi doğru planlanmalı, doğru
uygulanmalı ve kurulumu için doğru malzemeler
kullanılmalıdır.
Asakua, yukarıda sözünü ettiğimiz bu hesapla-
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HAYVAN OLMAK İÇİN İLLAKİ KILLI
MI OLMAK GEREKİR?

Emre YAVUZER
Emre Yavuzer öğretmen bir anne
babanın oğlu olarak 1981 yılında Niğde'de
doğdu. Lise öğrenimini Niğde Anadolu
Lisesi'nde tamamladı. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bölümüne devam
ederken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümüne ve Belediye
Konservatuarı Sanat Müziği Bölümüne de
devam etti. Yüksek lisansı Çukurova
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama
ve İşleme bölümünde tamamladıktan sonra
aynı üniversite ve bölümde doktora
eğitimine başladı. Birçok alabalık ve çipura
levrek tesisinin projesini ve kurulumunu
yaptı. Balık tesisleri için üretim, planlama ve
kontrol yazılımları üretti. Spirulina gibi
çeşitli mikroskobik yosun türleri üzerine
çalışmalar ve üretimler yaptı. Henüz su
ürünleri mühendisi olmadığı ortaokul
dönemlerinde mikroskobik yosun türlerinin
ileride oluşturacağı “protein pazarı” konulu
hikayesi ödül aldı. Daha sonraki yıllarda
çeşitli şiir ve hikayeleri farklı yarışmalarda
birincilikler kazandı. Genellikle bilimkurgu
hikayeler ve öyküler yazan Emre Yavuzer'in
2010 yılında “Mavi Giyen Adam” isimli ilk
romanı yayımlandı ve önemli satış başarıları
yakaladı. Hem su ürünleri sektöründe hem
de yazarlık mesleğinde çalışmaları devam
eden Emre Yavuzer evli ve bir çocuk
babasıdır.

Başlıkta ciddi anlamda bir mecaz yattığını düşünenler
gerçekten yanılıyorlar. Uzun uzun örneklerin akabinde hayvanın
yapmayacağı işleri yapan insanlardan bahsetmeyeceğim. Gerçek
anlamda bir hayvandan, bir balıktan, kırmızı benekli alabalıktan
bahsedeceğim.
Bugün hayvan haklarını savunan örgüt, kurum ya da kişilere
baktığımızda çoğunun derileri kıymetli (ayı, tilki vb.) ya da
köpek, kedi gibi hayvanların haklarını savunduklarını görüyoruz.(Bazılarını tenzih ederim). Bu hayvanların haklarını savunmanın ciddi manada çok önemli olduğunu bende biliyorum fakat
nedense hayvan hakları örgütleri işin içine endemik (yöreye
özgü) türler girdiğinde pek de oralı olmuyor. İç Anadolu ırmak ve
çaylarının birer üyesi olan, zamanında çiftçilerin tarla suladığı su
ile beraber gelen kırmızı benekli alabalıklar artık aramızda
değiller. Aynı şekilde yine ülkemize özgü olan Abant Alasını da
adına ismini veren Abant Gölünde bulmak pek mümkün değil.
Peki, bu hayvanlar şu an neredeler?
Evet, bu hayvanlar bundan on sene önce şu an kinden on sene
daha genç olan avcıların kırmızı kan hücrelerindeler. İlk olarak
tek tek yakandılar, daha sonraları tırıvırı (hayalet ağ) ile topluca
yakalandılar ve son olarak doğudan batıdan duyanın geldiği bir
coğrafyada ne yazık ki dinamitlerle katledildiler. Şimdi de
dişisinin erkeğini bulamadığı, bulsa dahi doğru zamanda
bulamadığı tek tük balıklar hiçbir zaman gelmeyeceklerini
bildikleri çevrecilerin haberlerinin dahi olmadıkları sulardalar.
Geçenlerde kırmızı beneklilerden yavru olanını yakalarken
yakaladığım genç bir adama onu geri bırak dedikten hemen sonra
onun bana dediği gibi. “Balık Senin Malın mı?” diyenler olabilir.
Onlara sadece şunu söylüyorum. Eğer bu kıyımlar bu şekilde
devam ederse torunlarımız bu balıkları sistematik dersinde dahi
göremeyecek. Ve son olarak yavru balığı dereye atmayan genç
adama da dediğim gibi “Hayvan olmak için illaki kıllı mı olmak
gerekmiyor”
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BEŞ YILDA ÜRETİMİNİ BEŞE KATLAYAN FİRMA

KIZILIRMAK SU ÜRÜNLERİ

Kızılırmak Su Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
2008 yılında kurulmuştur. Yaklaşık dört yıldır
Samsun İli Yakakent İlçesi Çam Gölü Mevkii
açıklarında üretim yapan firma 2008 yılında
kiralanan yaklaşık 65,025 m2’lik deniz alanında
toplam 466,8 ton/yıl levrek ve deniz alabalığı
üretimi ile faaliyete geçmiştir. 2009 yılında 886
ton/yıl kapasiteli ikinci tesisini tamamlayarak
998,4 ton/yıl levrek, 354,4 ton/yıl deniz alabalığı
ile toplam kapasitesini 1.352,8 ton/yıl’ a
çıkartmıştır.

2011 yılının sonlarına doğru 886 ton/yıl
kapasiteli üçüncü tesisini de faaliyete geçiren firma
bu yıl üretimini toplam 2.238,8 ton/yıl’ a
çıkartmayı başarmıştır. Kızılırmak Su Ürünleri,
projeleri devam etmekte olan 1.772 ton/yıl
kapasiteli iki tesisi ile birlikte Yakakent İlçesi
açıklarında toplam 5 tesis ve yaklaşık 6.000 ton/yıl
kapasite ile üretim yapmayı hedeflemektedir.
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Kızılırmak Su Ürünleri, 2010 yılında başlatmış
olduğu mersin balığı üretimine Amasya İli Taşova
İlçesi Belevi Beldesi Mevkii’nde bulunan tesisinde
15 ton/yıl et ve 1 ton/yıl havyar üretimi ile devam
etmektedir.

firma, yeni türler ile kaliteli ve yüksek kapasiteli
üretim için yeni yatırımlara devam etmektedir.
Firma ayrıca Karabük İli Yenice İlçesi sınırları
içerisinde yatırımlarına 2011 yılında başladığı
steril 20gr 5.000.000 adet/yıl yavru kapasiteli
alabalık kuluçkahane projesinin yapımına devam
etmektedir.
Bünyesinde bulundurduğu nitelikli elemanlar
ve mühendisleri ile büyümekte ve gelişmekte olan
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1
FET ELEKTRONİK
KULUÇKA DOLABINDA

NUMARA

Sizlere kısaca Kendimden ve Şirketimden
bahsedeceğim.
1966 yılında KARAMANDA doğdum. 1984
Yılında Ünüversite tahsilim için KONYA'ya
geldim, Selçuk Üniversitesinde Elektronik
okudum ve Konya'ya yerleştim. 1989 yılında FET
ELEKTRONİK San.ve Tic.LTD.ŞTİ.ni Kurdum.
İlk kuruluş ve faaliyet alanın elektronik üzerine
olmuştur.Balıkçılığa olan ilgimden ve merakımdan
dolayı 1992 yılında Su ürünleri sektörüne küçük
bir Alabalık yetiştiricisi olarak katıldım ve Şirket
faaliyetime yeni bir meslek dalı ekledim. Şirketim;
Elektronik,Endüstriyel Elektronik ve Bilişim
sektöründe Başarılı hizmetlerde bulunduğu gibi,

Su ürünleri sektöründe de Alabalık üretiminin
Daha moderninize ve daha verimli olabilmesi için
1994 yılında Türkiye'de ilk defa vertikal sistem
Alabalık Kuluçka Dolabı (inkübatör) İmalatını
gerçekleştirdim. Sistemleri Kendi işletmem olan
FET ALABALIK ÇİFTLİĞİNDE ve Teknik
Çalışmayı seven Aydın düşünen Birkaç üretici
Firmada test ederek KULUÇKA DOLABININ
Avantajlarını değerlendirdik. Şirketim 1995
Yılında Türkiye'nin çeşitli illerindeki İşletmelere
Üretmiş olduğu Kuluçka Dolaplarının satışına
başlamıştır. Kuluçka Dolaplarımız Türkiye geneli
bütün Su Ürünleri ile ilgili Fakültelerde Eğitim
Öğretim ve üretim amaçlı kullanılmaktadır.
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(Konuyla ilgili İdari ve Eğitim Görevlisi
Arkadaşlarıma ayrıca Teşekkür ediyorum). Her
üründe olduğu gibi Kuluçka Dolabında da sektör
dışında balıkçılıktan bihaber firmaların
sistemimizin yalan yanlış kopyasını çekip
satmasına rağmen, Türkiye'deki Alabalık
üreticilerinin %80 ine ve Ayrıca İRAN, IRAK,
AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN ve TACİKİSTAN
Gibi Ülkelere Kuluçka Dolabı gönderen lider bir
kuruluş olmaktan mutluluk duymaktayız.
Sistemlerimize her yıl Bazı eksiklik veya avantajlar
maksadıyla ilaveler gerçekleştirmekteyiz yeni
versiyonlar ve ilavelerimiz için lütfen bizimle
irtibata geçiniz.
Kuluçka Dolabı; verimli ve teknik yavru
üretimi yapmak isteyen Alabalık üreticilerinin
olmazsa olmazı bir üründür. Ürünümüz Dünyaca
kullanılan en verimli sistem olduğu konusunda
iddialıyız.

19

Sayı: 50 / Haziran 2012
Fet Elektronik

Dikey sistem Kuluçka dolaplarının avantajları
aşağıdaki gibidir;
·
Su Tasarrufu; 100.000 adet yumurta için
sadece bir musluk ( 3,5-4 litre/dakika) su
yeterli gelmektedir.
·
İşçi tasarrufu; 4.000.000 adet yumurtayı
sağımdan yüzmeye kadar 1veya 2 kişi
kontrol edebilir
·
Yüksek verim; zamanında ve sağlıklı
anaçlardan sağılmış yumurtada %80-%90,
Gözlenmiş Yumurtalarda ise %98 verim
sağlanmaktadır.
·
İlaç tasarrufu; dezenfekte ve mantarlaşmayı önlemek için ilaç kullanan işletmeler-

de ilaç tüketimi 10 kat azalmaktadır.
·
Yer tasarrufu; 1 m2 alanda 400.000 adet
yavru üretilebilmektedir.
·
Yavru çıktıktan sonra 10 gün gibi bir süre
dolapta bekleterek kesenin yarıya inmesi
ve yavrunun yüzmeye başlaması, yem
alıştırma havuzlarınki yavrunun üst üste
kalarak toplu ölümler ortadan kalkmaktadır.
·
Kasetler Dairesel olduğu için ,dengede
iken su yayılım her noktaya ulaşmakta ve
ölü nokta kalmamakta ve verim yükselmektedir.
Daha başka avantajlarını kullanarak görmenizi
tavsiye ediyorum.
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SİZ BİZİ BİLMEZSİNİZ…

Cem KADEŞ
1974 yılında Almanya'da doğdu. Liseyi
Adana'da bitirdi. 1995 yılında Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden
mezun oldu. 6 yıl ilaç firmalarında tıbbi
mümessillik yaptı. 1998 yılında Türkiye'nin
ilk su ürünleri portalı olan Aquapena'yı kurdu.
Onbine yakın meslektaşı bir araya getirdi. Bir
dönem SÜMDER (Su Ürünleri Mühendisleri
Derneği)'nde yönetim kurulunda görev aldı.
Su ürünleri yetiştiriciliği, balık hastalıkları ve
sportif olta balıkçılığı konusunda çeşitli
yayınlar yaptı. 5 yıldır sektörel dergi ve
internet portallarında köşe yazısı editörlüğü
yapmaktadır. Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Su Ürünleri
Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı'nda, Balık
Hastalıkları konusunda yüksek lisansını
tamamlamak üzere. Kişisel gelişim alanında 5
farklı sertifikalı eğitim, kalite kontrol (ISO,
HACCP) konularında 4 adet sertifikaya sahip.
CMAS 3 yıldız balık adam belgesine sahip.
Yakın Yol Vardiya Zabitliği ve Laborant ve
Veteriner Sağlık konularında da eğitimlerine
devam etmekte. 3 yıldır Süleyman Demirel
Üniversitesi Aksu Meslek Yüksek Okulu Su
Ürünleri Bölümü'nde, dışarından öğretim
görevlisi olarak, Tesis Yapım ve Planlama,
Genel Mikrobiyoloji, Genel Ekoloji, Genel
Botanik, Teknik Resim, Deniz Balıkları
Yetiştiriciliği, Kabuklu ve Eklem Bacaklı
Yetiştiriciliği, Akvaryum Balıkları
Yetiştiriciliği, Balık Hastalıkları derslerine
girmektedir. 1998 yılında kurmuş olduğu
Aquapena Su Ürünleri Portalı'ndan yola
çıkarak 2008 yılında Aquapena Su Ürünleri
Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri'ni
kurdu. Halen bu şirkette, danışmanlık ve proje
hizmeti vermektedir. Evli ve iki çocuk
babasıdır.

Zor zanaattır Su Ürünleri Mühendisliği. İn cin top oynar bizim
çalıştığımız yerlerde. Köpeklerle konuşur, kedilerle dost oluruz. Balıklarla dertleşiriz. Evlenip, çor çocuk sahibi olup, şehirde 5 katlı bir
apartman dairesinde, pembe panjurlu bir evimiz olmaz bizim. Haritada
kimsenin yerini bilmediği, gün yüzü görmemiş vadilerde, turizm simsarlarının daha haberinin olmadığı cennet koylardadır evlerimiz. Tek katlı
barakalarda, en güzel olanı yıkık dökük lojmanlarda yaşar gideriz biz.
Namımızdır mühendis, ama şanımız yürümez. Asgari ücretle
başlarız bazen; bazen de aldığımız maaşı aylarca görmeyiz. Maaşımızı
harcayacak bakkal bile bulamayız bazen.
Bazılarımızın çocukları da vardır. Bilirler onların anne – babaları
olduğumuzu. Ama izi göremezler. Eve döndüğümüzde hep uykudadırlar onlar. Bazen Pazar günü gelir, izin bekleriz biz. Ama o gün
mutlaka önemli bir iş çıkar. Bırakamayız balıklarımızı biz.
Bir türlü yaptığımız iş ederini bulmaz. İşçi ile patron arasında kalırız
çoğu zaman. Kimi zaman taciz ediliriz. Fiziki ya da sözlü. Ne işçi
beğenir yaptığımız işi, ne patrona yaranabiliriz.
Zaten okulda da hocalar der dururdu: “Bu çocuk adam olmaz.” diye.
Hocalar da beğenmezdi yani bizi. Zurnanın zırt dediği yerde, en düşük
puanlı mühendislik dalında okuyoruz biz.
Zam nedir bilmeyiz biz. 5 ay maaş alamadan yaşadığımız için, maaş
aldığımıza şükrederiz. Sosyal yaşantı nedir bilmeyiz biz. Telefon
çekmez bizim oralarda. Hayat bizim için paylaşınca güzel değildir.
İnşaat mühendisiyizdir biz. İşletmenin tüm yapısınız biliriz.
Veterinerizdir biz. Balık hastalıklarını biliriz. Gıda Mühendisiyizdir
biz. En değerli gıdayı üretiriz. Ziraat Mühendisiyizdir biz. Üreticiyiz
zaten en başta. Biyologuzdur biz. Balık biyolojisini de biliriz.
İşletmeciyizdir biz. 10 personeli yönetiriz. Motordan da anlarız,
balıktan da. Betondan da anlarız biz, havuzdan da. Ama asla iyi bir Su
Ürünleri Mühendisi olamayız biz. Beğendiremeyiz kendimizi.
Su Ürünleri Mühendisiyiz biz. Göletlerde, derelerde, zalim
denizlerde çalışırız biz. Hep nemlidir kuluçkahaneler. Hep ıslaktır
ayaklarımız.
Su Ürünleri Mühendisiyiz biz. Hipermarkette raftan alıp yersiniz o
balığı. Ama bizi bilmezsiniz siz hiç. Aslında biz hep oradayızdır.
Su Ürünleri Mühendisiyiz biz. “Açık deniz sevdalısıyım, suyu çok
seviyorum” deriz biz. Denizi, suyu, balığı severiz. O bizi sevmese de.
Platoniktir çoğu kez aşkımız. Bu yolda çalışırız biz. Halat keser,
ayağımızı fidye veririz biz. Tonoz bağlarken ölürüz biz. Günde 6 defa
kafeslere dalar bile bile deko yeriz biz. Lüks yatlara değil, düztaban
sandallara bineriz biz. Cankurtaran yeleğimiz olmaz bizim. Ağ
kafeslere yemlemeye giderken can veririz biz. Oradayızdır, gölün
dibinde siz bizi bulamasanız da.
Su Ürünleri Mühendisiyiz biz. Değerliyiz. Siz bilmeseniz de…
Eray ERMAN'ın anısına…
Saygılarımla.
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BALIKÇILIĞIN MERKEZİNE TEKNOLOJİ İHRAÇ EDEN FİRMA

AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ

A

filtreler, seperatörler, plastik ve polipropilen ekipmanlar, kompozit ekipmanlar, biyolojik filtreler,
inkübasyon ekipmanları ve özel imalat sertifikalı
ekipmanlarımız ülkemizdeki tesislerde kullanılmakta ve Avrupa ülkelerine Türk Malı olarak ihraç
edilmektedir. 2011 itibari ile Rusya, Fransa ve
Norveç'e Tambur filtrelerimizi ihraç ederek bu
pazarlarda da yerimizi almış bulunuyoruz.
Araştırma Enstitüleri ve Üniversitelerimize;
bilim insanlarımızın ihtiyaçlarını da göz önünde
bulundurarak, araştırma konularına ve projelerine
yönelik, kapalıdevre sistemler, özel tasarımlar,
akrilik tanklar ve deneme sistemleri ve ekipmanlar
üretmekteyiz. Projelerde ihtiyaç duyulan özel
ürünleri, cihaz ve kimyasalları da yurtdışı çözüm

