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Geçen sayıdak� b�rl�ktel�ğ�m�z-
den ber� hayl� zaman geçt�. Bu 
süreçte de genç su ürünler� mühen-
d�sler� ve sektörü üretmeye, katma 

değer yaratmaya ve dünya su ürünler� l�g�nde kend�s�ne 
haklı b�r yer ed�nmek �ç�n çabalamaya devam ett�ler ve 
çok şey başardılar. Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nden 
Rusya'ya, Ortadoğu ülkeler�nden Kuzey Afr�ka ve 
Güney Amer�ka'ya kadar b�rçok ülkeye kend� 
atölyeler�nde ürett�kler� ürünler� ulaştırdılar. Emeğ� 
geçen herkes� kutluyorum.

Bu süreçte sektörü doğrudan yada dolaylı olarak 
etk�leyen b�rçok gel�şme de yaşandı. Bu gel�şmeler�n 
b�r kısmını b�rl�kte tartıştık, paylaştık, çözüm üretmeye 
çalıştık. Bu b�rl�ktel�kler İstanbul da, İzm�r de, Ankara 
da bazen de Bodrum da oldu. Değerl� f�k�rler�n�zden 
faydalandık. Zaman zaman meslektaşlarımızı �şyer-
ler�nde z�yaret ed�p sorunlarını ve yen� gel�şmelere 
karşı ne düşündükler�n� öğrenmeye çalıştık.

B�ld�ğ�n�z g�b� 2007 yılında b�z� en fazla üzen konu 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 
"Den�zlerde Balık Ç�ftl�kler�n�n Kurulamayacağı 
Hassas Alan N�tel�ğ�ndek� Kapalı Koy ve Körfez 
Alanlarının Bel�rlenmes�” ne �l�şk�n tebl�ğ olmuştur. 
Bu tebl�ğ�n ne kadar yanlış olduğunu, sektöre vereceğ� 
zararın düşünülen�n çok üzer�nde olacağını, �lg�l� 
tarafların görüşü alınmadan hazırlanan bu tebl�ğ�n 
b�l�msel alt yapısının olmadığını, dünyada buna benzer 
b�r uygulamanın da bulunmadığını yazılı ve görsel 
�let�ş�m araçlarında ve düzenlenen toplantılarda 
anlatmaya çalıştık. Bunları anlatırken en büyük engel 
yaklaşık 5 - 6 yıldan ber� sektör aleyh�nde her türlü 
�let�ş�m aracını kullanarak sürekl� yayın yapan ve çok 
büyük b�r kamuoyu oluşturan medyanın oluşturduğu 
önyargıyı yıkmak oldu. Çok sıradan ve balık �le 
tanışıkllığı sofrasında gördüğü balıktan öteye g�tmeyen 
k�ş�lerde b�le “balık ç�ftl�kler�n�n” zararlı olduğu 
konusunda b�r yargı oluşturulduğunu fark ett�k. Bu 
k�ş�lere doğruları anlatırken b�r taraftan da hemen her 
ev�n sofrasına balık serv�s� yapan su ürünler� 
sektörünün gerçekler�n anlatılması konusundak� 
�hmalde h�ç m� hatası yok d�ye düşündük!!!  
Umuyorum DANIŞTAY'ın verd�ğ� yürütmey� 
durdurma kararından sonra başta Su Ürünler� sektörü 
olmak üzere, ün�vers�teler ve tab�� k� SÜMDER ve 
d�ğer �lg�l� dernek ve b�rl�kler doğru b�lg�y� halkımıza 
ulaştırma konusunda daha etk�n rol oynarlar. Özell�kle 
su ürünler� sektörünün “artık b�z� anlasınlar, b�z yanlış 
yapmıyoruz k�” anlayışından vazgeç�p b�lg�lend�rme ve 
kamuoyu yaratma konusunda akt�f olmasının çok 

yararlı olacağı görüşündey�m. Su Ürünler� Mühen-
d�sler� Derneğ� (SÜMDER)'n�n bu konuda çok büyük 
emek verd�ğ�n� ve sadece kend� çabaları �le büyük halk 
k�tleler�ne ulaştığını ve ulaşmaya da devam edeceğ�n� 
memnun�yetle bel�rtmek �st�yorum. Çünkü SÜMDER 
başından ber� hep şunu savundu; sektörü olmayan 
h�çb�r meslek yaşayamaz, sektörün ayakta kalması 
demek mesleğ�n de ayakta kalması ve aynı zamanda Su 
Ürünler� Fakülteler� ve d�ğer �lg�l� bölümler�n de daha 
caz�p hale gelmes� demekt�r. Kuşkusuz sektörü 
savunurken de yanlış örnekler� h�çb�r zaman 
alkışlamadığımızı, kötü örnekler�n sektöre ve mesleğe 
her zaman zarar verd�ğ�n�; fakat bu örnekler�n ve 
sektörün ancak b�l�msel yaklaşımlarla ve �lg�l� 
tarafların katkıları �le çözüleb�leceğ�n� bel�rtt�k.

Daha öncek� sayılarda da bel�rtt�ğ�m�z g�b� bu 
sayımızda “başarı öyküler�” adı altında b�r bölümü 
okurlarımıza sunuyoruz. Amacımız Su Ürünler� 
Sektörünü yoktan var eden başarılı meslektaşlarımızı 
mesleğe yen� başlayan genç Su Ürünler� Mühend�sler�-
ne daha yakından tanıtmak ve böylece aslında m�n� b�r 
belgesel tadında sektörün fotoğrafını çekmek. El�n�z-
dek� sayıda sektörde çok öneml� başarılara �mza atmış 
ve �st�krarlı b�r şek�lde sektöre h�zmet verm�ş sayın 
Hakan Gökçek bey�n kısa özgeçm�ş�n� ve sektör �le 
�lg�l� düşünceler�n� bulacaksınız. Beğeneceğ�n�z� 
umduğumuz bu bölümü gelecek sayılarda da devam 
ett�rmek �st�yoruz.

Son olarak meslektaşlarıma ve sektör çalışanlarına 
4-7 Ek�m tar�hler� arasında Muğla Ün�vers�tes� Su 
Ürünler� Fakültes�'n�n düzenleyeceğ� XIV. Ulusal Su 
Ürünler� Sempozyumu ve 24-27 Ek�m tar�hler� 
arasında İstanbul da yapılacak olan Uluslararası 
Aquaculture  Europe 2007  sempozyumunun 
yapılacağını, bu sempozyumların ülkem�z su ürünler� 
sektörüne ve akadem�k çalışmalarına katkı sağlayacağı 
düşünces� �le bu etk�nl�klere katılımın yararlı olacağını 
duyurmak �st�yorum. Bütün meslektaşlarıma ver�ml� 
çalışmalar d�l�yorum,

Saygılarımla,

Doç. Dr. Mer�ç ALBAY 
SÜMDER Başkanı

 
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

 3

www.suurunler�.org.tr 

Değerl� Meslektaşlarım,

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



4

www.suurunler�.org.tr 

             SU ÜRÜNLERĞ MÜHENDĞSLERĞ DERNE¾Ğ  
      ÜYE KAYIT FORMU 

 
 

 
 
 
 
Adı-Soyadı  

Baba Adı  

Ana Adı  

D.Yer� ve Tar.  

Mezun Olduğu 
Okul 

 

Mesleğ�  

Ev Adres�  

Tel (Ev)  

Tel (Cep)  
İş Adres�  

Tel (İş)  

Fax  

E-Posta  

Web  

 
Su Ürünler� Mühend�sler� Derneğ� 
Yönet�m Kurulu Başkanlığı’na, 

     Derneğ�n�z�n tüzüğünü �nceled�m. Derneğ�n�ze üye olmak �st�yorum. 5253 sayılı Dernekler Kanunu 
hükümler�ne göre üye olmama h�çb�r engel yoktur. Üyel�ğe kabulümü arz eder�m.   
 

..../..../200.. 
Adı Soyadı: 
İmza      : 
 

 

 
YÖNETİM KURULUNUN ....../....../200... TARİH VE ...........SAYILI KARARI İLE DERNEĞİMİZİN ASİL 
/ FAHRİ ÜYELİĞİNE KABUL EDİLMİŞTİR. 
 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
 

NÜFUSA BAĞLI OLDUĞU 

İl  
İlçe  
Mah/Köy  
C�lt No  
A�le Sıra No  
Sıra No  
TC K�ml�k 
No 

 

Uyruğu  

Üye No 

İstenen Belgeler 
*4 Adet Ves�kalık 
Fotoğraf 
*Nüfus Cüzdanı  
Fotokop�s� 
*Mezun�yet Belges� 
Fotokop�s� 
*Öğrenc�ler �ç�n Öğrenc� 
K�ml�k fot. 
A�dat 
Mezun: 60 YTL 
Öğrenc�: 30 YTL 
Kayıt: 15 YTL 

NOT:  A�datlarınızı elden ödeyeb�leceğ�n�z g�b� T.C. Z�raat Bankası Şehrem�n� Şubes� 2016759-5001 
Nolu hesaba yatırıp dekont fotokop�s�n� aşağıdak� adrese göndereb�l�rs�n�z. 

Adres:  Su Ürünler� Mühend�sler� Derneğ�,  PK. 76 Fat�h / İSTANBUL 
E-Ma�l: sumder@mynet.com  sumder@gma�l.com  Web:     www.suurunler�.org.tr    www.suurunler�.org  

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ



 
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

25

www.suurunler�.org.tr 

SÜMDERSÜMDERSÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ

HAYATTA HİÇBİRŞEYİN GARANTİSİ YOK.

AMA,  VAR.SİGORTASI

SARE ÖZGEN ACENTELİĞİ
Kadıpaşa Mah. Şevket Tokuş Cad. Görkem Apt. No:70/6 Alanya/ANTALYA

Tel: 0242 512 35 78  Fax: 0242 511 04 21 Gsm: 0532 354 36 29

.gultekinozgen@hotmail.com

Referanslarımız: 
AKTUNA Balıkçılık (Orkinoz), Tercan Su Ürünleri (Alabalık)



 6

www.suurunler�.org.tr 

SÜMDER, 9 Aralık 2006 tar�h�nde İzm�r de 'Su Ürünler� 
Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Gel�şmeler' konulu panel� 
gen�ş b�r katılım �le gerçekleşt�rd�.
Su ürünler� sektörünün sorunlarının gündemde olduğu b�r 
dönemde, SÜMDER büyük b�r organ�zasyona �mza attı. 
200'ü aşkın katılımcının bulunduğu panelde toplantının 
açılış konuşmasını SÜMDER başkanı Doç. Dr. Mer�ç 
Albay yaptı ve Yaşar Hold�ng A.Ş Onursal Başkanı Selçuk 
Yaşar'a sektöre verd�ğ� h�zmetlerden dolayı plaket verd�. 
Katılımın yoğun olması ve konuşulacak konuların çok ve 
çeş�tl� olma-sı neden�yle 18:00 da b�t�r�lmes� planlanan 
panel  20:30'a kadar sürdü. Panele;  Osman Kocaman 
(Kocaman Balık-çılık A.Ş. Başkanı), Prof. Dr. At�lla Alpbaz 
(Ege Ün�vers�-tes� Su Ürünler� Fak. Öğret�m Üyes�), Ned�m 
Anbar (Aqua Group), Tamer Dem�rkan (Kılçık Su Ürünler� 
San. T�c.Ltd), Erkan Gözgözoğlu (Tarım Bakanlığı Su 
Ürünler� Da�re Bask.), Hakan Uçar (Fjord Mar�n ve 
SÜMDER Yönet�m Kurulu Üyes�), Süreyya Özkılcık 
(Trouv�t Yem), Doç. Dr. Devr�m Mem�ş (I.Ü. Su Ürünler� 
Fak. Öğret�m Üyes� ve SÜMDER Yönet�m Kurulu Üyes�) 
ve Prof Dr. İbrah�m Okumuş (R�ze Ün�vers�tes� Su Ürünler� 
Fak. Dekanı) konuşmacı olarak katıldılar. Katılımcıların 
toplantı uzama-sına rağmen salondan ayrılmamaları, 
toplantı seyr�n� oldukça etk�led� ve oturumun gerçek b�r 

foruma dönüş-mes�n� sağladı. 
Açılış konuşmasını yapan Su Ürünler� Mühend�sler� 
Derneğ� (SÜMDER) Başkanı Doç. Dr Mer�ç Albay yaptığı 
açıklama da  son günlerde balık ç�ftl�kler� �le �lg�l� olarak 
bazı gazete ve telev�zyonlarda çok sayıda haber yapıldığını, 
b�r kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığını fakat bu haberler�n 
büyük b�r kısmının yanlı ve yanlış haberlerden �baret 
olduğunu bel�rtt�. Son olarak ortaya atılan den�zlerde kurulu 
balık ç�ftl�kler�n�n hassas koy ve körfezlerde kurulamayaca-
ğına da�r tebl�ğ�n sektörü,ün�vers�teler�, ve bakanlıklarda 
çalışan b�rçok meslektaşımızı üzdüğünü bel�rtt�. Doç. Dr. 
Albay şöyle devam ett�; Balık ç�ftl�kler�n�n den�zler�m�z� 
k�rlett�ğ� söylenmekted�r. B�z su ürünler� mühend�sler� 
olarak şuna �nanıyoruz; k�rl� suda balık yet�şmez. Herkesten 
çok çevrey� de �nsanımızı da Su Ürünler� Mühend�sler� 
olarak b�zler düşünüyoruz. Ekmeğ�n� kazandığı ortama 
saygılı olmayan b�r meslektaşımızın var olduğunu 
düşünem�yoruz. SÜMDER) Başkanı Doç. Dr Mer�ç Albay 
son olarak dernek olarak meslektaşlarımızın resm� 
kurumlarda ve özel sektörde daha çok söz sah�b� olmaları 
�ç�n çalıştıklarını, bunun �ç�n de en öneml� anahtarın Su 
Ürünler� Mühend�sler� Odası'nın kurulmasını gerekt�ğ�n� 
bel�rtt�.
    

‘’SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR VE GELİŞMELER’ 
KONULU PANEL İZMİR’DE YAPILDI’ 
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Bütün meslektaşlarımızı Su Ürünler� Mühend�sler� Derne-
ğ�ne ve Z�raat Mühend�sler� Odası'na üye olmaya davet ett�.
Yaşar Hold�ng Onursal Başkanı Selçuk Yaşar tur�zm �le su 
ürünler� sekörünün karşı karşıya get�r�ld�ğ�n� ve sektöre kar-
şı çok yanlış propagandalar yapıldığını söyled�. Oysa k� bu 
�k� sektörün b�rb�r�ne �ht�yacı olduğunu ve �k�s�n�n de tem�z 
çevreye �ht�yacı olduğunu anlattı. Panel genel anlamda çok 
olumlu b�r havada geçt�. Konu olarak sadece gündemdek� 
sorunların konuşulmasının yanında , b�l�msel çalışmalara da 
yer ver�ld�. Fjord Mar�n'den Hakan Uçar 'Levrek'te Gonad 
Oluşumunun Durdurulması' �s�ml� tebl�ğ�, Trouv�t'ten 
Süreyya Özkılçık 'Hammaddeden Sofraya Balık Yemler�' 
adlı çalışmayı anlattı. Doç. Dr. Devr�m Mem�ş “Den�z 
Balığı Üreten İşletmeler�n "Çevre Olgusundak� Yer�’’ adlı 
tebl�ğ�, Prof. Dr.İbrah�mOkumuş da “Balıkçılıkta Ab Mük-
tesebatına Uyum Çalışmaları” �s�ml� tebl�ğ� sundular. Tarım 
Bakanlığı Su Ürünler� Da�re Başkanı Erkan Gözgözoğlu 
'Türk�ye de Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n mevcut durumu' 

hakkında yaptığı konuşmasında Tarım ve Köy İşler� Bakan-
lığında su ürünler�n�n yönet�m model�n� gösterd� ve bu yapı-
nın dağınık b�r yapı olduğunu, bu nedenle ac�len genel 
müdürlük kurulması gerekt�ğ�n�n üzer�nde durdu.
     Panel sırasındak� katkılar ve ve değ�ş�k soru-cevaplarla 
sektörün tüm sorunları ele alınmasında, halen pol�t�k b�r �ra-
de eks�kl�ğ�n�n olduğu vurgulanarak, bu toplantıların bu �ra-
den�n oluşmasında öneml� b�r �şlev� olduğu, pol�t�k güçler� 
ve yönet�c�ler� etk�lemek �ç�n bu g�b� toplantıların yerel ve 
merkez� ölçekte sürekl� hale get�r�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�ld�. 
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A. SİGORTANIN KAPSAMI
A.1. S�gortanın Konusu
5363 sayılı Tarım S�gortaları Kanunu-
nun 12 nc� maddes�ne �st�naden Bakan-
lar Kurulunca bel�rlenen kapsam dâh�-
l�nde, Ç�ftç� Kayıt S�stem�ne entegre 
ed�lm�ş Su Ürünler� Kayıt S�stem�ne 
kayıtlı tes�slerde yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
su ürünler� türler�nde A.2 maddes�nde 
bel�rt�len haller neden�yle meydana ge-
len zararlar aşağıda yazılı esas ve şart-
lara göre karşılanır.
Bu genel şartların uygulanmasında, ek-
l� tanımlamalar �le tekn�k şartlar d�kka-
te alınır. Tem�nat altına alınan r�skler 
pol�çede bel�rt�l�r.

A.2.Tem�natın Kapsamı
S�gorta bedel�, s�gorta ett�ren/s�gortalı 
tarafından su ürünler� yet�şt�rme pla-
nında beyan ed�lm�ş olan en yüksek 
aylık stok değer olup; tem�nat, su ürün-
ler�n�n tekn�k şartlarda bel�rt�len b�r�m 
ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.
Bu s�gorta, s�gortaya kabul ed�len su 
ürünler�nde;
a) A.3 maddes�n�n (a ve b) fıkrasında 
bel�rt�len hastalıklar har�ç olmak üzere, 
her türlü hastalık,
b)Yet�şt�r�c�n�n kontrolü dışındak� 
k�rlenme ve zeh�rlenmeler, 
c) Her türlü doğal afet,
d)Kazalar,
e)Predatörler,
f)Alg patlaması neden�yle meydana 

gelen ölümler ve f�z�ksel kayıplar so-
nucu s�gortalının doğrudan doğruya 
uğradığı madd� zararı tem�n eder.

A.3. Tem�nat Dışında Kalan Haller
Aşağıdak� haller s�gorta tem�natının 
dışındadır:
a) S�gortanın başlangıcından önceden 
mevcut olan hastalıklar,
b) Pol�çe başlangıç tar�h�nden �t�baren 
14 günlük bekleme süres� �ç�nde ortaya 
çıkan (paraz�ter, bakter�yel, m�krob�-
yel, v�ral ve mantar� ) hastalıklar,
c) Stokların yumurta ve larva dönem� 
�le yavruların tes�se geld�kten sonrak� 
�lk 5 günlük dönem�,
d) Hatalı ve yeters�z besleme,
e) Tes�ste bulunan yem stoklarının ge-
rekt�ğ� g�b� muhafaza ed�lmemes�nden 
�ler� gelen zeh�rlenmeler,
f) S�gortalının veya yet�şt�r�c�l�k tes�-
s�nde görevl� k�ş�ler�n kasıtlı hareketle-
r� ve kusurları,
g) Tem�nat kapsamındak� r�sk�n ger-
çekleşmes�nden sonra meydana gelen 
dolaylı hasarlar,
h) Kullanım �zn� olan �laç ve k�myasal 
maddeler�n kullanım kılavuzuna aykırı 
olarak kullanılması,
ı) Kullanım �zn� olmayan �laç ve k�m-
yasal maddeler�n kullanılması,
�) Uzmanlar tarafından tavs�ye ed�len 
tedav� programına s�gortalı tarafından 
uyulmaması,
j) Den�zdek� kafeslerde yanlış ağ kulla-

nımı veya balıkların sınıflandırılma-
sının (boylama) doğru yapılmaması ne-
den�yle meydana gelecek yara ve sıy-
rıklar,
k) Yet�şt�r�c�den kaynaklanan nedenler-
le, karadak� havuzlarda suyun deb�s�-
n�n s�gortalının beyan ett�ğ� m�ktarın 
altına düşmes�,
l) Mekan�k veya elektr�kl� ek�pman, 
teçh�zat veya tes�satın zamanla aşınma, 
yıpranma veya �şlev�n� görememes� 
(bu tes�sat veya teçh�zat s�gortalı olsun, 
olmasın),
m) İşletme yönet�m�n�n, mekan�k veya 
elektr�kl� ek�pman, teçh�zat veya tes�-
satını gerekt�ğ� g�b� bakıma tab� tutma-
ması veya ağır kusuru (bu tes�sat veya 
teçh�zat s�gortalı olsun, olmasın)
n) İşletme yönet�m� kaynaklı, su sıcak-
lığında veya tuzluğunda meydana gele-
b�lecek an� değ�ş�mler,
o) Beyan ed�len stoklama yoğunluğu 
üzer�nde stoklama yapılması,
p) Kan�bal�zm,
r) Hırsızlık
s) Kafes ve ağlarda kusurlu �şç�l�k, 
malzeme �le eks�k malzeme ve �şç�l�k 
kullanımı neden�yle ürün varlığındak� 
eks�lmeler,
t) Kamu otor�tes� tarafından alınan 
kararlar sonucunda s�gortalı su ürünler� 
ve ek�pman üzer�nde yapılacak tasar-
ruflar neden�yle meydana gelen 
ölümler, �tlaflar, 
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u) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk 
hareketler� ve kötü n�yetl� hareketler ve 
bunların gerekt�rd�ğ� asker� ve �nz�batı 
hareketler�n sebep olduğu tüm ölüm ve 
�tlaflar,
v) B�yoloj�k ve/veya k�myasal k�rlen-
me, bulaşma veya zeh�rlenmeler 
neden�yle oluşacak zararlar dâh�l 
olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Müca-
dele Kanununda bel�rt�len terör eylem-
ler� ve bu eylemlerden doğan sabotaj �le 
bunları önlemek ve etk�ler�n� azaltmak 
amacıyla kamu otor�tes� tarafından 
yapılan müdahaleler sonucunda mey-
dana gelen ölümler, �tlaflar,
y) Savaş, her türlü savaş olayları, �st�la, 
yabancı düşman hareketler�, savaş �lan 
ed�lm�ş olsun olmasın çarpışma, �ç 
savaş, �ht�lal, �syan, ayaklanma ve bun-
ların gerekt�rd�ğ� �nz�bat� ve asker� 
hareketler neden�yle meydana gelen 
ölümler,
z) Herhang� b�r nükleer yakıttan veya 
nükleer yakıtın yanması sonucu, nük-
leer artıklardan veya bunlara atfed�len 
sebeplerden kaynaklanan radyasyon 
veya radyoakt�v�te bulaşmalarının ya 
da bunların gerekt�rd�ğ� asker� ve �nz�-
bat� tedb�rler�n sebep olduğu hasar ve 
kayıplar (bu bentte geçen yanma 
dey�m� kend� kend�n� �dame ett�ren 
herhang� b�r nükleer ayrışım olayını da 
kapsar).
A.4. S�gorta Pr�m�n�n Hesabı
Depo-geç�c�- pr�m, yet�şt�rme planında 
beyan ed�len aylık ortalama stok değer 
�le pr�m f�yatının çarpılmasıyla hesap-
lanır. Pol�çe b�t�m�nde; yet�şt�rme 
süres� boyunca gerçekleşm�ş olan aylık 
ortalama stok değerler� esas alınarak 
yapılan pr�m hesabına göre gerekl� 
pr�m ayarlaması yapılır. Depo ve kes�n 
pr�m�n bel�rlenmes�nde ve ödenmes�n-
de ekl� Tekn�k Şartlar, Tar�fe ve 
Tal�matlar esas alınır.
Kes�n pr�m tutarı, gerçekleşen aylık 
ürün stoku l�steler� üzer�nden hesapla-
nacak ortalama s�gorta bedel�ne s�gorta 
pr�m f�yatının uygulanması �le bulunur. 
S�gortacı veya s�gortalı, tem�nat sonun-
da hesaplanacak kes�n pr�m �le peş�nen 
tahs�l olunan depo pr�m arasındak� 
farkı �adeye hak kazanır. Yürürlükte 
bulunan b�r s�gorta sözleşmes� �ç�n 
aylık ürün stok l�steler� gönder�lmem�ş-
se s�gortacı, pr�m hesabını yet�şt�rme 
planında beyan ed�len en yüksek 

s�gorta bedel� üzer�nden yapar.
 A.5. Muaf�yet ve Müşterek S�gorta
Meydana gelen zararın, s�gorta bede-
l�n�n bell� b�r oranına veya m�ktarına 
tekabül eden kısmının tazm�n ed�lme-
mes� kararlaştırılab�l�r.
B�r�nc� fıkrada bel�rt�len muaf�yet�n 
yanı sıra, s�gorta ett�ren�n bel�rl� b�r 
müşterek s�gorta oranıyla hasara �şt�rak 
etmes� kararlaştırılab�l�r.
Bel�rlenen muaf�yet ve müşterek s�gor-
ta oranı pol�çen�n ön yüzünde bel�rt�l�r.
Hasarın b�rden fazla r�skten kaynaklan-
ması ve hang� r�sk�n ne oranda zarara 
sebeb�yet verd�ğ�n�n ayrıştırılamaması 
durumunda, tazm�natın hesabında 
hasara neden olan r�sklerden muaf�yet� 
en yüksek olanın oranı uygulanır. 
A.6. S�gorta Başvurusunun Kabulü
S�gorta ett�ren�n başvurusu, s�gorta 
ett�ren tarafından doldurulan ön b�lg� 
formu Ç�ftç� Kayıt S�stem�ne entegre 
ed�lm�ş Su Ürünler� Kayıt S�stem� ka-
yıtları �le tey�t ed�lerek, yapılacak r�sk 
�nceleme sonucuna göre kabul ed�l�r ve 
pol�çe düzenlen�r.
S�gorta ett�ren�n beyanı �le kayıt s�s-
tem� b�lg�ler�n�n farklı olması duru-
munda, pol�çe, kayıt s�stem� b�lg�le-
r�n�n güncellenmes� hal�nde tanz�m 
ed�leb�l�r. 
A.7. S�gortanın Başlangıcı ve Sonu
S�gorta, aks� kararlaştırılmadıkça 
pol�çede başlama ve sona erme tar�hler� 
olarak yazılan günlerde, pol�çen�n 
düzenlend�ğ� saatte başlar ve aynı 
saatte sona erer. 
A.8. Aşkın S�gorta
S�gorta bedel� s�gorta olunan menfaat�n 
değer�n� aşarsa s�gortanın bu değer� 

aşan kısmı geçers�zd�r. S�gorta süres� 
�ç�nde durumdan haberdar olan s�gor-
tacı bu durumu s�gortalıya �hbar eder ve 
s�gorta bedel�n� ve pr�m�n bu aşkın 
bedele a�t olan kısmını �nd�r�r ve fazla-
sını s�gortalıya �ade eder.
A.9. Eks�k S�gorta
Pol�çede bel�rt�len s�gorta bedel�, s�gor-
ta ed�len menfaat�n, hasara uğradığı 
andak� değer�nden düşük olduğu 
takd�rde, s�gortacı, aks�ne b�r sözleşme 
bulunmadıkça s�gorta bedel�n�n s�gorta 
değer�ne olan oranı neden �baret �se 
zararın o kadarından sorumludur.
B. HASAR ve TAZMİNAT
B.1. R�z�konun Gerçekleşmes� Hal�nde 
S�gortalının Yükümlülükler�
S�gortalı, r�z�konun gerçekleşmes� 
hal�nde aşağıdak� hususları yer�ne 
get�rmekle yükümlüdür:
R�z�konun gerçekleşmes�nden �t�baren 
en geç 24 saat �ç�nde Havuz merkez 
adres�ne veya pol�çede b�ld�r�len �let�-
ş�m adresler�ne;
a) Adı, soyadı ve adres�n�,
b) T.C. K�ml�k veya s�gorta pol�çe 
numarasını,
c) R�z�konun gerçekleşt�ğ� gün ve 
saat�n�,
d) Hasar neden�n�,
e) Zarar gören su ürünler�ne �l�şk�n 
b�lg�ler�, 
f) R�z�konun gerçekleşt�ğ� yer�n açık 
adres�n�, bel�rtmek suret�yle hasar 
�hbarında bulunmak zorundadır. 
S�gortalı, Havuzun �steğ� üzer�ne, 
r�z�konun gerçekleşme nedenler�n� 
ayrıntılı şek�lde bel�rlemeye, zarar 
m�ktarıyla del�ller� saptamaya yararlı 
b�lg� ve belgeler� ve ölmüş balıklardan 
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alınacak numuney� buz kabında sakla-
mak suret�yle, gec�kmeks�z�n Havuza 
veya ekspere vermek yükümlülüğün-
ded�r. 
B . 2 .  K o r u m a  Ö n l e m l e r �  v e 
Kurtarma
S�gortalı, bu s�gortayla tem�nat altına 
alınan r�z�koların gerçekleşmes� hal�n-
de, zararı önlemeye, azaltmaya ya da 
haf�fletmeye yarayacak önlemler� za-
man geç�rmeks�z�n almakla yükümlü-
dür. Bu çerçevede s�gortalı;
a) S�gortalı su ürünler�n�n hastalanması 
veya kazaya uğraması hal�nde su ürün-
ler� konusunda uzman b�r veter�ner 
hek�m, z�raat ve su ürünler� mühend�s� 
mar�fet�yle gerekl� tedb�rler� almak,
b) Tazm�nat yükümlülüğü ve m�ktarı-
nın saptanması �ç�n Havuz veya eks-
per�n s�gortalanmış su ürünler� ve 
bunlarla �lg�l� belgeler üzer�nde yapa-
cakları araştırma ve �ncelemelere �z�n 
vermek, yükümlülüğünded�r.
S�gortalı, bulaşıcı b�r hastalık baş gös-
terd�ğ�nde;
a) Hasta ve sağlam su ürünler�n� ayır-
mak,
b) Hastalığı Havuz’a ve Tarım �l/�lçe 
müdürlükler�ne B�ld�rmek, 
c) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu gereğ�nce �lg�l�ler 
tarafından öngörülen tedb�rler� almak,
d) S�gortalı su ürünler�ne gereken ba-
kım, beslenme ve koruma şartlarını 
sağlamak,
e) Havuz’un yaptıracağı kontroller 
sonucunda önereceğ� tedb�rler� almak,
�le yükümlüdür. 

B.3. R�z�konun Gerçekleşmes� 
Hal�nde Havuzun ve S�gortacının 
Hakları 
Havuz, görevlend�receğ� elemanlar 
veya eksperler aracılığıyla s�gorta ed�-
len su ürünler�n�n sağlık durumunu, 
n�tel�kler�n�, bakım ve beslenme koşul-
larını kontrol ett�rme yetk�s�ne sah�pt�r.
Ayrıca;
a) Havuz, kafes ve tankların bakımsız-
lığı,
b) Tes�ste yet�şt�r�len türler �ç�n olması 
gereken su kal�te kr�terler�ne uyulma-
ması,
c) H�jyen ve b�o-güvenl�k tedb�rler�n�n 
alınmaması, 
d) Bakım ve beslenme noksanlığı,
e) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Kanunu gereğ�nce �lg�l�ler 
tarafından öngörülen tedb�rler�n 
alınmaması g�b� s�gortalının kusurları 
tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde Havuz, tesp�t 
tar�h�nden �t�baren 8 gün �ç�nde 
sözleşmey� feshedeb�l�r.
B.4. Hasarın Tesp�t�
S�gorta ed�lm�ş su ürünler�nde mey-
dana gelen hasarın neden�, n�tel�ğ� ve 
m�ktarı Havuz veya eksperler�n bel�r-
lemeler�ne göre taraflar arasında muta-
bık kalınmak suret�yle tesp�t ed�l�r. 
B.5. Tazm�nat Hesabı
Tazm�nat hesabında, aşkın s�gorta ve 
eks�k s�gorta uygulamaları saklı kal-
mak kaydıyla, pol�çede yazılı olan 
b�r�m f�yatlar esas alınır. Pol�çe muaf�-
yetl� �se, muaf�yet� geçmeyen hasarlar 
ödenmez. 
Tazm�nat hesabında hasar m�ktarının 

pol�çede bel�rt�len muaf�yet� aşan kısmı 
esas alınır.
S�gorta bedel� üzer�nden hesaplanan 
muaf�yet �nd�r�ld�kten sonra kalan zarar 
m�ktarı üzer�nden müşterek s�gorta tu-
tarı hesaplanarak tazm�nat tutarından 
�nd�r�l�r.
Ödenecek tazm�nat tutarı, eksper rapo-
runda bel�rt�len veya rapor �çer�ğ�ne 
atfen varsa bel�rlenen kusur oranı 
düşüldükten sonra öden�r. 
B.6. Tazm�natın Ödenmes�
Kes�nleşm�ş olan tazm�nat m�ktarı en 
geç 30 gün �çer�s�nde s�gortalıya 
öden�r.
B.7. Tazm�nat M�ktarının Eks�lmes� 
veya Tazm�nat Hakkının Düşmes�
R�z�konun gerçekleşmes� durumunda 
s�gorta ett�ren/s�gortalının yükümlü-
lükler�n� yer�ne get�rmemes� sonucu 
zarar m�ktarında b�r artış olursa, bu 
suretle artan kısım ödenecek tazm�nat-
tan �nd�r�l�r.
S�gorta ett�ren/s�gortalı, r�z�konun ger-
çekleşmes�ne kasten sebeb�yet ver�r 
veya zarar m�ktarını kasten artırıcı 
eylemlerde bulunursa, sözleşmeden 
doğan hakları düşer.
Aylık ürün stok l�steler� Tekn�k Şartlar, 
Tar�fe ve Tal�matlarda bel�rt�len şek�lde 
ve pol�çede yazılı tar�hlerde gönder�l-
med�ğ� takd�rde, Havuz, pol�çey� �ptal 
etme veya hasar durumunda tazm�natı 
ödememe hakkını saklı tutar.
B.8. Hasar ve Tazm�natın Sonuçları
Havuz, yaptığı tazm�nat ödemes� 
tutarınca hukuken s�gortalı yer�ne 
geçer ve s�gortalının zarardan dolayı
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üçüncü şahıslara karşı ortaya çıkan ya-
sal hakları tazm�n ett�ğ� bedel n�spet�nde 
Havuza �nt�kal eder. S�gortalı, Havuzun 
açab�leceğ� davalar �ç�n yararlı ve elde 
ed�lmes� mümkün belge ve b�lg�ler� ver-
meye zorunludur. S�gorta tem�natı, tam 
hasar hal�nde sona erer.
C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
C.1. S�gorta Pr�m�n�n Ödenmes�, S�-
gortacının Sorumluluğunun Başlama-
sı ve S�gortalının Temerrüdü
S�gorta pr�m�n�n tamamının veya pr�m�n 
taks�tle ödenmes� kararlaştırılmışsa peş�-
natın sözleşme yapılır yapılmaz pol�çe-
n�n tesl�m� karşılığında ödenmes� ge-
rek�r. Aks� kararlaştırılmadıkça, pr�m 
veya peş�nat ödenmed�ğ� takd�rde, pol�çe 
tesl�m ed�lm�ş olsa dah� s�gortacının 
sorumluluğu başlamaz ve bu husus pol�-
çen�n ön yüzüne yazılır.
S�gorta ett�ren, pr�m yükümlülüğünün 
tamamını veya pr�m�n taks�tle ödenmes� 
kararlaştırıldığı takd�rde peş�natını, 
s�gorta pol�çes�n�n tesl�m ed�ld�ğ� günün 
b�t�m�ne kadar ödemed�ğ� takd�rde 
temerrüde düşer.
Pr�m�n taks�tle ödenmes� kararlaştırıl-
dığı takd�rde, taks�tler�n kes�n ödeme 
zamanı, m�ktarı ve vades�nde ödenme-
mes�n�n sonuçları pol�çe üzer�ne yazılır. 
S�gorta ett�ren, kes�n vadeler� pol�çe üze-
r�nde bel�rt�len ya da yazılı olarak ken-
d�s�ne b�ld�r�lm�ş olan pr�m taks�tler�n�n 
herhang� b�r�n� vade günü b�t�m�ne kadar 
ödemed�ğ� takd�rde temerrüde düşer.
Pr�m ödeme borcunda temerrüde düşül-
mes� hal�nde, Borçlar Kanunu hükümler� 
uygulanır.
Pol�çen�n ön yüzüne yazılması kaydıyla, 
r�z�konun gerçekleşmes�yle henüz vade-
s� gelmem�ş pr�m taks�tler�n�n ödenecek 
tazm�nat m�ktarını aşmayan kısmı, 
muaccel hale gel�r.
Bu madde uyarınca s�gorta sözleşmes�-
n�n feshed�lm�ş sayıldığı hallerde, 
Havuzun sorumluluğunun devam ett�ğ� 
süreye tekabül eden pr�m gün esası 
üzer�nden hesaplanarak fazlası s�gorta 
ett�rene �ade ed�l�r.
C.2.S�gorta Ett�ren�n Sözleşme Ya-
pıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü 
S�gortacı, bu s�gortayı s�gorta ett�ren�n 
ön b�lg� formunda ve ekler�nde yazılı 
beyanı �le s�gortalının Ç�ftç� Kayıt 
S�stem�ne entegre ed�lm�ş su ürünler� 
kayıt b�lg�ler�ne dayanarak yapar.
S�gorta ett�ren�n beyanının gerçeğe 
aykırı veya eks�k olduğunun tesp�t ed�l-
mes� hal�nde, sözleşmen�n yapılmama-

sını veya daha ağır şartlarla yapılmasını 
gerekt�recek durumlarda; s�gortacı 
durumu öğrend�ğ� tar�hten �t�baren 30 
gün �ç�nde sözleşmeden cayab�l�r veya 
sözleşmey� yürürlükte tutarak aynı süre 
�ç�nde pr�m farkını talep edeb�l�r.
S�gorta ett�ren, talep ed�len pr�m farkını 
kabul etmed�ğ�n� sek�z gün �ç�nde b�l-
d�rd�ğ� takd�rde sözleşme feshed�lm�ş 
olur.
Caymanın veya fesh�n hüküm �fade ett�ğ� 
tar�he kadar geçen süren�n pr�m�, gün 
esası üzer�nden hesaplanır ve fazlası �ade 
ed�l�r.
S�gorta ett�ren�n kasıtlı olarak gerçeğe 
aykırı veya eks�k beyanda bulunduğu 
anlaşılırsa, s�gortacı, r�z�ko gerçekleş-
m�ş olsa b�le sözleşmeden cayab�l�r ve 
pr�me hak kazanır.
S�gorta ett�ren�n kastı bulunmadığı 
durumlarda, r�z�konun, s�gortacı duru-
mu öğrenmeden önce veya cayma ya da 
fesh�n hüküm �fade etmes� �ç�n geçecek 
sürede gerçekleşmes� hal�nde s�gortacı, 
tazm�natı, tahakkuk ett�r�len pr�m �le ta-
hakkuk ett�r�lmes� gereken pr�m arasın-
dak� orana göre öder. 
Süres�nde kullanılmayan cayma veya 
pr�m farkını talep etme hakkı düşer.
C.3. S�gorta Ett�ren�n/S�gortalının 
S�gorta Süres� İç�nde İhbar Yüküm-
lülüğü ve Sonuçları
S�gorta sözleşmes�n�n düzenlenmes�n-
den sonra pol�çe üzer�nde veya Ç�ftç� 
Kayıt S�stem�nde yer alan b�lg�lerde 
herhang� b�r değ�ş�kl�k olduğu takd�rde, 
s�gorta ett�ren/s�gortalı sek�z gün �ç�nde 
durumu Havuza b�ld�rmekle yüküm-
lüdür.
Değ�ş�kl�k, s�gortacının sözleşmey� yap-
mamasını veya daha ağır şartlarla yap-
masını gerekt�ren hallerden �se;
a) S�gortacı değ�ş�kl�ğ� öğrend�ğ� tar�hten 
�t�baren sek�z gün �ç�nde sözleşmey� fes-
hedeb�l�r veya pr�m farkını talep etmek 
suret�yle sözleşmey� yürürlükte tutab�l�r.
b) S�gorta ett�ren, talep ed�len pr�m far-
kını kabul etmed�ğ�n� sek�z gün �ç�nde 
b�ld�rd�ğ� takd�rde sözleşme müteak�p 
sek�z gün �çer�s�nde feshed�leb�l�r. 
Fesh�n hüküm �fade ett�ğ� tar�he kadar 
geçen süren�n pr�m�, gün esası üze-
r�nden hesaplanır ve fazlası �ade ed�l�r.
Süres�nde kullanılmayan fes�h veya pr�m 
farkını talep etme hakkı düşer.
Değ�ş�kl�k, r�z�koyu haf�flet�c� n�tel�kte 
ve daha az pr�m uygulamasını gerekt�r�r 
hallerden �se, s�gortacı, bu değ�ş�kl�ğ�n 
yapıldığı tar�hten sözleşmen�n sona 

ermes�ne kadar geçecek süre �ç�n gün 
esasına göre hesap ed�lecek pr�m farkını 
s�gorta ett�rene �ade eder.
S�gortacının, sözleşmey� yapmamasını 
veya daha ağır şartlarla yapmasını 
gerekt�ren değ�ş�kl�k haller�nde:
a) S�gortacı durumu öğrenmeden önce,
b) S�gortacının fes�h �hbarında buluna-
b�leceğ� süre �ç�nde,
c) Fes�h �hbarının hüküm �fade etmes� 
�ç�n geçecek süre �ç�nde r�z�ko ger-
çekleş�rse, tazm�nat tahakkuk ett�r�len 
pr�m �le tahakkuk ett�r�lmes� gereken 
pr�m arasındak� orana göre öden�r.
C.4. B�rden Çok S�gorta 
S�gortalanmış su ürünler� üzer�ne s�gor-
talı başka s�gortacılar �le aynı r�z�kolara 
karşı s�gorta sözleşmes� yapamaz.
C.5. Menfaat Sah�b�n�n Değ�şmes�
Sözleşme süres� �ç�nde, mal�k�n herhang� 
b�r suretle değ�şmes� ve bu değ�ş�kl�ğ�n 
Ç�ftç� Kayıt S�stem� kayıtları �le belge-
lenmes� hal�nde s�gortanın hükmü devam 
eder ve s�gorta ett�ren�n/s�gortalının söz-
leşmeden, doğan hak ve yükümlülükler�, 
değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren yen� 
sah�b�ne geçer.
C.6. Tebl�gatlar
S�gortalının, s�gortacının ve Havuzun 
tebl�gatlarında, Tebl�gat Kanunu hüküm-
ler� uygulanır. 
C.7. Sırların Saklı Tutulması 
S�gortacı ve Havuz adına hareket eden-
ler, bu sözleşmen�n yapılması dolayı-
sıyla, s�gorta ett�rene/s�gortalıya a�t 
öğreneceğ� t�car� ve meslek� sırların saklı 
tutulmamasından doğacak zararlardan 
mütesels�len sorumludur.
C.8. Yetk�l� Mahkeme
Bu s�gorta sözleşmes�nden doğan 
anlaşmazlıklar neden�yle Havuz veya 
s�gortacı aleyh�ne açılacak davalarda 
yetk�l� mahkeme, Havuzun, s�gortacı-
nın merkez�n�n veya s�gorta sözleşme-
s�ne aracılık yapan acenten�n �kamet-
gâhının veya r�z�konun gerçekleşt�ğ� 
yerde; s�gortacı veya Havuz veya 
yetk�l� kıldığı k�mseler tarafından 
açılacak davalarda �se, davalının �ka-
metgâhının bulunduğu yerde t�caret 
davalarına bakmakla görevl� mahke-
med�r.
C.9. Zamanaşımı
S�gorta sözleşmes�nden doğan bütün 
talepler �k� yılda zaman aşımına uğrar.
C.10. Yürürlük
Bu genel şartlar 01/07/2007 tar�h�nde 
yürürlüğe g�rer.