KUAMAKS, 2002 Kasım ayında
faaliyetine başladı. Geçmişinde 1990
senesinden beri süregelen çalışmaları
ile, bir firmalar grubu oluşturmuştur. Bu günlere
geldiğimizde, grup partner firmalarıyla üretimini
gerçekleştirdiğimiz sektörümüze ve tüm dünyaya
kaliteli ve profesyonel ekipman ihracatı yapmaktayız. Anahtar teslim projelendirme/iyileştirme/
modernizasyon ve tesis kurulumu ile de mühendislik hizmetlerimizi çözüm ortaklarımızla ve partnerlerimizle beraber sektörün hizmetine sunuyoruz.
Akdeniz deki gücümüz, uluslararası dev firmaların
desteği ve referansı ile her geçen gün artmaktadır.
Üretimini yaptığımız, oksijen diffuserleri, otomatik
filtreler, protein skimmerlar, torba filtreler, tambur

Kapalı Devre Zebra Balığı Üretim Sistemi
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Ozon Jeneratörü
ortaklarımız vasıtası ile tedarik ediyoruz.
Yem grubunda, en kaliteli markaların partneri
olarak çalışıyoruz. Üstün kaliteli yemleri ve
hammaddeleri ürün gurubumuzda bulunduruyoruz.
Kimyasallarda, balık ilaç ve aşılarında direk çalıştığımız uluslararası dev partnerlerimiz bulunmaktadır. Su kalitesi ve sterilizasyonda dünya markası
olan firmalarla çalışıyoruz. Ozon Jeneratörleri ve
UV sterilizatörlerde ülkemizin dışında sektörel

partner olarak tüm Akdeniz bölgesinde hizmet veriyoruz. Sektörümüze 400 den fazla ürün / hizmet
sunuyoruz. Birçok projede mühendislik hizmetlerini üstleniyoruz. Çevreye duyarlı, Kapalıdevre
yetiştiricilik sistemleri dizayn ediyoruz. Steinbeis
vakfı ile bir anlaşmamız var ve bu vakıfla beraber
Avrupa birliği projelerinde çalışmalar yürütüyoruz.
Kendimizi sürekli geliştirerek, yılmadan işimizi en
iyi yapmanın peşinden koşuyoruz. Mesleğimize
olan borcumuzun gereği olarak birçok; toplantı,
çalıştay ve sempozyuma sponsor olduk ve olmaya
da gayret ediyoruz.
Sektörümüzde kendini ispatlamış birçok firmanın Türkiye temsilcisi olarak hizmet veriyoruz.
Firma prensibimiz gereği yurtdışından ancak ileri
teknoloji ürünlerini ve zorunlu olarak seçtiğimiz,
mutlak gerekli ürünleri getiriyoruz. Amacımız
mümkün olduğu kadar, kaliteli yerli ürün ve hizmet
kullanmak, dışa bağımlılığı azaltmaktır.Üzerinde
çalıştığımız ve geliştirmekte olduğumuz yeni
ürünlerimiz bulunmaktadır. Bu ürünleri kısa zaman
sonra sektörümüzün hizmetine sunacağız.Çevreyle

HPDE UV Reaktörü
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dost bir üretim tekniği ve suyu daha verimli
kullanmamız için çalışmalar yapıyoruz. Suyumuz
çok değerli ve artan üretim kapasitelerimizle verim
odaklı bir sistem kullanmak zorundayız. Selina Su
Ürünleri firmasında, deşarj suyu filtrasyonunda
kullanılmakta olan tambur filtrelerimiz imalat /
işletmeye alma ve kullanım aşamalarında bizede
imalatımızı ve sistemimizi yüksek kapasitelerde test
etme ve geliştirme olanağı sundu. Bu tesiste 2.500
lt/sn debide ve 200 mikron seviyesinde filtrasyon
yapıyoruz. Selina Su Ürünleri tesisinde çıkış
suyunda yapılan tambur filtrasyon uygulamamız ve
yapılan analizlerde tesise giren sudan daha temiz bir
suyun filtrelerden deşarj edildiğinin tesbit edilmesi,
tüm çabalarımızın sonuca ulaştığını gösterdi.
Buradan edindiğimiz veriler ile deniz suyu için
geliştirdiğimiz korozyona dayanıklı PP gövdeli
tambur filtrelerimizi de yüksek kapasitelerde üretmeye başladık ve yurt dışına satışını gerçekleştirdik.

Kapalıdevre ekipmanlarında yeni uygulamalarımız
bulunmaktadır ve sistemimizi sürekli geliştirmeye
ve verim arttırmaya gayret ediyoruz.
Sektörümüzle beraber kontrollü ve sürdürülebilir
bir büyüme hedefindeyiz. Tüm zorluklara rağmen
ayakta kalacak ve kendimizi geliştireceğiz.

Norveç
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M

İKRO TAMBUR FİLTRELER;
ihtiyaç duyulan her su debisinde filtrasyon olanağı sağlayan, 3000 mikrondan 40 mikrona
kadar filtrasyon derecelerinde temin edilebilen,
basınç gerektirmeyen, bakım ve sarf malzemesi
gerektirmeyen kesintisiz filtrasyonu mümkün
kılan ve 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik, deniz
suyu uygulamaları ve korozif ortamlar için PP
malzemeden imal edilen filtrelerdir.
Alabalık işletmeleri giriş ve çıkış suyu, geri
kullanım suyu filtrasyonunda, Deniz Balıkları
Kuluçkahaneleri giriş ve çıkış suyu filtrasyonunda,
Kapalıdevre Üretim Sistemi filtrasyon ünitelerinde,
ince partiküller ve organik maddelerin ayrıştırılması, yenmemiş yem, dışkı ve lifli atıkların filtrasyonunda etkili ve güvenilir bir metottur. Akuamaks,
tambur filtrelerin dizaynını bir adım daha ileriye
götürerek, daha güçlendirilmiş, daha etkili ve
ekonomik olarak proses suları ve diğer sıvıların
filtrasyonu için sunmaktadır.

Micro Tambur Filtreler, kendi kendini temizleyebilen mekanik filtrelerdir. Filtre edilecek sıvı,
tamburun yan tarafından girip, filtre ızgarasından
geçerek filtre edilir. Tamburun içindeki ve dışındaki
suyun seviye farkı filtrasyon için yerçekimi
etkisiyle, kendi etrafında yavaş yavaş dönen drum
filtrenin içinden dışına doğru akarken katı
partiküller ve diğer kirleticiler tambur'un iç yüzeyine
yapışır. Dönüş hareketi sırasında, partiküller yüksek
basınçlı sprey nozulları yardımıyla yüzeyden
temizlenerek bir tablada toplanır. Bu işlem,
yumuşak organik partiküllerin parçalanmasını
engeller ve filtrenin verimliliğini arttırır.
Su Ürünleri Sektörü ve diğer endüstriyel
sektörlerde kullanılmakta olup yurtdışına da ihraç
edilmektedir. Ülkemizde Su Ürünleri Sektöründe
işletmeye alınmış olan en büyük çıkış suyu
filtrasyonu, Akuamaks Mikro Tambur Filtrelerini
tercih eden; SELİNA SU ÜRÜNLERİ – Fethiye /
MUĞLA tesisindedir. 2.500 lt/sn ( 9.000 m3/saat )
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çıkış suyu debisinde – 200 mikron seviyesinde
filtrasyon yapılarak DOĞA İLE DOST bir Balık
Üretim Tekniği kullanılmaktadır. Yurtdışında
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye
ihracat yapmaktayız. İmalat kalitemiz, projelendirme, satış sonrası montaj, işletmeye alma,
teknik servis ve desteğimiz; dış pazarlarda tercih
edilen ve güvenilen bir firma olmamızı sağlamıştır.
Yatırım kalemlerinde dünyadaki en kaliteli ürün ve
hizmeti tercih eden Norveç'e satışını gerçekleştirdiğimiz 2011 yılı sonunda montajı tamamlanan
ve 2012 nin başında işletmeye alınan 6.000 m3/saat
su debisinde – 60 mikron seviyesinde filtrasyon
gerçekleştiren KROM gövdeli mikro tambur
filtrelerimiz, 2012 başında Fransa ya satışını
gerçekleştirdiğimiz PP gövdeli mikro tambur
filtrelerimiz; dış pazarlarda rekabet gücümüzün
güncel bir göstergesidir.
Biz mesleğimizi çok seviyoruz. Önümüzde
zorlu dönemler var ancak yeni pazarlarda başarılı
olacağımıza inanıyoruz. Büyüyen ve yaşadığı
sıkıntılardan güçlenerek çıkan bir sektör olacağız
.Tüm sektörümüze hayırlı , huzurlu ve bol kazançlı
bir sezon diliyoruz . AKUAMAKS AİLESİ
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INVE AQUACULTURE BODRUM'DA AKUAKÜLTÜR ÜRETİCİLERİNE
SEMİNER DÜZENLEMİŞTİR
Inve Aquaculture 27.03.2012'de Bodrum
Türkiye'de başarılı bir seminer düzenledi.
Türkiye'nin levrek ve çipura kuluçkahanelerinden
50'den fazla katılımcı yer aldı
ve akuakültür endüstrisinin en
güncel trendleri ile son
gelişmeleri hakkında bilgi
paylaşımında bulunuldu.
Türkiye Genel Müdürü, Sn.
Gülay Talay, “Bu seminerin
ana konusu, en uygun maliyetle en yüksek kalitede yavru
balık nasıl üretilebilir odaklıydı” diye belirtmiştir. Bu
bağlamda,
önemli birkaç
konuya da değinildi; rotifer yönetimi ne şekilde
optimize (etkili) edilebilmektedir, balık akuakültüründe probiyotikleri kullanmanın avantajları ve
belki de aralarındaki en güncel konu ise : “artemia
ve kuru yem kullanımı arasındaki en iyi dengeyi
elde etmek” idi.

Balık larvasını beslemede artemia kullanımı
hakkındaki tarihsel görüş devam etmekteyken,
Inve Aquaculture balık kuluçkahaneleri için eşsiz,
tam ürün grubunun en uygun
kullanımı ile bu dengeyi sağlamanın yolunu benimsemiştir.
Inve Aquaculture müşterileri için tamamiyle özel besleme
protokolleri yaratarak kalitesinden hiçbir şekilde ödün vermeden en uygun maliyetle yavru
balık üretme olasılığını sunmaktadır. Talay “Biz, %100 tam
kanıtlanmış performans sunabilen tek şirketiz. Bütün protokollerimiz ve ürünlerimiz, deniz balığı ar-ge
merkezimizde (mrs) test edilmektedir. Bu da bizim,
balık akuakültür endüstrisini en yüksek seviyede
güvenceli korumayı sağlamaktadır” diye belirtti.
Bodrum semineri, dahası, Inve Aquaculture'ın
yeni vizyonu ile uyum içerisindeydi:
“Akuakültürü birlikte şekillendirelim”!
bu slogan ile şirket, firma görüşünün;
akuakültürün geleceğini şekillendirmenin tek yolu ortakları ile ve en
önemlisi müşterileri ile birlikte güçlü ve
yakın ilişki içinde olmak ve bunu
sürdürmek ile mümkün olduğunu
vurgulamıştır.
Talay, “Tam olan ürün grubumuzun
30 yıldır sektörde kullanılıyor olmasının
yanı sıra müşterilerimiz ile kişisel
ilişkimiz bizi günümüzün pazarında
eşsiz kılmaktadır” şeklinde ifade etti.
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BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

DÜNYA DENİZLERİNDE BİR TÜRK FİRMASI

DERİN SU ÜRÜNLERİ
Derin Su Ürünleri 2005 yılında
Su Ürünleri sektörüne uzun yıllar
emek vermiş genç bir Su Ürünleri
Mühendisi olan Hakan UÇAR
tarafından Güllük Yolu üzerinde
5100m2 alan üzerinde kurulmuş
olup, faaliyetine başladığı ilk
günden itibaren hedefi su ürünleri
sektörü içerisinde yer alan firmalara
lojistik anlamda en kaliteli hizmeti
ulaştırmak olmuştur.

vermiş olduğu tecrübe ve birikim ile
sadece Ağ Dikimi, Ağ Boyama, Ağ
Bakımı ve Ağ Yıkama gibi 4 ana
hizmet ile müşterilerine ulaşmayı
hedeflemiştir.
Dünya balıkçılığında yıllardır ön
sıralarda yer almayı başarmış
Norveçli iki önemli firma olan
Morenot ve NetKem firmalarının
Türkiye distribütörü olan Derin Su
Ürünleri, bu firmalardan tedarik edilen kalitesi ve güvenilirliği yıllarca
dünya denizlerinde tecrübe edilmiş
hammaddeleri tesisimizin modern olanakları
çerçevesinde işleyerek dikilmiş ve Boyanmış Ağlar
olarak yurtiçi ve yurtdışı firmalarının hizmetine
sunmaktadır.

Dünya Denizlerinde Bir Türk
Firması
Derin Su Ürünleri belirlemiş olduğu kalite
hedefleri doğrultusunda birçok firma gibi çok geniş
bir ürün yelpazesi oluşturmak yerine, uzun yıllar
boyunca deniz üzerinde çalışmış olmanın da
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Hedeflerimiz
Derin Su Ürünlerinin ana hedefi dünyada
akuakültür firmaları içerisinde ülkemizinde önemli
bir yeri olduğunu kanıtlamak ve bu alandaki
vizyonumuzu tüm dünyaya yaymaktır. İlerleyen
dönem içerisinde Derin Su Ürünleri yurtiçi faaliyetlerini dış ticaret alanında da geliştirerek, hizmet
ağını Avrupa ülkelerine yaymak ve sektörün
gelişimine önemli katkılarda bulunmak üzere
hazırlıklarını sürdürmektedir.
Kalite ve Çevre Politikalarımız
Derin Su ürünleri olarak ürün ve hizmetlerimizde sürdürülebilir bir yüksek kalite standardına
sahip olma hedefimizi almış olduğumuz ISO
9001;2000 ve ISO 14001 belgelerimiz ile
tescillemiş bulunmaktayız.
Firmamız 24.11.2009'da girmiş olduğu 1.
gözetim denetlemesinide başarı ile tamamlayarak
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile
birlikte, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
belgesinide yeni düzenlemeye göre ISO 9001:2008
sertifikası olarak yenilemeye hak kazanmıştır.
Firmamız devam eden süreçte OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi
almak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Derin Su Ürünleri olarak belirlemiş olduğumuz
hedeflere ulaşırken amacımızın sırası ile ;
üİşçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak,
üSürekli iyileştirme ve müşteri memnuniyeti
esasına odaklı çalışmak,
üÇevresel aktiviteleri destekleyerek bu aktiviteler için her yıl kaynak ayırmak ve yasal şartları
yerine getiren bir firma olarak dünya pazarında yer
sahibi olmaktır.
150 kişi/gün kapasiteli Biyolojik ve 300 ton/gün
kapasiteli kimyasal arıtma sistemimizin deşarj
izinlerinin onaylanması son aşamasına gelmiş olup
ağ yıkama makinesinde kullanmış olduğumuz
suyun bir çok kez kullanılabilir olması ile su
tasarrufu konusunda belirlemiş olduğumuz çevre
hedefine ulaşmış bulunmaktayız.
Ağ yıkama işlemi sonrasında oluşan ve atık
kapsamında ele aldığımız ,çamur,midye ve istiridye
kabuklarının ihtiva etmiş olduğu yüksek orandaki
organik madde, kalsiyum, fosfor ve magnezyum
gibi ürünlerin geridönüşümü ve iyileştirilmiş tarım
faaliytlerinde kullanımı ile ilgili Ar&Ge çalışmalarımız KOSGEB, Tübitak ve diğer bilimsel
kurumlarla birlikte sürdürülmektedir.
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konusunda hizmet veren ilk ve öncü firma olma
gururunu yaşamaktayız. Tüm ağlarınız yerle temas
etmeden hijyenik koşullarda paketlenmektedir.

HİZMETLERİMİZ
Ağ Dikimi
Alanında uzmanlaşmış deneyimli kadromuz ile
her çapta, farklı spesifikasyonda ağlar, talepleriniz
doğrultusunda dikilmektedir.
Norveçli balıkçılarının yıllardır dayanıklılığını
test ettiği ağları, ülkemiz sularındaki deneyimimizle dizayn edip sizlere sunmaktayız.
2007 yılı itibariyle ağ tüketimimiz 140 ton
olarak kayda geçmiştir.
Makine dikişine ek olarak her 40 cm punta atılarak taban, üst yaka ve önemli bağlantı noktalarına
sardon (güçlendirme) yaparak fark yaratmaktayız.
Kalitemiz ve dayanıklılığımızı, kullandığımız
MORENOT marka ağlar, Timm marka polysteel
halatlar ve kalifiye kadromuzla entegre ederek
ilerlemekteyiz.

23 mt. yüksekliğindeki ağ boyama kulemiz,
denizlerimizdeki fouling organizmalara karşı
ağları koruyan antifouling boyamızla, , her çaptaki
ağların boyanması için dizayn edilmiştir.
Sıcaklığın 16-23 C, tuzluluğun % 3,85 ve
ortalama oksijenin 5-7 mg/lt olduğu denizlerimizde
en çok görülen canlılar;
*Mytilus galloprovincialis
*Algae
*Crustacaean
Kullanmış olduğumuz boyanın yetiştiricilik
yapılan sahalarımızda fouling organizmalara karşı
ortalama koruma süresi büyütme ağlarında
minimum 12 ay olarak izlenmiştir.

Dikim yapmış olduğumuz ağlarda taban kesim
sistemi son bir yıl içerisinde değiştirilmiş olup yeni
dikmiş olduğumuz ağların tabanları Norveç kesim
sistemine göre dizayn edilmektedir. Yeni sisteme
göre dikmiş olduğumuz ağlar sizlere fırtınalı
havalarda daha güçlü bir tabanyaka dayanımı
sağlamanın yanında, vinç ile yapılan ağ değişimlerinde kolaylık ve mukavemet sağlamaktadır.
Ağ Boyama
Türkiye' de donanımlı olarak ağ boyama
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Ağ Yıkama
Türkiye' deki en büyük ağ yıkama makinesine
sahip olan bir firma olarak da farkımızı ve hizmet
alanındaki çabamızı göstermekteyiz.