DEVLET DESTEKLİ SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
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Fransa Bordeaux Araştırma Enst�tüsünde, 12 yıl önce 
100 gr yakalanan nesl� 1. derece tükenme tehl�kes�nde olan 
ve dünyada çok az kalan Ac�penser stur�o türü balıklardan 
�lk defa F1 dölü elde ed�lm�şt�r. Haner Dünya Mers�n 
Koruma Örgütü tarafından duyuruldu

 (Http://www.wscs.�nfo/�ndex_serv�ces.html).

Aynı ortamda 1995 te yakalanan erkek balıklarla 
döllenen yumurtalardan b�nlerce yavru elde 

ed�l m�şt�r.

Geçm�şte Karaden�zde de yaşayan ve Kolan balığı olarak 
adlandırılan bu balıklar artık sularımızda yaşamıyor. 

Koru ma altında olan ve sayısal olara
k ç o k  a z olan bu balıkların yapay üret�lm�ş olması 

sev�nd�r�c� b�r haberd�r. Bu projede çalışanları kutluyor 
v e darısı b�zler�n başına d�yoruz.

B�l�nd�ğ� g�b�, İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, 
S�nop Su Ürünler� Fakültes� ve Tarım ve Köy�şler� Bakanlığı 
Trabzon Su Ürünler� Araştırma Enst�tüsü de uzun yıllardır 
b�z�m sularımızda olan türler�n üret�lmes� üzer�ne 
çalışmalarına devam etmekted�r. Mers�n balığı üret�lmes� 
konusunda geç kalan ülkem�zde henüz F1 dölü elde 
ed�lemem�şt�r ama çalışmalar zaman ve sabır �steyen 
özver�l� çalışmalardır. Mers�n balığı üret�m çalışmaları 
hakkında detaylı b�lg� almak �steyenler İstanbul Ün�vers�tes� 
Su Ürünler� Fakültes� Yet�şt�r�c�l�k Bölümüne baş vurab�l�r.

MERSİN BALIĞINDAN F1 HİBRİT YAVRU ELDE EDİLDİ

anaç balık 

Sperm eldes� 21/6/07 Photo Nathal�e Verschraegen

Ac�pencer Stur�o larvası 27/6/07 Photo Nathal�e Verschraegen

Larvaların çıkışı 29/6/07

Photo Ph�l�ppe Jatteau

LOS ANGELES- Çevrec�ler, toks�k as�t üreten okyanus 
algler�n�n aşırı çoğalması neden�yle yüzlerce kuşun, fokun ve 
yunusun hastalandığını yada öldüğünü bel�rtt�ler. Kuşlar ve 
b�r çok hayvan San D�ego'dan San Franc�sco Körfez�'ne kadar 
sah�l boyunca kıyıya vurdular. 40 kuş San Pedro'da bulunan  
Uluslararası Kuşları Kurtarma Merkez�'ne (Internat�onal B�rd 
Rescue Center) beyn� etk�leyen ve felce neden olan domo�k 
as�t zeh�rlenmes� bel�rt�s�yle get�r�ld�ler. Merkez�n yönet�c�s� 
Jay Holcomb öncek� mevs�mlerde, merkeze haftada en fazla 
yed� kuş get�r�ld�ğ�n�, bu zamana kadar petrol kazaları dışında 
bu kadar çok sayıda türün etk�lend�ğ�n� görmed�ğ�n� anlattı. 
Laguna Sah�l�'ndek� Pac�f�c Mar�ne Mammal Center'dın 
yönet�c�s� M�chele Hunter da 14 den�z aslanı domo�k as�t 
zeh�rlenmes� neden�yle tedav� ed�ld�ğ�n� ancak, 7 tanes�n�n 
öldüğünü söyled�. Sağlık Bakanlığı sport�f amaçlı yakalanan 
kabukluların, hams�ler�n, sardalyaların ve hem t�car� hemde 
sport�f amaçlı yakalanan ıstakoz ve yengeçler�n yenmes�ne 
karşı halkı uyardılar. Nat�onal Mar�ne F�sher�es serv�s�nden 
Joe Cordaro, domo�k as�t salgınının 2002 ve 2003 yıllarında 
b�nlerce den�z aslanını, 50 tane yunusu hasta ett�ğ�n� yada 
öldürdüğünü söyled�.
B�l�nd�ğ� üzere, Domo�k as�t m�kroalgler tarafından üret�l�r. 
Kuşlar ve den�z memel�ler�, alglerle beslenen balıkları ve 
kabuklu den�z ürünler�n� y�yerek as�d� bünyeler�ne alırlar. 
İnsanlar aşırı alg çoğalmasının olduğu yerlerde yüzerek zarar 
görmezler fakat, as�t bulaşmış balık ve kabukluların tüket�m� 
kusma, felç ve hatta ölüme neden olab�l�r.

Çev�r�   : Lat�fe Köker
Kaynak: 

DENİZ YAŞAMINI VE KUŞLARI
ÖLDÜREN ALGLER:
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P�nna nob�l�s maks�mum 120 cm boya er�şeb�len (ortalama 
40 cm) Akden�z'�n en büyük molluska türüdür.Türk�ye'de 
“P�nna” olarak b�l�nen canlılın lat�nce adı P�nna nob�l�s't�r.
Sınıflandırma ve dağılımı
K�ngdom: An�mal�a
Subk�ngdom: B�later�a
Branch: Protostom�a
Phylum: Mollusca
Class: B�valv�a
Order: Pter�o�da 
Superfam�ly: P�nnacea 
Fam�ly: P�nn�dae 
Genus: P�nna L�nnaeus, 1758 

P�nna nob�l�s Akden�z �ç�n endem�k b�r türdür (Şek�l 1).

P�nna �le �lg�l� genel b�lg�ler…
Dış kabuk reng� kahvereng� kırmızı, �ç kısımlarının reng� 
gr�d�r.
Yaşadıkları ortama b�sus �pl�kler� �le tutunurlar.
Tehl�ke anında kabuklarını hızlıca kapatırlar.
İç kısmındak� büyük kasları değerl�d�r.
P�nna üzer�nde yengeç, kar�des, alg g�b� b�rçok canlıya ev 
sah�pl�ğ� yapar (Şek�l 2).

Yaş Tay�n�
P�nanın yaş tay�n� kabuğunun �ç kısımındak� halkalara 
bakılarak yapılır (Şek�l 3).

Şek�l 2. P�nna'nın kabuğunun üzer�nde yaşayan canlılar ve bunlara a�t res�mler.

Şek�l 3. P�nna kabuğunda yaş halkaları

TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 
AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KABUKLUSU PINNA NOBILIS

Murat Can SUNAR
İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� Öğrenc�s�

Ema�l:mmccss@gma�l.com

Şek�l 1. P�nna'nın Akden�z de dağılımı

Ponton�a p�nnophylax 

Male  Female

 



P�nnanın yaşam alanları
P�nna nob�l�s kumlu, çamurlu 0.5-60 m der�nl�klerde 
genell�kle yumuşak zem�nl� yerlerde büyüyen daha çok 
Pos�don�a ocean�ca, Cymodoca nodosa ve Zostera mar�na 
çayırları arasında bulunan maks�mum 20 yıl yaşayab�len 
canlılardır(Şek�l4).
Beslenme davranışları
P�nna'lar m�kroskop�k canlılar, planktonlar ve organ�k 
atıklarla kabuklarını açıp kapatarak beslen�rler. B�r günde 
2000 l�tre suyu süzeb�l�rler.
Koruma altındalar
Barselona sözleşmes�n�n alt protokoller�nden olan ''proto-
col concern�ng spec�ally protected areas and b�olog�cal 
d�vers�ty �n the Med�terranean'' Annex II'ye göre nesl� 
tehl�ke altında olan b�r türdür. Ayrıca 92/43/EEC Avru-pa 
Konsey� doğal hab�tatları ve vahş� fauna ve florayı koruma 
tal�matlarına göre, P. nob�l�s sıkı koruma altındadırlar 
( Annex IV ) ve P�nna nob�l�s'�n bütün canlı b�reyler�n�n her 
türlü avcılığı ve öldürme eylemler� yasaklanmıştır. Türk�-
ye'de de 1380 sayılı kanuna göre amatör sport�f ve t�car� 
amaçlı her türlü avcılığı yasaklanmıştır.
Günümüzde den�z çayırlarının tahr�p olması, trol ve gem� 
çapalama �şlemler� sırasında zarar görmeler� ve dekorat�f 
süs eşyası yapımında kullanılmalarından dolayı yok olma 
tehl�kes�nde olan canlılardır. B�sus �pl�kler�nde çeş�tl� 
eşyalar yapılan P�nna nob�l�s esk� çağlardan ber� avcılığı 
yapılan b�r türdür. 200-300 g b�sus �pl�ğ� elde ed�leb�lmes� 
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Şek�l 4. P�nnanın yaşam alanları
Kravat Eld�ven

Şek�l 5. B�sus �pl�kler�nden yapılan bazı esk� eşyalar (Naturh�stor�schen Muesum Basel-İsv�çre).

El �ş�

Şek�l 6. P�nna avcılığı

�ç�n 1000 adet P�nna öldürülmekted�r (Şek�l 5).

Avcılık
Dalma tekn�kler�n�n gel�şmes� neden�yle avcılığı çok 
kolaylaşan P�nnalar esk� çağlarda teknelerden tuzaklar �le 
avlanmaktaydı (Şek�l 6).
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TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA NESLİ TÜKENMEKTE OLAN AKDENİZ'İN EN BÜYÜK KABUKLUSU PINNA NOBILIS
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Derneğ�m�zce düzenlenen ve 150 meslektaşımızın ve 
üret�c�m�z�n katıldığı, Çevre Bakanlığı'nca çıkartılan tebl�ğe 
karşı olduğumuzu, bu sektörün yok olmaması gerekt�ğ�n� 
kamuoyuna duyurmak amacıyla 2 Mart 2007 Cuma günü b�r 
basın toplantısı düzenlenm�şt�r.
Ne yazık k� basın toplantımıza, tüm gazete ve telev�zyon 
kanallarına b�ld�r�lmes�ne ve ayrıca haber ajanslarına 
davet�ye gönder�lmes�ne rağmen, İstanbul Ün�vers�tes� 
Haber Ajansı ve Gazetec�ler�'n�n dışında katılan olmamıştır. 
Yaptıkları bu davranış �le basınımızın özgür olmadığı, 
taraflı olduğu üzülerek görülmüştür.
Basın b�ld�r�s� okunmadan önce Dernek Başkan'ımız Sayın 
Doç. Dr Mer�ç ALBAY tarafından "Ülkem�zdek� ve Avrupa 
ülkeler�ndek� den�zsel su ürünler� üret�m�" �le �lg�l� b�r 
sunum yapılmıştır. Den�zde su ürünler� üret�m�m�z�n geld�ğ� 
nokta değerlend�r�lm�şt�r. Başkanımızın sunumun ardından 
Dernek Yönet�m Kurulu Üyes� Sayın Doç. Dr Devr�m 
MEMİŞ tarafından basın b�ld�r�s� okunmuş ve ardından b�r 
panel düzenlenm�şt�r. 
Panelde İstanbul Z�raat Odası Başkanı Ahmet ATALIK, 
Ada Su Ürünler�nden Su Ürünler� Mühend�s� Tamer 
ATILGAN, SUFED Başkanı Murat DAĞ ve Pr�zma Su 
Ürünler�nden Z�raat Mühend�s� Abdurrahman DEDA b�rer 
konuşma yapmışlardır.
Panelde özetlersek;
· Z�raat Odası Başkanı Ahmet ATALIK, su ürünler� 
sektöründe çalışan �nsanların meslekler�ne sah�p 
çıkmadıklarından, her sektörün kend�s�ne sah�p çıkmak 
zorunda olduğundan ve Z�raat Mühend�sler� Odası'na üye 
olan mühend�sler�n sayısının yalnızca 301 olduğundan 
bahsett�. 

· SUFED Başkanı Murat DAĞ, Tarım Bakanlığının 
sektöre sah�p çıkmadığından bahsett�.
· Pr�zma Su Ürünler�nden Abdurrahman DEDA, 
Bakanlığın çıkarmış olduğu tebl�ğ�n emlak tüccarlarının 
çıkarları �ç�n çıkartıldığından ve eğer sektör kapatılırsa 
yaklaşık 3000 k�ş� �şs�z kalacağından bahsett�. 
· Ada Su Ürünler�nden Tamer ATILGAN, çıkarılan 
bu tebl�ğ�n çevre sorunlarına çözüm �ç�n değ�l s�yas� yapıya 
h�zmet �ç�n çıkartıldığından bahsett�.  
Paneldek� konuşmalardan sonra soru-cevap bölümüne 
geç�lm�ş ve yönelt�len sorulara cevap ver�lm�ş ve yapılan 
öner�ler d�kkate alınmıştır. 
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SOYU TÜKENEN BALIK BULUNDU

80 m�lyon yıl önce soyunun tükend�ğ� sanılan 'coelacanth' 
türü balık, Güney Afr�ka'da Zanz�bar adası açıklarında 
görüldü.
Zanz�bar Den�zc�l�k Enst�tütüsü'nden araştırmacı Nar�man 
J�daw�, balığın, adanın kuzey ucunda balıkçılar tarafından 
bulunduğunu söyled�.
"Balıkçılar b�ze gar�p b�r balık yakaladıklarını haber 
verd�ler. B�z de hemen oraya g�derek balığı �nceled�k ve b�r 
coelacanth olduğunu anladık" d�yen J�daw�, balığın 1.34 
metre boyunda ve 27 k�logram ağırlığında olduğunu 
b�ld�rd�. 

Coelacanth adlı balık türünün kökler�, 360 m�lyon yıl 
önces�ne dayanıyor. 80 m�lyon yıl önce soyunun tükend�ğ� 
sanılan balıklara 1938 yılında Güney Afr�ka sularında 
rastlandıysa da, o günden bu zamana başka b�r �ze 
rastlanmamıştı. 
Kaynak: http://www.ntv.com.tr/news/415204.asp

BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNE EKO-ETİKET
 UYGULAMASI GELİYOR

AB Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında canlı su 
kaynaklarının, sürdürülebilir ekonomik,  sosyal ve çevre 
dostu yöntemlerle kullanılmasını hedefliyor. Bu amaçla 
gündeme getirilen yöntemlerden biri de balıkçılık 
sektörü için gönüllülük esasına dayalı ortak “bir eko-
etiketleme sistemi” oluşturulması. Halihazırda AB'de, 
sanayi ve orman ürünleri sektörlerinde yaklaşık 20 kadar 
endüstriyel ürün grubunu kapsayan bir Eko-Etiket 
Tüzüğü bulunuyor. Ancak gıda ürünleri, içecekler ve 
ilaçlar Tüzük kapsamında yer almıyor. Avrupa 
Komisyonu 2005 yılında hazırladığı bir Tebliğ ile, bu 
sistemin balıkçılık sektöründe de kullanılması için üye 
ülkeler düzeyinde derinlemesine bir tartışma ve istişare 
süreci başlattı. 

Eko-etiketleme sisteminde ürünlerin üzerinde, 
tüketicinin o ürünün belli çevresel standartlara göre 
üretildiğini anlamalarını sağlayacak bir logo ya da işaret 
bulunuyor. Firmaların ve süpermarket zincirlerinin 
çevreye duyarlı yöntemlerle üretilmiş ve paketlenmiş 
gıda ürünlerine artan ilgisi sonucu, balıkçılık sektöründe 
bazı münferit eko-etiketleme sistemleri kullanılmaya 
başlandı. Bunlardan en çok tanınanları “Yunus dostu” ve 
“Deniz İdaresi Konseyi” etiketleri.

“Yunus dostu” etiketli ton balığı, ton balıklarının 
yunuslara zarar vermeyen avlanma yöntemleri ile 
yakalandıkları anlamına geliyor. Teknik bir düzenleme 
olarak ortaya çıkan “yunus dostu” etiketi, pazarın 
yapısını değiştirerek zaman içinde birçok üye ülkede bu 
etiketin zorunlu olmasına yol açtı. Deniz İdaresi Konseyi 
(MSC) eko-etiketi ise,  ürünlerin ciddi bir çevresel sorun 
olan aşırı avlanma sonucu üretilmediğini gösteriyor. 
Sektörde, halihazırda 22 türün MSC sertifikası 
bulunuyor.

AB, eko-etiketleme gibi piyasa teşviklerinin 
üreticileri daha bilinçli avlanma faaliyetlerine 
yönelteceği düşüncesiyle, gönüllü eko-etiketleme 
sistemini destekliyor. Ancak, farklı eko-etiket 
uygulamalarının karışıklık yaratmaması için, balıkçılık 
ürünlerine yönelik ortak bir eko-etiketleme sistemi 
uygulanmasını öngörüyor. Böylelikle, kaynakların 
korunması; çevre dostu avlanma, üretim, işleme ve 
ambalajlama yöntemleri kullanan işletmelerin 
desteklenmesi, tüketicinin bilinçlendirilmesi, farklı eko-
etiket uygulamalarının tüketiciyi yanlış yönlendire-
bilecek şekillerde ve işletmelerce reklam aracı olarak 
kullanılması önlenerek, piyasada eşit rekabet koşulları 
yaratılması ve KOBİ'ler açısından yüksek maliyet 
yaratmayacak bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni 
(Sayı 6)
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Özet 
 Türk�ye su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde, 2004 yılında 

94.010 ton �le Dünya’da 26. Sırada, Avrupa B�rl�ğ�  �çer�-
s�nde 6. Sırada yer almıştır. Balık unu ve balık yağı, su 
ürünler� yemler�nde kullanılan başlıca hammad-
delerdend�r. Türk�ye'de, toplam balık unu yağı fabr�kası 9 
adet olup, bunlar 18.000 ton balık unu ve 10.800 ton balık 
yağı üretm�şlerd�r. Dünya çapında yaklaşık 400 balık unu 
fabr�kası olup, bunların ortalama üret�m� kabaca 6,3 m�lyon 
ton'dur. Türk�ye'n�n 2006 ve 2010 yılı �ç�n balık unu 
gereks�n�m� 41.042 ton, 40.122 ton ve balık yağı 
gereks�n�m� 16.282 ton, 19.791 ton tahm�n ed�lm�şt�r. Bu 
rakamlar, yet�şt�r�c�l�kte kullanılacak olan balık unu 
taleb�n�n karşılanmasındak� olası sıkıntının fabr�kaları yen� 
hammadde kaynakları arayışına yönelteceğ�n� göstermek-
ted�r
Anahtar Kel�meler: Türk�ye, yet�şt�r�c�l�k, balık unu, 
balık yağı, tahm�nler

USE FISH MEAL VE FISH OIL IN AQUACULTURE OF 
TURKEY OVERVIEW

Abstract
Turkey aquaculture was 26th �n world and 6th �n the 

aquaculture countr�es of the European Un�on �n 2004 w�th a 
product�on of 94.010 tonnes. F�sh meal and f�sh o�l are 
pr�mar�ly raw mater�als wh�ch used �n aquafeed. Nearly, 
400 devoted f�shmeal fabr�cs world-w�de manufacture and 
common of about 6.3 m�ll�on tonnes of f�shmeal. Turkey 
has 6 f�sh meal-o�l act�vely work�ng fabr�c. Turkey f�sh 
meal-o�l plants produced 18.000 tonnes f�sh meal, 10,8 
tonnes f�sh o�l. Turkey f�sh meal product�on project�ons 
show 41.042 tonnes, 40.122 tonnes for 2006, 2010 
respect�vely. Manufactures of f�sh o�l foresee for Turkey 
16.282 tonnes, 19.791 tonnes for 2006, 2010. Th�s pred�cts 
show that new raw mater�als should be �nvest�gated by f�sh 
meal-o�l fabr�cs for probably Turkey's f�sh meal shortage.

Key Words: Turkey, aquaculture, f�sh meal, f�sh o�l, 
project�ons 

Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Balık Unu ve Yağı 
Kullanımına Bir Bakış

Balık unu uzun zamandan ber� hayvan yemler�nde 
kullanılmakta olup, geçen 50 yıl �ç�nde küresel baz da daha 
öneml� b�r ürün hal�ne gelm�şt�r. Balıklar ve kabuklular, 

Özell�kle de karn�vor olanlar, karasal hayvanlara göre, 
rasyonlarında daha yüksek prote�ne �ht�yaç duyarlar. Balık 
unu ve balık yağı, su ürünler� yemler�nde en fazla kullanılan 
hammaddelerdend�r (Hardy ve Tacon, 2002). Balık unu 
yüksek prote�n, dengel� b�r am�noas�t prof�l�, yüksek 
s�nd�r�leb�rl�k ve lezzet, esans�yel omega 3 yağ as�tler�yle 
eşs�z b�r hammadded�r (Thompson ve ark, 2006). Y�ne 
balık yağı da, benzer olarak yemlerde temel l�p�d ve 
esans�yel yağ as�tler� kaynağı olduğundan büyük değere 
sah�pt�r. Balık ve kabuklu yet�şt�r�c�l�ğ�ndek� hızlı 
büyümen�n b�r sonucu olarak balık unu f�yatları 30 yıldır 
artmaktadır. Gelecekte de, artan büyümeyle beraber taleb�n 
artacağı olası görünmekted�r (Hardy ve Tacon, 2002). Bu 
�k� elzem madden�n hem mal�yetler� yüksek hem de zaman 
zaman kıtlığı yaşanmaktadır. Şu ana kadar b�reb�r 
alternat�fler�n�n bulunmasında sorunlar yaşanmaktadır. 
Balık unu, dünya çapında yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 300'den 
fazla balık türü ve yaklaşık 30 kar�des türünün beslen-
mes�nde kullanılmaktadır (Hertrampf ve P�edad-Pascual, 
2000). Ç�pura, levrek, sarıkuyruk g�b� karn�vor den�z 
balıkları yemler�nde % 50-55 g�b� yüksek balık unu kullanı-
lırken; sazan, t�lap�a g�b� omn�vor türler ve kar�desler 
yemler�nde % 25'den daha az balık unu kullanılmaktadır. 

Balık Unu ve Yağı Kullanımının Dünya ve Türk�ye'de 
Tar�hçes� 

Kurutulmuş balıklar b�nlerce yıldır hayvan besleme-
de ve gübrelemede kullanılmaktadır. Tar�h� kayıtlar 
Norveç'te balık yağının M.S 800 yıllarda üret�ld�ğ�n� 
göstermekted�r. Balık yağı b�r y�yecek katkısı, lamba ve 
mum üret�m� �ç�n kullanılmıştır. Marco Polo 14. yüzyılda 
uzak doğu keş�fler�nde güneşte kurutulmuş balıkların, 
hayvanları beslemede �lave yem olarak kullanıldığını b�l-
d�rm�şt�r. 1800 yıllarının başlarında, Amer�ka'da öncel�kl� 
olarak balık yağı üret�m� �ç�n yakalanmaktaydı. P�sm�ş 
balıklar ağır kayalar kullanarak pres ed�l�r, ger�ye kalanlar 
gübreleme �ç�n kullanılırdı.1850 yılında, gel�şt�r�len 
mekan�k v�dalı presler yardımıyla p�şm�ş balıktan yağ 
çıkartılmaya başlandı. Bunu 10-20 yıl sonra h�drol�k presler 
tak�p ett�. Balık yağı, öneml� endüstr�yel b�r ürün olmakla 
b�rl�kte; boya, yağ, sabun, mürekkep sanay�nde kullanıldı. 
Daha sonrak�  yı l larda hayvanlar  ve �nsanların 
beslenmeler�nde esans�yel nutr�entler�n araştırılmasına 
başlandı. Yem formülasyonlarında v�tam�n, m�neral ve 
bel�rl� am�noas�tler�n olması öne sürüldü. Bunu bel�rlemek 
� ç � n  A m e r � k a ' d a  1 .  d ü n y a  s a v a ş ı  e s n a s ı n d a 

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
BALIK UNU VE YAĞI KULLANIMINA BİR BAKIŞ
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Ulusal AraştırmaKonsey� (NRC), 
bu konsey tarafından da Hayvan 
Besleme Kom�tes� (CAN) 1928 
yılında kuruldu. Bu konsey tarafın-
dan b�r çok balık ve kabuklu türü 
�ç�n bes�n gereks�n�mler� bültenle-
r�nde ortaya konulmuştur (Hardy ve 
Tacon, 2002). 2. dünya savaşından 
sonra, tavukçuluk endüstr�s� Ame-
r�ka'da ortaya çıkıp, dünya çapında 
modern tavukçuluk üret�m�n�n 
başlangıcı olmuştur. Bu esnada 
balık unu yüksek kal�tel� prote�n 
kaynağı olarak terc�h ed�l�r oldu. 
Ayrıca domuz ç�ftl�kler�nde yem 
hammaddes� olarak kullanılmaya 
başlandı. Doğal olarak modern 
domuz ç�ftl�kler�nde özell�kle 
Kuzey Avrupa'da (Dan�marka, 
Almanya ) balık unu anahtar b�r 
hammadde oldu. Balık unu modern 
tavukçuluk ve domuz endüstr�s�ne h�zmet ederken, 
1980 yılında Norveç'te daha sonra Ç�n, Ş�l� g�b� 
ülkelerde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde öneml� b�r 
hammadde kaynağı olarak yer�n� aldı (IFFO, 
2006). 1940'lı yıllara kadar toplam balık unu 
üret�m� 1 m�lyon ton kadarken, 1960'lı yıllarda 2 
m�lyona çıkmıştır. Bugün yaklaşık 6-7 m�lyon ton 
üret�m yapılmaktadır (IFFO, 2006).

Türk�ye'de �lk balık unu tes�s� Trabzon'da Et-
Balık Kurumu (EBK) tarafından 1972 yılında 100 
ton /gün kapas�tel� olarak kurulmuştur (Anon�m, 1992). 
Türk�ye'dek� balık unu ve yağı fabr�kaları Karaden�z'de 
hams� balıkçılığı potans�yel�ne dayalı olarak kurulmuş ve 
bu bölgede gel�şm�şt�r. Türk�ye'de 1980'l� yıllarda su 
ürünler� üret�m m�ktarındak� artışa bağlı olarak, üret�m 
fazlası su ürünler� ve özell�kle de hams�n�n, taze tüket�m 
dışında değerlend�r�lmes� gündeme gelm�ş ve bu amaçla 
sağlanan teşv�klerle 1983-1995 yılları arasında 25 adet 
balık unu ve yağı fabr�kası faal�yette bulunmuştur 
(Özdamar ve Aral, 1995). 2003-2004 yılları arasında akt�f 
halde, toplam balık unu yağı fabr�kası 9 adet olup, bunlar 
18.000 ton balık unu ve 10.800 ton balık yağı üretm�ş-
lerd�r (Yıldırım, 2006).

Balık unu çeş�tl� balık türler�nden yapılmakta olup, 
ülkelere göre değ�şmekted�r. Balık unu üret�m�nde dünya 
l�der� olan Peru, hams�den balık unu elde ederken, tak�p-
ç�s�  Ş�l� hem hams� hem de �stavr�tten üret�m�n� gerçek-
leşt�rmekted�r. Türk�ye'de bu üret�m hams�den sağlamak-
ta olup, az da olsa Çaça'dan da yararlanılmaktadır. Balık 
unu üret�m�nde önde olan ülkeler�n üret�m türler� Tablo 
1'de ver�lm�şt�r.

Balık unlarında prote�n oranı % 65'den % 78, yağ 
oranı % 5'den % 11,1 arasında değ�şmekted�r (Tablo 2).

Dünya ve Türk�ye'de Balık Unu ve Yağı Üret�m�
Dünya çapında yaklaşık 400 balık unu fabr�kası olup, 

bunların ortalama üret�m� kabaca 6,3 m�lyon ton'dur. 
Dünyanın en büyük balık unu üret�c�s� Peru, toplam 
global üret�m�n yaklaşık %32'�n� üretmekteyken, bu 
ülkey� Ş�l�, Tayvan, Amer�ka, Japonya, Dan�marka, 
Norveç ve Güney Afr�ka tak�p etmekted�r. Dünyanın en 
büyük balık unu �thalatçısı Ç�n �ken, en büyük balık yağı 
�thalatçısı Norveç't�r. Dünyanın en büyük balık yağı 
üret�c�s� 290 ton (% 30) �le Peru olup, Türk�ye 10,8 ton 
üret�m gerçekleşt�rm�şt�r.  Peru 1,98 m�lyon ton balık unu 
üret�m� gerçekleşt�r�rken, Türk�ye'n�n üret�m� 18 b�n ton 
olmuştur (IFFO, 2006; Yıldırım, 2006; Tablo 3).  

Balık ununun kulanım alanlarını, 2002 yılında % 34 su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, % 29 domuz üret�m�, % 27 

Tablo 1. Balık unu üreten ülkeler ve yararlandıkları türler.

Tablo 2. Farlı balık unlarının k�myasal yapıları (%Kuru madde üzer�nden) (Hertrampf ve P�edad-Pascual, 2000).

Tablo 3. 2001  2004 yılları dünya balık unu üret�m� (Ton; IFFO, 2006;Y ıldırım, 2006)
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 tavukçuluk, % 1 gev�ş get�renler�n yet�şt�r�c�l�ğ�nde ve % 
9 oranında d�ğerler� oluşturmaktadır. Bu oranların 2010 
yılında yet�şt�r�c�l�kte % 48, domuzculukta %22  
tavukçuluk ta 15 ve d�ğerler�nde  % 15 olması beklen-
mekted�r. Balık yağı �se; 2002 yılında % 56 su ürünler� 
yemler�nde, % 30 gıda da, % 12 endüstr� de ve % 2 �laç 
sanay�nde kullanılmıştır. 2010 yılında �se bu oranların % 
79, % 14, % 5,% 2's� sırasıyla yem, gıda, endüstr� ve �laç 
sanay�nde kullanılacağı beklenmekted�r (P�ke, 2002).

Türk�ye Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Balık Unu 
ve Yağı Kullanımı 

Türk�ye su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde, 2004 yılında 
94.010 ton �le Dünya’da 26. Sırada, Avrupa B�rl�ğ�  �çer�-
s�nde 6. Sırada yer almıştır. Türk�ye 2005 yılında, 118.277 
ton üret�m�yle dünya ülkeler� yet�şt�r�c�l�k sıralamasında 
2 6 . sırada yer alırken, Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� 
arasın d a  � s e  6 .  s ı r a  d a bulunmaktadır. 

Ye t � ş t � r � l e n  t ü r l e r s ı r a s ı y l a 
alabalık, sazan, 

levrek, ç�pura ve m�dye'd�r (Tablo 4).

Türk�ye su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde balık unu gerek-
s�n�m� 2006 ve 2010 yılları �ç�n 41.042 ve 40.122 olarak 
tahm�n ed�lmekted�r. Bu tahm�nlerde, gelecek yıllarda 
rasyonlarda balık unu kullanımının derecel� olarak düşe-
ceğ� varsayılmıştır (P�ke, 2002; Tablo5). Balık unu 
üret�m�m�z yaklaşık 20.000 ton sev�yeler�nde olduğu dü-
şünülürse, �ht�yaç duyulan m�ktarın �thal ed�leb�leceğ� 
kanısına varılab�l�n�r. Bunun en �y� örneğ�n� 2004 yılında, 

50.000 ton balık unu �thalatı göstermekted�r (KKGM, 
2006).

D�ğer taraftan su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde balık yağı 
gereks�n�m� 2006 yılında 16.282 ton ve 2010 yılında 
19.791 ton olarak beklenmekted�r (Tablo 6). Türk�ye 
balık yağı üret�m�n�n yaklaşık 10.000 - 15.000 ton olduğu 

göz önüne alınırsa, talep ed�lecek m�ktar karşılanab�l�n�r.  

Sonuç
Balık unu f�yatları tar�h�n�n rekorunu kırmakta olup, 

2006 yılı başlarında tonu 880 ABD $'ı bulmuştur. Soya 
unu f�yatı �se 220 ABD $ olmuştur. Balık yağı f�yatı 750 
ABD $, soya yağı f�yatı �se 550 ABD $ olmuştur.  
Türk�ye'de balık unu yağı fabr�kası 9 adet olup, bunlar 
15.000 - 20.000 ton balık unu ve 10.000 - 14.000 ton balık 
yağı üretmekted�rler. Balık unu üret�m�m�z taleb� karşıla-
yamamaktadır. 2006 ve 2010 yılları �ç�n öngörülen 
tahm�nler balık unu �ç�n; 41.042 ton, 40.122 ton �ken, 
balık yağı �ç�n; 16.282 ton, 19.791 ton şekl�nded�r. Bu 
rakamlar, yet�şt�r�c�l�kte kullanılacak olan balık unu 
taleb�n�n karşılanmasındak� olası sıkıntının fabr�kaları 
yen� hammadde kaynakları arayışına yönelteceğ�n� 
göstermekted�r.
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ÖZET
Balık yet�şt�r�c�l�ğ�nde hormonlar, döl alımı, c�ns�yet 

saptırma, kısırlaştırma, büyütme ve p�gmentasyon g�b� 
amaçlarla kullanılmaktadırlar. Bu amaçlar �ç�n kullanılan 
hormonlar, balıklara enjeks�yon ya da yeme veya suya 
karıştırılma yöntemler�yle uygulanmaktadır. Hormon 
kullanımındak� başarı, amaca uygun hormonun, uygun 
şartlar altında, doz ve sürelerde uygulanmasına bağlıdır. 
Yanlış uygulamalar, sadece �sten�len üret�m�n yapılama-
masına değ�l, aynı zamanda balık sağlığının bozulmasına 
da neden olab�l�r.

Anahtar Kel�meler: Balık Yet�şt�r�c�l�ğ�, Hormon 
Kullanımı, Etk�ler�

ABSTRACT
Hormones are used for breed�ng, sex-revers�ng, 

ster�l�zat�on, grow�ng and p�gmentat�on �n f�sh culture. 
Hormones used for these purposes are appl�ed by 
�nject�on and add�ng to feed or water. The success of 
hormone treatment depends on apply�ng w�th proper 
hormone for the purpose, under proper cond�t�ons, �n 
dosages and durat�ons. Wrong appl�cat�ons cause not only 
decrease product�on and growth, but also d�sorder �n f�sh 
health.

Key words: Aquaculture, Us�ng Hormone, Effects  

GİRİŞ
Hormonlar zaman �çer�s�nde dünyanın b�rçok 

ülkes�nde evc�l hayvanların yemler�ne katılan öneml� 
maddeler arasına g�rm�şt�r (Moloney ve ar., 1994). İlk 
olarak  1930'lı yıllarda döl alımı amacıyla balıklara hor-
mon uygulandığı b�ld�r�lmekted�r (Omoto ve ark.,2002). 
O dönemden bu yana yet�şt�r�c�l�ktek� gel�şmelerle, bu 
amaç dışındak� konularda da balıklara çeş�tl� hormonlar 
uygulanagelm�şt�r. Uygulamalardan özell�kle bazılarının 
sürdürülmes� kaçınılmaz olmuştur. 

Dolayısıyla bu derlemede, hormonların balık yet�ş-
t�r�c�l�ğ�nde kullanım amaçları, kullanılan hormonlar ve 
kullanım şek�ller�, balıklara yaptıkları bel�rlenen etk�lerle 
yarar ve zararları üzer�nde durulması düşünülmüştür.

ANAÇ BALIKLARA HORMON
 UYGULAMASI
Döl alımı olarak da b�l�nen yumurta veya larva/yavru 

üret�m� su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n en öneml� ve kr�t�k 
aşamalarından b�r�s�d�r. Kültüre yen� alınan den�z (ç�pura, 
levrek ve kalkan g�b�)  ve bazı tatlısu balıklarında (sazan, 
ot sazanı, sudak, turna g�b�) son v�tellogen�n evres�ne g�r-

m�ş olan yumurta (oos�t)'ların gel�ş�mler�n�n hızlan-
dırılması �ç�n hormon uygulanarak balığın yumurtlama-
sının uyarılması söz konusudur. Bu uygulamayla oos�t 
olgunlaşmasının son safhası başlar ve güçlü b�r h�dras-
yondan sonra ovulasyon gerçekleş�r (Sheperd ve 
Bromage, 1988; Okumuş, 2003). Bu amaçla balığın 
gen�tal açıklığından b�r pensle balık ovaryumlarına g�r�l�p 
oos�t örneğ� alınarak oos�t gel�ş�m aşaması ve çapları 
bel�rlen�r ve balığa uygun zamanda hormon enjeks�yonu 
yapılır. 

Hormon enjeks�yonunda h�pof�zasyon (h�pof�z 
enjeks�yonu) geleneksel olarak gerçekleşt�r�len b�r 
yöntemd�r. Ayrıca balıklara, �nsan kor�yon�k gonadot-
rop�n (HCG), lute�n�zan hormonu  salgılatma hormonu 
analogu (LH-RHa) ve uzun süre salgılama yapab�len 
pelet formundak� memel� ve somon gonadotrop�n 
salgılama hormonları (GnRH) da kullanılmaktadır 
(Sheperd ve Bromage, 1988).

BALIK BÜYÜTME AMAÇLI HORMON 
UYGULAMALARI

Gannam ve Lovell (1991), büyüme oranını artırmak 
ve üret�m mal�yet�n� düşürmek amacıyla, d�ğer evc�l 
hayvanların yet�şt�r�c�l�ğ�nde hormon etk�s�ne sah�p 
büyüme ajanlarının gen�ş ölçüde kullanımının, balık 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanımını da teşv�k ett�ğ�n� b�ld�rm�ş-
lerd�r (Arıman ve ark., 2003) . Bu amaçla, büyüme, t�ro�d 
ve �nsül�n hormonları ve anabol�k stero�d (c�ns�yet hor-
monları; androjenler ve östrojenler) (AS)'lerle çalışılmış-
tır (Degan� ve Abraham,1992; Danabaş ve Altun, 2005). 
Bu hormonlar tek başlarına oldukları g�b�, komb�nasyon 
hal�nde de etk� etmekted�rler. Büyüme, t�ro�d ve �nsul�n 
hormonları, AS'ler prote�n sentez�, dönüşümü ve 
b�r�k�m�nde rol oynamaktadırlar. Stero�dler s�nd�r�m 
enz�mler�ne karşı dayanıklı olduklarından yemle 
ver�ld�kler�nde b�yoloj�k kayba uğramaksızın balıkta 
etk�l� olmaktadırlar. Ayrıca, uygun oranlarının, balıkların 
b�yoloj�k akt�v�teler�ne zarar vermeden yemlerle 
ver�leb�lmes�, onları büyüme hormonlarından da üstün 
kılmaktadır (Hoşsu ve ark., 2003; Zohar, 1989).

Balıklarla �lg�l� çalışmaların b�r çoğunda, memel�-
lerden elde ed�len hormonların kullanımı yer almaktadır. 
Büyümeye etk� düzeyler�, türlere ve uygulanan dozlara 
göre değ�ş�r. T�ro�d ekl� suyla t�lap�a larvaları banyo yaptı-
rıldığında gel�ş�m hızlanır, hayatta kalma oranı artar; 
sazan, sütbalığı larvaları �le yılanbalıklarında da büyüme 
oranı artar (Hoşsu ve ark., 2003; Sheperd & Bromage, 
1988).