Yetiştiricilikte temiz ağ kullanmanın, kısa
sürede balık yetiştirmede temel bir faktör olduğu
tüm yetiştiriciler tarafından bilinmektedir.
Her ebatdaki ağınızı dakikada 4 den 60 devire
kadar dönebilme kapasitesi ile yıkarken dezenfekte
de ediyoruz.
Ağ yıkama makinesinden çıkan atık suları
biyolojik ve kimyasal arıtma makinesi ile arıttıktan
sonra 2. kullanım sonrasında kanalizasyona deşarj
edilmek üzere Belediyeye teslim edilir. Rutin
olarak yaptığımız su analizleri ile suyumuz kontrol
edilmektedir.
Ağ Bakımı
Türkiye' de donanımlı olarak ağ bakımı
konusunda hizmet veren ilk ve öncü firma olma
gururunu yaşamaktayız. Özel olarak 'Ağ Bakım
Hizmeti' için tasarlamış olduğumuz ağ bakım
hangarımızın inşaatı 2009 yılı itibari ile
tamamlanmış olup ağ bakım ve onarım
çalışmalarımız yeni binamızda devam etmektedir.
Balık stoğunun kontrolü ve mali kayıpların
engellenmesi için yıpranmış ağlarınızı onarılması
ve ağların zayıf noktalarını güçlendirilmesi

önemlidir. Firmamız tamir ve bakım işlemi
yaptıktan sonra, kopma dayanımı testlerini
(sertifika) yaparak, çekme ağırlığı ve yüksek risk
grubuna giren ağlar konusunda müşterilerimizi
bilgilendirmektedir.
Bakım işlemi tamamlanmış ağlarınızı,
markalayıp istediğiniz süre boyunca raflarımızda
muhafaza ediyoruz.
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Ürün İzlenebilirliği;
Firmamızda yapmış olduğumuz işlemler
sonrasında ağlarınız markalanmakta ve kayıt altına
alınmaktadır.
Yapılan işlemler sonrasında çiftlik teslimi
yapılmış ağların devam eden süreçteki sualtı
kontrolleri yine firmamız tarafından yapılmakta ve
sizlere özellikle ağlarınızın boya dayanım süreleri
ve bakım sonrası mukavemet durumları hakkında
detaylı bilgi verilmektedir.

süreleri konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Denizüstü Lojistik;
2009 yılında yapmış olduğumuz 20 m.
Uzunluğunda ,9,5 m genişliğindeki tekne
yatırımımız ile şimdi sizlere daha da yakınız.
35 ton kaldırma kapasitesine sahip ana
vincimizi, 10 ton kapasiteli yardımcı vinç ile
destekleyerek en geniş çaplı kafeslerinizin bile ağ
değişimlerini daha güvenli ve kısa sürede
yapabiliyoruz.
Saatte 15 deniz mili hız yapabilen teknemiz,
120 ton taşıma kapasitesi ile de sizlere hasat ve yem
nakliyelerinde de zaman ve hız kazandırmaktadır.

Aynı zamanda firmamıza özel bilgisayar
programımızın web tabanını kullanarak size özel
parola ve şifre ile müşteri girişi sayfamızdan
ağlarınıza ait tüm doküman ve proses detaylarını
anlık olarak bizimle birlikte takip edebilir, teslim

Güllük Yol Kavşağı 3. Km
Çekirdek Kuyu Mevkii No:428
Güllük - Milas – Muğla
0.252 522 40 70 – 71
0.252 522 28 51
info@derinsu.net
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OKSİJEN SORUNUNDA ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
Linde, 1879 yılında Carl Von Linde tarafından
Almanya'da kurulmuş, 1999 yılında İsveç'li AGA
ve 2006 yılında 120 yıllık tarihe sahip İngiliz
BOC'yi satın alarak sektöründe dünya lideri olan
küresel bir şirkettir. Ana faaliyet alanı endüstriyel
ve medikal gazlar ve bu ürünlerle ilgili teknoloji
geliştirme ve üretimidir.
Bu global satınalmalardan sonra kurumsal ismi
“The Linde Group” olarak değişen Linde, 100'den
fazla ülkede yaklaşık 50 bin çalışanı ile 2011 yılında
13,8 milyar Ä civarında satış geliri elde etmiştir.
Gebze ve Orhangazi'de ana üretim birimlerimiz
olan hava ayrıştırma tesislerimiz ile Aksaray,
Aydın Denizli'de bulunan karbondioksit tesislerimizde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Adana,
Ankara, Bursa, Eskişehir, Gebze, İzmir
ve
Silivri'de de tüp dolum, depolama ve dağıtım
tesislerimiz faaliyet gösteriyor.
Şirketimizin ürün portföyü, başta tüplü, dökme
endüstriyel ve medikal gazlar, çeşitli özel ve
karışım gazları, soğutucu gazlar, yerinde tedarik
sistemleri ve gazın son kullanım noktasına kadar
ulaşan gaz ekipmanları ile gaz dağıtım hatlarından
oluşmaktadır.
Bu ürün ve hizmetler, demir-çelik, otomotiv,
beyaz eşya, gemi inşa, sağlık, yiyecek-içecek,
tekstil, petrokimya ve cam endüstrisi gibi birçok
sanayi dalında kullanılmaktadır.

ilgili kısıtlamaların çözümünde oksijen kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.
Lindegaz merkez Ar-Ge grubu uzman personelleri ile Avrupa'nın her ülkesinden gelen taleplere
hızla destek vererek geliştirilen ekipmanların
sağlıklı çalışması hususunda gereken önemi
göstermektedir.
Özellikle iç su yetiştiriciliğinde yaz koşullarında azalan su debisi ve düşük oksijen içeriğine
karşın, hızla oksijenlendirme yaparak balık sağlığını ve yetiştiricilik dönemini sekteye uğratmadan
sürdürmek mümkündür. Bu tür risklerin ortadan
kaldırılması işletmelerin devamlılığı ve yıl boyu
üretim yapılması nedeni ile de karlılığın artması
sağlanmaktadır.
Alabalık yetiştiriciliğinde özellikle yaz aylarında artan balık fiyatlarından yararlanmak için yaz
koşullarını göz önünde bulundurarak üretimi
planlamak ve maksimum stok yoğunlukları ile
sürdürmek önemlidir.Bunun sürdürülebilir olması
yönünde Lindegaz Türkiye olarak, beton ve toprak
havuz yetiştiriciliğine örnek olacak uygulamalara
sahibiz. Bunlardan biri Kütayha Domaniç'te kurulu
Karaköy balıkçılık işletmesidir.
Gümüşdoğa Su Ürünleri firmasının iştiraki olan
bu işletmede yaz koşullarında suyun taşıdığı
oksijen kapasitesindeki azalmaya bağlı kapasite
kaybı yaşanmakta ve balık sağlığı açısından
sorunlar gözlenmekteydi. İşletme müdürü, su
ürünleri mühendisi sayın Fatih Özçetin, tesisinde
oksijenlendirme kurulduktan sonra balığın yaşam
standartının yükseldiğini , yem yemesinin
hızlanması ile daha fazla yemleme yapılabildiğini,
havuz girişlerindeki yığılmaların önüne geçildiği
gibi ölüm oranlarında düşüş ve stok hacimlerinde
gözle görülür bir artışın sağlandığı ifade etmektedir.

BALIKÇILIK SEKTÖRÜNDEKİ
FAALİYETLERİ
Lindegaz gerek balık yetiştiriciliği sırasında
gerekse balık işleme ve ambalaj teknolojisi
konusunda gaz kullanımının önemine dikkat
çekmektedir. Son yıllarda sık sık gündeme gelmeye
başlayan balık yetiştiriciliğinde su kullanımı ile
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Tüm bu gelişmeler , firmamız ve yaptığımız iş
açısından sevindirici sonuçlardır.
Balık yetiştiriciliği sırasında sudaki oksijene
bağlı olarak kısıtlanan stok miktarını, oksijen
çözündürme sistemleri kullanarak arttırmak
mümkündür.Yabancı ülkelerde yoğun oksijen
kullanımı neticesinde ülkemiz ortalamasının hayli
üzerinde olan stok yoğunluğu miktarı elde
edilmektedir.Bu miktarlara ulaşmak hayal
olmadığı gibi üretimdeki bir çok riski de ortadan
kaldırmak için oksijen kullanımı destek ve teşvik
kapsamına alınmalıdır.
Oksijen kullanımının yemleme ve yemin ete
dönüşümü üzerine oldukça büyük etkisi
bulunmaktadır. İşletmeler yem ve yemleme
maliyetlerini ete dönüşme oranının yüksek olduğu
zamanlarda bu durumu düşürebilmektedirler. Aksi
takdirde 1,2-1.5 kg yemin 1 kg canlı ağırlığa
dönüşmesi karlı olmadığı gibi rekabetçi de
olmayacaktır.
Özellikle yavru balık üretimi yapılan
işletmelerde oksijen çok önemli bir girdidir.
Lindegaz bu tür işletmelerde oksijenin verimli

kullanılması yönünde çalışmalara önem vermektedir. Oksijenin çözünmesi için geniş bir ekipman
portföyüne sahip Lindegaz , farklı durumlar için
hızlı çözümler üreterek müşterilerine
akılcı
çözümler sunabilmektedir.
Yetiştiriciliğin yanısıra balık nakliyesinde
ihtiyaç duyulan tüplü oksijen taleplerine de geniş
bayii ağı ve Anadolu'da kurulu dolum tesislerinden
destek sağlayarak Edirne'den Kars'a kadar güvenli
bir taşımacılık garanti etmektedir.
Lindegaz oksijenin çözündürülmesi için uygun
ekipmanlar konusunda geniş bir portföye sahiptir.
Elektrikli, normal yada yüksek basınçta, düşük veya
yüksek debi gibi koşullara uygun verimli çözündürme ekipmanları ile sektöre destek vermeye devam
etmektedir. Gerek tesise giriş gerekse havuzlara giriş
noktalarında kurulabilen ekipman çeşitleri ile
ihtiyaç olan noktalarda pratik ve verimli çözümler
yaratabilmektedir. Lindegaz farklı büyüklükteki
firmalara hizmet verecek uygun depolama tankları,
geniş tüp servis ağları ve hızlı hizmet anlayışı ile
hem balıkların hem de müşterilerinin rahat
etmelerini sağlamaya devam edecektir.
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GIDA SOĞUTMADA VE DONDURMADA LİNDE ÇÖZÜMLERİ
Sıvı azot ve sıvı karbondioksit uygulama
teknolojileri gıda ve kimya sektörü başta olmak
üzere oldukça zengin bir kullanım alanına sahiptir.
Gıda sektöründe kırmızı ve beyaz et, balık, unlu
mamüller, sütlü gıdalar, sebze ve meyvelerin
dondurulması ve soğutulmasına ilişkin tüm proses
aşamalarında kullanılmaktadırlar.
Kriyojenik gazlar sınıfında bulunan bu gazlar
çok düşük sıcaklıklarda depolanır ve kendilerinden
daha sıcak bir gıda ürünü ile karşılaştığında
soğutmayı ya da dondurmayı kolaylıkla hızlı ve
etkili bir biçimde gerçekleştirirler. Gerek doğanın
bir parçası olmaları gerekse inert özellikleri
sayesinde insan sağlığı üzerine olumsuz bir etkisi
olmadığı gibi Linde tarafından gıda sınıfı gazlar
olarak üretilmektedirler.
Geleneksel dondurma işlemlerinde dondurulacak gıdaların hücre zarları parçalanır ve bu
parçalanma sonucunda hücre zarı içerisindeki
stoplazma hücre dışına çıkarak ağırlık kaybına,
besin değerinin azalmasına ve ürün kalitesinin

bozulmasına yol açar.
Kriyojenik dondurma teknolojisi sayaesinde ise
su kaybı en aza indirilirken ağırlık kaybı önlenmiş
olur. Gıdalarda enzim faaliyeti, oksidasyon ve vitamin değerleri korunurken gıdanın görüntüsünde ve
tadında bozulmalar olmaz.
Linde Gaz kriyojenik ekipmanlarının geleneksel mekanik donduruculara göre avantajları;
-Kriyojenik dondurmak mekanik dondurmaya
göre 2-4 kat daha hızlıdır.
-Dondurma işlemi esnasında daha küçük buz
kristalleri oluşur.
-Gıda ürünlerindeki su kaybı dolayısıyla
meydana gelen ağırlık kaybı en aza indirilir.
-Kriyojenik ekipmanlar, geleneksel ekipmanların aksine yatırım maliyeti gerektirmez yer
değişiklikleri kolaydır.
Linde Gaz'ın aktif olarak kullanılan ekipmanlardan Cryoline MT, Cryoline CF ve Cryoline
CW'u kısaca tanıyalım.

37

Sayı: 50 / Haziran 2012
Linde Gaz

Cryoline MT : Modüler bir tasarıma ve 3
farklı ebatta ürün besleme genişliği seçeneğine
sahip olan Cryoline MT dondurucular seri üretimi
yapılan hemen hemen tüm gıdalarda kullanılabilir.
Dokunmatik kontrol paneli ve kolay kullanıma
sahip kullanıcı arayüzü ile her işletmede rahatlıkla
kullanabilecek bir ekipman olan Cryoline MT 30
farklı programa kadar hafızaya alma esnekliğine
sahiptir.
Halihazırda ülkemizde deniz ürünleri sektöründe kullanılmakta olan bu ekipmanlar işletmelere
kazandırdıkları güç ile pazarda bilinirliklerini
pekiştirmekte ve yerlerini sağlamlaştırmaktadırlar
Cryoline CF :Linde Gaz tarafından geliştirilmiş
olan Cryoline CF kabin tipi tünel dondurucu temel
olarak 2 farklı standart modelde sunulmaktadır.
1.Cryoline CF Single tek kapı
2.Cryoline CF Twin çift kapı
İşletme ve kurulum kolaylığının yanısıra birçok
standart özelliğe sahip olan Cryoline CF üst
düzeyde tasarlanan kontrol sistemi ve 10 farklı
formül hafızası ile bir çok yarı otomatik proses için
uygun hale getirilmiştir. Deniz ürünlerinde
özellikle toplu şekilde dondurulmak
istenen ürünlerde rahatlıkla ve güvenle
kullanılmaktadırlar.
Cryoline CW : Bant üzerinde
dondurulmakta olan ürünlerin arasından
hava akımı geçmesi ile daha hızlı bir
şekilde donmalarını sağlayan bu titreşim
mekanizması aynı zamanda ürünlerin
yapışmasını (aglomerasyon) önlemiş olur.
Bu iki avantajın bir ekipmanda buluşması
ile tasarlanan Cryoline CW, küçük
parçacıklı gıdalardan, birbirine yapışması
istenmeyen gıdalara kadar çok geniş bir
yelpazede ürünün dondurulabilmesine
olanak sağlayan Linde Gaz Dondurucu
Ekipman ailesinin en yeni üyelerindendir.

Lindegaz Türkiye ,gerek oksijenasyon teknolojisi ile yüksek üretim miktarlarını ve gerekse
sahip olduğumuz balık işleme ve paketleme
teknolojimiz ile Ülkemizde üretilen balıkların
kıtalararası ticaretinde güvenli ve gerektiği gibi
taşınmasını garanti etmektedir.

HER KAPASİTE İÇİN EN
ÇÖZÜM

UYGUN

Lindegaz oksijenin çözündürülmesi için uygun
ekipmanlar konusunda geniş bir portföye
sahiptir.Elektrikli ,normal yada yüksek basınçta ,
düşük veya yüksek debi gibi koşullara uygun
verimli çözündürme ekipmanları ile sektöre destek
vermeye devam etmektedir.Gerek tesise giriş
gerekse havuzlara giriş noktalarında kurulabilen
ekipman çeşitleri ile ihtiyaç olan noktalarda pratik
ve verimli çözümler yaratabilmektedir.
Lindegaz farklı büyüklükteki firmalara hizmet
verecek uygun depolama tankları, geniş tüp servis
ağları ve hızlı hizmet anlayışı ile hem balıkların
hem de müşterilerinin rahat etmelerini sağlamaya
devam edecektir.
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EKOBİYO
DEVRİM YARATACAK YENİLİKLERE İMZA ATAN FİRMA
21. yüzyılda sürdürülebilir bir yaşam için, işletmeler kalite ve üretim verimini artırıcı, maliyeti
düşürücü tedbirleri öne alırken kendilerini doğanın ve doğal kaynakların tahribine sebep olmamak
zorunda hissetmeli ve uygulamalarını bu düşünce ile yaşama geçirmelidirler.
İşte bu bağlamda Eko-Biyo firması, Su ürünleri Sektörü üreticilerine çevreyi kirletmeksizin
üretimlerinin kalite ve verimini, işletmelerinin kazancını önemli ölçüde artıran yeni teknolojileri sunuyor.
Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan Eko-Biyo Firmasının sahibi Kimya Mühendisi Mennan Kuzanlı ile
yaptığımız “soru-cevap” şeklindeki söyleşimizi sizinle paylaşmak istedik.
S: Faaliyetlerinizi bizimle paylaşırmısınız ?
C: Memnuniyetle. Tarım ve hayvancılık ve
buna bağlı sektörlerin pozitif yönde gelişmesinin
ülkemiz insanlarının refah ve mutluluğunu
artırmada birincil çıkar yol olduğuna ve bu
sektörlerde kullanılması gereken, akılcı, modern
ve çevreci teknolojilerin uygulanmasının gerekli
olduğuna inancım beni bu konularda aktif olmaya
zorladı, bu hedef tüm dünyada teknolojilerini
kanıtlamış iki Avrupa firmasının temsilciliğini
almamıza neden oldu.
S.Temsilcisi olduğunuz firmaların
ürünleri ve sektöre faydaları konusunda
bilgi verirmisiniz ?
C: 3 yıl önce Envirolyte firması ile tanıştık, güzel bir Baltık ülkesi olan Estonyada
yerleşik firma “Suyun Elektrolizi” teknolojisini ile “Dezenfektan Jeneratörü” üreten
konusunda dünyanın önde gelen firması.
Balık işleme tesislerinde bildiğiniz gibi
önemli miktarda yüksek maliyetli ve çevre
kirliliği yaratan zehirli kimyasal dezenfektanlar kullanılıyor.
Sektöre tanıtmaya çalıştığımız Dezenfektan Jeneratörü, işte bu zehirli ve zararlı
kimyasalları kullanmadan ve çalışanlara
zarar vermeden, büyük meblağları bulan

kimyasal madde giderlerini tamamiyle ortadan
kaldıran bir ürün.
S: Kimyasal kullanmadan dezenfektasyon nasıl
oluyor ?
C: Cihazda girdi olarak sadece; su, tuz ve
elektrik kullanılıyor, Jeneratörün reaktöründe
üretilen ANOLİT isimli likit, Amerikan FDA ve
Tarım Bakanlığı sertifikalı, Avrupa birliği ve T.C
Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürünler sertifikalı
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depoların ve Ortam havasının dezenfeksiyonunda,
ü Buz üretiminde steril-antiseptik buz
üretiminde.
Katolit likitini ise : işletme zemini,
çalışma tezgahları, taşıma kasaları vs gibi
yağ ve protein temizliğinin yapılması
gereken her yerde güvenle kullanılır.
S: Maliyet konusunu açarmısınız ?
C: Jeneratörden elde olunan “1 ton
ANOLİT dezekfektanı ve 150 litre
KATOLİT yağ ve protein çözücü likitin
maliyeti sadece 5.-TL” gibi son derece
düşük bir bedeldir.
Diğer bir ifade ile ANOLİT, piyasadaki
en ucuz dezenfektandan 500-1000 kez daha
ucuzdur.
Düşündüğünüz gibi bu maliyet firmalara
oldukça önemli oranda tasarruf etme imkanı
sağlıyor.
Buz üretiminde ve balık yıkama-fileto hazırlama
işlemlerinde Anolit kullanımının balığın doğallığını
koruyarak raf ömrünü 5-7 gün uzattığını ifade
etmeliyiz.
Dezenfektan Jeneratörünün zaten ekonomik
olan yatırım bedelide böylece oldukça kısa süre
içinde amorti edilmektedir.
S: Uygulamalardan bahsedermisiniz ?
C: Envirolyte Dezenfektan Jeneratörleri birçok
ülkede su ürünleri yetiştirilmesi ve işlenmesi yapan
önemli firmalarda kullanılmaktadır. Türkiye deki
başlangıcımız kısa bir süre önce olmasına rağmen
memleketimizin önde gelen firmalarında
Dezenfektan Jeneratörlerimiz başarıyla görev
yapmaktadır. Kılıç Holding Bodrum ve Kahraman
Maraş işleme tesisleri, Alima Su ürünleri-Malatya ,
Agromey A.Ş nin İzmir ve Torbalı tesisleri,
Şahingöz Su ürünleri-Fethiye hizmet verdiğimiz
önemli referanslarımızdır.

Ürünler sertifikalı Uluslararası standartlarda
1.sınıf bir dezenfektan.
Anolit likiti, tüm bakteri, virüs, mantar, yosun
ve küflere %100 etkili ve çevrede hiçbir artık bırakmıyor, doğayla dost. Dezenfektan Jeneratöründen
eşzamanlı olarak %15 kadar Katolit isimli yüksek
pH değerinde mükemmel bir protein-yağ çözücü
diğer bir likit üretiliyor.
S: Anolit ve Katolit likitlerinin kullanılma yer
ve yöntemleri konusunda bilgi verirmisiniz ?
C: Anolit likiti balık işleme tesislerinde;
ü Giriş turnikeleri el dezenfeksiyonu, ayak
banyosu,
ü Zemin, duvarlar, makine, ekipman ve taşıma
araçları,
ü Kullanılan palet, kasa, alet, edevatlar,
ü İşletmede çalışma tezgahları, konveyör
bandları,
ü Personel giysileri, çalışma önlüklerinin
dezenfeksiyonunda,
ü İşletme suyuna ve ürün yıkama suyuna
dozlama yaparak su dezenfeksiyonunda,
ü Sisleme yaparak çalışma mahallerinin,
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S: Bilgilere teşekkür ederim, diğer ürün
Aeratör konusunda vereceğiniz bilgileri merakla
bekliyorum.
C: Slovenyada bulunan Toring firması uzun
emek ve testlerden sonra mükemmel bir Aeratör
yaratmış, ben kendileri ile yaklaşık 1 yıl önce tanıştım. Firma sadece Aeratör üretiyor ve ürünleri çok
kısa bir süre içinde birçok ülkede aranır hale geldi.
Bildiğiniz gibi, kültür balıkçılığında sudaki
çözünmüş oksijen miktarı sağlıklı ve verimli bir
üretim için temel anahtarlardan birisidir.
Bu amaçla işletmeler bakım ve işletme
masrafları oldukça yüksek buna karşın verimleri
düşük çeşitli yöntemler kullanıyorlar.
Toring Aeratör, havasını kendi üreten yüksek
verimli buna karşın yatırım bedeli çok makul kolay
kullanımlı, gerektiğinde istenen yere taşınabilen,
arıza yapmayan ideal bir havalandırma sistemidir.
Toring Aeratör ün yukarıda bahsettiğim
avantajlarının yanında diğer havalandırıcılara göre
2 temel farkı vardır.
Bunlardan ilki su içine yüksek miktarda hava

transferi sağlayabilme yeteneğidir, kullanılan
elektrik motorunun gücü ve devrine bağlı olaraktan
sadece bir adet Toring Aeratör ile saniyede 15 litre
hava su içine verebilebilir.
Diğeri ise, verilen havanın kalitesidir. Toring
Aeratör teknolojisi ile üretilen havanın önemli bir
miktarı mikro-kabarcık hava olarak suyun içine
verilmektedir.
S: Mikro-Kabarcık teknolojisi dediniz, açıklık
getirirmisiniz.
C: Mikro-kabarcık teknolojisinde suyun içinde
oluşan hava kabarcıkları ile normal hava
kabarcıklarına ait bazı teknik doneleri size vermek
isterim, böylece mikro-kabarcığın üstünlüğü
anlaşılacaktır. Mikro-kabarcık çapının küçük
olması nedeniyle su yüzüne daha yavaş çıkar ve bir
bölümü yüzeye varmadan patlayarak hava suda
kalır böylece çözünmüş oksijen artar, kabarcık
adedi çok fazla olduğundan yüzey alanları yaklaşık
300 kat fazladır, bu özelliği ile sudaki kirli
parçacıkları su yüzeyine taşıyarak suyu temizler.
Sudaki azot ve karbondioksit seviyesini düşürür.

Göletlerin havalandırılmasında kullanılmakta
olan pedallı aeratörler yeterli su derinliğine
inemezler, verdikleri hava kalitesi normal
kabarcıklı hava olup kolayca su yüzeyine çıkıp
patladığından yeteri derecede verimli olamazlar,
Havuzlarda kullanılan blower veya kompresörlü
sistemlerdede normal kabarcıklı hava üretilir,
maliyet ve işletme giderleri yüksektir.
S: başka ekleyeceğiniz varmı ?
C: Teşekkür ederim, gerek Envirolyte gerekse
Toring teknolojilerinin sektör üreticilerine önemli
pozitif katlılar yapacağını ve kazançlarını
artıracağını biliyor ve inanıyoruz. Temennimiz
onlara hizmet edebilmektir.
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HAVASINI KENDİ ÜRETEN HAVALANDIRMA SİSTEMİ
TORİNG TURBİNE
Devir Hava transferi Derinlik
675
4,0 Lit./sec.
60 cm
915
6,8 Lit./sec
80 cm
1420 13,5 Lit./sec. 60 cm
1420
6,6 Lit./sec
150 cm

ENVİROLYTE TEKNOLOJİSİ
İle Dezenfektanlarınızı Kendiniz Üretebilirsiniz.

*
*
*
*
*

Maksimum Bio-Güvenlik
Basit İşletim
Düşük Yatırım Bedeli
“0” Dezenfektan Gideri
5 Gün Fazla Raf Ömrü
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A

K-YA Denizcilik ve Su Ürünleri Ltd.Şti. Ocak 2011'de 3'ü de Su Ürünleri Mühendisi olan Bedri
AKAGÜNDÜZ,Erhun YAKAR ve Ahmet SÖZEN tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacımız
öncelikle Su Ürünleri sektörüne balık sağlığı ve mekanizasyon üzerine hizmet vermektir.
Balık sağlığı hizmetlerimiz:Balık sağlığı
konusunda yaklaşık 12 yıl Su Ürünleri sektörüne
hizmet veren kurucu ortaklarımız bu tecrübe
doğrultusunda çalıştırdığı ve yetiştirdiği ekibiyle
birlikte yine hizmet vermeye devam etmektedir.
Kendi imal ettiğimiz polietilen platformlar
üzerinde, kendi imalimiz aşılama masaları ve yine
kendi imalimiz balık pompaları, boylama
makineleri ile birlikte ekiplerimiz çıkartmış olduğu
başarılı işlerle sektörün güvenini taşımaya devam
etmektedir. Bilindiği üzere balık çiftlikleri açık
sulara taşındıktan sonra balık sağlığı ile ilgili
yapılan uygulamalar oldukça güçleşti. Açık
sularda yapılan bu uygulamaların başarısı çok iyi
planlanmasına güçlü ekipman desteğine ve seri
çalışabilen bir ekibe bağlı. Aşılama ve boylama
için özel imal ettiğimiz dikdörtgen kafesler
sayesinde balıklar çok daha sağlıklı ve çabuk bir
şekilde brandaya alınıp uygulamaya alınabilmekte.
İçi tüllü bu özel brandalardan balıklar balık
pompalarımız ile boylama makinalarına
gönderilmekte, oradan da boylanmış olarak
aşılama masalarına ulaşmaktadır. Aşılama
masasına kadar el yada kepçe değmeden tamamen
suda gelen balıklar son olarak aşılanıp kafesine
gönderilmektedir. Bu mekanizasyon desteği ile 30
kişiden oluşan bir ekibimiz günde 250.000 ile
300.000 arası levrek balığını aşılayabilmektedir.
Balık boylama ekibimiz ise yine kendimize ait
polietilen platformda balık pompası, balık
boylama makinesi ve balık sayma makinesi
ekipmanları ile balıklar boylanıp ve sayılıyorlar.
Boylama operasyonunda su ürünlerine sektörüne

sağladığımız ayrıcalık makine desteği ile birlikte
olabildiğince standart ,seri ve kaliteli bir hizmettir.
Bu ekipmanlar ile birlikte balığın gramajına göre
günde 70.000 ila 80.000'den 350.000'e kadar balık
boylanabilmektedir.
Mekanizasyon:Gelişen ve çok hızlı büyüyen
Su Ürünleri sektörümüzün temel ihtiyacının
makine ekipman olduğunu çok iyi bilen firmamız
enerjisinin büyük bir bölümünü bu konularla ilgili
ar-ge çalışmalarına ayırmaktadır. Bilindiği üzere
Su Ürünleri sektörü teknolojik desteğini bu konuda
gerçekten uzun yıllar tecrübe kazanmış ülkelerden
almakta. Firmamız bu konudaki bağımlılığımızı
kırmak anlamında kolları sıvamış ve bu yıl sektörü-
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müze yenilik olarak tamamen yerli üretim Balık
pompası, Oksijen, Ph, Azot, Ozon ölçüm ve
kontrol cihazları, Otomatik yemleme sistemi
kazandırmıştır. Balık pompaları 4 inç,6 inç,8inç
olarak 3 ayrı boyutta müşterilerimizin hizmetine
sunulmaktadır. 4 inç balık pompaları genelde
kuluçkalarda 1 ila 2 g'dan 150 ila 180 g'a kadar olan
balıklarda,6 inç ve 8 inç ise yetiştiricilik
tesislerinde 15 ila 20 g'dan 1500 2000 g'a kadar
balıklarda boylama ve aktarma ve hasat
operasyonlarında başarı ile çalışmaktadır.
Merkezi ölçüm sistemleri: Kuluçkahane,
adaptasyon ve toprak havuz sistemlerine özellikle
kontrol altına alınmak istenen oksijen ve ısı
değerleridir.10'lu 20'li 40'lı gruplar şeklinde oksijen,
ısı ve istenildiğinde farklı ölçüm özelliklerini de
ayarlayabildiğiniz, proplar hariç tamamen yerli
üretim olan iki yıl yerinde servis garantisi ile sizlere
sunabilmekteyiz. Alt ve üst limitlerini belirleyebildiğiniz, selenoid valfler vasıtası ile otomatik açıp
kapanabilen oksijen kontrol sistemi, tüm ölçüm
süresini kayıt altında tutarak sizlere güvenli
raporlama sunabilmektedir. Telefon aracılığı ile
istediğiniz her yerden durum raporunu alıp gerekli
gördüğünüz değişiklikleri de otomatik olarak
değiştirebilirsiniz. Oksijen ölçümü ve kontrolü
dışında, belirleyebildiğiniz kriterlerde pompaları
devreye alıp durdurabilme, aeretörleri devreye alıp
durdurabilme, elektrik kesintilerinde jeneratörü
devreye alabilme, hareket alıgılayıcı bağlandığında
alarm verme ve bunların hepsini belirlediğiniz
telefon numaralarına mesaj atarak uyarma gibi pek
çok önemli görevi başarı ile yapabilmektedir.
Otomatik yemleme sistemleri: Özellikle açık
deniz sistemlerinde ciddi ihtiyaç haline gelen
otomatik yemleme sistemlerinde yine tamamen yurt
dışına bağlı olarak çalışmaktaydık. Ak-Ya
denizcilik olarak yerli üretim yemleme sistemimizi
şu anda İzmir'de ve Bodrum bölgesinde faaliyet
gösteren 2 firmaya kurma aşamasındayız. Haziran
sonu gibi devreye girecek yemleme sistemlerinde
kullanılan Makine ekipmanlar yurt dışındaki bu işi
yapan firmaların tercih ettikleri markalarla aynı
ancak yazılımı farklıdır. Tamamen yerli olan
yazılımımız işletmenin yemleme konusunda ihtiyaç

duyduğu her şeye cevap verebiliyor. Yemleme sistemimiz seçtiğiniz farklı boyutlardaki yemi istediğiniz oranlarda karıştırarak kafese verebilmenizi
mümkün kılıyor. Türkçe ve basit işletim şeması
kullanıcı personelinde efektif olarak kullanımını
sağlıyor. Ayrıca Ak-Ya denizcilik yemleme sisteminin kurulacağı barç imali konusunda da bünyesinde
bulundurduğu gemi inşa mühendisi ve saç işleme
konusunda deneyimli ekibiyle, Su Ürünleri
sektörüne hizmet vermektedir.
Polietilen tekne imalatı: Monoblok ve
katamaran olarak polietilen malzemeden imal
ettiğimiz botlar tam anlamıyla iş teknesi olarak
hizmet vermektedir. Şaft kovan pervane, su jetli ve
dıştan takma motor olarak sunduğumuz sevk
sistemlerinden size uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Bakım onarım ihtiyacının olmaması yüksek taşıma
kapasiteleri çok sert hava koşullarında bile güvenli
seyir imkânları botlarımızın öne çıkan özelliklerinden sadece birkaçıdır. Katamaran şeklinde imal
ettiğimiz botlar ise demonte olup, istenilen bölgeye
sevkiyatı ve orada kurulumu çok rahat gerçekleştirilebilmektedir. Monoblok gövdeli polietilen
teknelere nazaran çok daha hafif ve sürtünme
kuvveti çok daha az olduğundan daha düşük
kuvvette makinelerle dahi isten,len sürati elde
etmek mümkündür. Sürat istenilen teknelerde dıştan
takma benzinli motor, güç ve ekonomi istenilen
teknelerde ise içten takma dizel hidrolik sistem
motor kullanılabilmektedir. Hidrolik sistem diğer
yürütme sistemlerine göre bakım onarım masrafı
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çok az olan, tamamen yerli malzemelerden
oluşmuş olup satış sonrası servis garantimiz ile siz
değerli müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak
üzere geliştirilmiştir. Monoblok gövdeli polietilen
teknelerin tamir tadilat (usturmaça değişimi,
küpeşte değişimi, kamara yapımı yada büyütülmesi) işlerini itina ile yapmaktayız. Ayrıca
kuyruklu sistemdeki tekneleri alt yapılarında
gerekli düzenlemeleri yaparak su jetli sisteme
dönüştürmekteyiz. Bu yılın Ar-ge çalışmaları kapsamında haziran ayına yetiştirmeyi umduğumuz
balık sayma makinamız ve kendinden hareketli

alanı oluşturmaktadır. Platformun ana çelik
konstrüksiyonu, ağır kullanım şartlarının zorlarına
uygun sıcak daldırma galvaniz kaplanmıştır.
Platform güvertesi ahşap ile kaplanmış olup
kullanım nedeni kaymaz
yüzey oluşturması, az bakım gerektirmesi, sudan
etkilenmemesi ve mukavemetinin yüksek olması
nedenleri iledir. Monte edilen hidrolik vinç sistemi
platform vasatından baş kısma doğru monte edilir.
2 adet hidrolik pervaneli sevk sistemi yine 1 adet
185HP Dizel makine ile sürülür, hidrolik vinç
sistemi de bu makineler ile çalıştırılacaktır. 2 adet
sevk sistemi platformun manevra kabiliyetini
artıran ve gerektiğinde tek sistemle de platformun
hareket kabiliyetinin devam ettirebilen ve birbirini
yedekleyebilecek durumdadır.
Gelişen ülkemiz Su Ürünleri sektörünün
gereksinimleri doğrultusunda, 15 yıllık tecrübe ve
birikimini genç güçlü güvenilir kadrosu ile birlikte
destekleyen AK-YA Denizcilik ve Su Ürünleri
hizmet sunmaya devam etmektedir.

vinçli polietilen platformumuz bulunmaktadır.
Balık Sayım Makinemiz; 20 g'dan 1000 g'a
kadar sayım yapabilen her bir gözü bağımsız
çalışabilen yine tamamı yerli üretim olacak
ürünümüzdür.
Kendinden hareketli vinçli platformumuz
ise ;13m x 7m ölçülerinde hidrolik pervaneli sevk
sistemine sahip yüzer platform, balık çiftliklerinin
hasat, ağ değişimi, yem taşıma, ikmal, aşılama vb
işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, tasarımda
ağır çalışma şartları ve ihtiyaçlar göz önünde
bulundurulmuştur. 91 metrekare genel alan
kullanım amaçları için rahat ve güvenli bir çalışma

Küçük San.Sit.B Blok No:37 Baharlı Köyü
Milas/MUĞLA
Tel: 0252 5355350 Fax:0252 5355351

www.ak-ya.com
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HOBİ İLE BAŞLAYIP ÜRETİME GEÇEN BAŞARILI BİR İŞLETME
ReeFlowers akvaryum katkıları konusunda
araştırma çalışmalarına 2009 yılında başlamış,
uzun süren Ar-Ge çalışmaları, deneme süreçleri ve
teknik analizler sonrasında bu güne kadar 18 farklı
ürünü Türkiye'de ve yurtdışında 100'e yakın
noktada satışa sunmuştur.
Profesyonel akvaryumlar, büyük şov akvaryumları, hayvanat bahçeleri, ev tipi akvaryumlar, balık,
bitki ve mercan üretim çiftlikleri ReeFlowers
ürünlerinin kullanım alanlarıdır.
ReeFlowers 2011 yılı itibari ile Ar-Ge departmanı bünyesinde kendi laboratuvarını kurmuş olup
çalışmalarını yetkili kurumlar ile birlikte sürdürmektedir. ReeFlowers ürünleri yüksek saflıkta ve
kalitede hammadde, kullanım kolaylığı, yüksek
yoğunluk ve değerinde satış prensipleri ile müşteri
memnuniyeti odaklı tasarlanmıştır.