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HORMON KULLANIM ALANLARI
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CİNSİYET SAPTIRMA (CS) AMAÇLI HORMON 
UYGULAMALARI

C�ns�yet farklılıklarından dolayı veya bazı balık 
türler�nde aşırı üreme neden�yle büyümen�n �sten�len 
düzeyde olmaması ve havuzlardak� bakım ve besleme 
koşullarının düzenlenememes�, bu tür balıklarda üreme 
dönem�nde hastalıklara yakalanma r�sk�n�n artması, balık 
et kal�tes�n�n düşmes�; ayrıca, tüm bunların sonucu 
olarak, tüket�c� �steğ�n�n azalmasından söz ed�leb�l�r. Bu 
nedenlerle, t�car� üret�m �ç�n, c�ns�yet kontrolü önem ka-
zanmakta ve CS yöntemler�yle  monoseks üret�m  terc�h 
ed�lmekted�r. Seç�len c�ns�yet, balık türüne göre değ�ş�r. 
Genell�kle yet�şt�r�c�l�kte, salmon�dler, yassı balıklar ve 
yılan balıklarında d�ş� c�ns�yet; t�lap�a ve Amer�kan ked�-
balığında, erkek c�ns�yet üret�m� terc�h ed�l�r (Sheperd & 
Bromage, 1988). Ayrıca, bazı akvaryum balıklarında da 
alben�s�n�n yüksekl�ğ� neden�yle daha çok terc�h ed�len 
erkek c�ns�yet üret�l�r. Bunlara ek olarak CS, XX ve YY 
kromozom yapısına sah�p erkek ve süper erkek anaçların 
üret�m� �ç�n gerçekleşt�r�l�r (Özden ve ark., 2003). 

Hormon uygulamasıyla CS' de, anabol�k özell�ğ� de 
olan androjen (erkek c�ns�yet hormonları) ve östrojen 
(d�ş� c�ns�yet hormonları)'ler, balığın c�ns�yet karakterler� 
gel�şmeden önce veya bu olay sırasında kullanılmaktadır 
(Folmar & D�ckholff, 1980). Bu hormonlar, a�t oldukları 
c�ns�yet karakterler�n�n balıkta gel�şmes�n� sağlar. 
Hormonlar balıklara yemler�ne (kesel� dönem�n� b�t�rm�ş 
ve gonadları gel�şmem�ş yavrulara) veya sularına katı-
larak (yumurta veya yavrulara kısa veya uzun sürel� ban-
yo tarzında) uygulanır. Genell�kle CS' de hormon, 33-60 
gün veya 100 gün boyunca uygulanır (Sheperd & 
Bromage, 1988). 

Hormon uygulanarak CS' de, balığın genot�p� 
değ�şmez (Sheperd & Bromage, 1988). Bu yöntemdek� 
başarı hormon ver�lecek balığın yaşı, türü, büyüklüğü, 
hormon uygulama şekl�, dozu, uygulama süres�, su 
sıcaklığı, yemleme sıklığı ve stok yoğunluğu g�b� 
etmenlere bağlı olarak değ�ş�kl�k göstermekted�r (Ma�r ve 
ark., 1987; Omoto ve ark., 2002). Tüm uygulamalarda, 
hormonun c�ns�yet farklılaşması boyunca uygun 
düzeylerde olması zorunludur. Besleme süres� veya 
düzey� azalırsa ya da balık uygun sürelerde hormonlu 
ortamlarda tutulmazsa, CS tamamlanamaz. Ayrıca, 
tavs�ye ed�len dozu aşmamaya d�kkat ed�lmel�d�r.

Uygulanan hormonlar doğal ya da sentet�k 
olab�l�rler. D�ş�leşt�rme �ç�n 17β-östrod�ol ve et�n�l-
östrad�ol, östrona göre daha �y� sonuçlar vermekted�r 
(Sheperd & Bromage, 1988). Erkekleşt�rmede en etk�l� 
olan 19 nor-et�n�ltestosteron ve met�ltestosteron (MT)'-
dur. Ancak, MT'n�n yapay analogu ucuzdur ve kolay 
bulu-nur. Bu yüzden 17α-MT daha çok kullanılır. Son 
zamanlarda 11-ketotestosteron özell�kle t�lap�ları erkek-
leşt�rmede kullanılmaktadır; ancak, gereken m�ktarın 
d�ğerler�ne göre yüksek olması, CS' de kullanımını 
pahalı, dolayısıyla sınırlı yapar. Doğru kullanım sonunda, 
olumsuz sonuçlara yol açmazlar (Sheperd & Bromage, 
1988).

KISIRLAŞTIRMA AMACIYLA HORMON 
UYGULAMASI

Monoseks üret�m, c�nsel olgunlukla �lg�l� b�rçok 
öneml� sorunu önled�ğ� halde, eğer bütün d�ş� ve erkek 
stoklar olgun hale gelmeden önce elden çıkarılmamış �se, 
üret�mde c�ns� olgunlaşma meydana gel�r. Bundan 
kurtulmak �ç�n balıklar kısırlaştırılmaktadır. Eğer balık 
yavrularının yemlenmes�nde, c�ns�yet değ�ş�m� süres�nce 
ve daha sonra, erkekleşt�rmey� sağlamak �ç�n �ht�yaç 
duyulan m�ktardak� dozdan daha fazla 17α-MT 
kullanılırsa balıklarda b�r tür kısırlaşma oluşturulur. 
Örneğ�n; gökkuşağı alabalıklarında 30 mg / kg yem 17α-
MT içeren yemle 110 gün boyunca beslen�ld�ğ�nde yük-
sek oranda kısırlaşma sağlanır (Emre ve Kürüm, 1998). 
Hormon ver�lerek kısırlaştırılan balıklarda c�ns�yet 
hormonlarının gel�şmed�ğ� gözlenm�şt�r. Böylece gonad 
gel�ş�m�nde kullanılacak enerj�n�n öneml� b�r bölümünün 
büyümeye sarf ed�lmes� hedeflenmekted�r ( Zohar, 1989; 
Yanık ve Aras, 1995).

BALIKLARIN PİGMENTASYONUNDA 
HORMON UYGULANMASI

Yaygın olarak kullanılan b�r yöntem değ�ld�r. Alfa 
melanos�t uyarıcı hormon (α- MSH) ve melanin artırıcı 
hormon (MCH)'lar balıkta p�gmentasyonu  ve aynı za-
manda stres cevaplarını düzenler. Omurgalılarda 
hormonal uyarıcılar der� p�gmentasyonunu değ�şt�r�r. 
Ayrıca, balıklara t�ro�d hormonu (T) uygulaması, 
p�gmentasyonda etk�l� hormonların düzey�n� artırır 
(Folmar ve D�ckhoff, 1980; H�rata ve ark., 1989; Tanaka 
ve ark., 1991) ve der� p�gmentasyonunu sağlar (De Jesus 
ve ark., 1998). Bu amaçla kullanılan T oranı genell�kle 
f�zyoloj�k dozlara yakındır. Ayrıca, yüksek m�ktarda 
androjen uygulaması, CS ve büyümen�n dışında her �k� 
c�ns�yette renklenmey� artırır. Bu, olumlu b�r sonuç olarak 
kabul ed�leb�l�r; fakat uygulama, yoğun ve uzun sürel� 
olduğunda balık kısırlaşacağından, sadece b�rkaç hafta 
sürdürülmel�d�r. Ayrıca, uzun sürel� uygulamada 
balıkların reng�, uygulama yapılmayanlara göre solgun 
sarıya dönüşür ve balıkların yaşama süres� azalır 
(Anonymous, 2006).

HORMON UYGULAMA YÖNTEMLERİ
1. Enjeks�yon: Hormon tek, �k� (2/3' ü �lk aşamada 1/3' ü 
�k�nc� aşamada) veya eş�t m�ktarlarda b�rkaç seferde 
balığın sırt yüzgec�nden baş tarafına doğru kas �çer�s�ne 
450'l�k açı �le enjekte ed�l�r. H�pof�zasyonda, h�pof�z bez� 
(örneğ�n; sazan d�ş�ler�ne 2, erkekler�ne 1 adet)  ez�ld�kten 
sonra serum f�zyoloj�k su �le karıştırılarak, hazır formda 
satılan t�car� hormonlarsa önceden herhang� b�r �şleme 
tab� tutulmaksızın balığa enjekte ed�lmekted�r.
2. Banyo Yöntem�: Hormon uygulanacak yumurta veya 
balıklar, b�r küvet �çer�s�ne hazırlanmış hormonlu 
solüsyona daldırılıp ya kısa (1-2 saat) veya daha uzun süre 
(2-4 saat) tutularak çıkarılır. 
3. Oral Uygulama: Hormon uygun m�ktarlarda alınarak 
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uygun çözücüde çözülür (genell�kle %96'lık etanolde). 
Öğütülmüş yem plast�k b�r kap üzer�ne yayıldıktan sonra, 
hazırlan hormon solüsyonu b�r pulvar�zatör yardımıyla 
yem�n üzer�ne püskürtülür. Daha sonra alkolün uçması 
sağlanır. Bu �şlemler�n buhar dolabında yürütülmes� daha 
uygundur. Hazırlanan hormonlu yemler paketlenerek buz 
dolabında saklanır. Bu yem, balıklara uygulama süres�nce 
ver�l�r (Sheperd ve Bromage, 1988).

BALIKLARDA HORMON KULLANIMININ 
YARALARI 

Büyüme, t�ro�d hormonları ve AS'ler balık türü ve 
büyüklüğüne göre uygun  m�ktarlarda uygulandığında, 
büyümey� artırırlar. AS'ler balık vücudunda azotun tutul-
masını sağlayarak prote�n sentez�n� artırırlar. Prote�n ve 
am�noas�tler�n yıkımını �nh�be ederek kas k�tles�n�n 
artmasına neden olurlar. Ayrıca, er�tropo�et�n sentez�n�n 
ve salgılanmasının artmasıyla kem�k �l�ğ�ndek� kan yapıcı 
merkez�n uyarılmasını sağlayarak kan yapımını arttırırlar 
(Hoşsu ve ark., 2003). Büyümey� hızlandırmak �ç�n 
kullanılan AS'�n uygulama süres�n�n uzatılmasının, 
özell�kle anaç b�reyler oluşturulurken, c�ns�yete göre 
erken gonad gel�ş�m�ne yararlı etk�s� vardır (Gannam ve 
ark., 1991b; Guerrero 1982; Zohar, 1989).

Hormonla CS'da kullanılan AS �stenmeyen c�ns�-
yet�n kenara �t�lmes�n�n önlenmes�, daha yüksek stoklama 
olanağı, ürünün kal�te ve kant�tes�n�n artırılmasını 
sağlayab�lmekted�r (Ma�r ve ark., 1989; Tekel�oğlu, 
1993). Bu hormonların uygulanması güvenl� ve etk�l�d�r 
(Guerrero, 1982; Tekel�oğlu,1993).

Ettek� uygulan hormon kalıntısı, her balık ve hormon 
�ç�n bel�rlenm�ş olmamakla b�rl�kte, balık pazara sunul-
madan önce ölçülemeyecek düzeylere �nm�ş olur. Örne-
ğ�n, 17β-östrod�ol ve 17α-MT düzeyler�, uygulamanın 
b�t�m�nden sonrak� �lk beş gün �ç�nde ölçülemeyecek 
m�ktara �ner (Sheperd ve Bromage, 1988).

Normal gel�şme ve p�gmentasyon �ç�n gerekl� 
görülen t�ro�d hormonun uygulanması, ölüm oranının 
azalmasında ve bazı balık türler�nde metamorfozun 
gerçekleşmes�nde, görev alır (Tr�juno ve ark., 2002). 

BALIKLARDA HORMON KULLANIMININ 
ZARARLARI

Yassı balıklara yüksek dozlarda T uygulandığında, 
gözün yanında anormal p�gmentasyon, larva ve yavru 
balıklarda deformasyonlar, kuyruk bölges� kem�kler�nde 
malformasyon ve anem� oluşturduğu gözlenm�şt�r (De 
Jesus ve ark., 1998; Tr�juno ve ark., 2002). Yüksek 
androjen düzeyler�, özell�kle salmon�dlerde amaç dışı 
kısırlık oluşturab�l�rler. Büyümey� hızlandırmak ve CS 
�ç�n kullanılan stero�dler, yüksek dozlarda veya uzun 
sürel� uygulandığında, balık �skelet�nde deformasyon, 
enfeks�yona karşı duyarlılık artışı, karac�ğer, böbrek ve 
m�dede patoloj�k değ�ş�mler, ağırlık artışında azalama 
(Yanık ve Aras, 1995) ve ölüm oranında artışa (Danabaş 
ve Altun, 2005) neden olab�l�rler. 

Özell�kle büyütme amaçlı hormon uygulamalarında, 

hormonun balık et�nde b�r�k�m� söz konusudur. İnsan 
sağlığına zarar verme olasılığı neden�yle, hormon uygu-
lanan balıklara talep düşüktür (Sheperd ve Bromage, 
1988). Ayrıca, hormonların balıkların büyütülmes� 
amacıyla, kullanımı ülkem�zde olduğu g�b�, b�rçok ülkede 
yasaklanmıştır (Anonymous, (2003).

SONUÇ
Balık yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanılan hormonların türü-

ne göre bazı yarar ve zararları vardır. Ayrıca, gereken 
m�ktara ve hormon uygulamasından sonrak� bekletme 
süres�ne  uyulmadığında gerek balık gerekse �nsan 
sağlığına zararlı olmaktadırlar. Bu nedenle, tüm uygu-
lamaların d�kkatl� yapılması gerek�r. Özell�kle tüket�ml�k 
balıklarda CS �ç�n hormon, balıkların yaşamının �lk 
dönemler�nde kullanılır. Bu balıklarda hormon m�ktarı, 
balık tüket�ml�k aşamaya gel�nceye kadar ölçülemeyecek 
düzeylere �ner. Bununla b�rl�kte bu tür uygulama söz 
konusu �se, balık et�nde hormon kalıntı anal�zler� 
yaptırılarak pazara sunulması yarayışlı olacaktır. 

Ancak, akvaryum balıklarının üret�m�nde balıkların 
sağlığını engellemeyecek ve �sten�len gel�şme �le n�te-
l�kler� sağlayacak hormon ve m�ktarlarının bel�rlenmes�, 
ekonom�k yet�şt�r�c�l�k açısından önem taşımaktadır. 

KAYNAKLAR

1. Anonymous, (2003). Gıda Değer� Olan Hayvanlara Uygulanması Yasaklanan ve Bell� Şartlara 
Bağlanan Hormon ve Benzer� Maddeler Hakkında Tebl�ğ. Resm� Gazete, 19 Haz�ran 25143
2.Anonymous,(2006). 
http://www.pract�calf�shkeep�ng.co.uk/pfk/pages/show_art�cle.php?art�cle_�d=72.
3. Arıman, H., Aras, N. M., 2003. Hormon veya Hormon Etk�s�ne Sah�p Yem Katkı Maddeler�n�n Balık 
Yet�şt�r�c�l�ğ�ndek� Kullanımı. E. Ü. Su Ürünler Derg�s�, 19 (3-4): 545-553.
4. Danabaş, D., Altun, T., (2005). Testosteronandekonatın Tatlı Suda Altınbaş Kefal (Mug�l aurata Rısso, 
1810)'İn Gel�ş�m� Üzer�ne Etk�s�. XIII. Ulusal Su Ürünler� Sempozyumu 1-5 Eylül, Çanakkale
5. Degan�, G., Abraham, M., 1992. Effect of �nsul�n �n the d�et on the growth of European eels (Angu�lla 
angu�lla L.). F�sh Phys�ology and B�ochem�stry,  10(3): 223-227.
 6.De Jesus, E.G., Toledo, J.D., S�mpas, M.S. 1998. Thyro�d Hormones Promote Early Metamorphos�s 
�n Grouper (Ep�nephelus co�o�des) Larvae. Gen. Comp. Endocr�nol.,112,10-16
7. Emre,Y., Kürüm,V.,1998. Havuz ve Kafeslerde Alabalık Yet�şt�r�c�l�ğ� Tekn�kler�. M�npa Maatbacılık 
T�c. Ltd. Şt�. Ulus-Ankara. 232s.
8. Ersoy, E., Bayşu, N., 1986. B�yok�mya. A.Ü. Veter�ner Fak. Yayınları, Erzurum, 989s
9. Folmar L.C, D�ckhoff W.W., 1980.  The Parr-Smolt Transformat�on (Smolt�f�cat�on) and Seawater 
Adaptat�on İn Salmon�ds: A Rev�ew of Selected L�terature.Aquaculture; 21:17.
10. Gannam, A.L., Lovell, R. T., 1991a. Effect of Feeding 17-α Metyltestosterone 11-Ketotestosterone, 
17β-Estradiol and 3- 5- 3 Triiodathyrone to Channel Catfish, Ictalurus punctatus. Aquaculture, 92: 377- 
388. 
11. Gannam,A.L. and Lovell,R.T.,1991b. Growth and Bone Development ın Channel Catf�sh Fed 17-α-
Methyltestosterone �n Product�on Ponds. J. World Aquaculture Soc. 22: 95- 100. 
12. Guerrero, III, R. D., 1975. Use of Androjens for The Product�onof All MaleT�lap�a aurea, Trans Am. 
F�sh Soc. 332-337p.
13. Guerrero III, R. D., 1982. Control of T�lap�a Reproduct�on. In Rull�n, R.S.V. and Lowe-McConnel 
(eds.) The B�ology and Culture of T�lap�as. ICLARM Conference Proceed�ngs 7, Man�la, Ph�l�pp�nnes. 
309-316pp.
14. H�rata Y, Kurokura H, Kasahara S., 1989. Effects of Thyrox�ne and Th�ourea on The Development 
of Larval Red Sea Bream Pagrus major. N�ppon Su�san Gakka�sh� 1989; 55: 1891195
15. Hoşsu, B., Korkut, A.Y., Fırat, A., 2003. Balık Besleme ve Yem Teknoloj�s� I.Ege Ün�vers�tes�. Su 
Ürünler� Fakültes�, Yayınları No: 50, Bornova-İzm�r, 235s.
16. Ma�r, G.C., Penman, D.J., Scott, A., Sc�b�nsk�, D.G.F., Beardmore, J.A., 1987. Hormonal Sex 
Reversal and Sex Determ�nat�on �n Oreochrom�s. World Symp. On Select�on, H�br�d�zat�on and Genet�c 
Eng�neer�ng �n Aquaculture, Bordeoux Vol. II, 301-311p.
17. Moloney, A.P., Allen, P., Joseph, R. L., Tarrant, P. W., Convey, E. M., 1994. Carcass and Meat 
Quality Fed the β-Adrenerg�c Agon�st L. 644,969. Meat Sc�., 38: 419-432.
18. Okumuş, İ., (2003). SÜMAE YUNUS Araştırma Bülten�, 3:1, Mart. 7-9s.
19. Omoto, N., Maebayashı, M., Mıtsuhashı, E., Yoshıtomı, K., Adachı, S., Yamauchı, K., 2002. 
Effects of Estrad�ol-17b and 17a-Methyltestosterone on Gonadal Sex D�fferent�at�on �n The F2 Hybr�d 
Sturgeon, The Bester. Fısherıes Scıence; 68: 10471054.
20. Özden, O., Güner, Y., Kızak, V., 2003. Tatlısu Balık Kültüründe Uygulanan Bazı B�yoteknoloj�k 
Yöntemler. E. Ü. Su Ürünler� Derg�s� 20 (3-4): 563- 574.
21. Sheperd, J.C., Bromage, N.R.,1988. Intens�ve F�sh Farm�ng. BSP Prof. Boks.  
Oxford: U.K., 416p.
22. Tanaka M, K�mura R, Tagawa M, H�rano T. A., 1991. Thyrox�ne Surge Dur�ng  
Development of Black Sea Bream Larvae and İts Ecolog�cal İmpl�cat�on �n İnshore M�grat�on. N�ppon 
Su�san Gakka�sh�; 57: 18271832.
23. Tekel�oğlu, N., 1993. Balıklarda Üreme B�yoloj�s� Ve Döl Alma Tekn�kler�. Çukurova Ün�vers�tes� Su 
Ürünler� Fakültes� Yayınları No:3, Adana, 83 s.
24. Tr�juno, D.D.,Yoseda, K., Hırokawa, J., Tagawa, M.,Tanaka, M., 2002. Effects of Thyrox�ne and 
Th�ourea on The Metamorphos�s of Coral Trout Grouper Plectropomus leopardus (Or�g�nal 
Art�cle).Fısherıes Scıence, 68:282289. 
25. Yanık, T. ve Aras, M.S., 1995. The Necess�ty of Sexsual Reversal �n Trout Farm�ng and Management 
of Hormone (�n Turk�sh). Doğu Anadolu Bölges� II. Su Ürünler� Sempozyumu 14-16 Haz�ran 1995, 
Erzurum, 390-403 s.
26. Zohar, Y., 1989. Endocr�nology and F�sh Farm�ng: Aspects �n Reproduct�on, Growth And 
Smolt�f�cat�on. F�sh Phys�ol. B�ochem. 73: 395- 405.

SÜMDER

SU ÜRÜNLERİ
MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİBALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE HORMON KULLANIM ALANLARI



24

www.suurunler�.org.tr 

SU
 Ü

R
Ü

N
LE

R
İ 

FA
K

Ü
LT

E
LE

R
İ

RİZE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

3837 Sayılı Kanunla kurulan 
R�ze Su Ürünler� Fakültes� Karaden�z 
Tekn�k Ün�vers�tes�ne bağlı olarak 
küçük b�r b�nada h�zmete başlamıştır. 
Bu tar�hten sonra 1999-2000 Eğ�t�m-

Öğret�m Yılında Karaden�z kıyısın-
dak� İy�dere-Sarayköy'de eğ�t�m 
öğret�m çalışmalarına devam etm�şt�r. 
Bu b�na şu anda uygulama ve 
araştırma b�nası olarak kullanıl-
maktadır. Fakültem�z 17.03.2006 
tar�h 26111 Sayılı Resm� Gazetede 
yayınlanan 5467 Sayılı Kanun'la R�ze 
Ün�vers�tes�ne bağlı olarak Eğ�t�m-
Öğret�m faal�yet�n� sürdürmekted�r.

20022003 Eğ� t �m-Öğret �m 
Yılından �t�baren R�ze Merkez Fener 
maha l les �ndek �  kampus  a lan ı 
�çer�s�ndek� b�nasına taşınmıştır. 

Fakültem�zde 7 sınıf, 1 b�lg�sayar 
laboratuarı, 1 kütüphane,  3 öğrenc� 
laboratuarı, 4 araştırma laboratuarı, 1 
akvaryum ün�tes�, 1 sem�ner salonu, 1 
tekn�k res�m ve 1 �nternet odası 
mevcuttur.

Fakültem�z tek programda l�sans 
ve yüksek l�sans eğ�t�m�n� sürdürmek-
ted�r. Yılda 60 öğrenc� l�sans prog-
ramına kabul ed�lmekted�r. Su 
ürünler� eğ�t�m�n� daha da gel�şt�rmek 
üzere Socrates-Erasmus ve d�ğer �k�l� 
anlaşmalar çerçeves�nde Avrupa'dak� 
ün�vers�telerle öğrenc� değ�ş�m� 

yapılmaktadır.   Bu çerçevede 
öğren�c�ler�n stajlarının b�r kısmını 
yurt dışında yapma olanakları da 
sağlanab�lmekted�r.

Fakülte bünyes�nde bulunan 
olanaklar; k�mya, m�krob�yoloj�, 
İşleme, balıkçılık b�yoloj�s�, Yaş 
anal�z, ağ hazırlama, b�lg�sayar 
laboratuarları  � le Yet�şt�r�c�l �k 
ün�teler� �le araştırma gem�ler�d�r 
( R / V  R İ Z E S U A R  1 2  m .  v e 
ARAŞTIRMA- 6m).

Fakültem�z 13 öğret�m üyes�, 8  
Araştırma Görevl�s�, 1 okutman ve 3 
uzmandan oluşan akadem�k kadro-
suyla  ve 15 �dar� personelle eğ�t�m 
öğret�m faal�yetler�n�n yanı sıra 

bölgem�zde bulunan üret�c�ler�m�ze 
h�zmet  vermekted�r.

Fakültem�z  öğret�m üyeler� 
tarafından hazırlanan b�r çok proje  
Uluslararası kuruluşlar, TÜBİTAK,  
KTÜ B�l�msel Araştırma B�r�m� ve 
ö z e l  k u r u l u ş l a r   t a r a f ı n d a n 
desteklenm�şt�r. Halen devam eden ve 
tamamlanmış olan bu projelerden 
bazıları aşağıdadır.

U N D P, G E F, S G P Uzungöl 
Doğa l  Pa rk ın ın  So run l a r ı  ve 
Rehab�l�tasyo-nu Olanakları UNDP 
GEF/GSF Destekl� 8 Eylül 2000 

Tar�hl�
TÜBİTAK 1066094 Su Ürünler� 

Yet�şt�r�c�l�k İşletmeler�n�n Den�zel 
Ekos�stemde Olan Etk�ler�n�n Bel�r-
lenmes�.

T Ü B İ TA K 106O256 Doğu 
Karaden�z'de Beyaz Kum M�dyes� 
(Chamelea gall�na)'nın Yaş, Kabuk 
Gel�ş�m� Ve Üreme Per�yodunun 
Tesp�t�.

KTÜ BAP 2003.124.001.4 Doğu 
Karaden�z'dek� Bent�k Makro Fauna-
nın Karakter�st�k Özell�kler� ve 
Dağılımı

KTÜ BAP 2004.124.001.3 Doğu 
Karaden�z'dek� İstavr�t (Trachurus 
med�terraneus, L�nnaeus, 1758) Balı-
ğının Populasyon Yapısının Bel�rlen-

mes� Üzer�ne B�r Araştırma  
KTÜ BAP 2002.124.001.1 Doğu 

Karaden�z'�n (R�ze Bölges�) Bazı 
Dereler�ndek� Salmo trutta labrax 
(Pallas, 1811)'ın Populasyon Yapısı ve 
Üreme Per�yodunun Bel�rlenmes� 
Üzer�ne B�r Araştırma

KTÜ BAP 2002.124.001.4 Doğu 
Karaden�z'de Bulunan S�yah M�dye 
(Myt�lus galloprov�nc�al�s)'�n Üreme 
Per�yodunun Tesp�t�
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SAPANCA GÖLÜ'NDE YAŞAYAN BAZI  BALIK TÜRLERİNİN KAN 
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

INVESTİGATION OF  BLOOD PARAMETERS ON SOME FISH SPECIES LIVING IN 
SAPANCA LAKE 

Remz�ye Eda TEPECİK, Ahmet AKMİRZA    
İstanbul Ün�vers�tes�, Su Ürünler� Fakültes�, Ordu Cad. No: 200 34470 Lalel�/İstanbul-Türk�ye

E-posta (Eda Tepec�k): etepec�k@�stanbul.edu.tr

ÖZET:
Bu araştırma Ek�m 2004 - Ek�m 2005 tar�hler�nde 

Sapanca gölünde gerçekleşt�r�ld�. Ek�m 2004 tar�h�nde 9 
tür  balık; Sazan (Cypr�nus carp�o), Turna (Esox luc�us ), 
Kad� fe  (T�nca  t �nca ) ,  Kız ı lkana t  (Scard�nus 
erythrophthalmus), Kızılgöz (Rut�lus rut�lus), Yayın 
(S�lurus glan�s), Tahta balığı (Bl�cca bjoerkna), Tatlısu 
kefal� (Leuc�scus cephalus), kav�ne balığı (V�mba v�mba) 
olmak üzere toplam 149 adet balık hematoloj�k açıdan 
�ncelenerek er�tros�t, lökos�t, hematokr�t değerler� ölçüldü 
ve hazırlanan frot�lerden de lökos�t hücre formüller� 
çıkartılarak balık türüne göre değ�ş�m� �ncelend�. Ek�m 
2005 tar�h�nde �se 3 tür (kad�fe (T�nca t�nca), kızılkanat 
(Scard�nus erythrophthalmus), kızılgöz (Rut�lus rut�lus) 
olmak üzere toplam 82 adet balık �ncelenerek bu balık 
türler�n�n aynı mevs�mde fakat farklı yıllardak� değerler� 
karşılaştırıldı.
Anahtar Sözcükler : Sapanca Gölü, kan, er�tros�t, 
lökos�t, hematokr�t değerler�. 

ABSTRACT: 
Th�s study was carr�ed out �n Sapanca Lake from 

October 2004 to 2005. In October 2004, haematolog�cal 
parameters of 149 �nd�v�duals were determ�ned for 9 
spec�es. They were Carp (Cypr�nus carp�o), P�ke (Esox 
luc�us), Tench (T�nca t�nca), Rudd (Scard�nus 
erythrophthalmus), Roach (Rut�lus rut�lus), Wels (S�lurus 
glan�s), Wh�te bream (Bl�cca bjoerkna), Chub (Leuc�scus 
cephalus), V�mba (V�mba v�mba). The total amounts of 
erythrocytes, leucocytes and haematocr�ts parameters 
determ�ned from the scales and the formulae of leucocytes 
were exam�ned from blood preparat�ons of each sample 
wh�ch were changed between spec�es. In October 2005, 
82 �nd�v�duals were determ�ned for 3 spec�es Tench (T�nca 
t�nca), Rudd (Scard�nus erythrophthalmus), Roach 
(Rut�lus rut�lus). In the same months but d�fferent years 
samples were  compared between that spec�es.
Key Words: Sapanca Lake, Blood, Erythrocytes, 
Leucocytes, Haematocr�ts parameters. 

GİRİŞ:
Balıkların hematoloj�k değerler�n�n bel�rlenmes�, 

populasyonların tanısı ve su ortamındak� k�rlet�c�lerle 
�lg�l� b�lg�n�n saptanmasında yardımcı olur. Soğuk kanlı 

olan balıklarda kanın yapısını; yaş, c�ns�yet, mevs�m, 
seksüel olgunluk, uzunluk, ağırlık, su sıcaklığı, pH, 
beslenme g�b� faktörler etk�lemekted�r (Başusta, 2004). 
F�zyoloj�k ve k�myasal b�r takım değ�ş�kl�kler �le karşı 
karşıya kalan balıkların, hematopo�et�k s�stem� tamamen 
değ�şmekted�r. Hematoloj�n�n değ�şen çevresel koşul-
larda ve laboratuvarda normal değerler�n�n bel�rlenmes�, 
populasyonlar arasındak� tanıda ve su ortamındak� k�rlet�-
c�ler �le �lg�l� b�lg�ler�n saptanmasında yardımcı olur. 

B�r çok gölde farklı türler�n kan parametreler�yle 
�lg�l� yapılan çalışmalar bulunmasına rağmen Sapanca 
Gölü'nde böyle b�r çalışma �lk kez yapılmıştır. Bu çalış-
mada Sapanca Gölü'nde yakalanan 9 tür balığın 
hematoloj�k parametereler�n�n �ncelenmes� amaçlan-
mıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM :
Çalışma materyal�n� oluşturan balıklar Sapanca 

gölünün batı bölges�nden tem�n ed�lm�ş olup, �nceleme 
yapmak üzere İstanbul Ün�vers�tes� Sapanca Araştırma 
B�r�m� Balık Hastalıkları Laboratuarı'na canlı b�r şek�lde 
get�r�lerek tanklara konulmuştur. Balıklar canlı �ken, kan 
şıranga �le kaudal venaya g�r�l�p alınarak EDTA'lı plast�k 
tüplere konulmuştur. Er�tros�t ve lökos�t sayımları �ç�n; 
kan Natt-Herr�ck solüsyonu �le sulandırılmış Thoma lamı 
kullanılarak aynı sayım kamarası üzer�nde yapılmıştır. 
Hematokr�t tay�n� �ç�n m�krohematokr�t yöntem 
kullanılmıştır. Kandak� lökos�tler�n yüzde oranlarının 
tay�n� May Grünwald-G�emsa boyama yöntem� �le boya-
narak hazırlanan kan frot�ler�nden yapılmıştır (Blaxhall, 
1973).

Çalışma Alanı:
Bu çalışmada Sapanca Gölü'nden galsama ağı �le 
yakalanan 9 türün sazan (Cypr�nus carp�o), turna (Esox 
luc�us), kad�fe (T�nca t�nca), kızılkanat (Scard�nus 
erythrophthalmus), kızılgöz (Rut�lus rut�lus), yayın 
(S�lurus glan�s), tahta balığı (Bl�cca bjoerkna), tatlısu 
kefal� (Leuc�scus cephalus), kav�ne balığının (V�mba 
v�mba) hematoloj�k değerler� �ncelenm�ş olup, alınan kan 
örnekler�nden total er�tros�t, lökos�t ve hematokr�t değer-
ler� ve her kan örneğ�nden hazırlanan frot�lerden lökos�t 
formüller� tesp�t ed�lm�şt�r. Örneklemeler�n yapıldığı alan 
Şek�l 1'dek� har�tada taranarak göster�lm�şt�r. 
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BULGULAR:
Ek�m 2004 ve Ek�m 2005 tar�hler�nde Sapanca 

gölünde yürütülen bu çalışmada su sıcaklığı 16.4-16.8°C, 
Çözünmüş Oks�jen 11.3-11.5 (mg/l) arasında ve pH 
değer� 8.7 olarak ölçülmüştür. Ek�m 2004 tar�h�nde 9 tür; 
sazan (Cypr�nus carp�o), turna (Esox luc�us ), kad�fe 
(T�nca t�nca), kızılkanat (Scard�nus erythrophthalmus), 
kızılgöz (Rut�lus rut�lus), yayın (S�lurus glan�s ), tahta 
balığı (Bl�cca bjoerkna), tatlısu kefal� (Leuc�scus 
cephalus), kav�ne balığı (V�mba v�mba)  olmak üzere 
toplam 149 adet balık hematoloj�k açıdan �ncelenm�şt�r. 

Ek�m 2004 tar�h�nde bulunan er�tros�t, lökos�t ve 
hematokr�t değerler� Tablo 1'de ver�lmekted�r. Tablo 1'den 
de görüldüğü g�b� er�tros�t m�ktarı en yüksek 3,668 

6 310 /mm  �le turnada gözlenm�şken, en düşük 1,006 
6 310 /mm  �le tatlısu kefal�nde gözlenm�şt�r. Lökos�t m�ktarı 

3 3en fazla 62,200 10 /mm  kav�ne balığında, en düşük 
3 322,833 10 /mm  �le yayında rastlanmıştır. Hematokr�t 

değer� �se en yüksek tatlısu kefal�nde en düşük yayında 
saptanmıştır. 9 türün formül lökos�t değerler�  Şek�l 2 'de 
göster�lm�ş,  nötrof�l ve eos�nof�le çok az b�r kısımda 
rastlanmıştır.

Ek�m 2005 tar�h�nde �se 3 tür; kızılkanat (Scard�nus 
erythrophthalmus), kızılgöz (Rut�lus rut�lus) ve tahta 
balığı (Bl�cca bjoerkna) olmak üzere toplam 68 adet balık 
hematoloj�k açıdan �ncelenm�şt�r. Ek�m 2005 tar�h�nde 
bulunan er�tros�t, lökos�t ve hematokr�t değerler� Tablo 
2'de ver�lmekted�r. Er�tros�t m�ktarı en yüksek 

6 32,03110 /mm  �le kızılgözde gözlenm�şken, en düşük 
6 31,407 10 /mm  �le tahta balığında gözlenm�şt�r. Lökos�t 

3 3m�ktarı en fazla 43,860 10 /mm  �le y�ne kızılgözde 
3 3rastlanırken, en düşük 29,58 10 /mm  tahta balığında 

rastlan m ı ş t ı r . Hem a t o k r � t 
değe r� �se en y ü k s e k 

kızılgöz en  düş ük 
t a h t a 

balığın d a s a p t a n m ı ş t ı r . F o r m
ül lökos� t  değerler�  Şek�l 3 'de göster�lm�şt�r.

Tablo  1. 2004 Ek�m ayında yakalanan balıkların hematoloj�k 

Şek�l 2. 2004 Ek�m ayında yakalanan balıkların Lökos�t yüzdeler�

Tablo  2. 2005 Ek�m ayında yakalanan balıkların hematoloj�k değerler�

Şek�l 3. 2005 Ek�m ayında yakalanan balıkların Formül Lökos�t yüzdeler�
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Ek�m 2005 tar�hler�nde �ncelenen toplam 24 adet 
tahta balığının 12 tanes� Ek�m 2004 de, 11 tanes� �se Ek�m 
2005'de �ncelenm�ş ve �stat�st�k� açıdan değerlend�r�l-
m�şt�r. Bunun sonucunda tahta balıklarında hematokr�t ( 
P=0.022 p<0.05 ), er�tros�t ( P=0.002 p<0.05) ve lökos�t ( 
P=0.029 p<0.05) değerler�nde �stat�st�k� açıdan öneml� b�r 
fark bulunmuştur. 

Kızılgöz balıklarından �ncelenen toplam 66 balığın 
43'ü Ek�m 2004'de, 23 tanes� �se Ek�m 2005 te �ncelenm�ş-
t�r. Kızılgöz balıklarında hematokr�t ( P=0.414 p>0.05 ), 
er�tros�t  ( P=0.447 p>0.05) ve lökos�t ( P=0.102 p>0.05) 
değerler�nde �stat�st�k� açıdan öneml� b�r fark fark buluna-
mamıştır. 

Kızılkanat balıklarından �ncelenen toplam 57 balığın 
27's� Ek�m 2004'de, 30 tanes� �se Ek�m 2005'de �ncelen-
m�şt�r. Kızılkanat balıklarında hematokr�t değerler�nde    
( P=0.092 p<0.05) �stat�st�k� açıdan öneml� b�r fark 

görülürken er�tros�t ( P=0.4 4 7 
p>0.05) ve lökos�t                     ( P=0 . 1 5 9 

p>0.05)  değerler�nde b�r fark bulunamamıştır.
balıkların metabol�zmaları hakkında da yeterl� b�lg� 
vermekted�r (Başusta, 2004). Hastalık etkenler�n�n yanı 
sıra özel�kle mevs�msel değ�ş�mler�n de balıkların haema-
toloj�k değerler�nde farklılıklara sebep olduğu kanıtlan-
mıştır. Çalışmalarda farklı mevs�mlerde farklı değerler 
saptanmıştır. Balıklarda hematoloj�k değerlerle �lg�l� 
yurt�ç� ve yurtdışı yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 

Az�zoğlu & Ceng�zler (1996), tatlısu ç�purasında 
mevs�mlere bağlı olarak kan kompoz�syonundak� değ�-
ş�mler�n� �ncelem�ş ve su sıcaklığının arttığı dönemde kan 
hücreler�nde artış olduğunu tesp�t ederek bunun balığın 
boy ve ağırlığıyla farklılaştığını b�ld�rm�şt�r. Van Vuren & 
Hatt�ng (1978), er�tros�t ve hematokr�t değer�n�n sazan-
larda kışın arttığını b�ld�r�rken, b�z�m yapmış olduğumuz 
çalışmada Sapanca Gölünde sazan balığının Ek�m ayı �ç�n 

6 3er�tros�t değer� 2,003 10 /mm , hematokr�t değer� �se 
%41,44 olarak saptanmıştır. Collazos ve ark., (1998) t�nca 
�ç�n er�tros�t ve hematokr�t değer�ndek� artışın �lkbaharda 
olduğunu b�ld�rm�şt�r. Bu çalışmada �se t�ncanın er�tros�t 

6 3 değer� Ek�m ayı �ç�n 2,358 10 /mm olarak saptanmıştır. 
Ceng�zler & Şahan (2002), Seyhan Nehr�n de  yaşayan 
benekl�  s �raz ve kızı lgözde bazı  hematoloj�k 
parametreler� �ncelem�ş; kızılgöz �ç�n er�tros�t m�ktarında 
su sıcaklığının yükseld�ğ� yaz ve sonbahar dönemler�nde 
öneml� artışlar kaydetm�şt�r ve Seyhan Nehr�n de sonba-

3harda er�tros�t m�ktarını 2617851mm  bulmuştur. Bu 
çalışmada �se Sapanca Gölünde kızılgöz balığının Ek�m 

6 3ayı �ç�n er�tros�t değer�  1,995 10 /mm , kızıl kanat �ç�n 
6 3 6 3 1,868 10 /mm , tahta balığı �ç�n 2,362 10 /mm olarak sap-

tanmıştır.
Sonuç olarak f�zyoloj�k ve b�yok�myasal b�r takım değ�-
ş�kl�kler �le karşı karşıya kalan balıkların hemopo�et�k 
s�stem�n�n tamamen değ�şt�ğ� yapılan çalışmalarla gös-
ter�lm�şt�r. Bu çalışma Sapanca gölünde yaşayan 
balıklarda kan parametreler� üzer�ne yapılmış �lk çalış-
madır. Bu çalışmada saptanan kan parametreler�n�n, bu 
türler�n b�yoloj�k ve ekoloj�k özell�kler� �le �lg�l� yapılacak 
çalışmalara ışık tutacağı düşünülmekted�r.

Tablo 3. 2004 Ek�m ve 2005 Ek�m aylarında yakalanan balıkların hematoloj�k değerler�

Şek�l 4. Er�tros�t, Monos�t,  ve Trombos�t  (May-Grunwald-G�emsa X 500)

TARTIŞMA VE SONUÇ:
Kanın f�z�ksel ve k�myasal yapısı, organ�zmadak� 

değ�ş�kl�kler� doğru b�r şek�lde yansıttığı g�b� farklı yaş 
gruplarındak� ve farklı ekoloj�k ortamlarda yaşayan
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 Su ürünleri yetiştiriciliğinde teknoloj�n�n hızla 
gel�şmes� �le b�rl�kte, �ht�yaç duyulan b�lg�l� ve tecrübel� 
elemanların yet�şmes� sonucunda hedeflenen üret�m� 
yapab�lmek �ç�n açık den�zlere çıkılmıştır. Açık den�zlere 
çıkmak beraber�nde bazı sorunları da get�rm�şt�r. Bu 
sorunların en başında �se kafesler�n açık den�z şartlarında 
dalgalardan, akıntıdan ve rüzgarlardan zarar görmes�d�r. 
Bel�rt�len zararların önlenmes� �ç�n en güven�l�r kafes 
bağlama s�stem� olan  moor�ng s�stem� gel�şt�r�lm�şt�r. 
Moor�ng; genel olarak den�zde bağlama dem�r�, bağlama 
yer� anlamına gel�r. 