orada aranır. Fakat çoğu zaman sorunlar sistemin
birçok farklı noktalarından kaynaklandığı için çözüm
zorlaşır ve mevcut problemler zamanla artarak daha
da kötüye gider. Bu gidişatın tersine çevrilebilmesi
için sistemin tüm detayları ile incelenerek sebeplerin
tespit ve teşhis edilmesi gerekir.
Sistem analiz hizmetimiz kapsamında mevcut
sisteminiz uzman ekibimizce incelenir, alınan
örnekler ReeFlowers Ar-Ge laboratuvarında analiz
edilir ve sistemin tüm öğelerini içeren tam kapsamlı
bir sistem analiz raporu tarafınıza sunulur.
Sistem analiz raporu, tam analiz laboratuvar
raporuna ek olarak sistemin bütününe ilişkin
yaşamakta olduğunuz problemler ile ilgili kalıcı
çözüm önerilerini ve gelecekte yaşanması muhtemel problemler için alınması tavsiye edilen
tedbirleri içerir.
Ürünlerimizin daha doğru kullanılabilmesini
sağlamak ve daha bilinçli yönetilen sistemler
oluşturulabilmesine yardımcı olmak amacıyla
ReeFlowers Ar-Ge laboratuvarı şirket içi faaliyet-

ReeFlowers - Sistem Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri
Akvaryumlarda bir sorun olduğu zaman
genellikle problemli bölgeye odaklanır ve çözümü
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lerinin yanı sıra kurumsal ve bireysel müşterilerine
de hizmet vermektedir. Bu kapsamda şu aşağıda
belirtilen testler uzman personelimizce yapılmaktadır.
Tam Analiz Testi
Tam analiz testi yaptırarak suyunuzun genel
kalitesi, iyonik denge durumu, yosun oluşum
potansiyeli ve zehirli element birikimi açılarından
ne durumda olduğunu tespit edebilir, yaşadığınız
problemleri teşhis edebilir, yaşanması muhtemel
problemlere tehlike oluşturmadan önce çözüm
üretebilirsiniz.
Genel Takip Testi
Genel takip testi yaptırarak periyodik olarak
ölçülmesi tavsiye edilen su değerlerinizi takip
edebilir, yaşamsal faaliyetlerin sağlıklı devamını
sağlamak amacıyla suya günlük eklemeniz gereken
katkı miktarlarını doğru tayin edebilirsiniz.
Iyonik Denge Testi
Farklı mercan ve canlı türlerinin farklı elementleri değişik oranlarda tüketmesi sebebi ile hangi
sistem ve yöntem kullanılırsa kullanılsın zaman
içersinde iyonik denge bozulur. İyonik denge testi
yaptırarak suyunuzun durumunu analiz edilerek,
oluşabilecek problemlere karşı önceden önlem
alınabilmektedir.
Yosun Kontrol & İz Elementler Testi
Çeşitli çevresel etkenler sebebiyle suda biriken
bazı elementler istenmeyen yosun oluşumlarını
tetikler. Yosun kontrol & iz elementler testi
yaptırarak istenmeyen yosunların oluşumuna sebep

olabilecek ve birikmesi halinde tehlike oluşturabilecek elementleri ölçebilir, yosun oluşumunu ve
muhtemel tehlikeleri başlamadan önce kontrol
altına alabilirsiniz.
Potassium & Strontium Testi
Potasyum ve stronsiyum canlılarınızın sağlıklı
kalmasında ve canlı renklere sahip olmasında etkili
elementlerdir. Bu iki elementin azalması veya
gereğinden fazla artması ciddi sorunlara sebep
olabilir.
ÜRÜNLER
kH BLEND – BallingSet Element 1
Yüksek etkili bazlık ve karbonat sertliği (kH)
artırıcı çözeltidir. Mercan, istiridye ve benzeri
canlıların iskelet oluşumu için gereklidir. Bir
akvaryumda oksijen solunumu ve organik
maddelerin ayrışması ile oluşan zayıf asitler bazlık
derecesini tüketir. kH çözeltisi akvaryumdaki
bazlığı yükselterek pH stabilitesini yükseltmeye
yardımcı olur.
CALCIUM BLEND – BallingSet Element 2
Yüksek konsantreli iyonik kalsiyum çözeltisi-dir.
Kalsiyum, deniz suyundaki en önemli iyondur.
Mercan, istiridye ve benzeri canlıların iskelet oluşumu
için gereklidir. Resif akvaryumunda kalsiyumun 440460 ppm aralığında olması, diğer fiziksel ve kimyasal
gereklilikler sağlandığında mercanlar ve diğer iskelet
yapısına sahip canlıların hızla büyümesini sağlar.
MAGNESIUM BLEND – BallingSet Element 3
Yüksek konsantreli iyonik magnezyum
çözeltisidir. Akvaryum suyundaki kalsiyum ve
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karbonat arasındaki dengeyi düzenlemeye
yardımcı olur. Mercan, istiridye ve benzeri
canlıların iskelet oluşumu için gereklidir.

tarafından yapılan aşırı oksijen üretimini dengeler.
Renklerin daha canlı olmasını sağlar. Mavi ve mor
renklerin ön plana çıkmasını sağlar.

IONIC BALANCER & TRACE ELEMENTS
– BallingSet Element 4

ALL ELEMENTS - SUPER BLEND
Okyanus akvaryumlarında bulunan, çeşitli
canlılar tarafından tüketilen ve tamamlanması
gerekli olan elementleri içerir. Bu elementler
canlıların yaşamlarını sürdürmeleri, büyümeleri ve
renklenmeleri için önemlidir. Mercan yükü az olan
akvaryumlarda ReeFlowers kH Blend ile birlikte
kullanıldığında ihtiyaç duyulan gerekli elementleri
tamamlar.

İyonik denge sağlayıcı elementleri ve deniz
suyunda eser miktarda bulunan elementleri içerir.
Canlıların sağlıklı kalabilmesi ve canlı renklere
sahip olabilmesi için bu elementlerin düzenli
olarak eklenmesi gereklidir.
POTASSIUM BLEND – VIVID COLORS
Yüksek konsantreli iyonik potasyum çözeltisidir. Potasyum mercan iskeletinin önemli bir
bileşenidir. İçerdiği pigmentler bazı poliplerdeki
mavi rengi verir, nörolojik fonksiyonları düzenlemede önemlidir.

BACTERIA FEEDER - NITRATE &
PHOSPHATE WARRIOR
Nitrat ve fosfat tüketerek yaşamlarını sürdüren
faydalı bakterilerin hızla üremesini sağlayacak
çeşitli besinler içerir. Bu faydalı bakterilerin
akvaryum ortamında hızla üreyerek biyolojik
temizlik işlemini geçekleştirmelerine uygun ortamı
hazırlar. Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarında sudaki
nitrat ve fosfat seviyelerini düşürmekte çok etkilidir.

POTASSIUM IODIDE – BLUES &
VIOLETS
Yüksek konsantreli iyonik potasyum iyodid
çözeltisidir. Mercanlar, balıklar ve diğer omurgasızların gelişiminde önemlidir. Zooxanthellae
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bozulmasını geciktirmek amacıyla da kullanılır.
Amonyak, klor ve ağır metalleri giderir.
STRONTIUM – BODY BUILDER
Yüksek konsantreli iyonik stronsiyum
çözeltisidir.
Stronsiyum, mercan, balık ve
omurgasız canlı iskeletlerinde bulunur. Mercan
iskeletinin yaklaşık %1'ini oluşturur. Diğer
iyonları inorganik çökelti haline getirerek iskelet
oluşumunu, dolayısıyla büyümeyi sağlar. İskeleti
sağlamlaştırır.
pH BUFFER 9.4
ReeFlowers pH Buffer 9.4, akvaryum suyunuzun pH ve kH değerini etkili bir şekilde yükseltir,
düzenli kullanıldığında istenilen seviyede sabitler.
Canlılarınızın doğal yaşam alanlarındaki ortamı
oluşturur ve daha sağlıklı olmalarını sağlar.

CORALLINE ALG ACCELERATOR QUICK RESPONSE
Tuzlu su akvaryumlarında koralin alg oluşumunu hızlandırmak amacıyla kullanılır. Koralin alg
oluşumuna, gelişimine ve renklerinin daha canlı
olmasına etki eden maddeleri içerir.

AQUAPLANTS ALL INCLUSIVE
Bitki akvaryumlarında ihtiyaç duyulan tüm
elementleri doğal dengeye uygun olarak sağlar. Su
bitkilerinin sağlıklı ve daha hızlı büyümesi için
gerekli ortamı oluşturur. Zayıflamış bölgelere
canlılık kazandırır. Çiçeklenmeye yardımcı olur.
Renklerin daha canlı ve parlak olmasını sağlar.

EFFECTIVE CONDITIONER – REMOVE
CHLORINE, CHLORAMINE & HEAVY
METALS
Su değişimlerinde, canlı nakliyesinde, ilaç
tedavileri sonrasında veya suda zamanla biriken
klor, kloramin, arsenik, siyanür, bakır gibi toksik
elementlerin ve diğer ağır metallerin temizlenmesinde kullanılır. Canlıların hücre gelişimine etki
eder, mukoza tabakasını güçlendirir, daha sağlıklı
ve hızlı büyüme sağlar. Stresi azaltır, adaptasyona
yardımcı olur. Bitkilerde çiçek açılımını arttırır.
REMORGANICS
Akvaryumda yaşayan canlılar tarafından
üreme, savunma, vb. sebepler ile salgılanan
organik maddeler ve feromonlar diğer canlılara
zarar verebilir. “ReeFlowers RemOrganics”
akvaryum suyunuzu bu maddelerden arındırır. Su
değişimlerinde ve ilaç tedavisi sonrası suyu
temizlemek, yeni canlı eklenirken canlının suya
adaptasyonunu kolaylaştırmak, stres riskini
azaltmak ve canlıların nakliyesi esnasında suyun
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Havadaki ve sudaki çözünmüş karbondioksiti
kullanarak kH ve pH değerlerini düzenler.
İnorganik fosfatın ve ağır metallerin çökertilmesini
sağlar, suyu berraklaş-tırır. Kalsifikasyonu arttırır.
Canlıların beslenme ve büyüme potansiyellerini
arttırır. Koralin alg oluşumunu hızlandırır.
MINOR & TRACE ELEMENTS
Canlıların sağlıklı kalabilmesi ve canlı renklere
sahip olabilmesi için gerekli iz elemetleri ihtiva
eder. Kalsiyum, magnezyum ve kH içermez.
Kalsiyum reaktör kullanılan sistemlerde tamamlayıcı ürün olarak kullanılabilir. “Reeflowers
Enriched Kalkwasser” ile birlikte kullanıldığında
ortalama yükte bir akvaryumun genel ihtiyaçlarını
karşılar.

AQUAPLANTS FERROUS
Yüksek konsantreli iyonik demir çözeltisidir.
Fotosentez yapan organizmaların sağlığı ve
devamlılığı için gereklidir. Büyümeyi hızlandırır,
kırmızı yapraklı bitkilerin renk almasını ve daha
sağlıklı olmasını sağlar. Mercanlarda yeşil
renklerin ön plana çıkmasını sağlar.

B – COLOR
B-Color canlılarda yaşamsal fonksiyonları
hızlandırır, pH seviyesini tamponlar, büyümeyi
tetikler, daha sağlıklı ve dirençli olmaları için
gerekli ortamı sağlar. Özellikle mercanların
renklenmesinde etkili olan elementleri içerir.
Canlıların daha parlak renklere sahip olmasını,
kırmızı, pembe, mor, mavi ve yeşil renklerin
belirginleşmesini sağlar.

PEARL WHITE SAND
Kalsiyum içerikli doğal bir kumdur. Yüksek
saflıkta ve beyaz renktedir. İçerdiği kalsiyum ve
karbonat sayesinde su sertliğini tamponlar, pH
değerini 8.1 ile 8.4 arasında sabitler, canlılarınız
için sağlıklı bir ortam hazırlar. Her tür tuzlu su
akvaryumunda, Tanganyika gölü akvaryumlarında
ve Malawi/Victoria gölü akvayumlarında kullanılabilir. Denitrifikasyon bakterileri için uygun
yaşam alanları oluşturur ve suyun sürekli olarak
temiz kalmasına yardımcı olur. Herhangi bir
kimyasal işlemden geçmemiştir, içeriğinde
sentetik madde yoktur. %99 saflıkta kalsiyum
karbonat içerir. Işığı yansıtma özelliği sayesinde
mercan, vb. fotosentetik canlıların daha sağlıklı ve
canlı renklerde olmasını sağlar.
ENRICHED KALKWASSER
Magnezyum ve stronsiyum ile zenginleştirilmiş
saf kalsiyum hidrok-sit ihtiva eder. İskelet
oluşumunda gerekli olan kalsiyum, magnezyum ve
stronsiyum elementlerini iyonik dengede arttırır.
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ile çıkmaktadır ya da çeşitli derinliklerdeki
artezyen kuyularından yeryüzüne çekilmektedir.
1986 yılında başlanan ‰2-30 arasındaki
tuzluluğa sahip ve ortalama 18°C olan yer altı
sularına sahip alanlarda yapılan toprak havuzlarda
balık besiciliği artık günümüzde ulusal pazarda
önemli bir yer almış ve uluslararası pazarda yer
edinmeye çalışmaktadır.
Muğla- Milas havzasının kuzeyi ve doğusu
dağlarla, batısı denizle çevrilmiş bir alandır (Barut
ve Gürpınar, 2005). Bölge antik çağlardan bu yana
yerleşim alanı olarak kullanılmış ve ekonomisi
halı, zeytinyağı ve turizme dayanmaktadır. Her
geçen gün meydana gelen ekonomik gelişimler bu
bölgeyi etkilemiş ve son yıllarda balıkçılık
faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı bu bölge
artık su ürünleri yetiştiricilik faaliyeti ile uğraşan
firmaların lojistik alanı olarak devreye girmiştir.
Ayrıca bu bölgenin gelişmesindeki diğer bir
etkende Bodrum-Milas havalimanının bu bölge

Giriş
Gıda, tarım ve hayvancılık alanları içerisinde
hızlı bir gelişim gösteren su ürünleri sektöründe
yetiştiricilik alanı önemli bir yol kat etmiştir.
Türkiye'de 1980'li yıllarda başlayan deniz balıkları
yetiştiriciliği macerası, artık Avrupa ve diğer
ülkelerdeki üretim üzerine söz sahibi durumuna
gelinmiştir. Bu konumda Su Ürünleri Mühendisliği
Fakültelerinin sadece ülkemizde bulunması ve bazı
Avrupa ülkelerinde de, Türkiye modelini
benimsenme çalışmaları sonucu su ürünlerine özgü
fakültelerin kurulma çalışmaları bulunmaktadır
(Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan vs.). Tabiî ki bu
konuda özellikle yetiştiriciliğin ve avcılığın üst
seviyede olduğu Japonya'da bu eğitim düzeyi
Balıkçılık Üniversitesi boyutlarındadır. Bunun
nedeni beslenme ihtiyaçlarının çok büyük bir
kısmını su ürünleri oluşturmasıdır. 1980'li yılların
başında fikren hazırlık yapılan ve çok kısa sürede
yetiştiriciliğine başlanan deniz balıkları tüm
ülkede büyük bir heyecan yaratmıştır. Bu heyecana
ortak olan kişilerden birkaçı bu işin lagünlerde,
dalyanlarda ve toprak havuzlarda yapılması
üzerine çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalardan
birkaçı da çok eski dönemlerde Mandalya Körfezi
olarak tanımlanan alandaki suların çekilmesi ile
yer altı gölü olarak bulunan bir su kütlesi artık
yağmur sularının karstik kayaçları çözdüğü ve
güllük dalyanı tarafında da deniz sularının
süzülerek beslendiği bir bölgede yapılmıştır. Bu
bölge Muğla ili Milas ilçesinde bulunan 7 köyü
kapsamaktadır. Bu alanlarda ya su kendi cazibesi
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konumlanmasıdır. Bu gelişme ihracat firmalarının
ve ekipman tedarikçileri için uygun alanlardan biri
konumuna getirmiştir. 1990'ların sonu ve 2000'li
yılların başından itibaren bu bölge su ürünleri
yetiştiriciliği için tahsis edilen alanların artması ile
su ürünleri sektörü yatırımcılarının da ilgi odağı
olmuştur. Ancak çevre bilinci ve turizm sektörünün
baskısına maruz kalan su ürünleri yetiştiriciliği
sektörü en büyük darbeyi 2007 yılında çıkarılan
“Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı
Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy Ve Körfez
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ” ile
birçok deniz balığı yetiştiriciliği tebliğ kapsamında
değerlendirilerek açık denizlere taşınarak koylardan çıkarılması ile almıştır. Ancak bu gibi
düzenlemeler özellikle mühendislik tarafımızın
ortaya çıkmasına yol açarken artık her koşulda
yurtdışına bağımlılığımızın önüne geçilmiştir.