Moor�ng  kurarken d�kkat ed�lmes� gereken 
hususular

Öncel�kle Kültür balıkçılığında havuzların bağlan-
dığı her s�stem moor�ng s�stem olarak kabul ed�lme-
mel�d�r. 

B�r moor�n s�stem� kurmadan önce ve kurar �ken 
aşağı dak� hususlara d�kkat ed�lmel�d�r.
·  Moor�ng s�stem kurulmadan önce kurulacak yer çok �y� 
etüt ed�lmel�, hak�m rüzgar yönü,max.dalga boyu,akıntı 
yönü ve ş�ddet� bel�rlenmel�. D�p yapısı �ncelen�p buna 
göre moor�ng elemanları hesaplanmalıdır.
·  Her havuzun  b�r b�r�nden tamamen bağımsız olması 
gerekmekted�r.
·  Her havuz en az b�rb�rler�yle eş�t 8 noktadan bağlanma-
lıdır.
·  Fırtınalı havalarda,dalganın gel�ş yönündek� 2,3 adet 
sapanın kopması durumunda  havuz ve ağlar zarar görme-
mel�, bağlı olan 1 veya 2 adet sapan havuzu karen�n �ç�nde 
tutmalıdır.
· Havuzlara bağlanan bütün sapanlar eş�t gerg�nl�kte 
olmalı, havuza gelen yük eş�t b�r şek�lde sapanlara 

dağıtılmalıdır.
Şu anda açık den�zde kullan-

dığımız şek�l �t�bar�yle tek, kul-
lanılan malzemeye göre �k� t�p 
moor�ng s�stem vardır.
1. B�r�nc�s� ve en yaygın olarak 
kullanılan, Halat, çapa, k�l�t, 
rodanza, z�nc�r, dem�r kollektör, malzemeler�n�n 
kullanıldığı s�stemd�r.
2. İk�nc�s�nde �se Çapa halatı-z�nc�r, z�nc�r-çapa 
bağlantılarını yapmak �ç�n kullanılan k�l�t ve rodanza 
har�c�nde h�çb�r dem�r aksam olmayan tamamen 
halatların örülmes�yle  yapılan moor�ng s�stemd�r. Her �k� 

s�stem�nde b�rb�r�ne göre avan-
tajı ve dezavantajı vardır.

1 moor�ng  (K�l�t ,rodanza ve 
kollektör kullanılan) s�stem�:

AVANTAJI:
·Çapa ve kare halatlarında 
kopma olsa b�le s�stem�n �şley�ş� 
bozulmaz.
· İsten�ld�ğ� zaman kare halat-
ları kolaylıkla söküleb�l�r. Ro-
danzaları değ�şt�r�leb�l�r.
· Kare halatlarında kopma ve 
zedelenme olduğunda değ�ş�m� 
çok  kolaydır.
· 3 ve daha fazla sıra yapıldığın-
da orta sıraların kare halatlarının 
kalkması çok zordur,sadece 
dalgada r�tm�k hareket� yapar. 

DEZAVANTAJI:
·  Çok fazla dem�r malzemen�n kullanılmasından dolayı 
devamlı s�stem kontrol ed�lmel�d�r.
·  Rodanza ve  k� l � t le r  3 ,4  y ı l  sonra  mut laka 
değ�şt�r�lmel�d�r.                       
·  Yatırım mal�yet� yüksekt�r.Rodanza,k�l�t,r�ng 

MOORİNG NEDİR?

Sabr� YİĞİT
Su Ürünler� Tekn�ker�
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göre % 18,6 artı bütçe ay-
rılmalıdır. 3-4  yıl sonrada 
bakım �ç�nde yatırım ma-
l�yet�n�n % 9'u ayrılmalıdır.

2 .  moor�ng (Sadece 
çapalarda rodanza,k�l�t 
kullanılır d�ğer kısım 
halattır ) s�stem

AVANTAJI:
· Özell�kle hareketl� nok-
talarda dem�r aksamın 
olmamasından dolayı kont-
rol sıklığı azalır.
·  3,5-4 yıl sonrası değ�ş�m 
gerekt�rmez.
·  Doğru bağlantı yapıldık-
tan sonra kopma çözülme 
r�sk� yoktur
·  Kurulum mal�yet�1 moo-
r�ng'e göre %..18,6  daha 
azdır.

DEZAVANTAJI:
· S�steme havuz yerleşt�r�rken veya çıkarırken kare 
halatlarını sökmek daha zordur.

· S�stem 3 lü sıra veya daha fazla  yapılırsa orta 
kollektörler�n kalkma �ht�mal�ne karşı ağırlık bağlanması 
gerekeb�l�r. Buda ek b�r mal�yet demekt�r.
·  Kare halatlarının değ�şmes� gerekt�ğ�nde değ�ş�m� uzun 
sürer.      

S U Ü R Ü N L E R İ M Ü H E N D İ S L E R İS U Ü R Ü N L E R İ M Ü H E N D İ S L E R İ

D E R N E Ğ İ N E Ü Y E O L D U N U Z M U?D E R N E Ğ İ N E Ü Y E O L D U N U Z M U?

S U Ü R Ü N L E R İ M Ü H E N D İ S L E R İ

D E R N E Ğ İ N E Ü Y E O L D U N U Z M U?
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ÖZET
Geçm�şten günümüze kadar F�toterap�, hastalıkların 

tedav�s�nde ve prof�laks� de terc�h ed�len b�r yöntem 
olmuştur. Ant�b�yot�kler�n keşf� �le başlayan k�myasal �laç 
kullanımı hastalıkların tedav�ler�nde hızlı b�r etk�ye sah�p 
olmalarına rağmen, bu �laçların aşırı derecede yan 
etk�ler�n�n görülmes� ve canlıların �mmun s�stemler�ne 
zarar vermeler� f�toterap�ye olan taleb� artırmıştır. Su 
ürünler� alanında yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türler�n tedav�-
ler�nde f�toterap� ürünler�n�n kullanılması organ�k tarıma 
geç�ş aşamasında su ürünler� sektörü açısından da büyük 
önem arz etmekted�r. Bu konudak� çalışmaların yeters�z-
l�ğ�, su ürünler�ne özgü k�myasal �laçların p�yasada bulun-
mayışı, mevcut �laçların �se pahalı oluşu ve b�rçoğunun 
yurt dışından tem�n ed�lmes� bu konunun gerçek değer�n� 
ortaya koymaktadır.

ABSTRACT
Phytoterapy has been a common method for treatment 

and prophylax�s of d�seases. Although, treatment w�th 
chem�cal med�c�ne has a fast affects on d�sease started 
w�th �nvent�on of ant�b�ot�cs, s�de effects and negat�ve 
effects of these med�c�nes on �mmune system conf�rmed 
necess�ty of phytoterapy. Use of products obta�ned from 
plants for f�sh d�sease became very �mportant espec�ally 
�n term of organ�c agr�culture nowadays. Insuff�c�ency �n 
l�terature, lack of commerc�al med�c�ne �n markets, the�r 
h�gh cost and �mportat�on from overseas countr�es 
�ncrease �mportance of th�s subject.

GİRİŞ 
Abdul-Ghan� ve d�ğ., (1987), günümüzden b�nlerce yıl 

önce �nsan, b�tk�ler�n tedav� ed�c� gücünü tanımış ve 
sağlıklı yaşayab�lmek �ç�n ondan yararlanıldığını bel�rt-
m�şt�r. Af�f� ve d�ğ. (1994) ve Albuqueroque ve d�ğ., 
(1995)'e göre, atalarımız b�rçok tecrübeden sonra, b�tk�-
ler� faydalı ve zeh�rl� d�ye �k� bölüme ayırmışlar, önceler� 
tuzak veya ok zeh�r� olarak kullanılan b�tk�ler� tedav� 
amacıyla kullanmaya başlamışlardır. Anadolu, on üç b�ne 
yakın b�tk� türü �le dünyanın en zeng�n b�tk� florasına 
sah�p ülkeler�nden b�r�d�r. Tar�h boyunca tüm uygarlıklar 
bu zeng�nl�kten yararlanmayı b�lm�şlerd�r. Esk� Mısırlılar, 
Asur ve Bab�l halkının tıp alanındak� bu �lerlemeler�n� 
daha da �ler� götürmüşler, bu b�tk�lerden hastalıkların 
tedav�s�nde faydalanmışlardır. S�ngh ve d�ğ.'e (2002) 
göre, 1872 yılında Ebers tarafından keşfed�len ve m�lattan 
1550 yıl önce yazılmış pap�rusta 450 kadar hastalık 
kayded�lmekte, b�tk� ve hayvansal kaynaklı �laçlar 
bulunmaktadır. 

 F�toterap� Yunanca phytos = b�tk� ve therapy = tedav� 

kel�meler�n�n b�rleş�m�nden oluşan b�r sözcüktür ve tıbb� 
b�tk�lerle tedav� anlamına gel�r. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) 1980 yılında Tıbb� B�tk�ler� " B�r veya b�rden 
fazla organıyla tedav� ed�c� veya hastalıkları önley�c� 
olab�len veya herhang� b�r k�myasal-farmasöt�k sentez�n 
öncüsü olab�len b�tk� çeş�tler�d�r." şekl�nde tanımlamıştır. 
WHO tanımlamasına göre, “b�tk�sel �laç” akt�f �çer�k ola-
rak b�tk�ler�n toprak altı veya toprak üstü kısımlarını 
(ç�çek, kabuk, kök, meyve, tohum, yaprak) g�b� yada 
başka b�tk�sel materyal� yahut ta bunların komb�nas-
yonunu ham halde veya b�tk�sel preparatlar hal�nde 
taşıyan günümüz �laç endüstr�s� teknoloj�s�n�n tüm gerek 
ve kurallarına uygun olarak hazırlanmış, b�tm�ş veya 
etk�lenm�ş tıbb� ürünlerd�r. Tanker ve d�ğ. (1991) göre, 
b�tk�sel materyal, usare, zamk, sab�t yağ g�b� tanımlanmış 
etken maddelerle komb�ne ed�lm�ş b�tk�sel materyal 
taşıyan ve b�tk�den saf olarak �zole ed�lm�ş k�myasal 
madde �çeren ürünler b�tk�sel �laç olarak kabul ed�ld�k-
ler�n� bel�rtm�şt�r. Tabanca ve d�ğ.'e (2003) göre, b�tk�sel 
�laçlarla tedav�de kullanılan b�tk�ler�n botan�k açıdan 
teşh�s� yapılmış, m�krob�yoloj�k ve k�myasal kontrollü, 
etken madde m�ktarı bell�, standard�ze ed�lm�ş ve h�jyen�k 
şartlarda ambalajlanmış olarak hastaya sunulması gerek�r. 
Artık b�tk�sel �laçlar da, tüm d�ğer �laçlarla aynı ç�zg�ye 
yerleşmekted�r, bu her �lacın etk�-güven�l�rl�k-stab�l�te ve 
farmasöt�k kal�tes�n� korumak �ç�n özen göster�lmes� 
gerekt�ğ� anlamına gelmekted�r. B�tk�sel �laca �lg�n�n 
yen�den canlanmasının ana kaynağı, k�myasal �laçların 
her hastalığı tedav� etme yeteneğ�ne sah�p olamayışı, 
b�rçok yan etk�ler�n�n bulunuşu ve çok pahalı oluşudur. 
B�tk�sel preparatların yan etk�s�n�n hemen hemen h�ç 
bulunmaması bazen bunların sentet�k �laçlara terc�h�n� 
b�le sağlamaktadır. 

İLAÇ YAPIMINDA KULLANILAN 
BİTKİSEL DROGLAR

Tıbb� b�tk�, �laç yapımında kullanılan b�tk�lere ver�len 
genel b�r �s�md�r. B�r b�tk�n�n tümü taze veya kurutulmuş 
halde �laç yapımında kullanılab�leceğ� g�b�, b�tk�n�n b�r 
veya b�rkaç organı veya kısmı da aynı amaçla kullanıla-
b�l�r. Bunun �ç�n b�tk�n�n hang� organının kullanıldığının 
da bel�rt�lmes� gerek�r. Bu nedenle raporda b�tk�ler�n 
sadece Türkçe �s�mler� değ�l, Lat�nce b�l�msel �s�mler� de 
ver�lmel�d�r. B�r b�tk�n�n �laç olarak kullanılacak kısmı 
drog olarak tanımlanır. Bazı ülkelerde “drog” (drogue-
drug) sözcüğü sadece b�tk�ler�n eczacılıkta kullanılan 
organlarına ve ürünler�ne ver�len b�r �s�md�r. Bazı ülkeler-
de �se genel olarak �laç anlamında, bazense uyuşturucu 
�laç anlamında kullanılmaktadır. B�z “drog” sözcüğünü, 
doğal �laç hammaddes�n� �fade etmek �ç�n b�z “drog” 
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Sözcüğünü,Doğal �laç hammaddes�n� �fade etmek �ç�n 
kullanacağız. B�tk�sel drog tab�r� b�tk�sel �laç hammadde-
s�yle eşdeğerd�r. Yan� haşhaş, Papaver somn�ferum, b�r 
tıbb� b�tk�, haşhaş kelles� (Fructus papver�s) veya afyon 
sakızı (Op�um) b�rer drog'dur. B�tk�sel droglar hücrel� 
ürünler (kök, yaprak, kabuk, ç�çek, tohum, meyve, vs.) 
hücres�z ürünler (zamk, usare, reç�ne, balsam, vs.) şekl�n-
de olab�l�r. B�tk�den toplandıktan sonra kurutmadan başka 
h�çb�r �şlem görmem�ş olan droglara ham drog adı ver�l�r. 
Tem�zleme, ayıklama, boylarına göre ayırma, vs. g�b� 
�şlemlerden geçt�kten sonra standart hale gelm�ş olan 
b�tk�sel droglar kullanıma hazır hale gelm�ş olurlar. 

HİDROSOLTERAPİ
H�drosol kel�mes�, Lat�nce h�dro kökü “su” ve sol �se 

“solüsyon” anlamına gel�r. Suzanne Catty'e göre h�drosol, 
aromat�k amaçla b�tk� materyal�nden su veya buhar 
d�st�lasyonu sırasında uçucu yağla b�rl�kte çıkan üründür. 
H�drosol b�tk� materyal�n�n suda çözünen kısmını ve 
uçucu yağ kısmının bell� b�r m�ktarını �ht�va eder. 
H�drosoller uçucu yağ d�st�lasyonunun ortak ürünler�d�r. 
Gül suyu g�b� ç�çeklerden elde d�lenler ç�çek suyu (floral 
waters) olarak ve kek�k suyu g�b� otlardan elde ed�lenler 
�se ot suyu (herbal waters) d�ye �s�mlend�r�l�r. 

SONUÇ 
Araştırmalarımızda balıklar üzer�nde b�tk�sel tedav�le-

r�n yeter� kadar uygulanmadığı ortaya çıkmıştır. Ş�md�ye 
kadar b�tk�lerle balıklar üzer�nde yapılan çalışmalarda �se 
b�tk�ler�n ham olarak veya toz şekl�n�n suya veya yeme 
�laves�yle gerçekleşt�r�lm�şt�r. Genell�kle bu çalışmalarda 
letal doz denemeler� yapılmadığından ve �çer�s�ndek� 
etken maddeler�n tesp�t� tam olarak ortaya koyulmadığın-
dan dolayı elde ed�len sonuçların tatm�n ed�c� sonuçlar 
vermed�ğ� görülmüştür. 

Sarıeyyüpoğlu'na (1995) göre, dünyada akvaryum 
balıkçılığında balık hastalıklarının kontrol ve tedav�s� pek 
çok yöntemlerle özell�kle de k�myasal maddelerle kürat�f 
olarak yapılab�lmekted�r. Türk�ye'de gün geçt�kce gel�şen 
balık yet�şt�r�c�l�kler� �le b�rl�kte bakter�yel, paraz�ter, 
fungal ve v�ral hastalıklarda da korkutucu b�r artış 
gözlenmekted�r. Balık hastalıklarına karşı k�myasal 
maddeler�n uygulanab�l�rl�ğ�n�n yeters�zl�ğ� veya balık 
yet�şt�r�c�l�ğ�ne h�tap eden hazır �laç preparatlarının 
eczanelerde satılmaması, ülkem�z�n bu konuda acı b�r 
gerçekle karşı karşıya geld�ğ�n� göstermekted�r. Hastalık-
lar konusunda, balık üret�c�s� b�lg�s�z ve deney�ms�zd�r. 
Ün�vers�telerde yapılan çalışmalar �se henüz tatm�n ed�c� 
düzeye gelmem�şt�r. Mevcut �laç kuruluşları �se konuya 
�lg�s�z ve soğuk bakmaktadırlar. Bu durumda da bazı balık 
hastalıklarının b�l�nen b�rkaç k�myasal maddeyle tedav� 
veya kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Özell�kle 
prof�lakt�k olarak k�myasalların kullanımı, balık üret�c�s� 
�ç�n pahalı gelmekte ve ekonom�k bulunmamaktadır. 
D�ğer taraftan bazı balıkçılık �şletmeler�nde de b�l�nçs�zce 
aşırı ve gel�ş� güzel k�myasal madde kullanımı çevrey� 
etk�lemekte ve ekoloj�k dengey� bozmaktadır. Halbuk� 

pek çok balık hastalığının da alınacak önlemlerle g�der�le-
b�leceğ� b�l�nmekted�r. Balık hastalıklarına karşı prof�lak-
t�k ve kürat�f olarak uygulanab�lecek hazır preparasyon-
ların olmaması, varolan k�myasalların da pahalılığı 
neden�yle, zeng�n b�tk� örtüsüne sah�p ülkem�zde tıbb� 
b�tk�lerden yararlanarak bu soruna kısmen de olsa çözüm 
get�r�leb�l�r.

Hayvanlarda görülen hastalıklara karşı uygulanan 
b�tk�sel maddeler�n �se �ht�va ett�ğ� maddeler sayes�nde 
v�ral, bakter�yel, fungal hastalıklarda oldukça �y� sonuçlar 
elde ed�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Fakat bu tesp�t ed�lenler 
sadece küçük b�r oran olup teknoloj� gel�şt�kçe bu 
b�tk�ler�n aslında daha çok etk�s�n�n olduğu anlaşılacaktır. 
Çünkü bundan 75 yıl önces�ne kadar b�r b�tk�n�n �çer�-
s�ndek� maddeler� b�le gruplandıramazken şu anda 
�lerleyen teknoloj� ve günden bugüne katlanarak �lerleyen 
b�l�m sayes�nde b�ld�kler�m�z�n koca okyanusun b�r dam-
lası b�le olmadığı aş�kardır.
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Özet
Su ürünler�, �nsanların bes�n gereks�n�m� karşılaması-

nın yanında b�rçok sağlık sorununun çözümü �ç�n de 
yararlandıkları öneml� kaynaklar arasındadır. Ancak su 
ürünler� bu yararlarının yanında, bazı türler�n�n saldırıcı ve 
yırtıcı, bazılarının elektr�k� organlara sah�p ve d�ğer b�r grup 
�se fanerotoks�k (açık zeh�rl�) ya da 
kr�ptotoks�k (g�zl� zeh�rl�) oluşuyla 
�nsan sağlığının bozulmasına ve hatta 
hayatının sonlanmasına neden 
olab�lmekted�rler. Bu çalışma da, 
�nsanlar �ç�n tehl�kel� oluşturab�len 
su ürünler� tanıtılarak, �nsanlara olan 
etk�ler� üzer�nde durulmaktadır.
Anahtar kel�meler: Su ürünler�, 
�nsanlara zararları

DAMAGES OF SOME 
AQUATIC ORGANISIMS TO 
HUMANS

ABSTRACT
Aquat�c organ�sms are among the �mportant resources 

from wh�ch humans obta�n food requ�rements and benef�t to 
solve the�r health problems. In sp�te of the�r useful effects, 
some aquat�c organ�sms have harmful effects to human 
health and l�fe by the�r aggress�veness and predatory 
propert�es, hav�ng electr�c organs and be�ng phanerotox�c 
(ev�dent po�son) or cryptotox�c (h�dden po�son). Subject of 
th�s rev�ew �s to be �dent�f�ed of harmful aquat�c organ�sms 
and to be exposed of the�r effects on human. 
Key worlds: Aquat�c organ�sms, damages to humans.

1.GİRİŞ
Su ürünler�, �nsanların bes�n 

gereks�n�m� karşılamanın yanında 
b�rçok sağlık sorunun çözümü �ç�n 
de yararlandıkları öneml� kaynak-
lar arasındadırlar. Su ürünler� bu 
yararlarının yanında, gerek tehl�-
kelerden korunmak, avlanmak ve 
bes�n �ht�yacını karşılamak g�b� 
çeş�tl� nedenlerle bazı dokuların 
değ�şmes�yle oluşmuş s�stemler�-
n�n varlığıyla, gerekse uygun ol-
mayan yerlerde yet�şenler�nden 
taşınan m�kroorgan�zma, ağır metal b�r�k�m� ve toks�nlerle 
�nsanlara zararlı olab�lmekted�rler. Bu nedenle daha önce 
Altun ve ark. (2004) tarafından �nsanlara olan yararları 
üzer�ne yapılmış çalışmanın �k�nc� adımı olarak,  bu 
derlemede, su ürünler�n�n �nsanlara olan zararları 
açıklanmaktadır. 

B�l�nd�ğ� g�b�, su ürünler�nde de d�ğer canlılarda 
görüldüğü g�b� beslenme, kend�n� koruma vb, amaçlı olarak 

b�r takım yapılar gel�şm�şt�r. Bazı su ürünler�n�n 
saldırganlıklarının yanında, elektr�kl� organlar ve zeh�r 
bezler�n�n varlığı da öncel�kle göz önünde bulundurulması 
gereken konular arasındadır.

2.PREDATÖR BALIKLAR
Köpek balıklarının bazı türler� 

kayıklara dah� saldırab�l�r, �nsanları 
parçalayab�l�rler. Carcharodon carc-
har�as (C. rondelet�) (canavar) Ak-
den�z'de bulunan en saldırgan köpek 
balığı türüdür (16).

Bunlardan başka �nsanlara 
saldırab�len, büyük boyutlu ve sal-
dırdığında büyük parçalar kopar-
tab�len öneml� balıklar, trop�kal 
res�flerde yaşayan ve 100cm'ye 
ulaşab�len barakuda (Sphyraena 
sphyraena) �le 100-300 cm'ye 
ulaşab�len müren (Muraena helena) 
ve 80-100 cm'ye ulaşab�len den�z 
levreğ� (Morone labrax)'d�r (16). 

Tatlı suda �se en öneml� saldırgan balık, doğal olarak Güney 
Amer�ka'nın kuzey�nde Amazon Nehr�'nde bulunan  p�rana 
(Pygocentrus p�raya)' lardır. Büyük d�şlere sah�p olup 
sürüler hal�nde yaşayan p�ranaların boyları 5-7,5 cm 
olmasına rağmen, 135kg et� b�rkaç dak�ka �ç�nde 
parçalayab�ld�kler� b�ld�r�lmekted�r (2).

3.ELEKTRİKLİ BALIKLAR
Elektr�k organları, ç�zg�l� kasların oluşturduğu gen�ş 

kas plakları ve s�n�r s�stem� tarafından oluşturulmuştur. Bu 
yapı, elektros�t adı ver�len sütunlar 
hal�nde d�z�lm�şlerd�r özelleşm�ş 
hücrelerden oluşur. Bu sütunlar 
d�key olarak konuşlandırılmış, çok 
çek�rdekl� ve her b�r� ayrı ayrı 
s�n�rlerle donatılmış halded�r. Bu 
sütunlarda, k�myasal yolla elektr�k 
üret�l�r. Sütunların alt tarafı (-), üst 
tarafı (+) elektr�k yüküne sah�pt�r. 
Bu elektr�k organları, 500 volt ve 
2000 wattlık b�r elektr�k şarjını 
sağlayab�l�rler. Elektr�k organları, 
balıklarda elektroşokla avlarını 
uyuşturup yakalama, korunma ve 
algılama �şlev�ne sah�pt�rler. 

Algılamada vücuttan yayılan elektromanyet�k dalgalar, 
çevrede b�r elektromanyet�k alan oluştururlar. Bu alan 
�çer�s�nde bulunan c�s�mler�n manyet�k ve paramanyet�k 
durumlarına göre, elektromanyet�k dalgalar değ�ş�kl�ğe 
uğrar. Değ�şt�r�len bu dalgaları tekrar algılayan, balık 
morfoloj�k olarak değ�ş�kl�ğe uğramış olan yanal organla 
çevrey� tanır (12, 16, 23).

Res�m 1. Carcharodon carchar�as (Anonymous I, 2007)

Res�m 2. Torpedo marmorata (Anonymous III, 2007)
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Elektr�kl� balıklar, Torped�n�dae (elektr�kl� vatozlar, 
trop�k ve ılıman den�zlerde) fam�lyasının 2 türü (Torpedo 
marmorata ve T. torpedo), Electrophor�dae (elektr�kl� 
yılanbalıkları, Brez�lya ve Gu�ana'dak� neh�r ve 
bataklıklarda) fam�lyasının 1 türü (Electrophorus 
electr�cus), Malapterur�dae (elektr�kl� yayınlar, N�l 
Nehr�'nde) fam�lyasının 1 türü (Malapterurus electr�cus), 
Uranoscop�dae (gögebakanlar, Amer�ka'nın Atlant�k 
Kıyıları'nda) fam�lyasının 1 c�ns� (Asteroscopus) �le 
Nark�dae ve Raj�dae fam�lyalarını  �çer�r. Bunlardan 
örneğ�n E. electr�cus (elektr�kl� yılanbalığı) 500 voltluk;  
M. electr�cus 350 voltluk; Asteroscopus c�ns�ne a�t türlerse 
50 voltluk elektr�k üreteb�l�rler. Balık elektr�ğ� �le çarpılan 
�nsanlarda bayılma, felç ve ölüm görüleb�l�r (16).

4.ZEHİRLİ BALIKLAR VE BALIK ZEHİRLERİ; 
F A N E R O T O K S İ K  ( A Ç I K  Z E H İ R L İ , 
B A T I R A R A K  Z E H İ R L E Y E N )  Y A  D A 
KRİPTOTOKSİK (GİZLİ ZEHİRLİ, YENMESİ 
HALİNDE ZEHİRLEYEN)

Bazı balıklarda bulunan zeh�r bezler�, dermal 
t ab ak as ın d ak � 
mukus bezler�n�n 
d e ğ � ş m e s � y l e 
o l u ş m u ş t u r . 
Genell�kle yüz-
geç ışınları, oper-
kulum d�kenler� 
g�b� sert oluşum-
ların ka�des�nde 
bulunurlar (3,12, 
23). Bu d�kenler 
zor �y�leşen yırtıl-

mış yaralar açar-lar. D�ken�n kö-kündek� bezden 
salgılanan zeh�r nörotoks�k (s�n�r s�stem�ne etk�l�) ve 
hemol�t�kt�r (kan hücreler�ne etk�l�) (16).

Sert oluşumların ka�des�nde zeh�r bez� taşıyan balık-
lara �ht�yoakantotoks�k (venomous) balıklar den�r (12). 
Tuzlusuda yaşayan 200 zeh�r bez� taşıyan türün olduğu tes-
p�t ed�lm�şt�r (24). Trygon�dae (Dasyat�dae) (r�na-tırpana-
kazıkkuyruk balıkları), Myl�obat�dae (fulya-folya balık-
ları), S�gan�dae (çarpan balığı), Scorpaen�dae (�skorp�t- 
l�psoz balıkları), Trach�n�dae (trakonya), Uronoscop�dae 
(kurbağa balığı), Gymnur�dae (kelebek vatozları), 
Rh�noptr�adae (folya balığı), Cal�onym�dae (üzgün-m�ne 
balıkları), Muren�dae (müren balığı), Sphyraen�dae 
(�skarmoz), Raj�dae (vatozlar) Torped�n�dae' n�n bazı 
türler� (1,2,3,4,12,16,24). Bunlardan Türk�ye'de 
Trygon�dae, Myl�obat�dae, Trach�n�dae, Uronoscop�dae, 
Cal�onym�dae, Sphyraen�dae, Raj�dae ve Torped�n�dae'n�n 
türler� �le Scorpaen�dae'n�n 5 türü vardır (16).

Zeh�rl� d�kenler�n batması sonucu, �nsanlarda kan 
basıncı düşer, kalp atışları artar, yoğun terleme, kusma, 
�shal, kas felçler�, ş�ddetl� ağrılar, yaralı yerde renklenme, 
�lt�haplanma,  ş�şme, kısa zamanda hals�zl�k, baş dönmes� 
oluşur. Ayrıca zeh�rlenmeler, şok,  genel felç ve ölümle de 
sonuçlanab�l�r (16,24). S�stem�k zeh�rlenme bel�rt�ler�; 
h�potans�yon, solunum yeters�zl�ğ� ve felc�, m�yokard�al 
�skem� (bell� b�r bölgede kan akımının kes�lmes�yle 
görülen kansızlık, bölgesel anem�) olab�l�r (24).

Bu şek�ldek� zeh�rlenmelerden başka su ürünler�n�n 
tüket�lmes� yoluyla da zeh�rlenmeler görülür. Bu zeh�rlen-

meler �se, su ürünler�n�n bel�rl� organlarında pas�f olarak 
bulunan bazı maddeler�n, su ürünler�n�n �nsanlar 
tarafından yen�lmes�yle oluşur. Örneğ�n; bazı köpek 
balıkları aşırı m�ktarda A v�tam�n� �çerd�ğ�nden yenmeler� 
zararlı olab�l�r. Bazı tetrodon (balon balığı) türler�n�n 
karac�ğer, der� ve yumurtalarında tetrodotoks�n 
(am�noperh�drok�nazol�n yapısında) bulunur. Yemekl�k 
balık d�kkatle hazırlanmazsa ölüm görüleb�l�r. Az m�ktarda 
tetrodotoks�n 1-45 dak�ka �ç�nde dudak ve d�lde batıcı 
h�sse, der�de uyuşukluk ve adale zayıflığına neden olab�l�r. 
Konvülz�yondan (bazı kaslarda nöbetlerle görülen �stem 
dışı sarsıntı ve ş�ddetl� kasılma, çırpınma) sonra yaygın 
felç olaylarının %60'ı ölümle sonuçlanır (3,4,24). 
Saks�toks�n �çeren m�kroorgan�zmaların (red-t�de 
d�noflagellatları) bulunduğu toks�k olmayan balıklar da 
zeh�rlenmeye neden olab�l�rler (24).

Çoğunlukla, Scombr�dae ve Scomberosoc�dae fam�l-
yalarına a�t bazı balıklar, scombro�d balık zeh�rlenmes�ne 
neden olmaktadırlar. Bu balıkların kaslarında bulunan 
bakter�ler tarafından am�no as�t yıkımı sonucu oluşan aşırı 
m�ktarda h�stam�n �nsanlarda zeh�rlenmeye yol açar. 
H�stam�n balık zeh�rlenmes�, bozulmuş veya bakter�yel 
olarak kontam�ne olan balıkların yenmes� sonucunda 
�nsanlarda ağızda yanma h�ss�, kızarma, baş ağrısı, kalp 
çarpıntısı, kaşıntı ve gastro�ntest�nal rahatsızlıklar, 
karıncalanma, der�de lokal yangı, alerj�k reaks�yonlar 
görülür (5,6,7,8,12, 22). Balık h�stam�n�n toks�k kabul 
ed�len m�ktarı 100 mg/ 100g'dır. Ortalama 70 kg olan b�r 
�nsanda h�stam�n�n üst sınırı 5-6 mg'dır.  H�stam�n�n bu 
ağırlıktak� b�r �nsanda 8-40 mg düzey�nde varlığı, haf�f; 
70-1000 mg düzey�nde varlığı orta ş�ddette;1500-4000 mg 
düzey�ndek� varlığı �se ağır zeh�rlenmeye neden olmak-
tadır (19). 
C�guatera, barracuda ve kırmızı snapper g�b� trop�kal den�z 
res�fler�nde beslenen balıkların s�stemler�nde c�guatoks�n 
adlı toks�n�n b�r�kmes�yle oluşur. C�gua-toks�n�n 
d�noflagellatlar tarafından üret�ld�ğ� düşünül-mekted�r. 
İnsanda �lk semptomları, dudaklar, d�l ve ağızda 
uyuşukluk, kızartı, kaşıntı, ağız kuruması ve metal�k tat 
h�ss�, abdom�nal kramp, bulantı, kusma ve �shald�r. Son-
radan solunum s�stem�nde ağrıya fonks�yon bozukluk-
larına da neden olur. Ölümcül olab�l�rler  (2,4,9,22).

5. SU YILANLARI
Zeh� r l �  su 

y ı l an ı  tü r l e r � 
b u l u n m a s ı n a 
r a ğ m e n ,  ü l -
kem�zdek� türler 
zeh�rs�zd�r (13).  
Zeh�rler�n�n let-
hal doz (LD50) 
değer� den�z yı-
lanları �ç�n 0,01 
m g / k g ;  s u 
mokasen yılanı 
(Cotton mouth) 
�ç�n �se 4 mg/kg' 
dır. Genell�kle nörotoks�kt�rler ama farklı s�s-temler� de 
etk�-leyeb�l�rler. Su yılanı ısırması semptomları, ısırılan 
yerde kan toplanması, morarma, ş�şme, kangren, bulantı, 
kusma, ateş ve baş dönmes�d�r. 
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Res�m 3. Murena helena (Anonymous V, 2007)

Res�m 4. Cotton mouth (Anonymous XIII, 2007)
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6. SU OMURGASIZLARI
6. 1. Den�z Anaları (Scyphozoa): Den�z analarının 
yaklaşık 250 türü vardır. Bunlardan yaklaşık olarak 20 türü 
Akden�z'de bulunur. Den�z analarının tentaküller� 
(yakalayıcı kollar) üzer�nde nematos�tler (yakıcı 
kapsüller) bulunur. Bu kısımlar fırlatılab�lme özell�ğ�ne 
sah�pt�r. Bu nematos�tler ve tentaküller�n temas ett�ğ� 
kısımlarda güçsüzlük, ş�ddetl� ağrı, yanma ve toks�k etk� 
yapab�lmekted�rler ama nad�ren ölümcül etk�ye sah�pt�r 
(örneğ�n Charyobdea marsup�al�s) Bu nedenle, bunlara 
den�z arıları da den�r (2,17,21). Ülkem�z sularında bulunan 
Aurella aurata, Rh�sostoma pulmo ve Rhop�lema 
nomad�ca 'nın neden olduğu zeh�rlemeler ölümcül 
değ�ld�r, rahatsızlık sadece haf�f kaşıntı ve kızarıklıklarla 
geç�r�leb�lmekted�r.
6.2. Ahtapotlar (Octopoda): Doğu Avustralya mercan 
res�fler�nde bulunan Hapalochlaena türler� üzer�ne 
basmayınca veya dokunmayınca ısırmazlar. Isırıkları çok 
zeh�rl� ve genell�kle ölümcüldür (2,25). Ayrıca, kollarıyla 
sıkıştırarak da tehl�ke oluşturab�l�rler. Türk�ye'de zeh�rl� 
ahtapot türü yoktur. 
6.3. Karından Bacaklılar (Gastropoda): Con�dae 
türler�, trop�kal bölgelerde, körfezlerde, mercan 
res�fler�nde kaya altlarında yaşayan gastropodlardır. 
Isırıkları �le çok güçlü zeh�r enjekte edeb�l�rler. Zeh�r çok 
hızlı hareket ederek ağrı, ş�şl�k, felç �le körlüğe ve zaman 
�ç�nde ölüme neden olab�l�r. Ilık ve trop�kal sularda 
yaşayan Terebr�dae türler�n�n zeh�r�, Con�dae türler�ndek� 
kadar güçlü olmasa da etk�ler� benzerd�r (2, 25).Türk�ye'de 
zararlı gastropod türü yoktur.

7. BALIK ZOONOZLARI (BALIKLARDAN 
İNSANLARA GEÇEN HASTALIKLAR)

Bazı balık zoonozları özell�kle ç�ğ balık tüket�m�n�n fazla 
olduğu ülkelerde yaygındır ve �nsanlarda c�dd� problemler 
oluştururlar. Bakter�, v�rüs, mantar ve protozoanlar 
neden�yle oluşan balık zoonozları pek b�l�nmemekted�r. 
A n c a k , 
Mycobacter�u
m mar�num elle 
temas ed�ld�-
ğ�nde c�ltte lo-
kal yangılara 
neden olur. Ba-
zı  balıklarda 
h�stam�n üreten 
bazı bakter�le-
r�n varlığı da 
alerj�k reaks�-
yonları oluştu-
r u r  ( 1 4 , 2 0 ) . 
Bazı balıklar-
dan �zole ed�len 
S a l m o n e l l a 
spp., V�br�o spp. gıda zeh�rlenmes�ne, Campylobacter 
jejun�, Ples�omonas sh�gello�des gastroenter�t�ze neden 
olur (12,14,20). Ancak bu bakter�ler, balığın ç�ğ yenmes� 
veya teması yolu �le bulaşırlar. Genelde metazoan 
paraz�tler �nsanlarda c�dd� sağlık sorunlarına neden 
olab�l�rler. Ülkem�zde balık zoonozlarının görülmemes�, 
ç�ğ veya yarı p�şm�ş balık tüket�m�n�n olmamasına 
bağlanab�l�r. Burada bazı balık zoonozları anlatılacaktır.

7.1. Clonorch�as�s hastalığı: Hastalık daha çok Tayvan, 
Güney Kore, Güney Ç�n ve Hong Kong'da görülür. Etken 
bağırsağa yerleş�p, kan aracılığıyla karac�ğer ve d�ğer 
organlara taşınab�len 8-15 mm X 4-5 mm boyutlarındak� 
yassı kurt den�len d�genet�k b�r trematod (Clonorch�s 
s�nens�s)'dur. Hastalarda karın ağrısı, �shal, ateş, karac�ğer 
büyümes�, kron�k vakalarda ağırlık kaybı, kasılma ve 
mental depresyon görülür (14).
7.2. Op�sthorch�as�s hastalığı: Kuzey Tayland'da yaygın 
olarak görülür. Etken 5-9 mm x 0,8-1,7 mm boyutlarındak� 
b�r trematod (Op�sthorch�s v�verr�n�) olup, safra kanalı, 
safra keses� ve karac�ğer kanallarında bulunur. 
Semptomları �shal, ürt�ker, zayıflama, anem�, karın ağrısı, 
gastroenter�t�sd�r (14).
7.3.D�phyllobothr�as�s hastalığı: Etken şer�t kurtlardan 3 
tür sestod (D�phyllobothr�um latum, D. dentr�cum, D. 
d�tremum. Özell�kle doğal ortamlardak� kahvereng�, 
gökkuşağı alabalığı ve Atlant�k salmonunda görülür. 
Japonya, Peru, Baltık Ülkeler� ve Rusya'da rapor 
ed�lm�şt�r. S�nd�r�m s�stem�ne yerleş�r ve karın, m�de 
ağrıları, �shal, bulantı ve zayıflamaya neden olurlar 
(14,15,20). 
7.4. Cap�llar�as�s hastalığı: Etken� 2,3-4,3 mm 
boyutlarındak�, yuvarlak kurt da den�len Cap�llar�a 
ph�l�pp�nens�s ve C. hepat�co   türü nemetodların neden 
olduğu hastalıktır. F�l�p�nler, Tayvan, Endonezya, İran, 
Mısır ve Japonya'da görülmüştür. Semptomları karın 
ağrısı, �shal, hızlı k�lo kaybı, �ştahsızlık, tans�yon 
düşüklüğü, kalpte düzens�z çalışma, bağırsak kap�llasında 
kron�k sendrom, kontrolde zorluk, kusma, m�de ağrısı, 
s�nd�r�m düzens�zl�ğ� ve bağırsak ep�telyumunda 
körelmed�r (14,15).
7.5. An�sak�as�s hastalığı: Etken An�sak�s s�mplex türü b�r 
nematoddur. Japonya, Hollanda, İng�ltere, Dan�marka, 
Belç�ka ve ABD'de rapor ed�lm�şt�r. Bağırsak mukozası �le 
m�de duvarına yerleşeb�l�r. M�de ağrısı, bulantı, kusma, 
ateş, nefes darlığı, bağırsakta ş�şme, tıkanıklık, �lt�hap ve �ç 

organlarda de-
l�nme görüle-
b�l�r (14,15,20).
7.6. Phocane-
ma dec�p�en: 
Etkene mor�na 
(Huso huso) ba-
lığında sık rast-
lanır. İnsana ç�ğ, 
donmuş, az p�ş-
m�ş ve tütsülen-
m�ş balığın yen-
mes�yle bulaşır. 
Kanada, ABD, 
Japonya, İng�l-
tere ve Gron-
land'da rapor 

ed�lm�şt�r. M�de mukozasına yerleş�r, ş�ddetl� ağrı ve 
bulantı yapar. Etken öksürerek veya kusma �le vücuttan 
atılab�l�r (15).
7.7. Phocascar�s osculat: Etken mor�na, tatlı su gel�nc�ğ� 
(Lota lota)  ve salmonlarda tesp�t ed�lm�ş olan b�r 
nematoddur. Ç�ğ balık tüket�m�yle �nsana geç�p, 
bağırsakta patoloj�k lezyonlara neden olab�l�r. Batı 
Almanya'da rapor ed�lm�şt�r  (15).
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7.8. D�octophyme renal: Etken erkekler� 14-15X3-5cm, 
d�ş�ler� �se, 1mX12mm boyutlarında olab�len, kırmızı 
renkl� nematodlardır. İnsan ve karn�vorların renal 
pelv�s�nde ve mesanede bulunurlar. Zor şartlara daya-
nıklıdırlar. Enfeks�yonları genelde bel�rt�s�z olup, �nsanda 
renal parank�ma zarar görür ve ş�ddetl� ağrılar olur. 
Cerrah� müdahale gerek�r. Avrupa, Kuzey-Güney Amer�-
ka ve Asya'da görülmüştür (15).
7.9 .  Menenj � t :  Ang�os t rongy lus  cantonens � s 
Metastrongyl�dae fam�lyasının türüdür. Fare paraz�t�d�r 
ancak, molluskları ara konak olarak kullanır. Merkez� s�n�r 
s�stem�n� etk�ler menenj�te neden olur. Özell�kle Tah�t� ve 
Tayvan'da ölümler rapor ed�lm�şt�r (15).

8. AĞIR METAL VE TOKSİN BİRİKİMİ
Su ürünler�ndek� ağır metal ve toks�nler �nsanlara 

balık ve özell�kle b�valv�aların tüket�m�yle ulaşmaktadır. 
Özell�kle m�dyeler suyu süzerek beslend�kler� �ç�n, suda 
bulunan ağır metaller� ve d�ğer toks�k maddeler� 
vücutlarına alırlar ve dokularında b�r�kt�r�rler. Bu 
m�dyeler�n �nsanlar tarafından p�şmem�ş ya da yarı p�şm�ş 
olarak tüket�lmes� tehl�kel�d�r. Örneğ�n; PSP (Paral�t�k 
Shellf�sh Po�sson�ng) denen ve Alexandr�um tamarense., 
Gymnod�n�um catenatum, Pyrod�n�um bahamense 
türler�nce üret�len b�r toks�n� b�r�kt�ren b�r m�dyen�n 
yenmes�, �nsanlarda felce neden olur (9,10,18,25). Algal 
toks�nlerle kontam�ne olmuş den�z ürünler�n�n tüket�m�yle 
�nsanda en az 6 sendromun ortaya çıktığı b�l�n�r.Bunlar 
PSP'den başka, ASP (Amnes�ac Shellf�sh Po�son�ng) 
(Pseudo-n�tzsch�a austral�s türünce oluşturulur), CFP 
(C�guatera F�sh Po�son�ng) (Gamb�erd�scus tox�cus, 
Prorocentrum spp., Ostreops�s spp., Cool�a monot�s, 
Thecad�n�um sp. ve Amph�d�n�um carterae türler�nce 
oluşturulur), DSP (d�arrhet�c shellf�sh po�son�ng) 
(D�nophys�s sp. türünce oluşturulur), NSP (neurotox�c 
shellf�sh po�son�ng) (Karen�a brev�s türünce oluşturulur), 
AZP sendromlarıdır. Algler�n oluşturduğu toks�nler�n 
bazılarının kobra zehr�nden b�rkaç, s�yanürdense 1000 kat 
daha fazla etk�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Ama algler�n 
zeh�r oluşumunu �nh�be ett�ğ� sanılmaktadır (9,10,11).

Balıklardak� c�va b�r�k�m� de �nsanlarda sağlık 
problem� oluşturab�l�r. 1950'lerde Japonlarda c�va 
b�r�k�m� rapor ed�lm�ş ve b�r çok k�ş�de bey�nde hasara 
varan büyük semptomlar (m�n�mata hastalığı) 
gözlenm�şt�r. Japonya'da özell�kle köpek balığı g�b� 
predatör balıkların fazla m�ktarda tüket�lmes�ne �z�n 
ver�lmemekted�r; çünkü, fötus etk�len�r ve çocukluk 
dönem�nde öğrenme yeteneğ� ger�ler (6).

Ayrıca b�valv�a yet�şt�r�c�l�ğ�nde ülkelerdek� kanunlar 
doğrultusunda kal�form bakter�ler�n bell� b�r sev�yes�n�n 

altında tutulması şarttır. Bu bakter�lerle bulaşmış b�valv�a 
tüket�m�, �nsanlarda hepat�k ve s�nd�r�m s�stem�nde 
rahatsızlığa neden olur (18).

SONUÇ
Temas veya bulaşma sonucunda �nsanlarda en küçük 

ağrılardan ölüme kadar g�deb�len etk�lere sah�p olan su 
ürünler�n�n az sayıda den�leb�lecek olan olumsuzlukları 
b�l�nmekted�r. Bölgesel olarak halkın tecrübeler� �le 
bunları öğrend�kler� veya yapılan araştırmalar �le bu türler 
ve etk�ler� hakkında b�lg� sah�b� oldukları açıktır. B�rçok 
etk�n�n görüldüğü alanların sınırlı olması, ülkem�z �nsanı 
�ç�n r�sk� azaltmaktadır. Ama bu bölgelerdek� z�yaretlerde 
bu olumsuzluklarla karşılaşılab�l�r. O nedenle bunlara 
d�kkat ed�lmel�d�r. 
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ÇİKLİT (Aulonocara mayland�)  BALIKLARINDA GÖRÜLEN BİR  VİBRİOSİS 
OLGUSU

  A Case of a V�br�os�s on C�chl�d (Aulonocara mayland�)

Tülay AKAYLI
İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, Ordu Cad. No:200 Lalel�7/İSTANBUL

,Takayl�@yahoo.com

Özet: 
Bu çalışma ç�kl�t (Aulonocara mayland�) balıklarında 

kayıplara neden olan   hastalığı araştırmak amacı �le yürü-
tüldü. İnfekte olmuş balıklarda (9 cm) der� reng�nde koyu-
laşma, vücut yüzey�nde der�n kas lezyonları, solungaç-
larda solgunluk ve eksoftalmus d�kkat� çekm�şt�r. İç bakıda 
�se; karac�ğer ve böbreğ�n solgun ve bağırsağın tem�z b�r 
sıvı �le dolu olduğu d�kkat� çekm�şt�r. Bakter�yoloj�k yön-
den muayene �şlemler� b�r f�rmadan tem�n ed�len beş adet 
balık örneğ�ne uygulanmıştır. Ek�mler balığın karac�ğer, 
dalak, böbrek g�b� �ç organlarından ve vücut yüzey�ndek� 
ülserler�nden %1 tuz �çeren TSA' ya ve TCBS agara 
yapılmıştır. Her b�r balığa a�t örneklerden �zole ed�len beş 
�zolat V. angu�llarum olarak  �dent�f�ye ed�lm�şt�r. Ant�-
m�krob�yal madde duyarlılık test�nde beş �zolatında oks�-
tetras�kl�ne duyarlı olduğu saptanmıştır.

Anahtar kel�meler: Ç�kl�t  (Aulonocara mayland�), 
Akvaryum Balığı, V�br�os�s, V�br�o angu�llarum

Summary: 
Th�s study was carr�ed out to reasearch  the d�sease  

caused losses �n c�chl�d (Aulonocara mayland�). Infected 
f�sh (9 cm) showed darken�ng of the sk�n, deep muscle 
les�ons on the body surface, pale g�lls, and exophthalm�a. 
Internally pale l�ver and k�dney, �ntest�ne d�stended w�th 
clear v�scous flu�d. Bacter�olog�cal d�agnos�s methods 
appl�ed to f�ve f�sh samples wh�ch were obta�ned from a 
f�rm. Inoculat�ons were made on the 1% NaCI 
supplemented TSA and TCBS agar med�um from �nfected 
f�sh v�sceral organs usually l�ver, k�dney,  spleen and the 
surface les�ons of the body. Samples obta�ned from each 
f�sh were �dent�f�ed as  V. angu�llar�um.  From  
ant�m�crob�al agent suscept�b�l�ty results, �t was found that 
f�ve �solates were  also sens�t�ve to oxytetracycl�ne.

Key Words: C�chl�d  (Aulonocara mayland�),  
Ornamental F�sh, V�br�os�s, V�br�o angu�llarum

G�r�ş:
Akvaryum balıklarında görülen bakter�yel hastalık-

ların en etk�n olanı sept�sem�d�r. Bakter�yel sept�sem� sık 
sık ortaya çıkarak kısa b�r sürede bütün akvaryumdak� 
balıkların ölümüne neden olab�l�r. Bütün tatlı su ve den�z 
akvaryum balıkları bu hastalıktan etk�lenmekted�r. Genel 
sept�sem�lerden üç taksonom�k grup bakter� sorumludur. 
Aeromonas hydroph�la, Pseudomonas türler� (özell�kle 
Pseudomonas fluorescens) ve V�br�o angu�llarum bu sept�-

sem�lerde rol oynar (Andrews ve ark. 1988; Güvener, 
2001; Koneman 1992; Reddacl�ff, 1988). Akvaryum balık-
larında hemoraj�k sept�sem� oluþturan Aeromonas, 
Pseudomonas ve V�br�o c�nsler�ne mensup bakter�ler 
akuat�k çevrede genell�kle bulundukları g�b� sağlıklı balık-
ların dokularında g�zl� enfeks�yon şekl�nde az m�ktarda da 
bulunurlar (Andrews ve ark. 1988;, Koneman 1992; Noga, 
2000). Bu nedenle, hastalık çıkışı genell�kle bu bakter�le-
r�n bazı nedenlerle kötü şartlarda bulunması, yakın b�r 
geçm�şte taşınmış olmaları, el �le yapılan kaba uygulama-
lar ve balık sayısının yoğun olduğu durumlarda gerçekleş-
me �ht�mal� yüksekt�r (Akaylı, 2001; Akaylı & T�mur 
2002; Noga, 2000). 

A

Şek�l 1. D�ş� (a) ve erkek (b) ç�kl�t balığının görünümü.

B
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V�br�os�s'le enfekte balıklarda genelde anoreks�a, 
vücut reng�nde koyulaşma ve ansızın ölüm şekl�nde görü-
len �lk bel�rt�ler�n yanı sıra per�orb�tal ve abdom�nal drops� 
yanı sıra der� üzer�nde hemoraj�ler ve ülserler gel�ş�r. İç 
bakıda dalak ve böbrekte büyüme ve er�me, �ç organlarda 
ve per�tonda kanama başlıca kl�n�k bulgulardır (Aust�n & 
Aust�n 1987; Noga,2000).  Fakat bu bulgular hastalığın 
perakut, akut ve kron�k formuna bağlı olarak bazı değ�ş�k-
l�kler göstereb�lmekted�r (Koneman, 1992; Reddacl�ff, 
19888). Ant�m�krob�yal b�leş�kler v�br�os�s hastalığının 
kontrolünde çok faydalı bulunmuştur. Eğer bu �laçların 
yem �ç�nde balıklara ver�lmes� �sten�yorsa ancak hastalık 
s�klusunun başında �ştahın kaybolmadığı en erken dönem-
de ver�lmel�d�r (Aust�n & Aust�n, 1999; Noga, 2000). 

İstanbul'da bulunan �thalatçı b�r f�rmanın Eylül 2003 
tar�h�nde  yurt dışından get�rtt�ğ� 100 adet ç�kl�t balığında 
nak�lden yaklaşık b�r ay sonra % 20 ölümlere neden olan 
b�r hastalık görüldü. Bu çalışma �le üret�m� oldukça zor ve 
ekonom�k değer� yüksek b�r akvaryum balığı türü olan 
ç�kl�t balıklarında ölümlere neden olan hastalığın etken�-
n�n tesp�t ed�lmes� amaçlanmıştır.

Araştırma  İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakülte-
s�'ne a�t Balık Hastalıkları Laboratuarı'nda yürütüldü. 
Eylül-2003 tar�h�nde,  ortalama uzunluğu 9 cm ve canlı 
ağırlığı 8.5 gr olan 5 adet ç�kl�t (Aulonocara mayland�) 
balığı �le gerçekleşt�r�len bu ön çalışmada balık örnekler�  
�thalatçı b�r f�rmadan alınıp canlı olarak laboratuara 
get�r�ld�.

Laboratuara get�r�len balıkların nekrops�ler� ster�l 
makas,  b�stür� ve pensler kullanılarak yapıldı. Bakter�-
yoloj�k �nceleme �ç�n balıkların karac�ğer, böbrek ve dalak 
g�b� �ç organlarının yanı sıra vücut yüzey�ndek� ülser-
ler�nden alınan örneklerden Tr�ypt�c Soy Agar'a (TSA) ve 
Th�osulphate-C�trate-B�le Salt-Sucrose Agar'a (TCBS) 
ek�mler yapıldı. Ek�mler� yapılan bes�yerler� 21ºC'de  72 
saat �nkübasyona bırakıldı (Aust�n & Aust�n,1987, 1999; 
Bullock, 1978).

İzole ed�len etkenlere, Gram boyama, hareket test�, 
s�tokrom oks�daz test�, V�br�ostat (0/129) (150µg) testler�, 
37ºC �le %0-7 tuzlulukta gel�şme testler� uygulanarak 
etkenler�n c�ns düzey�nde �dent�f�kasyonu yapılmıştır. Tür 
düzey�nde �dent�f�kasyon �ç�n �se şu testler uygulandı: 
Moeller arj�n�n d�h�drolaz, l�z�n ve orn�t�n dekarboks�laz, 
glükozdan as�t ve gaz oluşumu, sakkoroz, laktoz ve 
�nos�tolden as�t oluşumu, met�l kırmızısı ve Voges-
Proskauer testler�, �ndol test�, üç şekerl� dem�rl� jeloz 
bes�yer�nde (TSI) H S üret�m�, katalaz test�, üreaz test�, 2

n�trat redüks�yonu, n�şasta ve jelat�n h�drol�z�, S�man's 
s � t rat  kul lanımı (Arda,  1985;  Çotuk & Anğ - 
Küçüker,1995). Bu testlere ek olarak �zole ed�len bakter�-
ler�n kanlı agarda hemol�z üret�m�, V�br�o türü bakter�ler 
�ç�n selekt�f olan TCBS agar'da üreme özell�kler�de 
�ncelend� ve bu çalışmalar sırasında bakter� �zolatları yatık 
TSA'lara ek�lerek 4ºC'de saklandı. 

Hasta balıkların tedav�s� �ç�n ant�b�yogram duyarlılı-
ğını tesp�t etmek �ç�n d�sk d�ffüzyon yöntem� kullanıldı 
(Barry & Thornsberry, 1985). Flumequ�ne, erythromyc�ne, 

furazol�done, amp�c�ll�n, oks�tetras�kl�n, sulphameraz�ne, 
kanamyc�ne, tr�methopr�me , cefotax�me sod�um ve 
chloramphen�col �le emd�r�lm�ş d�skler vasatlara yerleş-
t�r�lerek 22ºC'de 24 saat �nkübe ed�ld�. Gel�şme �nh�b�syon 
zonları ölçüldü ve �zolatlar hassas ya da d�rençl� şekl�nde 
değerlend�r�ld� (Baron ve ark., 1994; Barry & Thornsberry, 
1985).

Bulgular
İstanbul'da bulunan �thalatçı b�r f�rmanın; Eylül -2003 

tar�h�nde  yurt dışından get�rtt�ğ� 100 adet ç�kl�t balığında 
nak�lden yaklaşık b�r ay sonra % 20 ölümlere neden olan 
b�r hastalık görüldü. Bu f�rmadan sağlanan beş adet hasta 
ç�kl�t balığının karac�ğer, böbrek, dalak ve ülserler�nden  
TSA ve TCBS Agar'a yapılan ek�mlerde beş adet bakter� 
�zolatı elde ed�ld�. Bu �zolatlara a�t bakter�ler�n; Gram-
negat�f, hareketl�, s�tokrom oks�daz ve katalaz testler�ne 
poz�t�f reaks�yon vermeler�, v�br�ostat (O/129) test�ne 
hassas olmaları, oks�dad�f /fermentat�f (O/F) gl�koz 
test�nde fermentat�f ve büyümeler� �ç�n bes� yer�nde tuza 
�ht�yaç duymaları ve TCBS agar'da sarı renkl� kolon�ler 
oluşturmaları ve d�ğer b�yok�myasal özell�kler� neden� �le 
�zole ed�len beş bakter� �zolatı V�br�o angu�llarum olarak 
�dent�f�ye ed�ld�. Çalışmada �zole ed�len beş adet �zolatın 
d�ğer b�yok�myasal ve kültürel özell�kler� Tablo 1.'de 
göster�ld�. 

Tablo 1. Hasta c�chl�d balıklarından �zole ed�len V�br�o angu�llarum suşuna a�t  f�z�ksel 
ve b�yok�myasal özell�kler.

                      +: poz�t�f             -: negat�f                 V : değ�şken sonuç            
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Ayrıca  bu araştırmada uygulanan ant�b�yogram 
test�nde beş adet V�br�o angu�llarum �zolatının  en çok 
oks�tetras�k-l�ne duyarlı olduğu da tesp�t ed�ld�.

Tartışma ve Sonuç
Araştırma konusu olan ç�kl�t (Aulonocara mayland� ) 

balığı fam�lya üyeler� �çer�s�nde d�ğer akvaryum balığı 
türler�ne nazaran üret�m�n�n probleml� ve mal�yet�n�n 
yüksek olması neden� �le genell�kle dış p�yasalardan �thal 
ed�lerek yurdumuzdak� p�yasalara sunulmaktadır 
(Sanders & Fryer, 1988; Savaş, 1996). V�br�o türler�n�n 
değ�ş�k tatlı su ve den�z  balığı türler�nde (Akaylı, 2001; 
Aust�n & Aust�n, 1987; Hack�ng & Budd, 1971) ve akvar-
yum balıklarında  k� enfeks�yonlarda etken olarak �zole 
ed�ld�ğ� b�rçok araştırmacı tarafından b�ld�r�lm�şt�r 
(Andrews ve ark., 1988, Hack�ng & Budd, 1971; 
Koneman, 1992; Post, 1987). 

Araştırmada V�br�o angu�llarum'un etken olarak �zole 
ed�ld�ğ� hasta ç�kl�t balıklarında d�ğer araştırıcılar  
tarafından bel�rt�len an� ölüm, ekzoftalmus ve abdom�nal 
drops� ve vücut yüzey�nde hemoraj� g�b� benzer bulgular 
görülmem�şt�r. Bu balıklarda hastalığın kron�k formunda 
görülen kl�n�k bulgulara benzer olarak renkte koyulaşma, 
yavaş ölüm, ekzoftalmus ve der�de ülser g�b� anemnez 
b�lg�ler� alınmıþtır (Akaylı, 2001; Akaylı & T�mur, 2002; 
Koneman,1992). İç bakıda karac�ğerde nekroz, safra 
keses�nde büyüme, bağırsakda hemoraj� ve bağırsak 
�çer�ğ�nde  sıvı toplanması ve böbreklerde de er�me d�kkat� 
çekm�þt�r (Akaylýı& T�mur, 2002; Aust�n & Aust�n,1987).

Bu çalışma sonucunda akvaryum balığı satışı yapan b�r 
aracı f�rmadan Eylül-2003 tar�h�nde tem�n ed�len beş adet 
hasta ç�kl�t balığının karac�ğer, böbrek, dalak ve ülserle-
r�nden yapılan bakter�yoloj�k �ncelemeler sonucunda beş 
adet bakter� �zolatı elde ed�lm�şt�r. Bunların �dent�f�kas-
yonu �ç�nde d�ğer araştırıcılar tarafından bel�rlenen MR, 
VP, arj�n�n, l�z�n, orn�tr�n d�h�drolaz testler�, �ndol ve 
TCBS bes�yer�nde üreme �le bazı karbonh�dratlardan as�t 
üret�m� g�b� öneml� ayırıcı özell�kler kullanılarak yapıl-
mıştır (Aust�n & Aust�n, 1999, Bryant, 1986, Hjeltnes &  
Roberts, 1993).

Bu çalışmada �zole ed�len etken�n b�yok�myasal ve 
kültürel özell�kler� d�ğer kaynaklarda bel�rt�len (Aust�n & 
Aust�n, 1999; Hjeltnes & Roberts, 1993; Bullock, 1978) 
V�br�o angu�llarum'un özell�kler�ne benzerl�k göstermek-
ted�r.

V�br�o angu�llarum sudan, sağlam balığın 
bağırsak �çer�ğ�nden ve hastalıklı balıktan 
�zole ed�leb�l�r. Bu m�kroorgan�zma balık 
popülasyonlarında normal koşullar altında 
genell�kle problemlere neden olmaz. Fakat 
bu bakter�n�n çevresel veya f�zyoloj�k stres 
koşulları altında balıklarda enfeks�yon mey-
dana get�reb�lmekted�r (Akaylı, 2001, Akaylı 
& T�mur, 2002; Andrews ve ark., 1988; Noga, 
2000). Bu araştırma göstermekted�r k�  ç�kl�t 

balığın nakl�nden yaklaşık b�r ay sonra oluşan taşınma 
stres�ne bağlı olarak  bu hastalık ortaya çıkmıştır. Yurdu-
muzda yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan ç�pura balıklarında da bu has-
talığın taşınma stres� sonucu oluştuğuna da�r çalışmalar 
vardır (Akaylı, 2001, Akaylı & T�mur, 2002).

Sonuç olarak; bu balığın ülkem�z koşullarında sağlıklı 
olarak üret�l�p �ç pazara sunulması; hem ülke ekonom�s� 
�ç�n, hem de akvaryum balıkçılığının gel�şt�r�lmes� 
açısından büyük önem taşımaktadır. Yapılan bu araştır-
mada üret�m� son derece zor olan ve bu nedenle yurt dışı 
p�yasalarından astronom�k rakamlarla ülkem�ze get�rt�len 
ç�kl�t balığının hastalıklarının araştırılması �le akvaryum 
balığı üret�c�ler�ne balıkla �lg�l� öneml� �puçları ver�l�rken; 
V�br�o angu�llarum'un d�ğer balık türler�nde olduğu g�b� 
bu balıklarlarda da hastalığa neden olduğu �lk kez bu 
çalışma �le ortaya konmuştur.
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Şek�l 2. Enfekte d�ş� balıkta görülen  vücut yüzey�ndek� Der�n kas 
lezyonu.

ÇİKLİT (Aulonocara mayland�)  BALIKLARINDA GÖRÜLEN BİR  VİBRİOSİS OLGUSU
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Ç�nde 2500-3000 yıldan ber� havuz ortamında üret�len 
sazan balıkları Avrupada 16. yüzyıldan sonra üret�lmeye 
başlanmıştır. Dünya genel�nde 2005 ver�ler�ne göre toplam 
sazan balığı üret�m� 3 m�lyon tonu aşmaktadır. Kültür 
koşullarında üret�len sazan balıkları zamanla doğal genet�k 
yapılarından uzaklaşarak Avrupa'da nesl� tükenme 
tehl�kes�nde olan türler arasında yer�n� almıştır. Aynalı sazan 
olarak da b�l�nen kültür sazanı, doğal sazanın yapay üret�m� 
�le elde ed�lm�ş b�r formudur. D�ğer dünya ülkeler�nde olduğu 
g�b� Türk�yede de aynalı sazan damızlık olarak yurt dışından 
get�r�lerek 1970'l� yıllaradan buyana DSİ tarafından 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılarak özell�kle baraj göller�n�n 
balıklandırılmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Fakat 
günümüzde gen kaynaklarının korunması amaçlı aynalı sazan 
üret�m�nden vaz geç�lerek doğal pullu sazanlardan üret�len 
yavruların göl ve göletlere bırakılması öngörülmekted�r. 

Kültür sazanı genel yapısal özell�kler� bakımından doğa 
sazanına benzeyen fakat doğa sazanına göre daha yüksek 
sırtlı, daha tıknaz, daha hızlı gel�şen ve kültür koşullarına daha 
�y� uyab�len b�r yapıdadır (Şek�l 1).

Dünya genel�nde sazan balıklarının populasyon dağılımı 
aşağıda ver�lm�şt�r (Şek�l 2).

Avrupa sazanı, C. carp�o carp�o
Orta-Asya sazanı, C. carp�o aralens�s
Doğu-Asya sazanı, C. carp�o haematopterus
Güney-Doğu Asya sazanı, C. carp�o v�r�d�v�olaceus
Gen kaynağı olarak doğa sazanlarının korunmasında en 

öneml� nokta; yet�şt�r�c�l�k sonucu elde ed�len sazan balıkların 
doğal göllere bırakılmamasıdır. Bunun neden� o gölde 
yaşayan sazanların d�ğer sazanlardan ayıran genet�k 
yapılarının bozulmasını önlemekt�r. 

Gen kaynağı olarak doğa sazanlarının korunmasında en 

öneml� nokta; yet�şt�r�c�l�k sonucu elde ed�len sazan balıkların 
doğal göllere bırakılmamasıdır. Bunun neden� o gölde 
yaşayan sazanların d�ğer sazanlardan ayıran genet�k 
yapılarının bozulmasını önlemekt�r. 

Öncel�kle stoklama sonucu oluşacak muhtemel 
h�br�d�zasyon, gölde yaşayan doğal sazanların kend�ne özgü 
genet�k yapılarının bozulmasına neden olacaktır. 

İk�nc� olarak, bu göller�n ekoloj�k yapısının korunması 
gerekmekted�r. Örneğ�n endüstr�yel veya yerel k�rlenmeye 
karşı önlemler alınmalıdır çünkü bu k�rlenme balıkların 
yumurtlama alanlarının bozulmasına ve ötr�f�kasyona sebep 
olmaktadır.

Uzun vadede alınacak önlemler�n başında doğal sazanların 
sağlıklı b�r çevrede yaşamaları garant� altına almak 
gelmekted�r. Daha fazla önlemler göller�n bulunduğu yerel 
koşullara bağlıdır. Eğer avcılık boyu g�derek azalıyorsa sazan 
avlama �le �lg�l� düzenlemeler yen�den yapılandırılmalıdır. 
Populasyonun azalmasının tesp�t�nden sonra kes�n çözüm 
gölde balık avcılığını durdurmak olmalıdır. Genell�kle alınan 
önlemler, bazı öneml� zamanlarda balık avcılığının 
durdurulmasıdır (en azından balığın avcılığından önce �k� 
defa veya en az b�r defa yumurtlamasına �z�n verecek 
düzenlemeler gerekmekted�r). Fakat tüm bunları yapab�lmek 
�ç�n dahada öneml�s� gölde sazanların populasyon buyunun 
�zlenmes� ve elde ed�len ver�lere göre önlemler alınması 
gerekmekted�r.

Mem�ş ve Kohlmann (2006) yaptıkları çalışmada, Sapanca, 
İzn�k ve Bafra Çernek Göller�'nde yaşayan doğal sazanların 
genet�k yapısının Avrupa ve Orta-Asya sazanına benzed�ğ� 
ancak  daha öncek� b�l�msel çalışmalarda bel�rlenm�ş 
yapılardan farklı (farklı haplot�pe sah�p olmaları) olduğu 
ortaya konmuştur. Bu nedenle bu göllere başka sazanların 
karışması önlenmel� ve kes�nl�kle sazan avcılığı kontrol 
altında tutulmalıdır. Gelecekte bu belk�de çok uzak değ�l, 
doğal pullu sazanlarımızı kırmızı l�stede görmek �stem�yorsak 
sazan balıklarını toplum olarak önemsemel� ve korumalıyız. 
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Şek�l 1. Kültür sazanı (üstte) ve doğa sazanı (altta) arasındak� fark

Şek�l 2. Sazan alttürler�n�n doğal dağılımı (K�rp�chn�kov, 1967).

DOĞAL PULLU SAZANLARIN KORUNMASI 
İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
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Özet
Su Ürünler� Mühend�sl�ğ� eğ�t�m� Türk�ye'de esk� b�r 
geçm�şe sah�p olmayıp başlangıcı 1983 yılında kurulan Su 
Ürünler� Yüksek Okullarına dayanmaktadır. Bu okulların 
�lk fakülte olmaları �se 1992 yılını bulmaktadır. Bugün, 
Türk�ye'de 13 Su Ürünler� Fakültes� mevcut olup, bunların 
on �k�s�nde Su Ürünler�  Mühend�sl �ğ�  eğ�t �m� 
ver�lmekted�r. Su ürünler�nde okuyan öğrenc�ler 
ün�vers�te sınavında aldıkları puana göre su ürünler�n� 
terc�h yaparak gelmeler�ne rağmen, su ürünler� sektörünü 
yeter�nce tanımadıklarından, ün�vers�teye hazırlanan 
gençler�n mesleğe bakış açıları başlangıçta olumsuz 
olmaktadır. 
Bu çalışma �le 20052006 Eğ�t�m Öğret�m dönem�nde 
Türk�ye'de mevcut bulunan dokuz Su Ürünler� 
Fakültes�nde okuyan öğrenc�ler�n mesleğe bakış açıları, 
meslekten beklent�ler�, ver�len eğ�t�m�n kend�ler�n� ne 
oranda gel�şt�rd�ğ�, karşılaştıkları sorunlar vb b�lg�ler�n 
elde ed�lmes�ne çalışılmıştır.
Anahtar Kel�meler: Su ürünler� Fakülteler�, Öğrenc�, Su 
Ürünler� Mühend�sl�ğ�.

G�r�ş
YÖK tarafından 1982 yılında kurulan ve eğ�t�m�ne 1983 
yılında başlayan Su Ürünler� Fakülteler� (esk� adı Su 
ürünler� Yüksek Okulu) �lk mezunlarını 19861987 
Eğ�t�m/Öğret�m yıllarında verm�şt�r. Başlangıçta Ege 
Ün�vers�tes�, Fırat Ün�vers�tes� ve İstanbul Ün�vers�tes�' 
nde kurulan bu yüksek okullar daha sonra ülke genel�nde 
b�rçok �l�m�zde açılmış ve her yıl 500' ün üzer�nde Su 
Ürünler�  Mühend�s�  mezunu veren fakültelere 
dönüşmüştür.  
Üç tarafı den�zlerle çevr�l� ve çok sayıda Su Ürünler� 
Mühend�s�n�n bulunduğu ülkem�zde hala az gel�şm�ş 
ülkeler�n sev�yes�nde balık tüket�ld�ğ� b�r gerçekt�r (2004 
yılı ver�ler�ne göre ülkem�zde balık tüket�m oranı 7,9 kg 
�ken bu rakam AB ülkeler�nde 18 kg., Japonya ve Norveç 
g�b� İskand�nav ülkeler�nde 50 kg.lar düzey�nded�r). Aynı 
şek�lde su ürünler�n�n tüket�m�nde görülen bu yeters�zl�k, 
su ürünler� üret�m�nde ve avcılığında yaşanan sorunlarda, 
b�l�msel olarak ülkem�zde ve dünyada yeter�nce etk� sah�b� 
olamamamızda, ün�vers�telere g�r�ş terc�hler�nde Su 
Ürünler� Mühend�sl�ğ�ne olan taleb�n azlığında ve 
kal�tes�zl�ğ�nde, toplumda b�l�n�rl�k oranının son derece 
düşük olmasında da bu sorun karşımıza çıkmaktadır. 
Ülkem�z�n su ürünler� konusundak� mevcut �ş olanaklarına 
kal�tel� eğ�t�m almış olan Su Ürünler� Mühend�sler�n�n 

get�r� lmes� � le bu yanlış uygulamaların önüne 
geç�leb�leceğ� öneml� b�r gerçekt�r. Bu bağlamda Su 
Ürünler� Fakülteler�nde okuyan öğrenc�ler� b�r taraftan 
mesleğe kazandırırken, d�ğer taraftan da Su Ürünler� 
Mühend�sler�ne ver�len eğ�t�m şartlarının yükselt�lmes�ne 
ve kal�tel� öğrenc�ler�n terc�h etmeler�n�n sağlanma 
yollarının aranmasına çalışılmalıdır. 
Ülkem�zdek� Su Ürünler� Fakülteler�nde ver�len eğ�t�m�n 
mevcut durumu, öğrenc�ler�n mesleğe bakış açıları ve 
gelecekten beklent�ler�n�n tesp�t ed�lmes� amacıyla böyle 
b�r çalışma planlanmış olup, bu çalışmanın ülkem�z 
genel�nde daha kapsamlı olarak ve daha gen�ş �stat�st�kî 
ver�lere dayalı hale get�r�lmes� önem arz etmekted�r. 

Materyal ve Yöntem
Bu çalışma �ç�n hazırlanan sorular, öğrenc� sayıları 

oranında basılarak ülkem�zde bulunan bütün Su Ürünler� 
Fakülteler�n�n �lg�l� b�r�mler�ne n�san/haz�ran 2006 
tar�hler� arasında gönder�lm�şt�r. Çalışmanın özell�kle 
bütün sınıflardak� öğrenc�ler� kapsayacak şek�lde 
dağıtılmasına çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, dokuz Su 
Ürünler� Fakültes�nden gelm�ş olan 830 öğrenc�n�n verm�ş 
oldukları cevaplara göre değerlend�r�lm�şt�r. 

Değerlend�rme soruları olarak öğrenc�lerden başlıca 
c�ns�yet, yaş, okudukları okullar, doğum yerler� 
b�lg�ler�n�n yanında bölümü seçme nedenler�, okullarını 
kaçıncı sırada terc�h ett�kler�n� ve bu konuda herhang� b�r 
araştırma yapıp yapmadıklarını, mezun oldukları l�se 
grupları, ün�vers�tede yaşadıkları sıkıntıları ve d�ğer 
sorunları, barınma olayının nasıl çözümled�kler�, 
gördükler� ders ve uygulamaların yeterl�l�k düzeyler�, boş 
zamanlarda kend�ler�n� nasıl gel�şt�rd�kler�, meslek� açıdan 
gelecek te yapmayı düşündükler� planları, akadem�k 
kar�yer yapmayı düşünenler arasında hang� dalda 
uzmanlaşma �stekler� olduğu, gelecekle �lg�l� çek�nceler�, 
meslekler� �le �lg�l� tak�p ett�kler� derg�ler bulunup 
bulunmadığı, şu ana kadar katıldıkları sempozyum ve fuar 
sayıları, ERASMUS programı �le �lg�l� düşünceler�, 
okullarının beklent�ler�n� karşılayıp karşılamadığı, 
okullarının çevrede nasıl görüldüğü, danışmanlarının 
y e t e r l �  � l g � l e n � p  � l g � l e n m e d � ğ � ,  S u  Ü r ü n l e r � 
Mühend�sler�n�n örgütlenmes� g�b� toplam 26 başlıkta 
sorular sorulmuş ve bunların yanıtları gruplandırılarak 
değerlend�r�lmeye alınmıştır.

Bulgular
Çalışmamıza katılan 830 öğrenc�den verd�kler� cevaplar 
doğrultusunda toplam 551' �n�n erkek, 266' sının �se bayan 

SU ÜRÜNLERİNDE FAKÜLTELERİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN 
MEVCUT DURUMLARI VE MESLEĞE BAKIŞ AÇILARI 

Taçnur BAYGAR** Ned�m ÖZDEMİR* Muhammet TOKLU*  Sedat 
KÜÇÜKBAŞ*

* Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, Kötekl�, 48000 MUĞLA
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bayan oldukları görülmekted�r (13 öğrenc� �se 
c�ns�yet�n� bel�rtmed�ğ�nden hesaplamaya alınmamıştır). 
2005-2006 dönem�nde Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan 
öğrenc�ler�n c�ns�yet durumu % olarak değerlend�r�ld�ğ�n-
de toplam sayının % 32,56' sını bayan, % 67,24' ünü �se 
erkek öğrenc�ler�n oluşturduğunu görmektey�z (Şek�l 1).

Öğrenc�ler�n yaşlarına göre yapılan dağılımda �se 
1822 yaş arasındak� grubu toplam 588 öğrenc�, 2326 yaş 
arasını toplam 163 öğrenc�, 26 yaş üstünü �se toplam 5 
öğrenc� �şaretlem�ş bulunmaktadır. Yaşlarını g�ren toplam 
756 öğrenc�n�n % 77,78' �n�n 1822 yaş grubunda oldukları 
görülmekted�r (Şek�l 2).

Çalışmamıza katılan öğrenc�lerden % 48' �n� 1. 
sınıflar, % 24' ünü 2. sınıflar, % 14' ünü 3.sınıflar, % 11' �n� 
4. sınıflar, % 3' ünü �se normal süres�nde mezun 
olamayacak öğrenc�ler oluşturmaktadır.

Öğrenc�ler�n a�leler�n�n oturdukları bölgelere göre 
dağılımları hesaplandığında �lk sırayı % 24 �le Ege 
Bölges�' n�n aldığı hemen ardından da  % 23 �le Marmara 
Bölges� geld�ğ� görülmekted�r. En az yerleş�m�n �se % 1 �le 
yurt dışı ve % 4 �le Güney Doğu Bölges�' nde oturan 

öğrenc� a�leler� oluşturmaktadır (Şek�l 3). 

Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan öğrenc�ler�n % 51' 
� kend� �steğ�yle, % 11' � a�le dışındak� b�r büyüğünün tav-
s�yes� �le, % 7' s� a�les�n�n yönlend�rmes� �le % 29' u da 
d�ğer nedenlerden (puanın d�ğer bölümlere yetmemes�, 
açıkta kalmama �steğ� vb) fakültey� terc�h ett�kler�n� b�l-
d�rmekted�r. % 2' s�n�n �se medya ve d�ğer b�lg�lend�rme 
araçları �le terc�hler�n� bu şek�lde yaptıklarını bel�rtm�şler-
d�r (Şek�l 4). 

Öğrenc�ler�n Su Ürünler� Fakülteler�n� terc�h etme 
sırası olarak �lk 5 terc�h� arasında yazanların oranının % 
32,88, 615 arasında yazanların % 34,73, 1624 arasında 
yazanların �se % 31,49 oldukları görülmekted�r (Şek�l 5). 

Öğrenc�ler�n terc�hler�n� yapmadan önce meslekle 
�lg�l� b�r araştırma yapıp yapmadıklarıyla �lg�l� soruyu 
toplam 785 öğrenc� cevaplandırmış olup bunların da 
hemen hemen yarıya yakın b�r oranda % 49 �le h�çb�r 
araştırma yapmadan geld�kler� görülmüştür.

Öğrenc�ler�n mezun oldukları l�se grupları hakkındak� 
soruya cevap verenlerden % 59' unun düz l�seden geld�ğ�, 
% 15' �n�n Anadolu L�seler�nden geld�ğ� görülmekted�r. 

Şek�l 1. Öğrenc� sayıları ve c�ns�yete göre dağılımı. 

Şek�l 2. Öğrenc�ler�n yaşlarına göre dağılımı. 

Şek�l 3. Öğrenc�ler�n a�leler�n�n yaşadıkları bölgelere göre dağılımı. 

Şek�l 4. Öğrenc�ler�n bölümler�n� seçme nedenler�ne göre dağılımı. 
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Katılanlar arasında Fen L�seler�nden mezun olan h�çb�r 
öğrenc�n�n olmadığı görülmekted�r (Şek�l 6). 

Öğrenc�ler ün�vers�te eğ�t�mler� sırasında karşılaştıkları 
sıkıntıların başında % 34 �le uygulamaların yeters�zl�ğ�n�, 
% 20 �le yabancı d�l b�lg�ler�n�n yeters�zl�ğ�n�, % 17 �le de 
dersler�n yeters�z �şlen�ş�n� bel�rtmekted�r (Şek�l 7). 

Öğrenc�ler�n % 37' s� arkadaşları �le b�rl�kte kend� 
tuttukları evlerde, % 34'ü yurtlarda, % 15' � kend� a�leler� 
�le % 11' �n�n �se tek başlarına kaldıkları görülmekted�r.

Ders ve uygulamaların yeterl� olup olmadığı sorusunu 
cevaplayan toplam 786 öğrenc�den % 17,81' � yeterl� 
olarak, % 53,56' sı kısmen yeterl� olarak, % 28,63' ü �se 
yeters�z olduğunu d�le get�rmekted�r (Şek�l 8).

Öğrenc�ler�n % 68,70' � uygulamalı eğ�t�mden, % 5,38' � 
teor�k eğ�t�mden, % 25,92' s� �se her �k�s�nden b�rden daha 
fazla ver�m aldığını bel�rtmekted�r.

Sorularımıza cevap veren öğrenc�ler�n boş zamanla-
rında kend�ler�n� nasıl gel�şt�rd�kler� konusunda verm�ş 
oldukları yanıtlarda �se % 38' � b�lg�sayar �le uğraşarak, % 
17' s� yabancı d�l çalışarak, % 17' s� spor ve müz�kle 
uğraşarak, % 14'ü de meslekle �lg�l� yayınları tak�p ederek 
boş zamanlarını değerlend�rd�kler�n� bel�rtmekted�rler 

(Şek�l 9).

Öğrenc�ler�n meslek� açıdan gelecekle �lg�l� olan 
düşünceler�ne göre % 38' � özel sektörü, % 18' � akadem�k 
kar�yer�, % 16' sı sadece yüksek l�sans ve doktora yapmayı, 

Şek�l 5. Öğrenc�ler�n bölümler�n� terc�h etme sıralarına göre dağılımı. 

Şek�l 6. Öğrenc�ler�n mezun oldukları l�se gruplarına göre dağılımı.

Şek�l 7. Öğrenc�ler�n okullarında karşılaştıkları sıkıntılar açısından dağılımı.

Şek�l 8. Öğrenc�ler�n ders ve uygulamaların yeterl�l�ğ� açısından değerlend�rmes�. 

Şek�l 9. Öğrenc�ler�n boş zamanlarını nasıl değerlend�rd�kler�. 
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kararsız olduğu görülmekted�r (Şek�l 10).

Öğrenc�ler�n akadem�k olarak uzmanlaşmayı düşün-
dükler� alanların başında % 42 �le yet�şt�r�c�l�k ve hasta-
lıklar gelmekte olup, bunu sırasıyla % 23 �le �şleme tekno-
loj�s� alanı, % 17 �le de �kt�sat, �şletme alanlarında ekonom� 
mastırlarını yapmak �stekler� gelmekted�r (Şek�l 11).

Öğrenc�ler�n gelecekle �lg�l� çek�nceler�n�n başında % 
41 �le �ş bulamama sorunun geld�ğ� görülmekted�r. Özel 
sektörde yapılan �ş�n zorluğu % 18 �le �k�nc� sırada, % 17 
�le de kamuda yeters�z Su Ürünler� Mühend�s� taleb� 
olması gelmekted�r (Şek�l 12).