Tabiî ki bazı ürünlerin kalitesi üzerine halen
geliştirmeler devam etse bile genel olarak baktığımızda off-shore kafeslerinden, elektroniğine,
kapalı devre sistemlerinden, havalandırıcılara ve
ağlarına kadar birçok malzemeyi, ekipmanı artık
üretebilir duruma gelinmesinde rol oynamıştır.
Hatta bazı mühendislik deneyimlerimizi ve bilgilerimizi (know-how) yurtdışına satabilir duruma
gelmişizdir. Devlet tarafından uygulanan yönetmeliklerin diğer bir yönü, iç koylarda kafes balıkları yetiştiriciliği yapan orta ölçekli yetiştiricilerin
sonu olmuştur. Bu işletme sahipleri ya ruhsatlarını
satarak bu sektörden çekilmiş ya da balık
yetiştirme işini daha kapsamlı olarak toprak havuz
işletmeleri kurarak yön bulmuştur. Bu şekilde
yönelim gösteren firmalar ile toprak balık
işletmeleri her yıl artan bir talep görmüş ve toplam
olarak bakıldığında küçük ölçekli işletmelerden

Muğla-Milas Avşar Köyü Uydu Görüntüsü ve Toprak Havuz İşletmlerindeki Değişimler

Muğla-Milas Ekinambarı Köyü Uydu Görüntüsü ve Toprak Havuz İşletmlerindeki Değişimler
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Muğla-Milas Savran Köyü Uydu Görüntüsü ve Toprak Havuz İşletmlerindeki Değişimler

(29ton/yıl) büyük işletmelere (>500 ton/yıl) doğru
yön almıştır.
Doğal olarak 1980'li yılların ortalarından
itibaren başlayan bu sektör, 30 yıl içerisinde çok
hızlı bir gelişim sergilemiştir. 1986 yılında yaklaşık
olarak 3 bin ton civarında görülen deniz balıkları
yetiştiriciliği miktarı 2010 verilerine göre 167 bin
tonun üzerinde yer almıştır bu verilere göre 88 bin
tonun üzerinde denizde alabalık, çipura ve levrek
balıkları yetiştirilmiştir (TUİK, 2011). 2010 yılında
Muğla ilinin balık yetiştiriciliğindeki üretim
miktarına baktığımızda 54 bin ton yakın bir rakamla
tüm Türkiye'de üretilen rakamın sadece %61'ini
karşılamaktadır. Bu rakam içerisinde toprak
havuzlarda yetiştiriciliği yapılan deniz balıkların
yaklaşık miktarı ise 150'ye yakın işletme ile 8 bin
tona yakındır ve bu rakam gün geçtikçe de artış
göstermektedir. Toprak havuzlarda yetiştiriciliği
yapılan türler levrek, çipuranın yanı sıra alabalık,
sinarit (Dentex dentex), granyöz (Argyrosomus
regius), dil balığı (Solea solea), kalkan (Psetta
maxima), minekop (Umbrina cirrosa) gibi çeşitli
ekonomik değeri yüksek balıklardır.
Toprak havuzlarda balık yetiştiriciliği aslına
bakılırsa sadece havuza balığı koyup beslemek ve
satış boyuna gelince satmak değildir. Nicedir ki
birçok üretici bilgi ve deneyim eksikliğini çok
büyük maddi kayıplarla yaşamışlardır. Bu tür bir
üretim şeklinin birçok avantaj ve dezavantajları

mevcuttur. En önemlisi bilgi ve deneyim ile
beraber eğitim eksikliğidir. Toprak havuzlarda çok
iyi ekoloji bilgisine sahip olunmalıdır. Aynı işletmenin sahip olduğu iki ayrı havuz içerisindeki tüm
canlı topluluklarının gelişimleri ve davranışlarında
farklılık olabilmektedir. Kurulan işletmelerin
2
havuz sistemlerinin ebatlarının (>1000m ) büyüklüğünden dolayı, havuz içerisinde birçok kontrol
dışı fiziksel ve kimyasal olaylar meydana
gelmektedir. Suyun kalitesindeki değişimler
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balıkların kalitesindeki değişikliklerde rol oynar.
Sonuç olarak bu değişimler üretimin kalitesinin
belli bir standart içerisinde olmasını etkilemektedir.
Genel olarak baktığımızda havuzların toprak
olması birçok omurgasız canlının, canlı yem
potansiyeli göstermesine yol açmaktadır. Ancak
yine ortam içerisinde bilindiği gibi özellikle
fitoplankterler bulunmaktadır. Havuzlardaki
fitoplankton yoğunluğu özellikle su sıcaklıklarının
arttığı ilkbahar aylarında başlar ve su sıcaklıkların
düştüğü son bahar aylarına kadar yoğun artışlar
gözlenir. Alg artışı bu ortamlarda havuz ortamında
bulunan balıkların sudaki çözünmüş oksijenine
ortak olurken balıkların gelişmesinde bir dezavantaj
sergiler. Çünkü algler fotosentez yapan canlılardır
ve geceleri ortamdaki oksijeni değerlendirip ortama
karbondioksit verirler. Bu da belli oranların üzerine
çıktığında uzun vadede balıkların gelişimlerini
etkileyen faktörlerden biridir. Gündüz ise ortamdaki
karbondioksiti çekerek ortama oksijen yüklerler, bu
da sudaki oksijen doygunluğu ile çözünmüş oksijen
miktarında artışa yol açar. Gün içerisinde meydana
gelen bu ani değişimler balıklarda stresi tetikler ve
gelişim bozuklukları ve bazı dönemlerde ise
ölümlere yol açabilir.
Alg miktarının fazla olması sularda ışık
geçirgenliğini de düşürmektedir. Bu durum özellikle

balıkların sırt kısmında oluşan renklenmeyi
azaltmaktadır. Bu renklenmede azalma pazar
aşamasında toprak havuz balıklarına dolayısıyla
yetiştiricilerine bir avantaj sağlamaktadır.
Elbette ki birçok değişkenin devrede olduğu bu
ortamda, stoklama oranları da, kafeslerde balık
yetiştiriciliğinde ki oranların neredeyse yarısıdır.
Bu durumda, birim alandan yapılan üretim
miktarında azalmayı ortaya koymaktadır.
Açık denizlerde balık işletmelerinin lojistik
ihtiyacı gibi birçok donanım ihtiyacı en yüksekken,
bu gereksinim toprak havuz balıkçılığında en
düşük seviyededir.
Toprak havuz balıkçılığında neredeyse tamamen
yer altı suyuna bağlı bir üretim yapılmaktadır. Buda
yapılan üretim giderlerinin genel olarak %60-70
arasında yem gideri alırken bu işletmelerde bu
gider, elektrik ve jeneratöre bağlı yakıt giderleri
olarak ortaya çıkmaktadır.

Fotograf: Alper DEMİRCAN

Sırasıyla kafeslerde yetiştirilen çipura balığı toprak
havuzda yetiştirilen çipura balığı ve doğal ortamdan
yakalanan çipura balığı (orjinal)
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İşletmelerde çalışan portföyüne baktığımızda ise
deniz işletmelerinde Su Ürünleri Mühendislerinin
ortaya koyduğu performansa bağlı olarak işletmelerin gelişimlerindeki artış, bu işin üniversite
boyutunu ortaya çıkarmıştır. Bu gelişimin özellikle
üniversitelerinde gelişimlere ayak uydurması ve
öğrencileri daha donanımlı olarak yetiştirilmesi
sektörü daha da yücelteceği kanısındayız. Ancak
toprak havuz işletmelerine bakıldığında büyük bir
kısmında su ürünleri mühendisleri çalışmazken,
genel olarak işletme sahipleri ve çalışanları daha
önceden toprak tarımı (Pamuk vs.) ile uğraşan
ailelerin kurduğu aile işletmeleridir. Bu yüzden
faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması üretimde
kalite ve sürekliliği sağlayacaktır. Bu kişilerin su
ürünleri sektörüne girmelerindeki sebep ise yer altı
sularının seviyelerinin yüksek olması ve potansiyel
pamuk tarımı olarak arazi topraklarının tuzlanması
verimi düşürmüştür. Bu duruma istinaden balıkçılık
ekonomik olarak pamuk tarımından daha yüksek bir
getiri sağlamaktadır. İşletmelerin genellikle aile
işletmeleri olması nedeniyle birçok uygulama
genellikle kulaktan dolma bilgilerle yapılmaktadır.

Oysaki bu alanda tamamen su kalitesinin etkileri,
yemleme, hastalıklarla mücadele ve canlıların
gelişimleri üzerine eğitimli kişilerin görev almaları
su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün bu ayağını da
geliştireceği kanısındayız.
Aynı zamanda mevcut işletme sahipleri ile bu
sektörde çalışan kişiler üzerine eğitim çalışmaları
da yapılmaktadır. Bu konuda, T.C. GEKA (Güney
Ege Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen
"Milas'ta İç Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde
İşgücünün Geliştirilmesi ve İhracatın Artırılması"
isimli projede, MİTSO (Milas Sanayi ve Ticaret
Odası), Milas Ziraat Odası ve Milas İlçesi Su
Ürünleri Yetiştiricileri Ve Üreticileri Birliği ortaklı
projede Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
öğretim üyeleri (Prof. Dr. Ali TÜRKER, Yrd. Doç.
Dr. Ertan ERCAN, Yrd. Doç. Dr. Nedim
ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Gülşen ULUKÖY, Yrd.
Doç. Dr. M. Didem ERCAN) tarafından toprak
havuzlarda çalışan ve iş sahiplerine, balık
yetiştirme teknikleri, su kalitesi, balık yemleri,
balık hastalıkları konularında hem teorik hem de
saha çalışmaları yapılmıştır.
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Bir diğer faktörde işletmelerde kullanılan
maliyetli yer altı suyunun hiçbir mühendislik
uygulaması yapılmadan açık sistem olarak tabir
ettiğimiz deşarj olanağının zor olduğu alan
içerisinde şekilde tek sefer olarak kullanılması ve
işletme kurulmasıdır. Genel olarak bu bölgedeki
deşarj alanlarının büyük ağırlığı DSİ tarafından
açılan kanallar tarafından yapılmaktadır. Zaman
içerisinde organik yükten dolayı bu alanlardaki
sazlıkların artışı ile suyun deşarj edilmesinden
dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Yeraltından su
çekmek hem pahalı hem de karstik bir alan
içerisinde su çekimi olduğu için yer altı gölüne
yeterli su süzülmesi olmadığı takdirde oluşabilecek boşluklardan dolayı geçtiğimiz günlerde
Konya'da yaşanan obruk çökmeleri gibi sorunlar
karşımıza çıkarabilir. Su seviyelerindeki azalmalar
ve su potansiyelinin belirlenmesi çalışmalarından
dolayı DSİ tarafından geçtiğimiz yıldan bu yana
bölgede yeni işletme ruhsatı verilmesi durdurulmuştur.
Bir diğer konuda, bölgedeki deşarj kanallarının
güllük dalyanına açıldığı alan içerisindeki kirletici
durumudur. Avrupa yetiştiricilik tesislerinden

çıkan suların tekrardan kullanılması üzerine yapay
sulak alanlar yapılmaktadır. Bu durum bu bölge
için bir avantaj oluşturduğunu düşünmekteyiz
nitekim bu alandan çıkan tüm drenaj kanalları
Güllük Dalyanı içerisindeki mikro/makrofauna
tarafından ortadan kaldırabilmesidir. Ancak bu
dengenin yine takibi ve ileride karşılaşılabilecek
sorunları bertaraf etmeden öncelikli bir çalışma
sahası olacaktır.
Bu bölgede yetiştiricilik miktarının 10.000 ton
/yıl üzerine ulaşması öngörülmektedir. Bölge
balıkçılarının kalkınmalarının ve sürdürülebilir
yetiştiriciliğin devamlılığı için donanımlı su
ürünleri mühendislerinin istihdam sayısının
arttırılması gerekmektedir.
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Su kaynaklarının korunması ve su ürünleri
alanında canlı kaynakların sürdürülebilir kullanımını, yetiştiricilik yoluyla su ürünlerinin temini,
su ürünlerinin gıda olarak değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla mühendis yetiştiren İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile 1983 yılında Su
Ürünleri Yüksekokulu olarak eğitim-öğretime
başlamıştır. 11 Temmuz 1992 tarih 21281 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan kanunla Su Ürünleri
Fakültesi'ne dönüşmüştür.
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,
tarihi yarımadada İstanbul Üniversitesi Beyazıt
yerleşkesinde bulunmaktadır. Konumu itibariyle
merkezi oluşu öğrencilerimiz ve fakültemize
öğrenci olarak ya da ziyaret amacıyla gelen yerli ve
yabancı araştırıcılara sosyal imkanlar sunmaktadır.
Kampüs içinde yer alıyor olmamız öğrencilerimiz
ve konuklarımızın üniversitemizin çeşitli sosyal
imkanlarından faydalanmasına olanak sağlamak-

Prof.Dr. Meriç ALBAY
Dekan

tadır. Öğrencilerimiz, Fakültemiz ve Üniversitemiz
bünyesinde faaliyet gösteren Su Altı Kulübü,
Satranç Kulübü, İÜ Yelken Kulübü ve İÜ Spor
Birliği bünyesindeki branşlarda faaliyet göstermektedir. Fakültemiz kütüphanesi sahip olduğu
kitap, süreli yayınlar, özellikle nadide kitaplar ile
dünyada yaygın ve diğer dillerdeki eserlerin varlığı
ile önem kazanmaktadır.

60

Sayı: 50 / Haziran 2012
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye'de su ürünleri alanındaki bilgi eksikliklerini
gidermek ve bu alanda gereken bilgi ve teknoloji
üretimini sağlamak için, mühendis düzeyinde
eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Fakültemiz, 3 bölüm 6 anabilim dalından
oluşmaktadır. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı,
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, Yetiştiricilik
Anabilim Dalı, Hastalıklar Anabilim Dalı, Avlama
Teknolojisi Anabilim Dalı ve İşleme Teknolojisi
Anabilim Dalı'nda toplam 13 Profesör, 5 Doçent, 18
Yardımcı Doçent, 10 Doktor Araştırma Görevlisi,
13 Araştırma Görevlisi ve 3 Uzman olmak üzere
toplam 62 akademik personeli ile lisans ve
lisansüstü eğitim vermektedir.
Üç tarafı denizlerle çevrili ve sayısız tatlı su
kaynaklarına sahip olan Türkiye'de Fakültemiz,
mezunlarına devlet sektöründe ve özel sektörde
önemli görevler üstlenebilecek seviyede eğitim
vermektedir. Bunun neticesinde Fakültemiz
mezunları, temel araştırma alanlarında çeşitli
üniversitelerde araştırmacı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nda, özel sektör kuruluşlarında, balık üretim ve işleme tesislerinde,
sektörün ihtiyacı olan ekipman ithalatı ve balık
ihracatı yapan şirketlerde Su Ürünleri Mühendisi
olarak yönetici, danışman, uzman ve araştırmacı
olarak çalışmaktadırlar.
Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen
bilimsel çalışmalar ile lisanüstü öğrencilerimiz

tarafından yürütülen tez çalışmaları, İÜ Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi (İÜ BAP), Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) normal kapsamlı projeleri ile Avrupa
Birliği (AB) Projeleri ve çeşitli kurumlar tarafından
desteklenmektedir. Yapılan bilimsel araştırmaların
sonuçları yurtiçi, yurtdışı bilimsel sempozyumlarda
yazılı ya da sözlü olarak sunulmakta, bilimsel ve
popüler dergilerde yayınlanmaktadır. Böylelikle
elde edilen sonuçlar bilim camiası ve yetkilerle
paylaşılarak, değerlendirmeye sunulmaktadır.
Gelişmiş ekipmanlarla donatılmış Sapanca İç Su
Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi ile
Gökçeada Deniz Araştırmaları Uygulama Birimi ve

R/V YunusS Araştırma gemisi, öğretim üyelerine ve
lisansüstü öğrencilerine bilimsel çalışma yapabilme
imkanı tanımaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz bu
birimlerde ders uygulamalarını ve bitirme
ödevlerini yapma fırsatı bulurken, Türkiye'nin
çeşitli üniversitelerinden gelen öğrenciler de
stajlarını yapma imkanı bulmaktadır. Bu sayede
mesleklerinin inceliklerini daha mezun olmadan
uygulamalarla öğrenmekte, benimsemekte ve
geleceğe hazırlanma fırsatı bulmaktadırlar. Bunun
dışında, her anabilim dalı tarafından zaman zaman
kendi uzmanlıkları ile ilgili olarak sertifikalarla
belgelenen kurslar düzenlenmektedir. Yurtiçi ve
yurtdışından gelen, konularında uzman araştırıcılar
tarafından Fakültemiz öğretim elemanlarına ve
öğrencilerimize seminerler verilmektedir.
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kaynak oluşturulması; içsuların kullanım amacına
uygun olarak izlenmesi ve mevcut durumların tespiti; içsu alg ve zooplankterlerinin kompozisyonu,
biyoması ve çevresel faktörler ile ilişkilerinin
belirlenmesi; göllerde ve sulak alanlarda kıyı
bölgesi üretiminin belirlenmesi; alg kültür koleksiyonu; içme suyu kaynaklarında ortaya çıkan koku
ve tat sorunları (MIB ve Geosmin)'nın tespiti;
iklimsel değişimin içsular üzerine etkisinin
araştırılması; kirleticilerin besin zinciri ve besin ağı
üzerine etkileri; Türkiye'nin göl, baraj gölü ve
akarsularında bulunan tatlı su balıklarının sistematiği, dağılım alanları, ekolojileri ve biyolojileri,
stokların durumunun tespiti, boy ve zaman
yasaklarının belirlenmesi, istilacı balık türlerinin
tespiti konularında Türkiye'nin birçok içsu ortamında çalışma yapmış ve yapmaktadır.
Ülkemiz içsularında cyanotoksin araştırmalarına 1998 yılında ilk kez bu anabilim dalında
başlanmıştır. İçsular biyolojisi laboratuvarları T.C.
Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından “Biyosidal Ürün Analizi”
konusunda yetkilendirilmiştir.
Halihazırda Anabilim Dalı'mızda Cyanotoksin
konusunda yürütülmekte olan, Sapanca Gölü'nde
oniki ortaklı bir Avrupa Birliği BS-ERANET
Projesi ile Karadeniz'de beş ortaklı Avrupa Birliği
Projesi olmak üzere iki tane ve bunun yanısıra BAP
tarafından desteklenen araştırma ve tez projeleri
bulunmaktadır.

İÇSULAR BİYOLOJİSİ ANABİLİM
DALI
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı göl, gölet,
akarsu, içme suyu rezervuarı ve sulak alanların
limnolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması, bu
alanların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
yönetim modellerinin geliştirilmesi, çeşitli kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkilerinin belirlenmesi gibi araştırmaların yürütüldüğü
bir akademik birimdir.

Anabilim Dalı'mız; ağır metallerin canlı organizmalarda birikiminin izlenmesi ve besin zinciri
yolu ile yüksek organizasyonlu canlılara taşınımı;
doğal ve kontrollü ortamlarda Cyanotoksin üretimini etkileyen çevresel faktörlerin tespiti ve toksin
üreten genlerin belirlenmesi; çeşitli atıklarca yoğun
şekilde kirletilen göl ve lagünar alanlarda besin tuzu
salınımının tespiti ve iyileştirme çalışmaları için
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Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı eğitim ve
araştırma çalışmalarında R/V Yunus-S Araştırma
Gemisi ve Gökçeada Deniz Araştırmaları Birimi'nden yararlanmaktadır.
Yunus Araştırma Gemisi fakültemiz araştırıcılarının deniz biyolojisi, deniz ekolojisi, balıkçılık,
avcılık teknolojisi gibi konularında, lisansüstü tez
projelerinde, balıkçılık biyolojisi ve popülâsyon
dinamiği, su kalitesi, deniz memelileri, oseonoloji, balık avlama tekniği, su omurgasızları
yetiştiriciliği, balıkçı gemileri donanımı, balık
sistematiği, plankton bilgisi, su omurgasızları, av
araçları yapım tekniği, balık biyolojisi, balık
anatomisi, balık avlama tekniği, su omurgasızları
yetiştiriciliği, fitoplankton ekolojisi gibi lisans ve
lisansüstü derslerin uygulamalarında, bilimsel ve
teknik gelişmelerin sağlanmasında hizmet
etmektedir.