Çalışmaya katılan öğrenc�ler�n % 86,75' �n�n 
meslekler� �le �lg�l� herhang� b�r derg�ye düzenl� olarak 
abone olmadıkları / tak�p etmed�kler� görülmekted�r. Y�ne 
aynı şek�lde sektörle �lg�l� düzenlenen herhang� b�r fuar ya 
da sempozyuma katılmayanların sayısının % 61 olduğu, 
sadece b�r kez katılanların % 24, üç ve daha fazla 
katılanların �se sadece % 4 oldukları görülmekted�r (Şek�l 
13).

Öğrenc�ler�n ERASMUS / SOCRATES (yurt dışı 
Öğrenc� değ�ş�m�) programı �le �lg�l� verm�ş oldukları 
b�lg�lere göre % 58,55' �n�n bu programdan haber 
oldukları, kalan % 41,45' �n�n �se fazla b�lg�ler� olmadıkları 
görülmekted�r (Şek�l 14).

Şek�l 10. Öğrenc�ler�n meslek� açıdan gelecekle �lg�l� düşünceler�. 

Şek�l 11. Öğrenc�ler�n akadem�k olarak uzmanlaşmayı �sted�kler� alan düşünceler�.

Şek�l 12. Öğrenc�ler�n gelecekle �lg�l� çek�nceler�yle �lg�l� düşünceler�. 

Şek�l 13. Öğrenc�ler�n su ürünler� sempozyum ve fuarlarını tak�p etme durumları.

Şek�l 14. Öğrenc�ler�n ERASMUS / SOCRATES programı hakkındak� düşünceler�.
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Çalışmaya katılan öğrenc�ler�n % 16' sı eğ�t�m 
gördükler� fakülten�n beklent�ler�n� h�ç karşılamadığını, % 
2' s� karşıladığını, % 49' u �se bekled�kler� düzeyde 
olduğunu bel�rtmekted�r (Şek�l 15).

Öğrenc�ler�n okudukları bölümler açısından çevreler�n-
de % 47 �le küçümsend�ğ�, % 33 �le �şs�z gözü �le bakıldığı, 
% 14 �le de h�ç b�l�nmed�ğ� vurgulanmaktadır (Şek�l 16).

Öğrenc�ler�n okudukları fakültelerde danışmanlarının 
yakından �lg�lenmeler� açısından % 25,1' �n�n yeterl� 
düzeyde olduğunu, % 40,85' �n�n yeters�z olduğu, % 34,06' 
lık kısmı �se kısmen yeterl� olduğunu bel�rtmekted�r (Şek�l 
17).

Su Ürünler� Mühend�sler�n�n örgütlenmes� konusunda 
yapılan değerlend�rmeye göre de % 54' lük bölümün Su 
Ürünler� Mühend�sler� Odası'nın kurulması gerekt�ğ�n�, % 
23' ünün fakülteler�n bu konu üzer�nde yeters�z kaldığını, 
% 16' sının �se konu hakkında görüşler�n�n olmadığı 
bel�rtmekted�r (Şek�l 18).

Tartışma ve Sonuç
Çalışmamıza N�san/Haz�ran 2006 tar�hler� arasında 

dokuz Su Ürünler� Fakültes�nde okuyan toplam 830 

öğrenc� katılmıştır. Değerlend�rme bu k�ş�ler�n hazırlamış 
olduğumuz sorulara verm�ş oldukları geçerl� cevaplama-
lara göre yapılmıştır. Çalışmamıza katılan öğrenc�ler�n % 
48' �n� 1. sınıf, % 24' ünü 2. sınıf, % 14' ünü 3.sınıf, % 11' 
�n� 4. sınıf, % 3' ünü �se normal süres�nde mezun olamamış 
öğrenc�ler�n oluşturduğu görülmekted�r.

Çalışma sonuçlarımıza göre toplam 817 öğrenc�n�n 
c�ns�yet kısmını doldurduğu ve bunların da 551' �n�n erkek 
(% 67,24' ü), 266' sının �se bayan (% 32,56' sı) oldukları 
görülmekted�r.  Bu sonuçlardan, Su Ürünler� Fakülteler�n� 
terc�h eden erkek öğrenc�ler�n, bayan öğrenc�lere oranla 
2,07 kat daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Elbek ve ark. 
(2006), Ege Ü. Su Ürünler� Fakültes�' nde okuyan 
öğrenc�ler�n c�ns�yet bakımından %70' �n�n erkek, %30' 
unun �se bayan olarak dağılım gösterd�ğ�n� bel�rtmekte-
d�rler.

Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan öğrenc�ler�n % 
77,78' �n�n 1822 yaş grubu arasında, % 21,56' sının 2326 
yaş arasında, % 0,66' lık kısmının da 26 yaş üstü olduğu 
görülmekted�r. Elbek ve ark. (2006), Öğrenc� Pencere-
s�nden Su Ürünler�ve Mühend�sl�ğ� başlıklı b�r anket 

Şek�l 15. Öğrenc�ler�n okullarının beklent� düzeyler�n� karşılama oranları.

Şek�l 16. Okudukları okullar açısından dışarıdan alınan tepk� durumları.

Şek�l 17. Öğrenc� danışmanlarının öğrenc�lerle olan �lg�ler�.

Şek�l 18 .Su Ürünler� Mühend�sler�n�n Örgütlenmes� üzer�ne değerlend�rme.
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çalışmasında Ege Ü. Su Ürünler� Fakültes�' nde okuyan 
öğrenc�ler�n yaş dağılımını 21 �le 23 arasında olduğunu 
bel�rtmekted�rler.   Bu sonuç b�z�m çalışmayla uygunluk 
göstermekted�r. Buna göre Su Ürünler� Fakülteler�nde 
okuyan öğrenc�ler�n l�seden sonra fazla zaman 
kaybetmeden hemen okullarına başladıkları ya da d�ğer b�r 
dey�şle �lk haklarında terc�h ett�kler� yorumunun da 
çıkarılab�leceğ�n� düşünmektey�z.  

Öğrenc�ler�n geld�kler� bölgelere göre dağılımları 
hesaplandığında �lk sırayı % 24 �le Ege Bölges�' n�n aldığı, 
hemen ardından da  % 23 �le Marmara Bölges�' n�n geld�ğ� 
görülmekted�r. En az yerleş�m �se % 1 �le yurt dışı ve % 4 
�le Güney Doğu Anadolu Bölges� oluşturmaktadır. Bu 
sonuçlara göre den�z �le �ç �çe olan yerleş�m yerler�nden Su 
Ürünler� Fakülteler�n�n daha fazla terc�h ed�ld�ğ� 
anlaşılmaktadır.

Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan öğrenc�ler�n % 51' 
�n�n kend� �steğ�yle, % 11' �n�n a�le dışındak� b�r 
büyüğünün tavs�yes� �le, % 7' s�n�n a�les�n�n yönlend�rmes� 
�le, % 29' unun da d�ğer nedenlerden (puanın d�ğer 
bölümlere yetmemes�, açıkta kalmama �steğ� vb) fakültey� 
terc�h ett�kler� b�lg�s�ne ulaşılmaktadır. Medya ve d�ğer 
b�lg�lend�rme kurumlarının �se % 2 g�b� çok düşük 
yüzdelerde kaldığı görülmekted�r. Buradan da öğrenc�ler�n 
yarısından fazlasının b�l�nçl� olarak okullarını terc�h 
ett�kler�n�, kalan d�ğer kısmının da büyük b�r yüzdes�n�n 
açıkta kalmamak, puanlarının yeters�zl�ğ�nden �sted�kler� 
d�ğer bölümlere g�remem�ş olmaları, Mühend�sl�k eğ�t�m� 
alacak olmaları g�b� nedenlerden ötürü terc�hler�n� bu 
doğrultuda yaptıkları görülmekted�r. Öğrenc�ler�n Su 
Ürünler� Fakülteler�n� terc�h etme sırası olarak 
değerlend�r�ld�ğ�nde bu duruma destekley�c� b�lg�ler elde 
ed�lmekted�r. Buna göre �lk 5 terc�h� arasında okullarını 
yazanların oranının % 32,88, 615 arasında yazanların % 
34,73, 1624 arasında yazanların �se % 31,49 oldukları 
görülmekted�r. Buradan da dengel� b�r dağılım olduğu ve 
terc�h etmede kend� �steğ� �le yazanlarla açıkta kalmamak 
�ç�n yazanların orantılı olarak dağıldığı anlaşılmaktadır. 

Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan öğrenc�ler�n mezun 
oldukları l�se grupları olarak �lk % 59' luk büyük b�r oranla 
düz l�seler gelmekte olup, bunu % 15 �le Anadolu L�seler� 
�zlemekted�r. Fen L�ses� çıkışlı h�çb�r öğrenc�n�n olmaması 
ve Su Ürünler� Meslek L�ses�nden çıkışlı öğrenc�ler�n 
azlığı düşünülmes� gereken b�r durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Düz l�selerden gelen öğrenc�ler�n yabancı d�l 
düzeyler�n�n yeters�zl�ğ� durumu, öğrenc�ler�n ün�vers�te 
eğ�t�mler� sırasında karşılaştıkları sorunlara verm�ş 
oldukları % 20' l�k b�r oranla �k�nc� sırada yer alan yabancı 
d�l b�lg�ler�n�n yeters�zl�ğ� cevabı �le karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sonuçlardan Su Ürünler� Fakülteler�ne 
daha kal�tel� öğrenc�ler�n terc�h etmes�n�n sağlanması 
gerekt�ğ� görülmekted�r. Öğrenc�ler�n okudukları 
bölümler açısından çevreler�nde % 47 �le küçük 
görüldüğü, % 33 �le �şs�z gözü �le bakıldığı, % 14 �le de h�ç 
b�l�nmed�ğ� cevaplarının ver�lmes� de b�ze Su Ürünler� 
Fakülteler�n�n toplumda daha tanınab�l�r ve daha terc�h 

ed� leb� l � r  ha le  get � r � lmes�n�n  önem�n�  or taya 
çıkarmaktadır.  Kal�tel� ve b�l�nçl� öğrenc� çekeb�lmek �ç�n 
bu durum son derece öneml�d�r. Öğrenc�ler�n en fazla 
karşılaştıkları sorunların başında �lk planda % 34 �le 
uygulamaların yeters�zl�ğ�, % 17 �le de dersler�n yeters�z 
�şlen�ş� gelmekted�r. Aynı zamanda öğrenc�ler�n 
yarısından fazlasının dersler�n �şlen�ş�nden memnun 
olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu sonucu, öğrenc�ler�n ders 
ve uygulamaların yeterl� olup olmadığı sorusuna verm�ş 
oldukları % 17,81 g�b� çok düşük b�r oranda yeterl� olarak 
yanıt lamaları  desteklemekted�r.  Aynı zamanda 
öğrenc�ler�n % 68,70' �n�n uygulamalı eğ�t�mden, % 5,38' 
�n�n �se teor�k ver�len eğ�t�mden daha fazla ver�m aldıkları 
bel�rt�lmekted�r.

Çalışmaya katılan öğrenc�ler�n % 16' sı eğ�t�m 
gördükler� fakülten�n beklent�ler�n� h�ç karşılamadığını, 
sadece % 2' l�k b�r bölüm �se karşıladığını bel�rtmekted�r. 
% 49' luk kısmı �se bekled�kler� düzeyde olduğunu 
bel�rtmekted�r. Yarıya yakın öğrenc�n�n fakülteler�nden 
bekled�kler� düzeyde karşılık aldıkları anlaşılmaktadır. Bu 
t e s p � t  ö ğ r e n c � l e r � n  o k u d u k l a r ı  f a k ü l t e l e r d e 
danışmanlarının yakından �lg�len�p �lg�lenmed�kler� 
sorusu �le de �l�şk�l� olup ver�len cevaplar açısından % 
25,1' �n�n yeterl� düzeyde olduğu, % 40,85' �n�n yeters�z 
olduğu, % 34,06' lık kısmının �se kısmen yeterl� olduğunu 
bel�rtmekted�r. Öğrenc�ler�n kend�ler� �le �lg�lenen 
danışmanlarını % 40,85 g�b� yeters�z olarak görmeler� 
öğrenc�ler�n mot�vasyonunu ve beklent�ler�n�n tam olarak 
karşılanamaması durumunu ortaya çıkarmaktadır. 

Çalışmaya katılan öğrenc�ler�n % 86,75' �n�n meslek-
ler� �le �lg�l� herhang� b�r derg�ye düzenl� olarak abone 
olmadıkları / tak�p etmed�kler� görülmekted�r. Y�ne aynı 
şek�lde sektörle �lg�l� düzenlenen herhang� b�r fuar ya da 
sempozyuma katılmayanların sayısının % 61 olduğu, 
sadece b�r kez katılanların % 24, üç ve daha fazla 
katılanların �se sadece % 4 oldukları görülmekted�r. Bu 
durum öğrenc�ler�n kend� meslekler� �le �lg�l� gel�şmeler� 
yakından tak�p edemed�kler�n�, kend�ler�n� mevcut şartlara 
göre gel�şt�remed�kler�n�, değ�ş�mlerden habers�z 
olduklarını göstermekte olup üzer�nde durulması gereken 
konulardan b�r�s�  olarak önem arz etmekted�r.   
Öğrenc�ler�n ERASMUS / SOCRATES programı �le 
�lg�l� verm�ş oldukları cevaplarda % 41,45 �le b�lg�ler�n�n 
olmadığını göstermes� b�ze öğrenc�ler�n bu konularda 
�lg�ler�n�n çek�lmes� gerekt�ğ�n� göstermekted�r. 

Öğrenc�ler�n gelecekle �lg�l� düşünceler�nde verd�kler� 
yanıtlara göre % 38' � özel sektörü, % 18' � akadem�k 
kar�yer�, % 16' sı sadece yüksek l�sans ve doktora yapmayı, 
% 12' s�n�n de kend� �ş�n� kurmayı düşündüğünü, % 16' 
sının �se kararsız olduğunu görmektey�z. Mezun�yetler�n-
de akadem�k hayatı terc�h ederek uzmanlaşmayı düşünen 
öğrenc�ler�n % 42 g�b� büyük b�r bölümü, yet�şt�r�c�l�k ve 
hastalıklar alanını terc�h edecekler�n�, % 23' lük kısmının 
�şleme teknoloj�s� alanını, % 17' l�k kısmının �se �kt�sat, 
�şletme g�b� alanlarında ekonom� mastırlarını yapmayı 
planladıklarını bel�rt�lmekted�rler. Bu sonuçlardan da 
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Bu sonuçlardan da öğrenc�ler�n özel sektöre yakın olab�-
lecekler� bölümler� ön planda terc�h ett�kler� görülmek-
ted�r. Özel sektörle �lg�l� �ş planlarının fazla olması durumu 
özel sektörün su ürünler� konusunda kamudak� �ş 
olanaklarına göre daha önde olduğunu göstermekted�r. Bu 
durumun Su Ürünler� Mühend�sler� açısından kamuda 
yapılanmaları ve yen� �ş alanlarının yaratılmasının gerek-
l�l�ğ�n�n önem�n� ortaya çıkarmaktadır. Öğrenc�ler�n 
gelecekle �lg�l� çek�nceler�ne verm�ş oldukları yanıtlar bu 
sonucu tamamen doğrulamaktadır. Cevaplar değerlen-
d�r�ld�ğ�nde en başta % 41 �le �ş bulamama sorunun geld�ğ� 
görülmekted�r. İlave olarak özel sektörde yapılan �ş�n 
zorluğu % 18 �le �k�nc� sırada, % 17 �le de kamuda yeters�z 
Su Ürünler� Mühend�s� �steğ� olması gelmekted�r. Aynı 
zamanda Su Ürünler� Mühend�sler�n�n özel sektörde özlük 
ve sosyal haklarının düzelt�lmes� gerekt�ğ� de ön plana 
çıkmaktadır. Öğrenc�ler�n Su Ürünler� Mühend�sler�n�n 
örgütlenmes� konusunda verm�ş oldukları cevaplarda % 
54' lük b�r bölümünün Su Ürünler� Mühend�sler� Odası' nın 
kurulması gerekt�ğ�n� düşünmes�, özlük haklarının elde 
ed�lmes�, toplumda daha tanınacak olmaları ve 
kurumsallaşmaları açısından öneml� olarak gördükler� 
gerçeğ�n� öne çıkarmaktadır.

Sonuç olarak Su Ürünler� Fakülteler�nde okuyan 
öğrenc�ler�n gelecekle �lg�l� kaygılarının bulunduğu ve 
bunun da  baş ında  � şs �z l �k  sorununun o lduğu 
görülmekted�r. Fakülteler�n bu konuda kend� öğrenc�ler� 
�ç�n �ş olanakları yaratmaları öneml� b�r gerçek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda kal�tey� yükseltmek 
�ç�n öğrenc� terc�hler�ne yönel�k uygulamaların 
planlanması gerekt�ğ� son derece öneml�d�r. Bunun �ç�n 
fakülteler arasında ortaklaşa kararlar alınıp hızlı b�r şek�lde 
uygulanması gerekl�l�ğ� düşünülmekted�r. Ayrıca 
öğrenc�ler danışmanlarının kend�ler� �le daha fazla 
�lg�lenmeler� gerekt�ğ�n�, teor�k derslerden daha çok 
uygulamaların artırılmasını, yabancı d�l b�lg�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� destekler�n sağlanması 
konusunda sıkıntılarının çözülmes�n� �stemekted�rler.     

Teşekkür; Bu çalışmanın yürütülmes�nde 
gösterm�ş oldukları �lg� ve destekten dolayı Akden�z 
Ün�vers�tes�, Çukurova Ün�vers�tes�, Ege Ün�vers�tes�, 
Mers�n Ün�vers�tes�, Muğla Ün�vers�tes�, Mustafa Kemal 
Ün�vers�tes� ,  Onsek�z Mart Ün�vers�tes� ,  R�ze 
Ün�vers�tes�,  SDÜ Eğr�d�r Su Ürünler� Fakülteler� başta 
olmak üzere katkıda bulunan d�ğer bütün fakülteler�m�ze 
ve çalışanlarına teşekkürü borç b�l�r�z.

Kaynaklar

1. Elbek, A. G.;  Saygı, H.;  Yıldız, N. (2006). Öğrenc� 
Penceres�nden Su Ürünler� ve Mühend�sl�ğ�.  E.Ü. Su Ürünler� Derg�s� 23 
- Ek (1/1): 71-76

Akdeniz'de Balık Avcılığı 11 Yılda 
%28 Azaldı

Eurostat verilerine göre, Akdeniz'de avlanma oranları 
1993'ten 2004'e kadar %28 azalarak 670.000 tondan 
480.000 tona düştü. 2004 yılı verilerine göre Akdeniz, 

AB balıkçılık bölgesi içerisinde Kuzey Doğu Atlantik ve 
Orta Doğu Atlantik'den sonra gelen üçüncü bölge. 
Aynı dönemde en yüksek avlanma oranlarının 
İtalya'da kaydedildiği görülüyor. Bunu sırasıyla 
İspanya, Yunanistan ve Fransa izliyor. Bulgaristan, 
Romanya, Arnavutluk ve Türkiye'deki balık avcılığı 
ise, bölgedeki toplam avlanma oranının %36'sını 
oluşturuyor. Rakamlar, Türkiye'de avlanan balık 
miktarının (505.000 ton), Akdeniz'de balıkçılık yapan 
tüm ülkelerdekinin (1.5 milyon ton) %33'üne denk 
geldiğini gösteriyor. Eurostat verilerine göre, AB'de 
avlanan balıkların %31'ini sardalya ve hamsigiller 
(anchovy) oluşturuyor. Romanya ve Bulgaristan'ın 
ise, daha çok Kuzey Denizi'nde çaça balığı avcılığı 
yaptığı belirtiliyor. 
Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni (Sayı 1)
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Den�zatları den�zler�m�z�n sess�z sedasız canlıları 
olmasına karşın yüzyıllardan buyana �nsanlığın �lg�s�n� 
çekmekted�r. Çevres�yle barışık b�r yaşam serg�leyen bu 
canlının en büyük düşmanı y�ne �nsandır. Sadece Ç�n Halk 
Cumhur�yet� tarafından, �laç sanay�s� �ç�n doğadan her yıl 
20 m�lyon/adetten fazla yakalanmaktadır. B�nlerce yıldır 
Asya halkı b�rçok hastalığın tedav�s�nde den�zatlarını 
kullanmaktadır.

Den�zatları üzer�ne onlarca uluslararası projeler 
yürütülmekted�r. Bu projelerden çıkarılan sonuçlardan 
b�r� bu canlıların 70 ülkede t�car� boyut kazandığı ve bu 
ülkeler�n başlıcaları  F�l�p�nler, Endonezya ve H�nd�stan 
ülkeler� göster�lmekted�r. Bu canlıların hasat zamanı 
olarak Ağustos- Kasım ayları olarak bel�rt�lmekted�r.

Den�zatlarını doğal ortmalarında bulmak zaman 
zaman çok kolay olmayab�l�r. Bukelemun g�b� yeteneğe 
sah�p olan bu canlılar vücut renkler�n� değ�şt�rerek 
kamufle olab�l�rler ve bu durumlarda ancak tecrubel� 
dalgıçlar tarafından yerler� saptanab�l�r. 

Den�zatlarının B�yoloj�ler�,
Syngnath�dae a�les�ne üye olan bu balıklar, den�z 

ejderhalılarını ve den�z �ğneler�n�de �ç�ne almaktadır. 
Normal b�r balık görünümünde olamayan bu canlılar, t�p�k 
kıvrık kuyrukları �le den�z çayırlarına veya uygun objelere 
tutunurlar ve bu özell�ğe sah�p kıyı bölgelerde dağılım 
göster�rler. 

Başları atlara benzemekted�r ve vücudunun herhang�
b�r bölges�nde pul yoktur. Boyun oluşumuna sah�p tek 
balık türüdür. Den�zatlarında burun boru şekl�ne sah�p 
uzun olmasının yanında den�z �ğneler� ve den�z 
ejderhalarının çeneler� b�rb�r�ne kaynaşıktır. Bu oluşumlar 

Beslenme esnasında sank� b�r emme c�hazı g�b� �şlev 
görürler. Ortamda bulunan yavru kar�des ve d�ğer hareket 
hal�ndek� omurgasızları çarpıcı b�r çek�m gücü �le �sabet

 ederek ağızlarına doğru emerler ve bes�n �ht�yaçlarını bu 
yolla karşılarlar. Büyük kar�desler� �se b�rkaç adetten 
oluşan gruplar hal�nde kar�des�n yumuşak bölgeler�ne 
saldırarak öldürüp beslen�rler. Beslenme sonrası 
bes�nler�n� herhang� b�r şek�lde depolama �mkanları 
olmadığı �ç�n den�zatları günlük olarak beslen�rler. 

Ku�ter (2000) �n yapmış olduğu çalışma sonucunda 
dünyada 60 türe sah�p olan bu balıkların 25 türünün 
Avustralya da olduğu b�ld�r�lm�şt�r. Den�zatları 50° kuzey 
ve 50°güney enlemer� arasında sıcak kıyı sularında 
dağılım göstermekted�rler (Şek�l 1). 

Koruma
Ç�n �laç sektörünün en büyük taleb� den�zatlarıdır. 

B�l�nd�ğ� kadarı �le doğadan avlanmasının en büyük 
neden� de bu durumdur. Bunun yanında dünya den�z 
akvaryumları sektöründe, bazı süs eşyaları olarak

DENİZATLARINI NE KADAR  TANIYORUZ?

Araştırma Görevl�s� Ertan ERCAN
İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� Yet�şt�r�c�l�k 

Res�m 1: Den�zatları �ç�n tutunab�lecekler� uygun doğal materyaller (plast�k materyal or�j�nal res�m Ertan ERCAN). 

Şek�l 1. Den�zatlarının dünya üzer�ndek� dağılım alanları. 
(From Lour�e et al., 1999).
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kurutulup satılması ve hatıra olarak kurutulması �ç�nde 
doğadan toplanmaktadırlar. 

Rasgele avcılığın-
da doğal populasyon-
lara zarar verd�ğ� de b�r 
çok araştırıcı tarafın-
dan b�ld�r�lm�şt�r. 

2002 yılında nes�l-
ler�n�n tükenme tehl�-
kes�nde olduğu �ç�n 
den�zatlarına önem 
ver�lmeye başlanmış ve 
CİTES kuruluşunun 
Append�x II �çer�s�nde 
değerlend�r�lerek, 2004 
Mayıs ayından �t�baren 
bu  türün  nes � l �n �n 
tehl�kede olduğu açık-
lanmıştır. 160 ülke bu 

türün avcılığının �z�n alınması yönünde ve araştırma 
yapmak �ç�n avcı l ığı  konusunda 
CITES'la anlaşma yapmıştır. Çok az 
m�ktarda hedef dışı olan avcılığa �z�n 
ver�lmekted�r.

Bu b�ld�rge önces�nde bazı ülkeler�n 
bu balıklar üzer�ne aldıkları koruma 
konuları aşağıda ver�lm�şt�r. 
Avustralya: 1 Ocak 1998 den bu yana 
�hracat �zn� sadece Doğal hayatı koruma 
kurulunca ver�lmekted�r. Bu kurum 
sadece bazı �mt�yazlı durumlar �ç�n Örn: 
Yet�şt�r�c�l�k ve yönet�m� üzer�ne 
çalışmalara �z�n vermekted�r.. Tasman�a 
ve V�ctor�ya bölgeler�nde �se bu canlı-
ların yakalanması yada toplanması açık 
olarak yasaktır ve �zne tab�d�r. 
Ç�n Halk Cumhur�yet: H. kellogg� türü 
den�zatı Ç�n Halk Cumhur�yet� doğal 
hayatı koruma yasalarının II. kate-
gor�s�nde koruma altında bulunmaktadır. 
Ülke �çer�s�nde den�z atı t�caret� bölge val�l�ğ�nde alınacak 
�z�n�yle mümkündür. Ancak koruma altında bulunan       

H. kellogg� türü den�z atı öncel�kl� balık türler� �çer�nde 
ulusal b�yoçeş�tl�l�k plan-
ları �çer�s�nde yer almak-
tadır.
A v r u p a  B � r l � ğ � : 
Den�zatları, vahş� hay-
vanların t�caret� 1 Haz�-
r a n  1 9 9 7  y ı l ı n d a 
A N N E X  D k ı smına 
eklenm�şt�r. İthalatının 
b�ld�r�lmes� zorunludur. 
Fransa: H. kusa türünün, 
trop�k türü �thalatı kes�n-
l�kle yasaktır. H.ramulosus 
türü ulusal kırmızı bül-
tende bulunmaktadır. 
Hong Kong: Gümrük 1 
Ocak 1998 yılından bu 
yana �zlemeye almıştır.
İsra�l: Kızıl den�zatları-

nın ve den�z �ğneler�n�n t�caret� yasak-
lanmıştır.
Portek�z: H. h�ppocampus ve H. 
ramulosus türler� kırmızı bültende 
bulunmaktadır. 
Slovenya: H.guttulatus türü hükümet 
kararınca nesl� tükenmek üzere olan 
hayvanlar ststüsünde (1993) koruma 
altına alınmıştır ve h�ç b�r şek�lde canlı 
olarak b�r yerde tutulamamaktadır.
Güney Afr�ka: 1974 yılında çıkarılan 
yönetmel�kle Cape doğa koruma kuru-
lunun �z�n� har�c�nde avcılığı yasaklan-
mıştır. 
V�etnam: H. h�str�x, H. japon�cus, H. 
kellogg�, H. kuda ve H. tr�maculatus 
savunmasız hayvanlar adı altında 
kırımız bültende bulunmaktadır.
Türk�ye: H.guttulatus (Karaden�z) 
kırmızı bülten�nde nesl� tükenmek üzere 

olduğu b�ld�r�lm�şt�r. 

DENİZATLARINI NE KADAR TANIYORUZ?

Res�m 2: Den�zatları türler�n�n bazı üyeler�.
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DENİZATLARINI NE KADAR TANIYORUZ?

Davranışları ve Yet�şt�r�c�l�ğ�ne hakkında genel 
b�lg�ler
Kur Dönem�

Genell�kle erkek b�rey tarafından kura yönel�k dans  

başlatılır. E r k e k ka r ın  k ı smın ı  ş � ş � rmek 
s u r e t � y l e d � ş � y � ayartmaya çalışır. Bu ş�ş�rme 
zaman zaman oransal olarak çok büyük olab�l�r. Eğer 
d�ş� b�rey erkek b�rey bu kur dansına �kna olursa b�rer ç�ft 
şekl�nde yüzmeye başlarlar hatta kuyruk kuyruğa 
dolanmış şek�ldede olab�l�rler. Normalde kıvrık olan 
d�ş�n�n kuyruğu düz hale gel�r ve erkek b�reyle boyunlarını 
yukarı poz�syona kaldırdık-larında yüzeye doğru 
yüzmeye başlarlar. Bu esnada erkek keses�n� açmıştır, d�ş� 
b�rey de yumurtalarını bu kesen�n �çer�s�ne bırakmaktadır. 

Gebel�k süres�
Erkek b�rey d�ş�den almış olduğu yumurtaları 

keses�n�n �çer�s�nde yerleşt�r�p döllemeye başlar. Bu 
dönemde suyun sıcaklığı önem kazanmaktadır. Erkek 
b�rey�n yumurtaları olgunlaştırma süres� 18°C dek� b�r 
ortamda 30 gün sürmekted�r. Tab�k� su sıcaklığına bağlı 

olarak bu dönem daha kısada süreb�lmekted�r. Erkek b�rey 
bu olgunlaşma süres�nde çok ama çok asosyal olab�l�r ve 
keses� koyulaşarak büyük değ�ş�mler göstereb�l�r. 

Yavrulama
Genell�kle zamanın doğru olduğu an (şafak vakt�)  

erkek b�reyde kasılmalar başlar. İlk olarak b�r kaç canlı 
yavru çıkışı başlar daha sonra sürü hal�nde yavru çıkışı 

sürer ve dünyaya geld�kler� anda yüzmeye 
başlarlar. Yavru sayısı, erkek b�rey�n 
yaşına, büyüklüğüne ve d�ş�n�n yumur-
talarının erkek b�rey�n keses�ne trans-
fer�ndek� başarısına bağlı olarak değ�ş-
mekted�r. Bu sayı 250 �le 1000 arasında 
değ�şmekted�r. İlk anaç olan b�reyler�n 
yavru sayısı 10-40 arasında olmaktadır. 

Yavruların büyütülmes�
Yavru den�zatları �ç�n en �deal bes�n 

artem�adır. Artem�aların bes�n �çer�ğ� 
gel�şt�r�lm�ş formullerle beslen�p ve-
r�lmes� tavs�ye ed�l�r. 

Yet�şt�r�c
�l�ğ�nde d�k-
kat ed�lecek 
hususlar
1. Beslenme: 
Anaçlarınızın 
beslenmes�nde 
kullanacağınız 
kal�tel� bes�nler 
yumurta ver�-
m�n� b�re b�r 
etk�lemekted�r
. Bunun �ç�n 
dondurulmuş 
y a d a  c a n l ı 
mys�d kar�des� 
kullanılab�l�r.
2. Akvaryum 
seç�m�: Orta 
y a ş l ı  o l a n 
a n a ç l a r ı n ı z 
�ç�n, terc�h edeceğ�n�z 50 cm der�nl�ğe sah�p akvaryumlar 
�ken daha yaşlı ve büyük anaçlar �ç�n bu 1m der�nl�kt�r.
3.  Su kal�tes�: Amonyak ve n�tr�t sev�yeler� çok �y� 
kontrol ed�lmel� ve çok düşük değerlerde tutulmalıdır. Su 
sıcaklığının sab�tlenmes� de başka b�r öneml� unsurdur. Bu 
sıcaklık 18-20 
°C' d�r. Suyun 
tuzluluğu �se 
20-35ppt ol-
malıdır. 
4 .   Y a v r u 
den�zatlarınız 
�ç�n �se ufak 
akvaryumlar 
terc�h etmel�-
s�n�z. 

Res�m 3: Erkek ve d�ş� H�ppocampus guttulatus türünden b�r görüntü (fotograf: Courtesy J.A. RODRIGUEZ) ve or�j�nal fotograf : Ertan ERCAN

Res�m 4: Keses� dolu olan H�ppocampus brev�ceps ç�ft� ve erkek b�rey�

Res�m 5: Doğmakta olan den�zatından b�r görüntü.

Res�m 6: 2 Günlük den�zatı yavrusu ve artem�a cyst (Orj�nal Ertan ERCAN)
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Den�z akvaryumlarında yaşamları
Sess�z ve sak�n yapısından dolayı den�zatları b�r çok 

balık ve den�z canlıları �le barışık olarak aynı ortamda 
yaşayab�lmekted�rler. Bulardan bazıları;

Trach�nops caud�maculatus

Notom�thrax ursus (yengeç)

From�a polypora (den�z yıldızı)

Photo by G�useppe Paccan�

Kaynaklar:
1.http://seahorse.f�sher�es.ubc.ca/pos-aquaculture.html
2.http://www.seahorseaquaculture.com.au/pages/ch�nese_med.html
3.http://www.abc.net.au/sc�ence/scr�bblygum/march2006/�mg/8.jpg
4.http://www.green�ghs.com/seahorses/CO_�mages/CO_cons�derat�on.
htm
5.Http://www.green�ghs.com/seahorses/CO_�mages/CO_cons�derat�on

Balıkçı Tekneler�n�n ve Avların Denetlenmes�ne 
İl�şk�n Yen� Kontrol S�stem� Yolda

Geçt�ğ�m�z N�san ayında açıklanan 7 yıllık “Avrupa B�rl�ğ�'ne 
Uyum Programı” kapsamında 2007-2008 yasama dönem�nde 
çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler arasında yer 
alan Su Ürünler� Kanununda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında 
Kanun halen TBMM kom�syonlarında görüşülüyor.  Kanun, 
ana hatlarıyla AB balıkçılık müktesebatına uyum gerekler�n� 
karşılamayı ve bu bağlamda yasadışı, kayıt dışı ve düzens�z 
balıkçılık faal�yetler�n� önlemey� ve sürdürüleb�l�r b�r balıkçılık 
sektörü sağlamayı amaçlıyor. AB'n�n 2847/93/EC sayılı Ortak 
Balıkıçılık Pol�t�kası'na uygulanab�l�r b�r kontrol s�stem� 
oluşturan Konsey Tüzüğü de çıkarılması planlanan kanun 
kapsamında yer alıyor. Sözkonusı Tüzük, Ortak Balıkçılık 
Pol�t�kası kurallarına uyulmasını sağlayacak b�r Topluluk 
kontrol s�stem� oluşturuyor. Bu s�stem �le
▪ çevren�n korunması
▪ yapısal önlemler
▪ pazarın ortak yapısı �le �lg�l� önlemler, ve 
▪ uygulanacak olan yaptırımların ver�ml�l�ğ�n�n artırılması 

amaçlanıyor.

Kontrol	sistemi	kapsamında,
▪ balıkçı tekneler�n�n ve faal�yetler�n�n denetlenmes� ve 

gözet�m�,
▪ avların denet�m�,
▪ av ek�pmanlarının kullanımının gözet�m� ve denet�m�,
▪ av faal�yetler�n�n düzenlenmes� ve durdurulması,
▪ su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� de dah�l olmak üzere, sektörün 

yapısının �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k önlemler�n denetlen-
mes�,

▪ gözet�m�n uygulanması ve değerlend�r�lmes�,
▪ yürürlükte bulunan kurallara uyulmadığı takd�rde alınması 

gereken önlemler yer alıyor.

Tüzüğün	iç	hukuka	aktarılması	halinde	Türkiye	koruma	ve	
kontrol	önlemlerine	uyumu	sağlamak	için	kendi	sınırları	ve	
karasuları	 içerisinde	 gerçekleştirilen	 balıkçılık	 faaliyetle-
rinin	 denetiminden	 sorumlu	 hale	 gelecek.	 Bunun	 için	
kesintisiz	 bir	 gözetim	 sisteminin	 balıkçı	 teknelerine	
yerleştirilmesi	 gerekecek.	 Tüzük	 kara	 ya	 da	 verileri	 uydu	
bağlantısı	 ile	 aktaran	 uydu	 bazlı	 bir	 denetleme	 sistemi		
arasında	tercih	yapma	imkanı	sağlıyor.	Türkiye'ye,	tercihini	
belirtmeden	önce	Avrupa	Komisyonu	ile	işbirliği	içinde	pilot	
projeler	yapma	imkanı	tanınacak.
I�lgili	 yasal	düzenlemelere	uyum	sağlandığında,	 stok	ya	da	
stok	 grupları	 avlayan	 balıkçı	 teknelerinin	 kaptanlarının,	
faaliyetlerini	içeren	bir	seyir	defteri	tutması	zorunlu	olacak.	
Seyir	defterinde,
▪      her b�r türe a�t av m�ktarının, 
▪      avın yakalandığı tar�h ve yer�n
▪  avın nasıl b�r ek�pman �le yakalandığının yer alması   

gerek�yor.

Denizde	ıskartaya	ayrılan	avların	miktarı	ise	değerlendirme	
için	kullanılmak	üzere	kayıt	edilecek.	Teknelerinin	uzunluğu	
10	 metreyi	 geçmeyen	 kaptanlar	 bu	 uygulamadan	 muaf	
tutululacak.
Bülteni Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık (Sayı 5)
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PH’ı 6.0 – 7.0 nötr 
olduğundan bakter�ler 
suretle çoğalır

 

   

PH’ı 6.0 haf�f as�tt�r. 
Bu nedenle bakter�ler 
ette süratle çoğalamaz

 

 

Doymamış Yağ 
As�tler�nden Zeng�nd�r

 
   

Doymuş Yağ 
As�tler�nden 
Zeng�nd�r.

 

 

Çok Kolay Bozulur

  

Kolay Bozulur

  

Kolay Bozulmaz

 

 

Bakter�ler Kolaylıkla 
Nüfuz Eder

 
 

Bakter�ler Kolaylıkla 
Nüfuz Eder.

 
 

Bakter�ler Güçlükle 
Nüfuz Eder

 

 

Et Yumuşak (Bağ 
Dokusu Azdır)

 
 

Et Yumuşak -Sert

  

Et Sert (Bağ Dokusu 
Fazla)

 
1.1

 

Dem�r Düşük
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Dem�r Orta Sev�yede
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Dem�r Yüksek
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N�as�n Düşük
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N�as�n Yüksek
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N�as�n Düşük

 

 

B1-B2 V�tam�n� 
Yüksek

 
 

B1-B2 V�tam�n� Düşük

  

B1-B2 V�tam�n� 
Düşük
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Kals�yum Yüksek
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Kals�yum Düşük

 

8

 

Kals�yum Düşük

 

8

 

Yağ Oranı Düşük

 

8

 

Yağ Oranı Düşük

 

182

 

Yağ Oranı Yüksek
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Kalor�s� Düşük

 

149

 

Kalor�s� Düşük

 

240

 

Kalor�s� Yüksek

 

 

Balık Eti

  

Tavuk Eti

  

Kırmızı 
Et

 

BALIK SAĞLIKTIR

BALIK ETBALIK ETIINNIIN & KIRMIZI ET  VE  KANATLI ET N & KIRMIZI ET  VE  KANATLI ET 
IILE  MUKAYESESLE  MUKAYESESII (100 gr)(100 gr)
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İSTAVRİT 
İstavr�t�n genell�kle yağda kızartması yapılır.  Tavasından başka ızgarası da 
mevs�m�n de güzel olur.  

LÜFER 
Izgara, Haşlama, buğulama, yağda kızartma, köfte, p�lak�, kağıt kebabı 
yapılab�l�r.  

PALAMUT Izgara, yağda kızartma, ş�ş, haşlama, p�lak�, köfte ve lâkerdası yapılır.  

HAMSİ Tava, Izgara, Buğulama, İçl� Tava, Tuzlama 

ÇİNEKOP Izgara, Tava,P�lak�, Kağıt Kebabı,Tuzlama 

ÇUPRA Haşlama, Izgara, Tava, P�lak�  

LEVREK Haşlama, Buğulama, Tava,Izgara, Kağıt Kebabı, Sebzel� Domatesl� Haşlama, 

KALKAN  Haşlama, Buğulama, Tava,Izgara, Kağıt Kebabı, Sebzel� Domatesl� Haşlama 

USKUMRU Izgara, yağda, kızartma, haşlama, p�lak�, köfte, tuzlama, ç�roz olarak yeneb�l�r.  

BARBUNYA Yağda kızartması, ızgarası, buğulaması ve yağlı kağıtta fırın kebabı nef�s olur.  

TEKİR Yağda kızartması, ızgarası, buğulaması, kağıt kebabı, p�lak�s� olur.  

ALABALIK 
Özell�kle tereyağında veya sıvı yağda unlanarak kızartması nef�s olur. Izgarası, 
p�lak�s�, yağlı kağıtta buğulaması yapılır.  

KEFAL 
F�leto hal�nde et� çıkartılarak yağda kızartması nef�s olur. Ayrıca p�lak�s�, 
haşlaması kağıt kebabı ve çorbası da yapılır.  

 

HANGİ BALIK NASIL PİŞİRİLİR?
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AB Orkinos Stoklarını Koruma 
Önlemlerini Artırıyor 

Avrupa Komisyonu, Şubat ayının sonunda, Doğu 
Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'deki mavi yüzgeçli 
orkinos stoklarının geri kazanılmasına yönelik 
önlemler uygulanmasını öneren bir Teklif kabul etti. 
Teklif'te yer alan önlemler, Uluslararası Atlantik 
Orkinoslarını Koruma Komisyonu'nun (ICCAT) Kasım 
2006'da yaptığı önerilere dayanıyor. Söz konusu 
mevzuat önerisi, üye devletlere ayrılan avlanma 
kotalarında indirime gidilmesini, uluslararası bir ortak 
denetim programının uygulanmasını ve avlanma 
yasağı olan dönemlerin uzatılmasını öngörüyor. Kota 
indirimine yönelik öneri, 2007 yılında mavi yüzgeçli 
orkinoslar için uygulanacak Avrupa kotasını, 2006 
yılına göre %8 oranında azaltarak 16.779 tona 
düşürüyor. 