DENİZ BİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı'nda; plankton
(bakteri, fito, zoo), bentos, balık ve memelilerin
çeşitliliği, ekonomik önemi olan türlerin stokları,
başta Türk Boğazlar Sistemi olmak üzere balık
göçleri, nesli azalan türlerin korunması, koruma ve
izleme çalışmaları ve bu konudaki temel
taksonomik çalışmalar ile deniz koruma alanları
üzerinde araştırmalar yürütülmektedir.
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı tarafından biri
BAP Uluslararası İşbirliği Projesi (IRP) diğeri
Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek
Projeleri (BYP) olmak üzere iki tane Gökçeada'da,
iki tane de Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında olmak
üzere toplam üç tane Avrupa Birliği Projesi ve
bunun yanısıra başta Gökçeada olmak üzere
Türkiye'nin tüm denizlerinde araştırma ve
lisanüstü tez projeleri yürütülmektedir.
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YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ
Yetiştiricilik bölümü, su ürünleri
yetiştiriciliği sektöründe görev alacak
olan su ürünleri mühendislerinin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
için çalışmaktadır. Bölümümüz, 80'li
yıllardan bu yana hızla gelişim göstermekte olan ve Dünya Tarım ve Gıda
Organizasyonu'nun öngörülerine göre,
büyümesini 2050'li yıllara kadar sürdürecek olan su ürünleri yetiştiriciliği
sektörünü yakından ilgilendiren konularda eğitim vermekte ve yine bu konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları
yürütmeyi üstlenmektedir. Bölüm,
Yetiştiricilik Anabilimdalı ve Balık
Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır.
Bölümümüzde lisans seviyesinin yanısıra yüksek
lisans ve doktora eğitimi de verilmektedir.
Bölümümüzde; Deniz ve tatlısu balıklarının
üretim teknikleri, Su ürünlerinde et ve yumurta verimini arttırmaya yönelik yeni besin kaynaklarının
araştırılması, Yem hazırlama tekniği, Üretim
tesislerinin planlanması ve projelendirilmesi, İçsu
balıkları yetiştiriciliği, Deniz balıkları yetiştiriciliği, Akvaryum balıkları yetiştiriciliği, Su
omurgasızları yetiştiriciliği, Balık teknolojisi,
Balık besleme, Kafes balıkçılığı ve teknolojisi,

Canlı yem üretimi, Yetiştiricilik mekanizasyonu,
Su ürünleri mevzuatı ve Balık fizyolojisi, Balık
hastalıkları, Histoloji, Pataloji, Paraziter hastalıklar, Balık immünolojisi ve aşılama, Mikrobiyoloji
gibi çeşitli konu başlıkları altında dersler verilmektedir. Verilmekte olan bu dersler lâboratuar
çalışmaları, teknik geziler ve Sapanca İçsu
Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi
uygulamaları ile desteklenerek öğrencilerimizin
teoride olduğu kadar pratikte de yetkin birer
mühendis olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler
teorikte öğrendikleri çeşitli bilgileri bu birimde
pratiğe dökme imkânı bulabilmektedirler.
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İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Su ürünlerinin muhafazası ve işlenmesinde yeni
teknolojiler geliştirmek ve kullanmak ve onların
güvenli bir şekilde tüketilmesi için halka ve endüstriye yol göstermektir. Anabilim Dalı'mızda yapılan
çalışmalar: Su ürünlerinin raf ömrünün artırılması;
Su ürünlerinin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik
kalitesinin değerlendirilmesi; Yeni işleme teknolojilerinin su ürünlerine uygulanması; Kombine
konservasyon teknolojilerinin geliştirilmesi; Su
ürünleri hazır yemek teknolojisine yeni ürünlerin
kazandırılması; Su ürünleri atıklarının değerlendirilmesi; Su ürünlerinin kalitesinin ve güvenliğinin
artırılması; Su ürünlerinin besin değerinin ve kimyasal bileşiminin belirlenmesi; Tüketiciye uygun
sağlıklı su ürünlerinin formüle edilmesi; Satış
koşullarının değerlendirilip yeniden yapılanması ve
Kalite güvence sistemleri üzerine çalışmaktadır.
Laboratuvarlarımız:
Su ürünleri genel analiz laboratuvarı: Su
ürünlerinde duyusal, fiziksel ve kimyasal analizler
yapılarak kalite düzeyi tespit edilmektedir.
Mikrobiyoloji laboratuvarı: Su ürünlerinin
kalitesini ve insan tüketimi bakımından güvenirliğini belirlemek amacıyla bozulma ve hastalık
yapan mikroorganizmalar tespit edilmektedir.
Proses laboratuvarları: Farklı su ürünleri
hazırlanmakta ve bu ürünlerin raf ömrünü artırmak

için yeni paketleme teknolojileri denenmektedir.
Ayrıca, su ürünleri atıkları insan gıdası olarak
işlenmektedir.
Enstrümantal analiz laboratuvarı: Gaz kromatografi, yüksek basınçlı likit kromatografi,
spektrofotometre, tekstür ölçüm, renk ölçüm cihazları kullanılarak ileri analizler yürütülmektedir.
Anabilim dalımız tarafından gıda güvenliği,
hijyen ve sanitasyon, HACCP, ISO 22000 konularında su ürünleri işleme sektöründe çalışanlara
yönelik sertifika programları düzenlenmektedir.
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AVLAMA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı'nda;
Deniz ve içsularda yaşayan ekonomik öneme
sahip türlerin av tekniklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve mevcut stoklarının tespiti; Deniz ve iç su
kaynaklarımızda hesaplanan balık stoklarının
korunması amacıyla geleneksel av araç ve gereçlerini tanıtarak, bu av araç ve gereçlerinde yapılabilecek modifikasyonlar ile yörelere özgü
modellerin geliştirilmesi; Balıkçılık ekipmanlarının
ve ağ donanımlarının bilimsel verilere göre ayarlanması, dolayısıyla balık üretiminin stoklara zarar
vermeden arttırılması için gerekli çalışmaların
yapılması; Bilgi üretmek ve bölgesel balıkçıları bu
konuda eğitmek ve dolayısıyla ülke ekonomisine
katkı sağlamak; Diğer taraftan balık dışında ülke
ekonomisine katkı sağlayacak su ürünlerinin de
(kerevit, beyaz kum midyesi, akivades, istiridye
vs.) avlanmaları ile ilgili çalışmalar yapılarak bilgi
üretmek konularında çalışma yapılmaktadır.
Anabilim Dalı'mız deniz saha faaliyetleri ve
öğrenci uygulama çalışmalarını, Gökçeada
birimimizde, Yunus-1 ve Yunus-2 araştırma
gemimiz ile yürütmektedir. Ayrıca ticari balıkçı
tekneleri ve balıkçılarla yapılan işbirliği ile
çalışmalarımızın devamlılığı sağlanmaktadır.
Avlama Teknolojisi Anabilim Dalının
Hedefleri Arasında;

Balıkçılık sektörü ile ilgili her türlü konunun
titizlikle ele alınıp gerekli bilgilerin toplanması ve
bu bilgilerin yorumlanarak sektörün sağlıklı bir
biçimde işleyiş ve gelişiminin sağlaması amacına
yönelik olarak kullanılması;
Av yasaklarının belirlenebilmesi için gerekli
olan biyolojik ve teknik çalışmaların yapılması,
diğer anabilim dalları ile bilgi alışverişinde
bulunulması ve bunların sonuçlarının avcılık
açısından değerlendirilmesi;
Ekonomik değeri olan su ürünlerinin ülkemiz
balıkçılığında bölgesel denizlerimize uygun bir
şekilde sorumlu avcılık açısından izlenmesi,
sürdürülebilir avcılığın devamlılığını sağlamak ve
bu amaca yönelik olarak çalışmaların geliştirilmesi;
Avcılıkta hedef tür üzerine uygun av ekipmanlarının geliştirilmesi;
Ekonomik değeri olan su ürünlerinin ülkemiz
balıkçılığında bölgesel denizlerimize uygun bir
şekilde sorumlu avcılık açısından izlenmesi,
sürdürülebilir avcılığın devamlılığını sağlamak ve
bu amaca yönelik olarak çalışmaların geliştirilmesi;
İç sularda yapılan avcılık yöntemlerinin
bugünkü durumunun değerlendirilmesi, araştırılması ve geliştirilmesi;
Avcılıkta kullanılan teknik donanımların
geliştirilmesi, yer almaktadır.
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Yaratıcı Çözümler Sunan Bir Firma

MARTEK END.MLZ.İNŞ.TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
Martek firması 1994 yılında İzmir'de
kurulmuş olup; ortakları Ali KARAKURT
(Gemi Baş Mühendisi) ve Cüneyt ELHAN
(Elektrik-Elektronik Mühendisi)'dır.
İmalatlarımız; can yelekleri, yüzdürme yardımcıları, can simitleri, nal simitleri, şamandıralar, usturmaçalar, katı yapılı can salları,
dubalar, balık çiftlikleri braketleri, canlı ve
hasat edilmiş balık taşıma tankları, kuş ağı
kuleleri v.b'leridir.
Her sene ürün yelpazesine yeni ürünler
ekleyen firmamız,yurt içi ve yurt dışı müşteri
portföyünde sürekli geliştirerek,ihtiyaçlara
yüksek kaliteyle cevap verme ilkesi ile deniz
malzemeleri konusundaki projelerine devam

etmektedir.
Bugün İzmir Kemalpaşa'daki 10000 m2
açık 3250 m2 kapalı alana sahip fabrikasında
üretimine devam etmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda su ürünleri sektöründeki çalışmalara ağırlık veren Martek,
sektördeki ihtiyaçları takip ederek yaratıcı
çözümler sunmaktadır.

67

Sayı: 50 / Haziran 2012

Deniz ve su ile ilgili tecrübelerini temel
alarak sürekli gelişimi gerçek kılavuz edinen
Martek üretim aşamalarında kullandığı FDA
onaylı pigmentler, ürünün doğa şartlarına
dayanımını arttıran antioksidan ve UV
korumalar ile ürün yelpazesindeki her mad-

deyi çetin deniz koşullarına hazır halde sahaya
sevkini amaçlamaktadır.
Sahip olduğu sertifikalarla insan hayatına
verdiği önemi ispatlamış bulunan Martek,
müşterilerine sunduğu çözümler ile ekonomik
çözüm ortağı sıfatını da gurur ile taşımaktadır.

Firma Ünvanı : Martek End.Mlz.İnş.Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti
Telefon
: +90 232 877 14 84
Faks
: +90 232 877 14 49
E-mail
: info@martek.com.tr
Web
: www.martek.com.tr
Adres
: Atatürk Mh.78 Sokak No:10 Büyükalan mevkii
Ulucak Köyü – Kemalpaşa – İzmir
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11 YILLIK SABIRLI BİR BEKLEYİŞİN ÜRÜNÜ

MERSİN BALIĞINDAN YUMURTA ALINDI
26 Mayıs 2012 Cumartesi günü Su Ürünleri
Merkez Araştırma Enstitüsünde bulunan Karacamersini (Acipenser güeldenstaedti) balıklarından
bir tanesi ultrason incelemesini müteakip yapılan
hormon enjeksiyonuna olumlu cevap vermiş ve
sağlıklı bir şekilde yaklaşık 2 kilo yumurta alınmıştır. Yumurtası alınan balık Rusya Krasnodar'dan
2001 yılında İstanbul Üniversitesine getirtilen
balıklardan biridir.
Enstitü Müdürü Dr. Atilla ÖZDEMİR'den
alınan bilgiye göre yumurtalar şu anda Enstitünün

kapalı devre tatlısu ünitesinde inkübasyona tabi
tutulmaktadırlar.
Ümidimiz yumurtalardan sağlıklı bir şekilde
yavru elde etmektir.
SIRA KARADENİZ'DE YAKALANAN
BALIKTA
29 Mayıs 2012'de ise Karadeniz'den yakalanmış
diğer bir bireye hormon enjekte edilmiş olup bu
bireyden de sağlıklı yumurta alınması beklenmektedir.
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ÜLKEMİZDE MERSİN BALIKLARI ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü/TRABZON
Mersin balıkları denince ilk akla gelen şey
havyarıdır. Gerçekten de bu balığı değerli kılan,
havyar olarak adlandırılan yumurtalarıdır. Taze
veya füme olarak tüketilen balığın lezzetli etini de
göz ardı etmemek gerekir. Havyarının besin değeri,
etinden yüksek olduğundan çağlar boyunca her
dönem birinci planda tutulmuş ve zenginliğin en
önemli göstergesi olarak büyük bir ticari değere
sahip olmuştur. Bu denli önemli olan bir balık
türünün günümüzde, özellikle de 1980'li yıllardan
sonra giderek tükenme noktasına gelmesinde
başlıca; (1) Yumurtlama alanlarını oluşturan
nehirlerde kurulan barajlar nedeniyle nehir
yatağının doğal yapısını kaybetmesi, akarsu
üzerindeki üreme göçünün engellenmesi ve
yumurtlama alanlarının bozulması, (2) Havyarının
çok değerli olması nedeniyle yumurtlama
sürecinde olgun bireylerin aşırı/illegal avcılığa
maruz kalması ve (3) Evsel, endüstriyel kaynaklı

yoğun deşarjlar sonucu sucul kirlilik gibi sebepler
etkili olmuştur.
Mersin balıkları anadrom göç özelliğine sahip
türlerdir. Yani, yaşamlarının büyük bir bölümünü
(büyüme dönemlerini) denizde geçirdikten sonra,
eşeysel olgunluğa ulaştıklarında, yumurtlamak
üzere uygun akarsulara göç ederler. Akarsuya
doğru olan göçleri, Karadeniz'in Türkiye kıyılarında Şubat ayından, Mayıs ayına kadar sürer. Yaz
döneminde yumurtlama işlemini tamamlayan
ergin bireyler, erken sonbaharda tekrar denize geri
dönerler. Yavru balıklar da yaklaşık 1.5 yıl akarsuda kaldıktan sonra, onlarda tekrar denize göç
ederler. Sahilden itibaren denizin 150 m. derinliğine kadar olan bölgelerde dağlım gösterirler. Su
sıcaklığına karşı olan toleransları yüksektir.
Sıcaklığı -3 oC ile +30 oC arasında değişen sularda
hayatlarını sürdürebilirler.
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Mersin balıkları bulundukları ortamın iklim
koşullarına bağlı olarak; sıcak sularda daha erken,
soğuk sularda ise daha geç eşeysel olgunluk
büyüklüğüne ulaşır. Ayrıca her türün erkekleri,
dişilerden daha erken olarak ilk eşeysel olgunluk
yaşına erişirler. İlk seksüel olgunluk yaşına erişen
genç balıklar iki yılda bir yumurtlamak için
nehirlere göç eder. Yaş ilerledikçe yumurtlama
periyodu arasındaki süre uzamaktadır. Mersin
balıklarının yumurtları çok az tuzlu suda döllense
bile embiryonik gelişmesini tamamlayamaz. Bu
yüzden yumurtalarını bırakmak için nehirlerde
kilometrelerce uzaklara yol alırlar. Yumurtlamak
için hızlı akıntılı ve tabanı çakıllı olan yerleri
seçerler. Yumurtadan çıkan larvalar vitellüs ile
beslenir ve suda pasif olarak yüzerler. Vitellüs
kesesi su sıcaklığına bağlı olarak 6-8 günde absorbe
olur. Bu süreçten sonra larvalar hareket eder ve
aktif olarak yem almaya başlarlar. İlerleyen
dönemlerde zooplankton, sinek larvaları, kurtçuklar ve yumuşakçılarla beslenirler. Yavru mersin
balıkları 6 ay kadar nehirlerde kaldıktan sonra
yavaş yavaş denize doğru göçe başlarlar. Bazı

türlerin yavruları en çok iki yıl kadar tatlı sularda
kaldıktan sonra denize göçer. Denizlerde hızlı bir
büyüme performansı gösteren genç bireyler seksüel
olgunluğa kadar bu ekosistemde kalırlar.
Mersin balıklarının populasyon yapıları, balıklandırma ve koruma ile ilgili olarak Enstitümüzün
ve Üniversitelerimizin yürüttüğü araştırma projeleri ile FAO destekli yürütülen projeler çerçevesinde çok detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır.
Bu yazının temel konusu ise yetiştiricilik
çalışmalarında gelinen noktadır. Bu süreci 4
safhaya ayırabiliriz;
1- FAO Çalışma Raporu:
Türkiye'nin Karadeniz kıyısı boyunca mersin
stoklarının durumunun belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilinen en önemli ve ilk çalışma
1988-1989 yılları arasında FAO desteğinde
gerçekleştirilmiştir. Enstitümüzünde ilk kuruluş
yıllarını oluşturan bu dönemde, FAO tarafından
bölgeye gönderilen iki balıkçılık uzmanı, Enstitümüz ile birlikte, Samsun ile doğuda Eski Sovyetler
Birliği sınırını oluşturan Gürcistan arasında kalan
bölgede geniş bir çalışma yürütmüşlerdir.
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Bu çalışma sonucunda hazırlanan ve FAO
tarafından bastırılan teknik raporda; Güneydoğu
Karadeniz kıyılarındaki mersin stoklarının mevcut
durumu belirlenmiş ve ileri derecede yıpratılmış
stoklar grubu içerisinde yer alan bu türün
stoklarının iyileştirilmesi için uygulanabilecek
programlar konusunda önerilerde bulunulmuştur.
Bu önerilerden en dikkat çekici olanı Kızılırmak
kıyısında bir kuluçkahane kurulmasıdır. Enstitümüzün Bakanlık ve FAO destekli yürüttüğü
projeler kapsamında anılan çalışma ve rapor sonrasında 1991 yılından itibaren mersin balıkları ile
ilgilenilmiş, bu kapsamda yürütülen çalışmalar
ağırlıklı olarak biyo-ekolojik çalışmalar olsada ileri
dönemler düşünülerek bir anaç stoğu oluşturulması
amacıyla doğadan yakalanan bireyler markalanarak Enstitü tesislerinde ve akabinde kiralanan bir
tatlı su işletmesinde bakım ve beslemeye alınmışlardır. Son yıllarda yetiştiriciliğe yönelik çalışmalar
ağırlık kazanmıştır.