Teklif'te yer alan, “uluslararası ortak denetim 
programı” önerisi ise, ICCAT üyesi tüm ülkelere ait 
teknelerin denetlenmesine izin verecek önlemler 
alınmasını öngörüyor. Ayrıca avlanma, boşaltım, 
aktarım ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere 
tüm işlemleri kap-
sayan bir kontrol 
sistemi uygulan-
ması planlanıyor. 
Teklifte yer alan 
önlemler, balıkçılık 
kapasitesi hakkın-
da kesin bilgilere 
ulaşabilmek için, 
mavi yüzgeçli orki-
nos avcılığı yapan 
ve gırgır ağı kulla-
nan tüm teknelerin 
kaydedilmesini de 
içeriyor. Düzenle-
me, aynı zamanda, 
gırgır ağı kullanıcı-
ları için mavi yüz-
geçli orkinosların 
denizlerde aktarılmasına yasak getiriyor. Mavi 
yüzgeçli orkinoslarla ilgili tüm boşaltım ve transfer 
işlemlerinin ön bildirime ve sıkı kontrollere tabi 
tutulması öngörülüyor. Hem balıkçılık tekneleri hem 
de orkinos çiftlikleri için özel bir gözlem programı 
uygulanması planlanıyor. Son olarak, mavi yüzgeçli 
orkinoslarla ilgili pazarlama faaliyetlerine ve ticari 
işlemlere; ürünlerin kaynaklarını belirten belgeler 
olmadıkça izin verilmeyeceği belirtiliyor.  

Avlanma yasaklarına ilişkin önlemler ise, balık 
avcılığının yasak olduğu dönemleri önemli ölçüde 
uzatıyor. Yeni düzenlemeye göre; uzunluğu 24 
metreyi aşan büyük ölçekli pelajik çapari tekneleri 
için 1 Haziran - 31 Aralık arası, gırgır ağı kullanıcıları 
için 1 Temmuz - 31 Aralık arası, yem tekneleri ve 
pelajik troller içinse 15 Kasım - 15 Mayıs tarihleri arası 
avlanma yasağı uygulanacak. 

Balıkların boşaltılabilmeleri için karşılamaları 
gereken asgari ağırlık ise 10 kg'dan 30 kg'a 
çıkartılıyor. Ayrıca, mavi yüzgeçli orkinos sürülerinin 
yerlerini tespit etmek amacıyla uçakların kullanılması 
yıl boyunca yasaklanıyor. 

Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu, birkaç hafta 
içinde göçmen balıklara yönelik koruma önlemleri 
içeren bir Tüzük daha sunmayı planlıyor. Söz konusu 
Tüzük önerisinin, Avrupa mavi yüzgeçli orkinos 
filosunun kapasitesinin azaltılmasına yönelik 4 yıllık 
bir program içermesi bekleniyor. Program, bu 
kapsamda faaliyetine son verilecek olan tekneler için 
mali yardım yapılmasını da öngörüyor. Mavi yüzgeçli 
orkinos stoklarının tekrar uygun bir seviyeye 
gelebilmesi için 15-20 yıllık bir süre gerektiği ve 

uygulanacak olan programın başarısı için herkesin 
ödün vermesi gerektiği belirtiliyor. Avlanan balıkların 
kökenini ispatlamaya yönelik sertifika uygulaması ve 
bunun gibi önlemler sayesinde, yasadışı su ürünleri 
satışının giderek zorlaşması bekleniyor.

Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık 
Bülteni (Sayı 2)
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Balıkçı Teknelerine Yönelik 
Denetimler Yetersiz 

Avrupa Komisyonu tarafından geçtiğimiz 10 Nisan'da 
kabul edilen bir rapor, üye devletlerin 2003-2005 
döneminde, Ortak Balıkçılık Politikası'nın uygulanma-

sına ilişkin kontrollere gereken özeni göstermedik-
lerini ortaya koyuyor. Komisyon yetkilileri tarafından 
yapılan incelemeler, ulusal kontrol sistemlerinin 
yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Bunun başlıca 
göstergesi ise, Tekne İzleme Sistemi sayesinde elde 
edilen verilerle seyir defterlerine kaydedilen bilgiler 
arasındaki tutarsızlık. 
Komisyon'un, yaptığı incelemelerde öncelikle, yasak 
balıkçılık malzemelerinin kullanımı hakkındaki 
bulguları güncellediği ve deklare edilen av rakamları 
ile gerçek av rakamları arasındaki farklar üzerinde 
durduğu görülüyor. Ayrıca, Komisyon'un daha çok, 
muhtemel hile riskinin yüksek olduğu faaliyetlere 
yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Bunların başında, balık 
stoklarına yönelik geri kazanım programları, uydu 
gözetimi, üçüncü ülkelere ait teknelerin faaliyetleri ve 
balık ürünlerinin pazarlanması geliyor. 
Komisyon, izleme ve denetim sistemlerine ilişkin 
yetersizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni bir 

öncelikli faaliyet listesi hazırladı. Hazırlanan bu listeye 
göre, üye devletlerden aşağıdaki önlemleri almaları 
bekleniyor:

· Avlanma faaliyetlerine ilişkin kayıtların 
toplanması, çifte kontroller, Tekne Denetim 
Sistemi ve taşımacılık denetimleri gibi mevcut 
düzenleme araçlarının tam anlamıyla 

kullanılması,
· Balıkçılık faaliyet-

lerinin kontrolü için daha 
eğitimli insan kaynağı 
sağlanması,

· Denetimcilerin eği-
timi konusunda siste-
matik bir yaklaşımın 
benimsenmesi,

· Üye devletler ara-
s ı ndak i  i l e t i ş im  ve 
i şb i r l i ğ in in  güç len-
dirilmesi,

· Caydırıcı yaptırım-
la r ın  a r t ı r ı lmas ı  ve 

konuyla ilgili suç işleyenlerin ekonomik 
yardımlardan mahrum bırakılması,

· Topluluk sularının ötesinde avlanan 
teknelerin boşaltımlarına yönelik kontrollerin 
güçlendirilmesi, 

· Elektronik seyir defterleri gibi yeni tekno-
lojilerin kullanılması.

Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni 
(Sayı 3)

Seminer Duyuru:

 “AB Ortak Balıkçılık Politikası 

ve Türkiye” 
 “Türk Balıkçılık ve Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� 

Sektörler�n�n AB Balıkçılık Müktesebatına Uyuma 

Hazırlanması” konulu projem�z kapsamında, 19-

20 Ek�m 2007 tar�hler� arasında Bandırma'da, 

“AB Ortak Balıkçılık Pol�t�kası ve Türk�ye” konulu 

b�r eğ�t�m sem�ner� düzenlenecekt�r. Sem�nere AB 

üyes� ülkelerden sektör tems�lc�ler�n�n yanısıra 

Avrupa Kom�syonu yetk�l�ler� de katılacaktır. 

Sem�ner organ�zasyonu ve katılım �le �lg�l� b�lg�lere 

bülten�m�z�n gelecek sayılarında yer ver�lecekt�r. 

İlg�lenen k�ş�ler�n b�lg�s�ne arz eder�z.

BANDIRMA TİCARET ODASI

www.bandirmato.org
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ØBalıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Sektörünün Ar-Ge Çalışmalarına Avrupa 
Komisyonu'ndan Destek
AB Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında balıkçılık 
kaynaklar ın ın korunması ve sürdürülebi l i r 
kullanımının sağlanması büyük önem taşıyor. Avrupa 
Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen ve 1 Ocak 2007 tarihinde uygulamaya 
giren 7. Çerçeve Programı, bu amaca yönelik AR-GE 
çalışmalarını finanse ediyor.
2007-2013 dönemini kapsayan 7. Çerçeve Programı 
50.5 milyar Euro'luk bütçesiyle yeni araştırma 
olanakları yaratılması ve mevcut teknolojilerin 
geliştirilmesi üzerinde duruyor. Program, bilim ve 
teknoloji alanında işbirliğini güçlendirmeyi ve bilimsel 
kaynakları en verimli şekilde kullanarak sürdürülebilir 
ekonomik büyümeyi korumayı amaçlıyor. Program 
kapsamında Avrupa'nın araştırma potansiyelinin 
güçlendirilmesi, bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunun 
gelişiminin sağlanması öngörülüyor. 7. Çerçeve 
Programı dört farklı alt programdan oluşuyor: işbirliği 
özel programı; fikirler özel programı; kişiyi 
destek leme programı ve kapas i te ler  öze l 
programı.Bunlardan işbirliği özel programı gıda, 
tarım, balıkçılık ve biyoteknoloji alanlarını kapsıyor. 
1.93 Milyar Euro tutarında bir bütçeye sahip olan 
işbirliği özel programı ile su ürünleri ve balıkçılık 
üretiminde iklimsel değişikliklerden kaynaklanan 
sürdürülebilirlik ve güvenlik sorunlarının giderilmesi 
amaçlanıyor. Biyolojik kaynakların sürdürülebilir 
üretimi ve yönetiminin sağlanmasına yönelik projeler 
bu program kapsamında destekleniyor. Programa 
üniversiteler, araştırma merkezleri, çokuluslu 
şirketler, KOBİ'ler, kamu yönetimleri ve bireyler 
katılabiliyor.
Avrupa Komisyonu Araştırma Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 7. Çerçeve Programı'ndan 
Türkiye'de TÜBİTAK sorumlu. Söz konusu programla 
ilgili bilgilere aşagıdaki internet adreslerinden 
ulaşılabilir.  

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.tubitak.gov.tr 

ØAB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum 
Diyaloğunun Geliştirilmesi Kapsamında 
Mesleki Örgütlere Hibe
AB, üye ülkeler ve Türkiye arasında sivil toplum 
işbirliğinin genişletilmesi ve güçlendirilmesine yönelik 
çeşitli projeleri destekliyor. Bunlardan “Sivil Toplum 
Diyaloğunun Geliştirilmesi projesi”, toplam 19,3 
Milyon Euro'luk bütçesi ile kentler ve belediyeler, 
meslek örgütleri, üniversiteler, gençlik girişimlerinin 
ürettiği projelere  dört hibe programı kapsamında 
mali destek sağlıyor. 
Bu programlardan Meslek Örgütleri Hibe Programı, 
Türkiye'deki ve AB Üye Ülkeleri ile aday ülkelerindeki 
meslek örgütleri arasında sürdürülebilir ilişkilerin 
geliştirilmesini ve karşılıklı diyaloğun artırılmasını 
amaçlıyor. AB politikalarının planlanması ve 
uygulanmasında bilgi aktarımını ve en iyi örneklerin 
paylaşmını öngören hibe programına kar amacı 
gütmeyen, ulusal ve bölgesel çapta aktif meslek 
örgütleri başvurabiliyor.
Program AB topluluk müktesebatı ve politikalarının 
uyumlaştırılmasına katkı sağlayan kurumların 
desteklenmesine öncelik veriyor.  Bütçesi 3 Milyon 
Euro olan programda her proje için en az 50,000 EUR, 
en fazla 300,000 EUR hibe veriliyor. AB söz konusu 
program kapsamında desteklenecek projelerin en 
çok yüzde 90'ını karşılıyor. Kalan tutar başvuru sahibi 
ya da ortaklarının kendi nakdi kaynaklarından ya da 
Avrupa Topluluğu bütçesi dışında başka kaynak-
lardan sağlanabiliyor.
Mesleki Örgütler Hibe Programına 17 Ağustos 2007 
yerel saat ile 16:00'ya kadar başvurulabiliyor. Söz 
konusu hibe programıyla ilgili dokümanlara Merkezi 
Finans ve İhale Birimi'nin (MFİB) aşağıdaki internet 
sitesinden ulaşılabilir.
http://www.cfcu.gov.tr/tender.php?lng=tr&action=tender_search
Kaynak:Bandırma Ticaret Odası, AB Balıkçılık Bülteni 
(Sayı 5)
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İstanbul Expo Center ve World of Wonders C�ty Hotel,
İstanbul, Türk�ye.  24-27 Ek�m, 2007

Avrupa Akuakültür Derneğ� (The European Aquaculture 
Soc�ety) ve Avrasya Fuarcılık, b�l�msel konferans �le 
Türk�ye'n�n tek su ürünler� sektörü fuarı Future F�sh 
Euras�a Fuarı'nı aynı çatı altında toplayan  �lk “yen� for-
matlı” Aquaculture Europe etk�nl�ğ�n� beraber organ�ze 
edeceklerd�r. Türk akuakültür endüstr�s�n�n sah�p olduğu 
potans�yel ve Türk�ye'n�n coğraf� konumu, Avrupa Akua-
kültür Derneğ�'n�n etk�nl�ğ� İstanbul'da yapma kararı 
üzer�nde büyük rol oynamıştır. Etk�nl�ğ�n ev sah�pl�ğ�n� Su 
Ürünler� Federasyonu (SUFED) yapacaktır.

Konferans �ç�n seç�len tema çok uygun 
2007 Avrupa Akuakültür Kongres�'n�n teması olan 
“Çakışan Talepler/Compet�ng Cla�ms” akuakültür 
sektöründe şu anda yaşanan ve gelecek dönemlerde de 
gel�ş�m�n� büyük ölçüde etk�leyecek rekabet ve çatışmalara 
�şaret etmekted�r.  Bu konu, özell�kle balık ç�ftl�kler�n�n 
sah�l şer�tler�nde mantar g�b� gel�şen yen� yerleş�m 
yerler�nden uzak bölgelere taşınmasını amaçlayan yasal 
düzenlemeler�n yapıldığı şu günlerde, Türk�ye açışından 
büyük önem taşımaktadır. AB Mar�t�me Pol�cy Green 
Paper “Towards a future Mar�t�me Pol�cy for the Un�on: A 

European v�s�on for the oceans and seas” �ç�n konsültasyon 
dönem�n�n sonunan yaklaşıldığı şu günlerde, bu konu 
Avrupa �ç�n de çok öneml� hale gelm�şt�r. 
Res�m 1: Balık ç�ftl�kler�n�n kıyı şer�d�nde yer alan tat�l köyler� ve evlere 
yakın olması ve ç�ftl�kler� bu alanlardan uzağa taşınmaya zorlayan yen� 
yasal düzenleme, Türk�ye'de tartışma konusu hal�ne gelm�şt�r. 

AE 2007 Endüstr� Forumu ve Future F�sh Euras�a 2007 �le 
entegre b�r şek�lde düzenlenecek olan Avrupa Akuakültür 
Kongres�, sürdürüleb�l�rl�k problemler�n� destekleyen yen� 
b�l�msel gel�şmeler� de değ�necek benzers�z b�r forum 
ortamı sağlayacaktır.   

Genel oturum konuşmacıları konferans tema-sıyla �lg�l� 
ana konulara d�kkat çekecekler 
Konferans süres�nce katılımcılar her sabah, konferansa 
davet ed�len konuşmacıları d�nlemek üzere genel oturumda 

hazır bulunacaklar. 
Each conference morn�ng, all 
delegates w�ll be �n plenary sess�on 
to hear �nv�ted speakers present the 
m a � n  � s s u e s  t h a t  u n d e r l � n e 
aquacultures' compet�ng cla�ms.
· World Watch Enst�tüsü Başka-nı 
Øyste�n Dahle konuşmasında, 
özell�kle dünya kaynaklarının azal-
ması, gıda ve su tem�n�nde yaşa-
nacak sıkıntılarla �l�şk�l� olarak ge-

leceğ�n hep�m�z �ç�n zorlu geçeceğ�-ne değ�necek. 
Res�m 2: AE2007, World Watch Enst�tüsü Başkanı Øyste�n Dahle'y� �lk 
genel oturum konuşmacısı olarak ağırlamaktan memnu-n�yet duyar.  

Patr�ck Wh�te (Akvaplan N�va) akuakültür ve çevre 
arasındak� etk�leş�mler açısından neler�n kabul ed�leb�l�r 
olduğu üzer�ne f�k�rler�n� sunacak. 
Dor�s Soto (FAO Aquaculture Management and 
Conservat�on Serv�ce) sürdürüleb�l�r akuakültür ve 
b�yoloj�k çeş�tl�l�k arasındak� �l�şk�y� �nceleyecek. 
· SINTEF Balıkçılık ve Akuakültür Başkanı Karl Almås, 
b�ze temel b�r soru yöneltecek “Akuakültür gel�şmek �ç�n 
�ht�yaç duyduğu alannı nasıl bulacak?” ve
· Aarhus Ün�vers�tes� ve SEAFOODplus'dan (Dan�marka) 
Karen Brunsø, tüket�c� beklent�ler�n� ve end�şeler�n� nasıl 
cevap vereceğ�m�z üzer�ne görüşler�n� paylaşacak.  
Genel oturumlarda gündeme get�r�len konular, konferans 
süres�nce düzenlenecek olan parallel oturumlarla da 
desteklenecek. Düzenlenecek oturumlarla �lg�l� b�lg�lere 

EAS web s�tes�nden ulaşılab�l�r  www.easonl�ne.org
Res�m 3: AE2007'n�n, Barselona'da düzenlenen ve çok �y� sev�yede 
katılım sağlanan AE2004 organ�zasyonundan b�le daha çok �lg� 
toplayacağı ş�md�den bell� oldu. 

Fotoğraf: İbrah�m Okumuş

Fotoğraf:  EAS.
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Konferans programının b�r parçası olarak, SUFED Türk 
akadem�syenlere yönel�k özel b�r oturum düzenleyecek.  
Met�n Kumlu, Mer�ç Albay ve Güzel Yücel G�er'�n oturum 
başkanlığını yapacağı organ�zasyon, 27 Ek�m Cumartes� 
günü konferans alanında düzenlenecek ve alabalık, ç�pura 
ve levrek yet�şt�r�c�l�ğ�, offshore akuakültür, pazarlama, 
balık sağlığı ve den�z mahsüller�n�n kal�tes� g�b� konular 
üzer�nde elde ed�lm�ş yen� b�lg�ler üzer�ne odaklanacak. 
Aquaculture Europe toplantılarının artık düzenl� b�r parçası 
hal�ne gelen Öğrenc� Sem�ner�, 25 Ek�m Salı günü saat 
14:30'da düzenlenecek. Sem�ner� tak�ben saat 19:00'da 
öğrenc�ler �ç�n  özel b�r reseps�yon da organ�ze ed�lecek. 
Bugüne kadar 37 ülkeden 400'ün üzer�nde abstract 
başvurusu yapıldı. EAS web s�tes� üzer�nden sözlü 
sunumlar �ç�n başvuru yapma süres� doldu. 

Future F�sh Euras�a 2006'ya göre fuar alanı �k� 
katına çıktı 
Aquaculture Europe & Future F�sh Euras�a 2007 
organ�zasyonu, hem lokal, hem de uluslararası f�rmalardan 
büyük �lg� topladı.  Endüstr�den gelen talepler� 
karşılayab�lmek �ç�n, Future F�sh Euras�a fuarı 2007 yılında 
2 holde düzenlenecek. Stand alanları, satışa sunulmalarını 
tak�ben hızlı b�r şek�lde tükenmeye başladı. Stand 
rezervasyonu yaptırmak �steyen yabancı ve yerl� f�rmalar, 
basın bülten�n�n sonunda ver�len e-posta adresler�nden  
Mar�o ve Levent (yerl� f�rmalar �ç�n) �le �let�ş�me geçerek 
rezervasyon yaptırab�l�rler. 

Res�m 4: Future F�sh Euras�a 2006 akuakültür, balıkçılık ve �şleme 
sektörler� �ç�n mükemmel bağlantıların sağlandığı b�r fuar oldu.  2007 
fuarı, b�r öncek� senen�n �k� katı alana çıkarak 2 holde düzenlenecek.

Etk�leş�m� artırmak �ç�n �k� alan kullanılacak 
Aquaculture Europe 2007 �k� alanda organ�ze ed�lecek  
yapımı kısa süre önce tamamlanan World of Wonders Otel� 
ve İstanbul Expo Center  seç�len her �k� alanda İstanbul 
Atatürk Haval�manı'na çok yakın mesafede bulunuyor. İk� 
konferans alanı b�rb�rler�ne yürüme mesafes� uzaklığında 
olmalarına rağmen, konferans boyunca sağlanacak shuttle 
serv�s �le katılımcılara ulaşım kolaylığı sağlanacak.  
Organ�zasyon Kom�tes� Başkanı John Sweetman'a göre 
genelde �k� ayrı alan kullanılması b�r takım zorluklar get�rse 
de AE2007 �ç�n �k� ayrı alan kullanımı, etk�leş�m� artırmak 
�ç�n �y� b�r fırsat sağlayacak. Konferans süres�nce tüm öğle 
yemekler�n�n, workshopların, poster sunumlarının ve 
happy hourların Expo Center'da düzenleneceğ�n� ekleyen 
Sweetman, bu yolla konferans katılımcıları �le fuara katılan 
f�rma tems�lc�ler�  arasında �y� b�r etk�leş�m�n sağlana-

cağına d�kkat� çekt�. EAS bu etk�leş�m� bütün organ�zas-
yonlarında hedefler d�yen Sweetman, İstanbul organ�zas-
yonu �ç�n yapılan düzenlemeler�n ve program konsept�n�n 
bu hedef� destekler n�tel�kte olduğunu söyled�. 
Havaalanı çıkışlı tramvay, havaalanı �le AE2007 konferans 
alanını b�rb�r�ne bağlarken şeh�r merkez�ne g�den ana metro 
hattına da bağlantı sağlıyor, böylece yoğun şeh�r 
traf�ğ�nden kaçılmış oluyor. 

AE2007 Endüstr� Forumu  Üret�c� Günü ve 
workshoplar 
Yukarıda behsed�len etk�leş�m� en yükseğe çıkarmak 
amacıyla Aquaculture Europe 2007 kapsamında b�rtakım  
özel organ�zasyonlar da yapılacak. SUFED, 26 Ek�m 
Cuma günü konferens alanında, sürdürüleb�l�r akuakültür, 
kıyı şer�d� yönet�m�, akuakültür & çevre, pazarlamada yen� 
trendler, yen� ve alternat�ve türler g�b� konuların �şleneceğ� 
“Türk Üret�c�ler Günü” adında b�r etk�nl�k düzenleyecekt�r. 
Etk�nl�ğ�n oturum başkanlığı At�lla Özdem�r, Tolga Uruk ve 
Kürşat Fırat tarafından yapılacaktır. 
Aquaculture Europe etk�nl�ğ�n�n etk�s�n� ve çapını 
gen�şletmek amacıyla çeş�tl� workshoplar da düzenle-
necekt�r. İstanbul Expo Center'da düzenlenecek bu 
workshopların konu başlıkları aşağıdak� g�b�d�r: 
· 6th Pract�cal Short course Aquafeed EurAs�a 2007  
Akuakültür yem� ekstrüzyonu, Besleme & Yem Yönet�m�. 
23 Ek�m, Salı ve 24 Ek�m, Çarşamba.
·  AquaMax  balık yemler� üze�ne AB f�nansal desteğ�ne 
sah�p, en öneml� entegre proje 24 Ek�m, Çarşamba.
· EAS TEMATİK GRUBU  Avrupa yılanbalığının 
kontrol-lü b�r şek�lde yen�den üret�lmes� ve larva 
yet�şt�r�lmes�  - Avrupa yılanbalığı üret�m� �le �lg�lenen 
herkes �ç�n b�r ağ kurulumu üzer�nde odaklanma. 24 Ek�m, 
Çarşamba.
· Avrupa Akuakültür Teknoloj� Platformu toplantısı 
(EATP). 25 Ek�m, Salı 
· Pazarlama ve Kal�te Güvence üzer�ne EUROFISH 
tarafından düzenlenecek workshop. 25 Ek�m, Salı
Konferansın hemen sonrasında, SUFED tarafından özel b�r 
ç�ftl�k turu da organ�ze ed�lecekt�r. Bodrum bölges�ndek� 
ç�pura ve levrek �şletmeler�n�n z�yaret ed�leceğ� turla �lg�l� 
detaylı programa ve kayıt formuna, SUFED web s�tes�nden 
ulaşılab�l�r,  www.sufed.org
Avrupa Akuakültür Derneğ�, Avrasya Fuarcılık ve Su 
Ürünler� Federasyonu, katılımcılardan Aquaculture 
Europe 2007 etk�nl�ğ�n� oluşturacak çeş�tl� organ�zas-
yonlara kayıt yaptırmasını d�ler ve Avrupa'ya en yakın Asya 
şehr� �le Asya'ya en yakın Avrupa şehr� İstanbul'da b�r an 
önce buluşmak �ster. 

Fotoğraf: Avrasya Fuarcılık

 Aquaculture Europe 2007 b�lg� noktaları:
 

Konferans: ae2007@aquaculture.cc
 

Kayıt: worldaqua@aol.com
 

Türkiye stand satışları: levent@eurasiafairs.com
 

Uluslararası stand satışları: mario.stael@scarlet.be
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DERİNLİK SARHOŞLUĞU
(NİTROJEN NARKOZU)

Der�nl�k sarhoşluğu bel�rl� b�r der�nl�kten sonra, 
soluduğumuz hava �ç�nde bazı asal gazların narkoza 
dönüşmes�nden kaynaklanır. Daha açık b�r dey�mle gazın 
�nsan vücudunda b�o f�z�ksel etk�s�d�r. 

Hava �ç�nde bulunan Azot, Karbond�oks�t ve d�ğer 
gazlar b�r m�ktar akc�ğerlerde er�m�ş olarak kalıyor. 
Akc�ğerlerde kalan bu gazların narkot�k oluşu der�nl�k 
sarhoşluğunu meydana get�r�yor. Her �nsanın bünyes�ne 
göre der�nl�k sarhoşluğu değ�şt�ğ� g�b�, �n�len der�nl�k 
kademeler�ne göre tes�r b�ç�m� de değ�şmekted�r. Buna 
k�ş�n�n  alkole karşı dayanıklılığı g�b� d�yeb�l�r�z. 
Genell�kle 30 metre veya 4 ATA basınçtan sonra 
görüleb�l�r. Der�nl�k 285 feet� aştığında narkoz tes�r� 
zeh�rlemeye dönüşür. Semptomlar satha çıkmaya 
başladıktan sonra ortadan kalkmaya başlar. Profesyonel 
balıkadam-larda da der�nl�k sarhoşluğu günden güne 
değ�şeb�l�r. Der�nl�k sarhoşluğunun  meydana gelmes�nde 
en büyük etken  dalgıcın k�ş�sel hassas�yet�, asal gazın 
konsantrasyonu, der�nl�kle orantılı olarak artar. N�trojen 
narkozunun en büyük tehl�kes� dalgıcın sualtındak� İş�n� 
bırakması daha da öneml�s� kend� emn�yet�n� tehl�keye 
atacak hareketler yapmasıdır. 

Der�nl�k sarhoşluğunun �lk bel�rt�ler�n� anlamak pek 
mümkün değ�ld�r. Ancak bu tehl�ken�n �lk bel�rt�ler�n� 
h�ssetmekten çok, normal olmayan ön sez�ler h�ssed�l-
d�ğ�nde, bulunduğunuz der�nl�kten 20 veya 25 metre 
yukarı çıktığınız takd�rde normale döndüğünüzü 
göreceks�n�z. 

Der�nl�k sarhoşluğunun önlem�n� gerçekten almak 
�st�yorsanız, şu öner�ler� d�kkate almalısınız;

S�n�rler�n�z� ve kaslarınızı kontrol altına alab�lecek 

kadar eğ�t�m görmen�z, bunun yansıra d�nlenm�ş b�r vücut 
yapısı, alkolsüz ve her nev� karbonlu �çecekten (Kola, 
gazoz vb. ) uzak, özell�kle der�nlere dalmamakla sağlıklı 
dalışlara yer vermel�s�n�z 

Semptomları
Uyku �steğ� çok görülür, kend�n� �y� h�ssetme,aşırı 

kend�ne güven, şuur 
kaybı, hafıza kaybı, 
karar değ�ş�kl�kler�d�r.  

HYPOXİA :
Dokulardak� ve hücre-
lerdek� O2 m�ktarının 
azalmasını, yeters�z-
l�ğ�n� ve normal fonks�-
yonunu yer�ne get�re-
memes�n� �fade eder. 
Hypox�a gel�şt�ğ� za-
man nabız ve kan ba-
sıncı artacak, böylece 
kalp damar ağacına 
daha çok kan pompa-
layıp vücutta b�r denge 
sağlamaya çalışacaktır 
solunumda da azda olsa 
b�r artış görüleb�l�r. 
Bununla b�rl�kte dudak-
larda, tırnak yatakla-
rında ve der�de hypox�a 

sonucu morarma oluşur. B�r dalgıçta çalışma sırasında bu 
tür bel�rt�ler görülmeyeb�l�r. Morarma �le �lg�l� aynı 
bel�rt�ler uzun süre soğuk su �le temas sonucu da oluşab�l�r. 
Eğer hypox�a  karbon monoks�t sonucu oluşmuş �se 
dudaklar tırnak yatakları ve der� normalden daha kırmızı 
görüleb�l�r. 
Hypox�a, hücreler�n normal �şlevler�n� durdurarak, sonuç 
olarak ölüme yol açar, ama etk�lenen hücreler �ç�nde 
özell�kle bey�n hücreler� aşırı duyarlıdır. B�l�nç kaybı, 
oks�jen hemen hemen yokluğunda gel�şecekt�r. Eğer b�raz 
oks�jen varsa hypox�a kademe kademe gel�şecekt�r. Açık 
devre scuba da hypox�a genelde olasılık dışıdır. Kapalı 
devre veya yarı kapalı devre sualtı solunum aparatındak� 
fonks�yon bozukluklarına bağlı hypox�a olab�l�r. 
Hypox�a hastalığına maruz kalan dalgıca solunum 
durmadan önce yeterl� m�ktarda O2 ver�l�rse kısa süre 
sonra dalgıcın b�l�nc� yer�ne gel�r ve �y�leş�r. 

Sebepler� :
 Nefes yollarında yada akc�ğerlerde rahatsızlığın 
bulunması, kan bozukluğu, kansızlık yada karbon 
monoks�t zeh�rlenmes� sonucu kanın yeterl� oks�jen� 
alamaması, aparat devreler�ndek� arızalar, vücut 
hücreler�n�n aldıkları yeterl� oks�jen� herhang� b�r nedenle 
kullanamamalarıdır. 
Kaynak:C:\Documents and Settings\Mehmet\Desktop\sualtı\SCUBA Services Page.htm
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SU ALTINDA HABERLEŞME

SUALTI İŞARETLERİ  
Den�z altında konuşulamadığı �ç�n, �nsanoğlu su altında 

konuşma yöntemler�n� araştırmış, bulmuş ve özell�kle bu konuda 
çeş�tl� s�stemler de gel�şt�rm�şt�r. 

Bu s�stemler�n başında sualtı telefonu ve TV  haberleş-mes� 
gel�yor. Ne var k�, bu pahalı s�stemler genell�kle pro-fesyonel 
balıkadamlarca kullanılmaktadır. 

Amatörler �ç�n en �deal yöntem, el �şaretler� �le den�z altında 
anlaşmaktır. Bu anlaşmayı sağlayab�lmek �ç�n de sualtı 

�şaretler�n� kes�nl�kle öğrenmen�z gerek�yor. 
Aslında sualtında konuşmanın kolay olacağını h�sset-mem�ze 

rağmen konuşamayız. Bunun neden� şudur. Suyun çevre basıncı 
boyun ve boğazdak� ses teller�n� etk�lemekte, özell�kle ağıza su 
g�rmes� de ses hassas�yet�n� kaybetmekted�r. Bunun yanısıra, 
den�z�n kend� ses� ve çeş�tl� canlı ve cansız c�s�mler�n sualtında 
karmaşık ses dalgalarının oluşmasıdır. Oluşan bu ses dalgaları da 
den�z sev�yes�ne oranla yaklaşık 5 kata yakın b�r hızla kulakları-
mızı etk�lemekted�r. 

Dolayısı �le �fade etmek �sten�len şey boğuk b�r sese 
dönüştürmekte ve anlamsız olmaktadır. Bu arada suyun 
yoğunluğu ve yankıları �çer�s�nde ses dalgaları dağılmak-tadır. 

Amatörler arasında haberleşmen�n ve anlaşmanın en güzel 
yöntem� şudur. Sualtı yazı tahtası, b�rb�r�ne dokuna-rak uyarma, 
d�kkat� çekmek �ç�n dalgıç bıçağını b�r yere vurarak tıklatma ve 
sualtı �şaretler�yle den�z altında anlaşmadır. 

SUALTI  DALIŞ İŞARETLERİ  VE
  AÇIKLAMALARI 

1 - “OKEY” Bu �şaret karşılıklı onay alma ve soru sorma 
�şaret�d�r. Suya g�r�ld�ğ�nde önce, deney�ml� olan karşı dalıcıya 
bu �şaret� göstererek sormalıdır. “İy�m�s�n?” karşı taraf “�y�y�m” 
her �k� taraf b�rden ayn� �şaret� kullan-dığında “HERŞEY 
TAMAM” anlamında onay alınır ve karşılıklı bu şek�lde 
cevaplanmış olur. 
2 - “ÇIKIYORUM” Bu �şaret b�rl�kte “ÇIKIYORUZ' veya 
“ÇIKIYORUM' anlamında kullanılır. Ayrıca deney�ml� olan bu 
�şaret� komut olarak da göstereb�l�r; “ÇIKIYORUZ” g�b�. Grup 
dalışlarında kend�s�n� kötü veya �y� h�ssetmeyen b�r .k�mse dalışı 
terk etmek �sted�ğ�nde bu �şaret� dalış l�der�ne veya arkadaşlarına 
kes�nl�kle gösterd�kten sonra çıkışa geçmel�d�r. 
3 -“ DALIYORUM” veya “DALIYORUZ.' anlamında 
kullanılan b�r komut �şaret�d�r. Daha z�yade deney�ml� olan 

komut olarak kullanır. Bu �şaret ver�ld�ğ�nde dalışa geç�l�r. 
Ayrıca d�pte deney�ml� tarafından daha der�nlere �n�yoruz 
anlamında kullanılır. 
4 - “ ACİL YARDIM' veya “İMDAT” �şaret�d�r. Su üzer�nde 
ver�len bu �şaret görüldüğünde, kend�s�ne en yakın olan arkadaşı 
ona müdahale edeb�l�r. Veya teknedek� yardım ek�b�ne derhal 
haber vermel�d�r. 
5 -“ HAVAM BİTTİ” veya “NEFES ALAMIYORUM” 
anlamında kullanılır.Daha z�yade d�pte havası b�ten veya nefes 
almada zorlanan b�r dalıcının ac�l hava yardımı �steme �şaret�d�r. 
Bu �şaret� gören en yakın arkadaşı BCD yeleğ�yle �lk yardımda 
bulunab�l�r. 
6 -“ RESERVEMİ AÇAMIYORUM” veya “RESERVEMİ 
AÇ” anlamında yardım �steme �şaret�d�r. Bu �şaret� �lk gören o 
arkadaşına yardımcı olarak rezerves�n� açmalıdır. 
7 - 'BİR PROBLEMİM VAR' veya “İYİ DEĞİLİM” 
anlamında kullanılır. B�rl�kte dalış yapan arkadaşlardan 
herhang� b�r�s� bu �şaret� ver�ğ� zaman, �lk gören o problem�n ne 
olduğunu anlamak, özell�kle o sorunu yer�nde g�dermeye 
alışmalıdır. Aks� halde dalışı b�rl�kte terk ed�p su üzer�ne 
çıkılmalıdır. 
8  - “  R E S E R V E M İ  K U L L A N I Y O R U M ”  v e y a 
“RESERVEDEYİM” Bu �şaret� kullanan dalıcı reserveye 
geçt�ğ�n� ve havasının kısıtlı olduğunu anlatmak �ç�n çevres�ne 
b�ld�rme �şaret�d�r. 
9 -“ BEN Mİ?” Bu �şaret aslında grup dalış I�der�nden kend�s�ne 
b�rşey söylemek veya komut vermek �sted�ğ�nde karşı tarafa 
kullanılan b�r �şarett�r. 
10 - “ SEN” Bu �şaret genell�kle komut veren dalış l�derler�nce 
b�rşey söylemek, göstermek veya tal�mata göre hareket ed�lmes� 
�ç�n kullanılan uyarı �şarett�r. 
11 -“ TOPLANIN” Bu �şaret d�pte daltşı �dare edenlerce 
dalıcıların b�r araya toplanması gerekl� olanın yapılması ve 
ver�lecek �şarete veya tal�mata göre hareket ed�lmes� �ç�n 
kullanılır. 
12 -“ DURUN” veya “DUR” Dalış .l�derler� veya rehberler�nce 
kullanılan b�r komut �şaret�d�r. L�der tarafından göster�len bu 
�şarete her dalıcı olduğu yerde durur ve �k�nc� b�r komutu 
d�kkatle beklemes� gerek�yor. 
13 -“ YAVAŞLAYIN” d�pte l�der durumunda bulunan dalıcılar 
tarafından kullanılır. Genell�kle �n�ş ve çıkanlarda dalış hızını 
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Işarett�r. 
14 -“ SURATLENİN” veya “DAHA HIZLI OLUN” 
anlamında kullanılır. Y�ne l�der durumunda bulunanlarca 
kullanılması gereken b�r �şarett�r. D�be �n�ş özell�kle 
dekompresyona g�rmemek �ç�n çıkışlarda kullanılan çok öneml� 
b�r �şarett�r. 
15 -“ BCD KULLANIN” Bu �şaret daha z�yade d�pte denge 
sağlamada zorluk çeken veya sağlayamayanlar �ç�n canyeleğ�ne 
kısmen hava vermes� bakımında kullanılır. 
16 - “ YÖN GÖSTERMEK” Bu �şaret, hang� tarafa g�d�leceğ�n� 
göster�r. Daha z�yade yönünü kaybedene yet�ş�p o dalıcıyı gruba 
yönelmes�nde veya uyarılmasında kullanılır. 
17 -“ ANLAMIYORUM” veya “BİLEMİYORUM” karşılıklı 
�şaretleşmelerde göster�len �şaretler� anlamadığını �fade 
edenlerce kullanılar b�r �şarett�r. 
18 -“ BAŞIM DONUYOR” Bu �şaret� yapan b�r dalıcının dalış 
l�der�ne göstererek dalışı terk ed�p su yüzüne çıkması gerek�yor. 
19 -“ BAGLA SIK VE DUGUM AT” anlamında kullnılan b�r 
sualtı �şaret�d�r. 
20 -' HAYIR” Bu �şaret karşı tarafa kend�s�n�n o konuda olumsuz 
olduğunu ve onu yapmak �stemed�ğ�n� red etmede kullanılır. 
21 -“ İYİMİSİN?” Bu �şaret gece dalışlarında durumu kontrol 
etmede kullanılır. 
22 -“ İYİMİSİN” Gece dalışlarında, dalışı �dare edenlerce 
kullanılır. “OKEY” �şaret�n�n yakından �zlenmes� �ç�n yapılan 
karşılıklı ışıkla göster� �şaret�d�r. 
23 -“ BİR SORUN MU VAR?” Bu �şaret gece dalışlarında 
dalıcıların b�rb�r�ne sorunları olup, olmadığını kontrol etmeler� 
�ç�n kullanılır. 
24 - “ SUALTINDA TEHLİKE” Bu �şaret gece dalışlarda 
herhang� b�r tehl�ke karşısında kullanılması gereken �şarett�r.
25 -“ BENİ TAKİP ET” veya “BENİ TAKİP EDİN” 
anlamına gelen b�r komut �şaret�d�r. Genell�kle dalış 
l�derler�nce kullanılır. 
26 -“ AŞAĞI VEYA USTÜNE VEYA ÇEVRESİNE 
İNİYORUZ” anlamına gelen b�r �şarett�r. 
27 -“ DALIŞ DERİNL1Gİ BU SEVİYEDE BİTTİ” 
Dalış l�derler�nce programlanan yerde dalışın b�tt�ğ�n� 
bel�rten �şarett�r. 
28 -“ BU YÖNE GİT” Yanlış yönde g�denlere karşı 
kullanılan b�r uyarı �şaret�d�r. 