1- Üniversitelerimizin Yumurta/Yavru
Getirmesi:
a) Ülkemizde mersin balıklarının yetiştiricilik
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ilk teşebbüs Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su
Ürünleri Bölümünün bir TÜBİTAK projesi
kapsamında, 1996 yılında Fransa'dan 1200 adet
9 gr lık Sibirya mersin balığı (Acipenser baerii)
yavrularının getirmesi ile başlanmış ve Fakültenin Çifteler Su Ürünleri Araştırma İstasyonunda, beton kanallarda yapılan büyütme
çalışmaları başarılı bir şekilde yürütülmüştür.
Özellikle Avrupa'da kültürü en çok yapılan fakat
ülkemiz sularında mevcut olmayan bu türün
yetiştiricilik çalışmaları yapılan araştırma çalışmaları ile sınırlı kalmış ve ülkemiz yetiştiricilik
sektörüne yansıması arzu edilen seviyede
olmamıştır. Uzun dönem boyunca ideal koşullarda yapılan büyütme çalışmaları sonucunda bu
balıklardan maalesef döl alınamamıştır.
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b) İkinci en önemli teşebbüs İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin Rusya'dan 1 kg
Karaca mersini (Rus mersini Acipenser
gueldenstadti ) yumurtası getirmesi olmuştur.
Fakültenin Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi
Araştırma ve Uygulama Biriminde başarılı bir
şekilde yürütülen inkübasyon ve büyütme
çalışmaları ile önemli sayılabilecek bir sayıda
anaç stok oluşturma yolunda aşama kaydedilmiştir. Bu balıklar kullanılarak çok sayıda
araştırma gerçekleştirilmiş, balıkların bir kısmı
markalı veya markasız olarak Sakarya nehrine
bırakılmış ve bir kısmı da yetiştiricilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, Enstitümüzde
dahil olmak üzere bir çok kişi ve kuruluşa
verilmiştir. Bu dönemde birçok müteşebbis
mersin balığı yetiştiriciliği ile ilgilenmiş ancak
hiçbiri üretime yansımamıştır. Aynı kapsamda
İstanbul Üniversitesinden getirtilen bir miktar
yavru yine Enstitümüz tesislerinde büyütmeye

alınmıştır.
c) Bir diğer teşebbüs ise 2011 yılı içinde, Rize
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin özel
sektör işbirliği içinde getirttiği Sibirya mersini
yumurtalarının, Fakültenin İyidere tesislerinde
kuluçkalanması ve yavruların büyütülmesidir.
2- Enstitü Çalışmaları ve İkinci FAO Projesi:
Enstitümüzde bakım ve beslemesi yapılan bireyler içinde, ilk defa 2008 yılı Mart ayında doğadan
yakalanmış bir Karaca mersini bireyinin ultrason ile
yapılan incelemesi sonucunda yumurta verme
ihtimali görülmüş ve nihayet bu balığın doğal
yumurtlama zamanı olan Mayıs ayında bir miktar
yumurta elde edilmiş ancak gerek tecrübesizlik ve
gerekse hazır erkek birey bulunamaması nedeniyle
yumurtalar döllenememiştir. Bu tarih aynı zamanda
mevcut kendi anaçlarımızdan ilk yumurta elde
ediliş tarihidir. Yine FAO desteği ve Devlet Su İşleri
işbirliği ile 2009-2011 yılları arasında yürütülen
bugüne kadarki en kapsamlı proje içinde yine

74

Sayı: 50 / Haziran 2012

Rusya'dan birer kilogram Karaca mersini ve Sivriburun mersin (Acipencer stellatus) yumurtaları
getirilmiştir. DSİ Amasya, Yedikır Su Ürünleri
Üretim İstasyonunda kuluçkalana yumurtalar
başarılı bir şekilde büyütülmüşlerdir. Bu balıkların
bir kısmı Enstitümüz tarafından ülkemiz yetiştiricilik kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla geniş bir
coğrafyada 14 ayrı lokasyona gönderilmiştir. Bu
balıkların önemli bir kısmının büyütmeleri devam
etmektedir. Bu balıklar ileri yıllarda ülkemiz için
ciddi bir damızlık stoğu oluşturacaktır.
3- Özel Sektör Yatırımları:
a) Ülkemizde mersin balığı için ilk ciddi ve
kapsamlı yatırım Almanya'da mersin balığı
yetiştiriciliği yapan bir girişimcinin, bu tecrübe
ve bilgi birikimlerini anavatanda değerlendirmek istemeleri ile 2008 yılında başlamıştır. Aynı
yıl içinde Adana'da yapılan yatırım tamamlanmış ve Sibirya mersini yumurtaları Avrupanın
değişik ülkelerinden getirtilmiştir. Adı geçen
şirket takip eden yıllarda birçok defa yumurta
getirmiş ve sürdürülebilir bir üretim için sabırlı
bir şekilde balıkların bakım ve beslemelerini
kapalı devre sistem içinde devam ettirmişlerdir.

Mayıs 2012 tarihi itibari ile yaklaşık 3,5 yaşında
olan ilk bireylerde ultrason tekniği ile cinsiyet
ayırımına gidilmiş ve dişi bireyler havyar ve
yeni yumurta üretimi için ayrılırken erkek
bireyler bir market zinciri vasıtasıyla satışa
sunulmuştur. Böylece ülkemizde ilk defa kültür
kökenli mersin balıkları bu yıl içinde balıkçı
tezgahlarını süslemiştir.
b) 2011 yılı içinde Artvin'de kurulu bir alabalık
işletmesi Almanya'dan getirttiği Sibirya mersini
yumurtalarının inkübasyonu ve 3-5 gr ağırlığa
kadar büyütülmesi Enstitümüz kapalı devre
tatlısu ünitesinde gerçekleştirilmiş ve balıklar
şirkete teslim edilmiştir. Halen balıkların bakım
ve beslenmeleri devam etmektedir.
c) Bir başka yatırımcının ise Antalya'da 2011
yılında başladığı, halen inşaatı devam eden ve
yılsonunda bitirilmesi planlanan yatırım için
yurtdışından ilk yumurtaları Mayıs ayı içinde
getirmiştir. Bu şirketin de devreye girmesi ile
artık yakın gelecekte ülkemiz hem havyar ve
hem de balık eti üretiminde alması gereken yer
için önemli bir aşama katedecektir.
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Tüm bu yaşanan sürecin sonunda; Mayıs ayı
içinde, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden temin edilmiş ve uzun yıllardır Enstitümüzde muhafaza edilen damızlık bireylerden
birinin, anılan Üniversite ile yapılan işbirliği ile
yine ultrason tekniği ile yumurta verebileceği
anlaşılmış ve hormon enjekte edilen bireyden 1,5
kilo yumurta elde edilmiştir. 30 Mayıs itibariyle
halen inkübasyon devam etmekte olup yumurta
verme ihtimali olan diğer bireylerden sağım
yöntemi ile yumurta alımı için çalışmalar devam
etmektedir.
Sonuç olarak oldukça uygun su kaynakları ve
yeterli teknolojiye sahip ülkemizin çok geç kaldığı
bir üretim dalında hakettiği yeri alması için yapılan
tüm çalışmalar ve çabalar takdire değerdir. Çok
yakın gelecekte üretimi ile dünyada rekabet

edebilen bir özel sektör ve kendi anaçlarımızdan
elde ettiğimiz yavrularla her yıl belli sayıda
yapılacak balıklandırma ile zenginleşecek stokları
görme ümidiyle çalışmalarımız devam etmektedir.
Desteklediği projelerle başta Bakanlığımız
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü olmak üzere, işbirlikleri için Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi ve Mersin Balıklarını Koruma
ve Yaşatma Derneğine teşekkür ediyor ve bir kez
daha yıllar içinde mersin balıklarının koruma,
üretim ve araştırma aşamalarında birlikte
çalıştığımız Prof. Dr. İbrahim OKUMUŞ'u
rahmetle anıyoruz.
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SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTELERİNİN 30. ONUR YILI
ETKİNLİĞİ KUTLANDI
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin
organizasyonunda Su Ürünleri Fakültelerinin 30.
Onur Yılı etkinliği, İstanbul Üniversitesi
Rektörlük Binası Mavi Salon'da 30 Mayıs 2012
Çarşamba günü gerçekleştirildi. Etkinliğe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Vedat MİRMAHMUTUĞULLARI, İstanbul
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yunus
SÖYLET, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY, Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı sayın
Prof. Dr. Mesut ÖNEN, Mustafa Kemal
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı sayın
Ayşe Bahar YILMAZ, Eğirdir Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Osman
ÇETİNKAYA, Sinop Su Ürünleri Fakültesi
Dekanı sayın Sedat KARAYÜCEL, Su
Ürünleri Fakültelerinin Kurucu Dekanları
sayın Prof. Dr. İsmet BARAN, sayın Prof.
Dr. Ercan SARUHAN, Prof. Dr. Atilla
ALPBAZ, Balıkçılık Teknolojisi Kurucu
Dekanı sayın Prof. Dr. Mehmet Salih
ÇELİKKALE, İstanbul Tarım İl Müdürü
sayın Kasım PİRAL ve çalışanları,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Başkanı sayın Ahmet
ATALIK ve Yönetim Kurulu üyeleri,
İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği
Başkanı sayın Ali GÜNEY, Akumaks
Yönetim Kurulu Başkanı Su Ürünleri Mühendisi
sayın Bülent Serdar YILDIRIM, Agromey
Kafesler ve Paketleme Operasyonu Direktörü Su
Ürünleri Yüksek Mühendisi sayın İlkay Sinan
TOPLU, Alarko Leroy Genel Müdürü sayın Bülent
IŞIK, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
temsilcisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Temsilcileri, İstanbul Su Ürünleri Hali Temsil-

cileri, Öğretim Üyeleri, Yardımcıları, Öğrenciler,
Sektör temsilcileri ile çok sayıda Su Ürünleri
Mühendisi yoğun katılım göstermiştir.
Etkinlikte Su Ürünleri Fakülteleri'nin kuruluş
gerekçeleri ve gelinen mevcut durum ve gelecek
projeksiyonu üzerine detaylı sunumlar yapılmıştır.
İlk konuşmayı yapan İstanbul Üniversitesi Rektörü
Sayın Prof. Dr. Yunus SÖYLET böylesine önemli
bir kutlama ve onur gününün İstanbul Üniversitesi
çatısı altında yapılmasından büyük mutluluk
duyduğunu, Su Ürünleri Fakültelerinin hak ettiği
seviyeye en kısa zamanda ulaşacağı inancını katılımcılar ile paylaşmıştır. Ülkemizde Su Ürünleri

Fakültelerinin kurulmasına öncülük eden İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Kurucu Dekanı
Sayın Prof. Dr. İsmet BARAN konuşma-sını
yaparak Su Ürünleri Fakültelerinin hangi şartlarda
ve gerekçeler ile kurulduğunu anlatmıştır. Daha
sonra Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Kurucu Dekanı Sayın Prof. Dr. Atilla ALPBAZ ve
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

77

Sayı: 50 / Haziran 2012

Kurucu Dekanı Sayın Prof. Dr. Ercan
SARIHAN, Su Ürünleri Fakülteleri'nin
kurulma amaçları hakkında konuşmalar
yapmış ve Ülkemizde kişi başına düşen
hayvansal protein ihtiyacının önemli bir
kısmının içsu ve denizlerimizden sağlanabileceğini belirtmişlerdir. Konu itibarı ile
diğer meslek gruplarından çalışma alanı ve
uygulaması ile ayrılan Su Ürünleri
Mühendisliği mesleğinin Ülkemiz için olan
öneminden de bahsetmişlerdir.
Konuşmasını yapan sayın Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın
Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI ülkemizde çok sayıda Su Ürünleri Fakültesi
açıldığını, bu durumun kabul edilemez
olduğunu, fakültelerimizden yetkin ve
mesleki açı-dan güvenli Su Ürünleri Mühendisleri
yetiştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
İ.Ü Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof.
Dr. Meriç ALBAY Su Ürünleri Mühendisleri'nin,
Ülkemiz Su Ürünleri Sektörünün Dünya pazarında
hak ettiği yeri alabilmesi için, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizmiş;
mevcut yönetmeliklerde yer alan yanlış tanım ve
uygulamalardan bahsetmiş ve bu yanlışların
düzeltilmesi için önerilerde bulunmuştur. Ayrıca
Su Ürünleri Mühendisleri ve Sektörün sorunlarını
ve beklentilerini dile getirerek, Sayın Müsteşar
Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI'ndan katkı
sağlaması için söz almıştır. Sayın Müsteşar Vedat

MİRMAHMUTOĞULLARI “Su Ürünleri
Fakültesi Dekanlar'ı ile Ankara'da en kısa
sürede biraya gelip sorunları masaya yatıralım”
ifadesiyle olumlu bir yaklaşım sergilemiştir.
Akumaks adına katılan sayın Bülent Serdar
YILDIRIM Su Ürünleri sektöründe ülkemizde Su
Ürünleri Mühendislerinin katkıları ile üretilen yerli
ekipmanların sadece ülke içinde değil ihraç ihracat
yolu ile diğer ülkelerde de başarılı bir şekilde
kullanıldığını belirtiştir. Alarko Leroy Genel
Müdürü sayın Bülent IŞIK ise İşleme sektörünün
ülkemizde ulaştığı seviyeyi katılımcılar ile
paylaşmış, Su Ürünleri Mühendislerinin etkinliği
hakkında bilgi vermiştir. Yaşar Holding adına
katılan sayın Nur DEMİROK Su Ürünleri
Sektörü'ne Genel Bir Bakış konusunda konuşma
yapmışlardır. Ülkemizde İçsu balıkları üretiminde
gelinen düzeyi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi sayın
Tamer DEMİRKAN ve Deniz balıkları üretiminde
gelinen düzeyi ise sayın İlkay Sinan TOPLU
katılımcılar ile paylaşmışlardır. Her iki konuşmacı
da Su Ürünleri üretiminde ulaşılan büyük başarıda
Su Ürünleri Mühendislerinin başarılarının anahtar
konumda olduklarını belirtmişlerdir.
Su ürünleri Fakültelerinde yapılan akademik
araştırmalar hakkında sayın Prof. Dr. Mesut ÖNEN
ve sayın Prof. Dr. Meltem CONK DALAY bilgi
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vermişler, Su ürünlerinde biyoteknolojik araştırmaların önemi, ekosistem temelli araştırmalarda
ulaşılan düzeyi ve bundan sonra neler yapılması
konusundaki fikirlerini paylaşmışlardır.
İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği Başkanı Ali
GÜNEY Su Ürünleri Mühendislerinin Avcılık
faaliyetlerine etkisinin değerlendirilmesi konusunda
fikirlerini paylaşmış, özellikle sorun-larının
minimize edilmesinde belli boylardaki balıkçı
teknelerinde Su Ürünleri Mühendislerinin ikame
edilmesinin zorunluluk hali,ne geldiğini anlatmıştır.
Su Ürünleri Fakültelerinin Kuruluşunun 30.
Onur Yılı töreninde Sayın Prof. Dr. Yunus
SÖYLET, Sayın Prof. Dr. İsmet BARAN, Sayın
Prof. Dr. Atilla ALPBAZ, Sayın Prof. Dr. Ercan
SARUHAN, Sayın Prof. Dr. M. Salih
ÇELİKKALE, Sayın Prof. Dr. Meltem CONK
DALAY, Sayın Prof. Dr. Mesut ÖNEN, Sayın
Prof. Dr. Cengiz METİN, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Vedat
MİRMAHMUTOĞULLARI, Sayın
Bülent

Serdar YILDIRIM, Sayın Tamer DEMİRKAN,
Sayın İlkay Sinan TOPLU, Sayın İshak ALATON,
Sayın Ali GÜNEY'e plaket verilmiştir.
Su Ürünleri Fakültelerinin Kuruluşunun 30.
Onur Yılı etkinliği daha önemli başarıların elde
edilmesi dilekleri ile kapatılmıştır.
Su Ürünleri Fakültelerinin Kuruluşunun 30. Onur
Yılı Törenine kurumsal olarak; İstanbul İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi, Ege Üni-versitesi, Mersin
Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Marmara Üniversitesi,
İTÜ (İstanbul Teknik Üni-versitesi), Mustafa Kemal
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Metro
AVM, Carrefour A.Ş., Alarko Holding, Aquamaks, Çeşit
Mensucat A.Ş., Yaşar Holding, İstanbul Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğü, İBB Su Ürünleri Hal Müdürlüğü,
SÜMDER, ZMO, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge
Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İstanbul
Aydın Üniversitesi, İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği,
S.S.Anadolu Hisar Koop., İl Tarım Müdürlüğü,
Agromey A.Ş. katılmıştır.
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SÜMDER İLE SÜFAK ÖĞRENCİLERİ
BAHARA MERHABA PARTİSİNDE BULUŞTU
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (SÜMDER) ve İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Öğrencileri 9 Mayıs 2012 tarihinde bahar balık partisinde buluştu.
SÜMDER'in organize ettiği birliktelik İstanbul
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin kantininde
gerçekleşti. Mesleki dayanışmayı artırmak, Su
Ürünleri Mühendisi adaylarının ortak bilinç
yaratmasına katkıda bulunmayı amaçlayan partiye
öğrencilerin yanında SÜMDER'den Su Ürünleri
Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN, Su Ürünleri
Yüksek Mühendisi Erkan ARAS, Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İlkay ARAS, Su Ürünleri Mühendisi
Tuğba ZENGİNLER, Su Ürünleri Mühendisi
Hakan KORKUSUZ, İstanbul Üniversitesi Su

Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY,
Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Devrim MEMİŞ ve
Doç. Dr. Melek İşinibilir OKYAR, Öğretim üyeleri,
yardımcıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su
Ürünleri Hali Müdürü sayın Arif İrfan EKER ve
Müdür Yardımcısı Su Ürünleri Mühendisi Mehmet
UÇAR, katılmışlardır.
SÜMDER'in fakültelerimizin yetiştirdiği genç
Su Ürünleri Mühendisleri adayları ile birlikteliği
devam edecektir.
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