 
29 -“ GEL” Dalış l�derler�nce komut olarak karşı tarafa 
ver�len b�r �şarett�r. Bana doğru gel�n anlamındadır. 
30 -“ BAK” Herhang� b�r şey görüldüğünde dalış 
arkadaşına da aynı şey� göstermede kullanılır. 
31 - “SAAT KAÇ?” veya “DER�NLİK NEDİR?” Bu 
�şaret her �k� anlama da gelmekted�r. Em�n olmak �ç�n 
kes�n dalış der�nl�ğ�n� veya saat�n kaç olduğunu b�rl�kte 
tesp�t ed�lmede kullanılır. 
32 -“ ÇİMLENME YAPALIM” Genell�kle eğ�t�m 
dalışlarında hava paylaşmak �ç�n dalıcılar tarafından 
b�rb�rler�yle regülatör değ�şt�rmelerde kullanılılır. 
33 -“ HANGİ YONE” Bu �şaret daha z�yade hang� yöne 
g�d�ld�ğ� veya g�d�leceğ� hususunda kullanılır. 
KULAKLARI AÇAMIYORUM” Bel�rl� b�r der�nl�ğe 
�n�ld�ğ�nde kulağını açamayan dalıcının kullandığı b�r 
�şarett�r. 
35 -“ ÜŞÜYORUM” veya “ÜŞUDÜM” anlamına gelen 
b�r �şarett�r. 
36 -“ SAKİN VE YAVAŞ”Bu �şaret daha z�yade b�r 
komut anlamındadır. Deney�ml� olanlarca pan�k �çer�s�ne 
g�ren�n sak�n olması hususunda b�r uyarıdır. Ayrıca 
durulması gereken zaman ve yerde dalış rehberler�nce 
kullanılır. 
37 -“ ELİMDEN TUT” İlk dalışlarda cesaret veya moral 
ver�lmes� �ç�n deney�ml� olanlarca kullanılan b�r �şarett�r. 
B�rl�kte dalış yapanlarca kullanılır. 
38 - “ BERABER HAREKET EDIN” B�r komut 
�şaret�d�r. Dalış l�derler�nce kullanılır. Dalıcı adayların 
b�rb�r�nden ayrı ayrı yönde hereket ed�lmemes�, 
b�rb�rler�n� �zlemes� bakımından uyarı �şaret�d�r. 
39 -“ ÖNDEN GİT, TAKİP EDİYORUM' Bu da b�r 
komut �şaret�d�r. Dalıcı l�derler�n�n, rehberler�n�n veya 
deney�ml� olanlarca kullanılır. 
40 -“ EVET” anlamında b�r �şarett�r. Karşı tarafın verd�ğ� 
�şaret� anladım demek �ç�n kullanılır. 
İy� Dalışlar.
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Avrupa Akuakültür Derneğ� Öğrenc� Grubu'nun �lk 
adımları, Derneğ�n (European Aquaculture Soc�ety) 2005 
yılında, Norveç'te Trondhe�m şehr�nde düzenled�ğ� 
“Aquaculture Europe 2005” �s�ml� kongrede, b�r grup 
öğrenc�n�n b�r araya gelmes� �le atılmıştır. Bu öğrenc� 
grubunun hedef�;

!Sektörde çalışan gençler�n tecrübeler�n� b�rb�rler� �le 
paylaşmasını sağlamak 

!Su ürünler� alanında eğ�t�m gören ve çalışan genç 
�nsanların dernek akt�v�teler�ne akt�f olarak katılımını 
arttırmak

 

!Çeş�tl� araştırma alanları �le �lg�l� b�lg�ler� b�r araya 
get�rerek bu b�lg�ler�n gen�ş b�r alanda paylaşımını 
sağlamak, 

!Gençler�n ses�n� duyurmak.
M�syonumuz; Öğrenc�ler ve sektör çalışanları 

arasındak� d�yalogu, b�lg� ve tecrübe paylaşımını 
arttırarak, yen� f�k�rler� teşv�k ed�p onların Avrupa 
ülkeler� arasındak� hareketl�l�ğ�ne destek olup su ürünler� 
sektörünü daha �ler�ye taşımaktır.

Amacımız
* Avrupa'dak� eğ�t�m fırsatları �le �lg�l� b�lg�ler�n 
öğrenc�lere duyurulmasını sağlamak.
* Öğrenc�ler�n yurtdışında özel sektörde, ün�vers�-telerde 
ve d�ğer kurumlarda staj yapmalarına yardımcı olmak.
* Derneğ�n yıllık kongreler�ne ve d�ğer faal�yetler�ne 
öğrenc� katılımını arttırmak.
* Su Ürünler� alanında uluslararası projeler hazır-lamak 
veya katılmak
* Öğrenc� grubundak� öğrenc�ler �le derneğe üye d�ğer 
büyükler arasında d�yalogu sağlamak.

* Öğrenc� grubu gazetes� ve �nternet sayfası aracılığı �le 
farklı ülkeler ve ün�vers�teler arasında öğrenc�ler�n b�lg� 
alışver�ş�n� sağlamak.
* Farklı ülkelerde yaşayan su ürünler� alanındak� 
öğrenc�ler�n�n ve gençler�n dostluk ve arkadaşlık 
�l�şk�ler�n� güçlend�rmek.

Faal�yetler�m�z

AE2005 Trondhe�m-Norveç: Grubun �lk toplantısı halen 
grubun yönet�m kurulu üyel�ğ�n� yürüten Magdolna 
Trenovszk� (Macar�stan) başkanlığında ve Pascal van de 
N�euweg�essen (Hollanda) �le Kar� Attramadal (Norveç)'ın 
yardımcılığında yapıl-mıştır. 2 saat süren toplantı daha çok 
soru cevap şekl�nde gel�şm�ş ve grubun �lk adımları 
atılmıştır. Kongreye katılan yaklaşık 60 k�ş�l�k öğrenc� ve 
öğret�m üyes� eşl�ğ�nde Avrupa'da su ürünler� öğrenc�ler�n� 
tems�l edecek b�r grup oluşturulması kararlaştırılmış ve bu 
amaç �le toplantıya katılan farklı ülkelerdek� öğrenc�lerden 
ülke koord�natörler� seç�lm�şt�r. Ülke koord�natörler�, 
kend� ülkeler�nde öğrenc� grubunun ve derneğ�n tanıtımını 
yaparak, grubun amacı doğrultusunda çalışmalara 
başladılar.

AE2006 Floransa-İtalya: Henüz gel�ş�m aşamasında 
olan grup İtalya'dak� Kongrede b�r öğrenc� sem�ner� 
düzenlem�ş, bu sem�nerde Öğrenc�lere 3 saat süre �le 
Avrupa'dak� eğ�t�m kurumları, kurs olanakları konusunda 
b�lg�ler ver�lm�şt�r. Ardından katılımcılara b�r öğrenc� 
kokteyl� düzenlenm�ş ve öğrenc�ler�n b�rb�rler� �le 
tanışması ve kaynaşması sağlanmıştır.

www.suurunler�.org.tr 

 
AVRUPA AKUAKÜLTÜR DERNEĞİ 

ÖĞRENCİ GRUBU (EAS-SG)

Türker BODUR
Su Ürünler� Yüksek Mühend�s�

EAS-SG  Türk�ye Öğrenc� Koord�natörü
 turkerb@akden�z.edu.tr

Res�m 1: EAS 2005  Trondhe�m-Norveç öğrenc� toplantısından b�r 
görüntü

Res�m 2: EAS-SG'n�n AE2006 Floransa-İtalya öğrenc� sem�ner�nden 
b�r görüntü
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AQUALAB6: AquaTT (İrlanda) tarafından organ�ze 
ed�len su ürünler� alanında kurslar �çeren proje 
kapsamında grup koord�natörler�n�n b�r kısmı 
Hollanda'da düzenlenen “Res�rküle S�stemler, D�zaynı ve 
Operasyonu” �s�ml� kursa katılmış ve burada grubun 
tanıtımını yapmışlardır. Www.aquatt.�e

AquaTNET 2006: Avrupa B�rl�ğ� destekl� olan ve 109 
partner� bulunan, Gent Ün�vers�tes� koord�nes�ndek� 
AquaTNET �s�ml� Temat�k Network projes�n�n 
Belç�ka'dak� toplantısında grup tanıtımı yapılmıştır. 
Www.aquatnet.com

AQUALAB7:AquaTT'n�n düzenled�ğ� kursların 
sonuncusu olan ve İrlanda'da düzenlenen kursa katılan 
grup koord�natörler, katılımcı öğrenc�lere grup tanıtımını 
yapmışlardır. Bu kurs sırasında kend� aralarında b�r 
toplantı yapma �mkanı bulan 6 koord�natör grubun daha 
kurumsal b�r yapı kazanması �ç�n yönetmel�k 
hazırlanması, web sayfasının daha etk�n kullanımı g�b� 
konularda kararlar alarak b�r  yönet�m kurulu 
oluşturulmasına karar verm�şt�r. Www.aquatt.�e

AquaTNET 2007: Projen�n öğrenc� grubu partner� 
olarak Barselona'da-k� toplantısına davet ed�lm�ş. Grup 
yönet�m� bu toplantıda öğrenc�ler�n su ürünler� eğ�t�m� �le 
�lg�l� görüşler� d�le get�r�lm�şt�r. Aynı projen�n G�r�t'te 
yapılan yıl sonu top-lantısında öğrenc� grubu tems�l 
ed�lm�şt�r
 www.aquaTNET.com

AE2007 İstanbul-Türk�ye: Derneğ�n, Türk�ye Su 
Ürünler� Federasyonu �le b�rl�kte organ�ze ett�ğ� ve F�sh 

Future Euras�a Fuarı �le eş zamanlı yapılacak olan, Ek�m 
ayındak� kongrede, öğrenc� faal�yetler� bazında halen 
çalışmalarını yürüten grup yönet�m�, bu toplantıda 
katılımcı öğrenc�ler �ç�n yarım gün, f�nans bulma, öğrenc� 
hareketl�l�ğ� ve kend�n� tanıtma konularında sem�nerler 
verecekt�r. Öğrenc�ler�n tanışması, b�lg� ve tecrübeler�n 
paylaşılmasını sağlamak amacı �le b�r öğrenc� 
reseps�yonu düzenleyecek olan grup, kongre sonunda 
Bodrum bölges�ne yabancı öğrenc�ler �ç�n b�r tekn�k gez� 
organ�ze etmekted�r. Bu gez�, ülkem�z kültür balıkçılığı 
ve yan sektörler� tanıtılmasının yanı sıra tar�h� ve kültürel 
gez�lerde �çermekted�r.
 www.easonl�ne.org

Öğrenc� grubumuzun daha da güçlenmes�ne katkıda 
bulunmak �ç�n ülkem�z�n yurtdışında daha etk�n rollerde 
görev alması ve öğrenc� grubunun sunduğu �mkanlardan 
faydalanmak �ç�n s�z Türk öğrenc�ler� ve sektörde çalışan 
d�ğer genç arkadaşları da grubumuza bekler�z. Daha 
detaylı b�lg� �ç�n lütfen b�z�mle �rt�bata geç�n�z.

İlet�ş�m B�lg�ler�
E-posta: eas_student@aquaculture.cc
Web: www.easonl�ne.org
Adres: European Aquaculture Soc�ety Student Group
Sl�jkensesteenweg 4. B-8400 Oostende  Belç�ka

Avrupa Akuakültür Derneğ� Öğrenc� Grubu Yönet�m�
Türker BODUR (Türk�ye), 
Pascal van de N�euweg�essen (Hollanda), 
Anamar�a Rekeck� (Belç�ka), 
Gonçalo Santos (Portek�z), 
Magdolna Trenovszk� (Macar�stan)

AVRUPA'DA BİR ÖĞRENCİ GRUBU

Res�m 3: EAS-SG'n�n AE2006 Floransa-İtalya öğrenc� kokteyl�nde 
M�chael Masser'�n öğrenc�lere h�tabı

Res�m 4: AquaTNET Barselona Proje toplantısı akşam yemeğ�nde 
EAS-SG Yönet�m�
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NEDEN TRİPLOİD BALIK ?

Ayşen Ünlü
İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�,
 Ordu cad. No: 200, 34470, Lalel�- İstanbul.

E-posta: unlu@�stanbul.edu.tr

 Balıklarda olgunlaşmayla meydana gelen olumsuz-
lukların g�der�lmes� �ç�n çeş�tl� yöntemler uygulanmak-
tadır. Bunların �çer�s�nde; tek c�ns�yet eldes�, kısırlaştırma 

(hormonlarla kısırlaştırma, tr�plo�d� uygulaması �le 
kısırlaştırma, röntgen ışınlarına maruz bırakma suret�yle 
kısırlaştırma) ve melezleşt�rme bulunmaktadır (Ara� & 
W�lk�ns, 1987; Shepherd & Bromage, 1988; Landau, 
1992; Purdom, 1993; Tave, 1993; Pennell & Barton, 
1996).
 Tr�plo�d�, canlının b�r hücre nükleusunda normalde 
bulunması gereken �k� set kromozom yer�ne üç set 
kromozom bulundurması hal�d�r. Balık yumurtaları 
döllenene kadar �k�nc� polar c�s�mc�ğ�n� dışarıya 
bırakmazlar. Bu nedenle, eğer yen� döllenm�ş yumurta 
şoklanacak olursa şok �k�nc� polar c�s�mc�ğ�n yumurtadan 
ayrılmasını önlem�ş olur. Sonuç olarak döllenm�ş yumurta 
3 haplo�d nükleus �çer�r. Bunlardan b�r� yumurtadan, b�r� 
spermden ve d�ğer� de �k�nc� polar c�s�mc�kten gel�r. 
Böylece tr�plo�d balıkta �k� kromozom set� yumurtadan, 
b�r kromozom set� spermden köken alır. Bu 3 haplo�d 
nükleus tr�plo�d z�got oluşturmak üzere kaynaşır ve 
tr�plo�d� oluşturur (W�lk�ns, 1986; Shepherd ve Bromage, 
1988; Purdom, 1993; Tave, 1993). İlg�l� şema Şek�l 1'de 
göster�lm�şt�r (W�lk�ns, 1986). Tr�plo�d� normal 
gametler�n döllenmes�n� tak�ben �k�nc� polar c�s�mc�ğ�n 
şoklama sonucunda durdurulmasıyla elde ed�l�r. 
Tr�plo�dler aynı zamanda d�plo�d balık gametler�n�n 
tetraplo�d olanlar �le döllenmes� sonucunda �nterplo�d  

(plo�dler arası) tr�plo�dler şekl�nde de üret�lmekted�r. 
İnterplo�d tr�plo�dler normal tr�plo�dlere göre daha �y� 
performans göstereb�l�rler ve  % 100 tr�plo�d populasyon 

oluşmasını sağlarlar (Pennell ve 
Barton, 1996). Tr�plo�d� pek çok balık 
türünde uygulanmaktadır. Tave 
( 1 9 9 3 ) ' � n  b � l d � r d � ğ � n e  g ö r e , 
C t e n o p h a r y n g o d o n  � d e l l a , 
Ar�st�chthys nob�l�s, Labeo rot�ha, 
T�lap�a mossamb�ca ,  Ictalurus 
punctatus  Clar�as batranchus , 
Clar�as gar�ep�nus, S�lurus glan�s, 
S a l m o  s a l a r ,  O n c o rh y n c h u s 
tshawytscha, Oncorhynchus k�sutch, 
Oncorhynchus gorbuscha, Ac�penser 
transmontanus, Morone sp., Morone 
saxa t � l � s ,  Oryz �as  la t �pes  ve 
M�cropterus salmo�des  türler� 
üzer�nde b�r çok araştırıcı tarafından  
bu konuda çalışmalar yapılmıştır.
   Olgunlaşan salmonlar akuakültür 
endüstr�s� �ç�n değerler�n� azaltıcı pek 
çok f�zyoloj�k ve davranımsal değ�-
ş�kl�klere maruz kalırlar. Bunlar 
�çer�s�nde; azalanLezzet ve yem 

dönüşüm oranı, et kal�tes�n�n ve görünümünün bozulması,

Şek�l 1: B�r kromozomla göster�len balık yumurtalarının döllenmes� ve 
gel�ş�m� (W�lk�ns, 1986). ES (Erken stres veya Erken şoklama), LS( Geç 
stres veya Geç şoklama).
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artan saldırganlık ve döl ver�m� sonrasında ölümün yüksek 
olması bulunmaktadır. Salmon balıklarında da olgunlaş-
mayla meydana gelen �stenmeyen özell�kler�n g�der�lmes� 
�ç�n tr�plo�d� uygulaması yapılmaktadır (Small & Benfey, 
1987; Shepherd & Bromage, 1988; Purdom, 1993; Tave, 
1993; Pennell & Barton, 1996).

Gökkuşağı alabalığında tr�plo�d�, sıcaklığın 
arttırılmasıyla yen� döllenm�ş yumurtaların döllenmeden 
20-40 dak�ka sonra başlayan 28 °C'de 10 dak�ka süreyle 
�nkübe ed�lmes�yle uygulanmaktadır.  10 °C'de 
döllenmeden 20-40 dak�ka sonra yumurtalar 28 °C'l�k 
termostat kontrollü su banyosunda 10 dak�ka süreyle 
tutularak �şlem gerçekleşt�r�l�r (Shepherd & Bromage, 
1988).

Purdom (1993), Gökkuşağı alabalığında tr�plo�d� 
uygulaması �ç�n yumurtaların döllenmeden 10 dak�ka 
sonra 28 °C'l�k suda 10 dak�ka süreyle tutulmasının 
opt�mum sonuç verd�ğ�n� bel�rtm�şt�r.  Atlant�k 
salmonu'nda döllenmeden 20-30 dak�ka sonra başlayan, 
32 °C'de 5 dak�ka, 30 °C'de 10 dak�ka süren sıcaklık şoku 
uygulaması başarıyla kullanılmaktadır. Atlant�k 
salmonu'nda döllenmeden 20 dak�ka sonra başlayan 
yüksek basınç şoku (7.0x10.000 k�lo-Pascal)'nun 3-6 
dak�ka süreyle uygulanması başarıyla kullanılmaktadır. 
Tr�plo�d�'ye �lg�n�n fazla olmasının nedenler�; balığın kısır 
olması, daha �y� büyümes� ve �k�nc� seksüel karakterler�n 
gel�ş�m�n�n olmamasıdır (büyüklük, renk, erkek 
alabalıklarda alt çenen�n kanca şekl�nde yukarıya doğru 
kıvrılması g�b�). Bu durum yassı balıklarda, t�lapya da ve 
yayın balığında doğrudur. Gökkuşağı alabalığında �se, 
eğer d�plo�d ve tr�plo�dler aynı tankta tutulursa tr�plo�dler 
d�plo�dler kadar �y� gel�şememekted�r. Ancak ayrı 
tanklarda tutulurlarsa daha �y� performans göstermek-
ted�rler (Shepherd & Bromage, 1988; Galbreath & d�ğ., 
1994, O'Keefe & Benfey, 1997; Benfey, 1999).

Ülkem�zde tr�plo�d uygulaması �le �lg�l� olarak çok az 

sayıda çalışma bulunmaktadır. Güner & Özden (1997), 
Gökkuşağı alabalığı yumurtalarına uygulanan sıcaklık 
şokuyla tr�plo�d balık üret�m� üzer�ne b�r çalışma 
yapmışlardır.  Kankaya (1998) 'nın 'Gökkuşağı 
Alabalığında Isı Şoku Uygulamasıyla Tr�plo�d� 
Oluşturulması Üzer�ne B�r Araştırma' konulu yüksek 

l�sans tez� bulunmaktadır. Ünlü (2004)'nün 
'Sıcak ve Soğuk Şok Yöntem�yle Elde Ed�len 
Tr �p lo �d  Gökkuşağ ı  A laba l ı k l a r ı nda 
(Oncorhynchus myk�ss Walbaum, 1792) Bazı 
A n a t o m � k  v e  H � s t o l o j � k  G e l � ş � m 
Bozukluklarının Tesp�t� Üzer�ne B�r Çalışma' 
konulu doktora tez� bulunmaktadır.

Ö z e l l � k l e ,  G ö k k u ş a ğ ı  a l a b a l ı ğ ı 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde eğer büyük boyda balıkla 
çalışılacaksa tr�plo�d Gökkuşağı balıklarının 
eldes� üret�c�lere öneml� ölçüde büyük 
ekonom�k kazanç sağlayab�l�r. Sonuç olarak, 
tr�plo�d balıkların yukarıda da bahsed�ld�ğ� 
üzere akuakültür çalışmalarındak� avantajları 
göz önüne alınırsa, ülkem�zde de tr�plo�d 
balıklarla �lg�l� çalışmaların sayısının artması 
ve bu konuda kapsamlı araştırmaların 
yapılması gerekmekted�r.
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KURULUŞ VE TARİHÇESİ
Ülkem�zde su ürünler� �le �lg�l� her türlü araştırmayı yapmak 

ve yaptırmak görev� Tarım ve Köy�şler� Bakanlığına ver�lm�şt�r. 
(1380 sayılı Su Ürünler� Kanunu ve bu kanunun bazı 
maddeler�n�n değ�şmes�ne �l�şk�n 3288 sayılı kanunun 14. 
Maddes�). Bu kapsamda; Enst�tü 1987 yılında, Tarım ve 
Köy�şler� Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne 
bağlı olarak kurulmuştur. 1988 yılından �t�baren araştırma 
faal�yetler�ne başlayan Enst�tünün; 1998 yılında Bakanlık 
Makamının olurlarıyla Merkez Enst�tü statüsü ver�lerek bölgesel 
bazdak� görevler� ülkesel düzeye get�r�lm�ş ve �sm� "Su Ürünler� 
Merkez Araştırma Enst�tüsü - 
Trabzon" olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

AMAÇ VE GÖREVLERİ
Enst�tünün kuruluş amacı; 

den�zlerde ve �ç sularda su ürün-
ler� konusunda b�l�msel araştır-
malar yapmak ve su ürünler� 
araştırmaları �ç�n ülkesel bazda 
ver� toplamak ve değerlen-
d�rmekt�r. Bölgesel olarak da 
Karaden�z, Marmara ve Kuzey 
Doğu Anadolu bölgeler�nde su 
ürünler� araştırmaları yapmak 
enst�tü görevler� arasındadır. 

Enst�tü faal�yetler�yle, hem 
b�l�msel alanda özgün çalışmalar 
ortaya konulmakta, hem de su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le uğraşan-
lara prat�k, uygulanab�l�r ve eko-
nom�k yönü olan b�lg� sunularak, 
ülke ve yöre gel�ş�m�ne katkı sağ-
lamaya çalışılmaktadır. Ayrıca, 
çalışmalar sonucunda elde ed�len 
ver�ler ışığında, avcılık ve yet�ş-
t�r�c�l�k teşv�kler� �le av yasakları 
hakkında karar ver�c�lere yar-
dımcı olunmaktadır.

PERSONEL DURUMU
Enst�tüde; 3'ü yönet�c�, 38'� 

tekn�k personel (Su Ürünler�, Balıkçılık Teknoloj�s�, Z�raat, Gıda 
Mühend�s�, K�myager, B�yolog, Veter�ner Hek�m) olmak üzere 
toplam 104 personel görev yapmaktadır. Enst�tüde görev yapan 
tekn�k elemanların 10'u doktorasını, 9'u yüksek l�sansını 
tamamlamıştır. B�r kısım tekn�k personel �se halen yüksek l�sans 
ve doktora eğ�t�m�n� sürdürmekted�r. 

PROJELER
Enst�tü kurulduğu günden ber�, Karaden�z Türk karasularını 

�ç�ne alan bölgede ve kısmen Marmara Bölges�nde su ürünler� 
potans�yel�n� bel�rlemek, balık stoklarının m�ktarını ve mevcut 
av gücünü ortaya koymak g�b� öneml� araştırma faal�yetler�nde 
bulunmuştur. Den�zdek� çalışmalardan başka, �çsularda, 
özell�kle Doğu Karaden�z Bölges�'ndek� ırmaklarda araştırmalar 
yapılmış, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n� artırıcı ve su kaynaklarının 
daha ver�ml� kullanılmasına yönel�k projeler yürütülmüştür. 
Hatta, bölgem�ze yakın olması sebeb�yle, Doğu Anadolu 
Bölges�'n�n bazı �ller�nde de benzer çalışmalar yapılmıştır. 

Gerçekleşt�r�len araştırma projeler�nde bakanlığımız Tarım 

İl Müdürlükler� ve akadem�k kuruluşlar �le b�l�msel katkı ve 
loj�st�k destek amaçlı olmak üzere �şb�rl�ğ�ne g�d�lmekted�r. 
Bugüne kadar gerçekleşt�r�len bölüm projeler�nde, TÜBİTAK, 
ODTÜ-Erdeml� Den�z B�l�mler� Enst�tüsü, KTÜ-Sürmene 
Den�z B�l�mler� Fakültes�, Hacettepe ve ODTÜ B�yoloj� 
Bölümler� g�b� ülkem�z�n �ler� gelen b�l�msel kuruluşları 
yanında, JICA-NATO g�b� uluslararası kuruluşlar �le ortak 
çalışmalar yürütülmüştür. 

Ş�md�ye kadar sürdürülen çalışmalarda gökkuşağı 
alabalığının (Oncorhynchus myk�ss) yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 
yaygınlaştırılması ve Atlant�k salmonu (Salmo salar)'nun ağ 

kafeslerde yet�şt�r�c�l�k �mkanları araştırılmış; levrek ve ç�pura 
g�b� türler�n Karaden�z şartlarında yet�şt�r�c�l�ğ� denemeler�n�n 
yürütülmes� �le kalkan balığı, mers�n balığı ve Karaden�z 
alabalığı g�b� bazı yen� türler�n kültüre alınması konusunda 
projeler sonuçlandırılmıştır. 

Kalkan balığı ve Karaden�z alabalığı konusunda yürütülen 
çalışmalar bu türler�n ıslahı ve özel sektör üre-t�m�ne sunulması 
aşamasındadır. Balıkçılığımızın gel�ş�m� �ç�n yen� türler�n 
kültürü konusunda çalışmalar yürütülecekt�r. Bu amaçla p�s� 
balığı, mavruşg�l ve kötek balıkları konusunda proje çalışmaları 
başlatılmıştır. 2007 yılı üret�m dönem�nde p�s� balığından sağım-
la elde ed�len larvaların bakım beslemes� devam etmekted�r. 
Scan�d türlerde �se anaç stok oluşturulma aşamasındadır. Özel-
l�kle mers�n balığı konusunda ülkem�zdek� �ler� gelen ün�ver-
s�teler ve DSİ �le yen� �şb�rl�kler� sağlanmıştır. Fakat bu türün 
kültürü �ç�n ayrı b�r tes�s oluşturulması gerekmekted�r. Bu 
amaçla FAO ve AB çerçeve programları kapsamında g�r�ş�mler 
devam etmekted�r.
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 Balıkçılık ve stok bel�rleme çalışmaları ş�md�ye kadar 
NATO g�b� kurumların �şb�rl�ğ� �le 6-7 yıl g�b� uzun sürel� 
çalışmalar olarak sürdürülmes�ne karşın, bu t�p projeler�n yüksek 
mal�yet gerekt�rmes� ve çok sayıda kuruluşun �şb�rl�ğ�ne �ht�yaç 
duyulmaktadır. ülkesel çapta b�r proje olarak b�r merkezden 
koord�ne ed�lerek, enst�tümüz ve ün�vers�telere bağlı fakülteler�n 
�şb�rl�ğ� sağlanarak sürekl� ver� alınab�lecek ve ülkem�z 
balıkçılığının kontrolünü sağlayacak b�r yönet�m model� 
oluşturulması hedeflenmekted�r. Bu amaçla 
2004 yılından bu yana hazırlıkları yapılan proje 
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce 
TÜBİTAK ve DPT kaynakları sağlanması �ç�n 
sunulmuştur. Projen�n ülkesel kapsamda 
yürütülmes� hedeflenmekted�r.

Enst�tümüzün bu güne kadar yürüttüğü 
çalışmalarda 34 adet proje tamamlanmış ve 
sonuçları uygulamaya aktarılmıştır; halen 
devam eden 10 adet projede ülkem�z balık-
çılığına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Enst�tünün araştırma faal�yetler� halen Balık-
çılık B�yoloj�s�, Ekoloj�, Yet�şt�r�c�l�k, Su Ürün-
ler� Sağlığı, Genet�k ve Araştırma Yönet�m� 
olarak altı tekn�k ve b�r �dar� bölüm başkanlığı 
tarafından yürütülmekted�r.

Bal ıkç ı l ık  B �yo lo j � s �  ve  Avc ı l ık 
Konusunda Sonuçlanan Projeler:
!Karaden�z'dek� Av Araç Gereçler� ve Avcılık 
Potans�yel�n�n Bel�rlenmes� Projes� (1990-
1992)
!Marmara Den�z�'ndek� Av Araç Gereçler� ve 
Avcılık Potans�yel�n�n Bel�rlenmes� Projes� 
(1992-1994)
!Doğu Karaden�z'dek� Den�z Salyangozu 
(Rapana thomasiana) Stoklarının Tahm�n� 
Projes� (1991-1994)
!Türk�ye'n�n Karaden�z Kıyısındak� Balık Stoklarının Tesb�t� 
Projes� (1989-1995)
!Çıldır Gölü Stok Tay�n� Projes� (1990-1995)
!D�p Trol Ağlarında Seç�c�l�ğ�n Bel�rlenmes� Projes� (1993-
1996)
!Ekonom�k Den�z Ürünler� Projes�: Doğu Karaden�z'dek� D�p 
Balıklarının Üreme Per�yotlarının Tesp�t� (1988-1996) 
!Doğu Karaden�z'dek� Av Gücünün Demersal Balık Stokları 
Üzer�ne Olan Etk�s�n�n Tesp�t� Projes� (1998-2001)
!Karaden�z Alabalığının B�yoekoloj�k Özell�kler�n�n Tesp�t� ve 
Kültür İmkanlarının Araştırılması (1998-2002) (Projen�n �lg�l� 
kısmı)
!Karaden�z'de Orta Su Trolünün Kullanım Olanakları ve Av 
Ver�ml�l�ğ�n�n Bel�rlenmes� Projes� (1998-2002)
!Çıldır Gölünde Bulunan Tatlısu M�dyeler�n�n Populasyon 
Parametreler�n�n Tesp�t� ve Ekonom�k Olarak Değerlend�rme 
İmkanları (2000-2003)
!Yet�şt�r�c�l�k Yoluyla Üret�len Kalkan Balığı Yavrularının 
Doğal Stoka Katılımları ve B�yoekoloj�kÖzell�kler�n�n 
İncelenmes� (2000-2005)
!Marmara Den�z�ndek� Kar�desler�n Dağılım Alanları, 
Avcılıkta Kullanılan Av Araçlarının Ver�ml�l�ğ� ve Kar�des 
Stoklarının Sürdürüleb�l�r Kullanımı (2001-2004)
!Samsun İl� Sınırları Dah�l�nde İç Sularda B�yoloj�k 
Çeş�tl�l�ğ�n (Omurgalılar) Tesp�t� (2003-2007)
!İnsan Faal�yetler�n�n Ekos�steme Etk�s� (ELME) (2005-2007)

Yet�şt�r�c�l�k konusunda sonuçlanan projeler:
!Ekonom�k Den�z Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Projes�: Gökkuşağı 
Alabalığı (Oncorhynchus myk�ss) Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Opt�mum 
Stok Yoğunluğunun Tesp�t� (1992-1993)
!Den�z Kafesler�nde Yet�şt�r�len Gökkuşağı Alabalıklarında 
Ekonom�k Başlangıç Ağırlığının Tesp�t� Projes� 

!Karaden�z'de Ç�pura Balığı Yet�şt�r�c�l�ğ� (1994-1998)
!Karaden�z'de Levrek Balığı Yet�şt�r�c�l�ğ� (1994-1998)
!Karaden�z Alabalığının B�yo-ekoloj�k Özell�kler� ve Kültür 
Özell�kler�n�n Araştırılması Projes� (1997-2001)
!Karaden�z Bölges�nde Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Yapan 
İşletmeler�n Yapısal Anal�z� ve Ver�ml�l�ğ�n�n Bel�rlenmes� 
(1998-2000)

!Karaden�z Alabalığının B�yo-Ekoloj�k Özell�kler�n�n ve 
Kültür İmkanlarının Araştırılması (1998-2002)Karaden�z'de 
Balık Yet�şt�r�c�l�ğ�n� Gel�şt�rme Projes�: Kalkan Yet�şt�r�c�l�ğ� 
(1997-2004)
!Karaden�z'de Kalkan Balığı Yet�şt�r�c�l�ğ�n�n Araştırılması: 
Pazar Boyuna Kadar Büyütme (2000-2003)
!Doğu Karaden�z Bölges�nde Organ�k Balık Yet�şt�r�c�l�ğ� 
Uygulama İmkanlarının Araştırılması (2003-2005)
!Karaden�z Alabalığının Yet�şt�r�c�l�ğ� ve Balıklandırma 
Amacıyla Kullanımı (2002-2005)
!Ordu İl�nde Bulunan Ağ Kafes İşletmeler�n�n Çevresel 
Parametreler ve Su Ürünler� Sağlığı Yönünden İzlenmes� (2005-
2006)
!Karaden�z Bölges�nde Mers�n Balığının Yavru Üret�m 
İmkanlarının Araştırılması (2003-2007)

!Karaden�z'de Balık Yet�şt�r�c�l�ğ�n� Gel�şt�rme Projes�: 
Kalkan Balığında Sürdürüleb�l�r Larva Üret�m�n�n Araştırılması 
(2005-2007)

Ekoloji ve Kirlilik izleme konusunda sonuçlanan 
projeler:
!Orta ve Doğu Karaden�z'de Ekonom�k Önem� Olan Den�z 
Organ�zmalarında Ağır Metaller�n Bel�rlenmes� (1990-1991)
!Batı Karaden�z'de Ekonom�k Önem� Olan Bazı Den�z 
Ürünler�nde Ağır Metaller�n Bel�rlenmes� (1990-1992
!Orta ve Doğu Karaden�z'de Ağır Metal K�rl�l�ğ�n�n Karasal 
Kaynaklarının Bel�rlenmes� (1991-1994)
!Batı Karaden�z'de Ağır Metal K�rl�l�ğ�n�n Karasal 
Kaynaklarının Bel�rlenmes� (1993-1996)
!Karaden�z'de Ağır Metal K�rl�l�ğ� (1994-1997)
!Den�z ve Akarsulardak� K�rl�l�ğ�n Karaden�z'dek� Ekonom�k 
Değer� Yüksek Balıkların Stokları Üzer�ne Olan Etk�s�n�n  Bel�r-
lenmes� (1998-2001)
!Karaden�z Bölges�nde Su K�rl�l�ğ�ne Sebep Olan Faktörler�n
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 Bel�rlenmes� ve Su Ürünler�ne Etk�ler�n�n Araştırılması 1999-
2001
!Trabzon Açıklarında Den�z Suyunun Bazı F�z�ksel ve 
K�myasal Özell�kler�n�n İncelenmes� (2002-2004)(2004-2006) 
Sürekl� �zleme projes�

Genetik konusunda sonuçlanan projeler: 

!Türk�ye'de Kahvereng� Alabalık Populasyonlarının Genet�k 
Yapısının Bel�rlenmes� (2003-2007)

Devam Eden Projeler
!Çayel� Bakır İşletmes�, Büyükdere 
İzleme Projes�
!Trabzon Açıklarında Den�z Suyunun 
Bazı F�z�ksel ve K�myasal Özell�kler�n�n 
İncelenmes�
!Karaden�z Alabalığının Yet�şt�r�c�l�ğ� 
ve Balıklandırma Amacıyla Kullanımı
!Mers�n Balıkları Populasyonlarının 
Mevcut Durumlarının Bel�rlenmes� ve 
Yet�şt�r�c�l�k İmkanlarının Araştırılması
!P�s� Balığı (Plat�chthys flesus luscus 
Pallas, 1811)'nın B�yo-Ekoloj�k Özel-
l�kler�n�n ve Kültüre Alınab�l�rl�ğ�n�n 
Araştırılması
!Sc�aen�dae Fam�lyası Balıklarından 
Mav- ruşg � l  (Sc �aena  umbra )  ve 
Kötek(Umbr�na c�rrosa) Balıklarının 
B�yo-ekoloj�k Özell�kler�n�n Bel�rlen-
mes� ve Kültüre Alınab�l�rl�ğ�n�n Araş-
tırılması
!Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k İşletmeler�-
n�n Den�zel Ekos�steme Olan Etk�ler�n�n 
Bel�rlenmes�
!Kalkan Balığı Yet�şt�r�c�l�k Tekn�k-
ler�n�n Gel�şt�r�lmes� 
!Hams� Balığı Avcılığının İzlenmes�
!Den�z Salyangozu Avcılığında Kul-
lanılan D�reçe Alternat�f Av Araçlarının 
Gel�şt�r�lmes�
!Ülkesel Balık Stokları Araştırma Programı (Proje tekl�f 
aşamasında)

ARAŞTIRMA  ALT YAPISI

ARAŞTIRMA GEMİSİ

Den�z çalışmaları enst�tüye a�t SÜRAT-ARAŞTIRMA 1 
gem�s�yle yapılmaktadır. 24 m boyunda ve 
365 HP gücündek� gem�, balıkçılık, stok 
tesp�t� ve su k�rl�l�ğ� çalışmaları yapılacak 
şek�lde donatılmıştır. Gırgır avcılığına uygun 
olarak �nşa ed�lm�ş olan tekne, Enst�tü satın 
aldıktan sonra trol çekeb�lecek şek�lde d�zayn 
ed�lm�ş ve yen� donanımlar eklenerek 
araştırma gem�s� hal�ne dönüştürülmüştür. 
Gem�ye, çeş�tl� der�nl�klerden su ölçümler� 
yapab�len b�lg�sayar destekl� SEA-BIRD su 
anal�z probu monte ed�lm�şt�r. 

LABORATUARLAR

Enst�tüde çeş�tl� araştırmalarda kullanı-
lan b�yoloj�, k�mya, bakter�yel ve v�ral balık 
hastalıkları, genet�k araştırmalar ve haçer� 
laboratuarları mevcuttur. 2004 yılında oluş-
turulan genet�k laboratuarı, ülkem�zde su 
ürünler� gen kaynaklarının ortaya konması 
amacıyla çalışmalara başlamıştır. Halen 
mtDNA düzey�nde anal�zler yürütülmekted�r.

B�yoloj� laboratuarında; balıklar üzer�n-
de b�yometr�k ölçümler ve yaş tay�nler� yapılmaktadır. Labo-
ratuarda, toplanan örnekler�n saklanması ve �ncelenmes�ne 
yönel�k altyapı mevcuttur. Ayrıca farklı modellerde stereos-
kop�k M�kroskop ve ışık m�kroskopları, değ�ş�k hassas�yetlerde 
ölçüm yapab�len teraz�ler, yumuşak doku m�krotomu, örnekle-
r�n saklanması �ç�n der�n dondurucular bulunmaktadır. 

K�mya laboratuarında; suların f�z�ksel ve k�myasal anal�z-
ler� �le sularda ve balıklarda ağır metal tay�nler� yapılab�lmek-
ted�r. 
v
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ARAŞTIRMA ÜNİTELERİ

Den�z Balıkları Üret�m Tes�s� (Kalkan Yet�şt�r�c�l�ğ� 
Tes�s�) :Yassı den�z balıkları üret�m�nde kullanılmak üzere 

2kurulmuş olan haçer� ün�tes�, yaklaşık 700 m  kapalı alana 
sah�pt�r. Tes�ste; fotoper�yot ve anaç, �nkübasyon, yavru üret�m, 
ve plankton odaları �le laboratuarlar bulunmaktadır.

Kapalıdevre B�yodeney Ün�tes�: Enst�tü merkez 
kampüsünde bulunan ün�te 2005 yılı �çer�s�nde tam kontrollü 
kapalı devre s�stem olarak yen�den donatılmıştır. Altındere 
�şletmes�nde kış aylarında olumsuz koşullar neden�yle doğal 
alabalıkların yumurta �nkübasyonları ve larva dönem� �ç�n 
kurulan deneme çalışmaları bu ün�tede yürütülmekted�r. 

Araştırma Kafesler�: Çeş�tl� araştırmalarda kullanılacak 
balıkların stoklanması ve yet�şt�r�lmes� amacıyla Yomra l�manı 
�çer�s�ne yerleşt�r�len araştırma kafesler�nde; Karaden�z alaba-
lığı, Mers�n balığı türler�, Levrek, Ç�pura, Karagöz, Mavruşg�l 
balıkları üzer�ne çeş�tl� araştırma ve denemeler yapılmaktadır. 

YAYINLAR 

Enst�tü, 2001 yılından bu yana Japonya Uluslararası İşb�l�ğ� 
Teşk�latı (JICA) �le b�rl�kte uluslararası b�l�msel n�tel�kte 
“TURKISH JOURNAL of FISHERIES and AQUATIC 
SCIENCES” derg�s�n� İng�l�zce yayınlamaktadır. Ayrıca enst�tü 
çalışmalarının tanıtımı amacıyla Türkçe olarak “YUNUS 
Araştırma Bülten�” yayınlanmaktadır. Adı geçen yayınlara 
www.trjfas.org.tr www.yunus.sumea.gov.tr ve  adres�nden 
onl�ne olarak ulaşılab�l�r.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

2000 yılının eş�ğ�nde Dünya nüfusunun hızlı artışı 
karşısında, �nsan beslenmes� �ç�n gerekl� kaynaklar aynı 
kalmakta ve özell�kle hayvansal prote�n açığı da büyümekted�r. 

Tarımsal teknoloj�lerdek� gel�şme sayes�nde yaşam standardını 
yükseltmek, hayvansal prote�n açığını kapatmak �ç�n yen� 
kaynaklar bulunmuştur. Hayvansal prote�n�n kaynağı olarak, 
gün geçt�kçe balık et�n�n önem� artmakta ve su ürünler� 
sektörünün ekonom�k değer� yükselmekted�r. Dünyada ve 
Türk�ye'de tarım ve hayvancılık kadar su ürünler� üret�m� ülke 
ekonom�s�ne büyük oranlarda g�rd� sağlayan ve gelecekte de 
sağlayacak olan öneml� b�r t�car� kaynaktır.

Dünya ülkeler�ndek� su ürünler� üret�m�nde yıllara bağlı 
değ�ş�mler �zlend�ğ�nde 1940'lı yıllarda 20-25 m�lyon ton 
c�varında olan total üret�m�n 1990'lı yıllardan sonra 100-120 
m�lyon ton c�varında sab�tlend�ğ� görülmüştür. Bu üret�m�n 
büyük b�r bölümü Türk�ye'n�n de �ç�nde yer aldığı 59 ülke tara-

fından gerçekleşt�r�lmek-
ted�r. Japonya ve Ç�n g�b� 
su ürünler� üret�m� 10 m�l-
yon tonu aşan ülkeler ken-
d� nüfuslarının beslenme 
sorunlarını büyük ölçüde 
çözmüşler; İzlanda g�b� 
küçük b�r Avrupa ülkes� su 
ürünler� t�caret�nden sağla-
dığı gel�rle k�ş� başına 
düşen m�ll� gel�r�n� 20-30 
b�n $ düzeyler�ne çıkarma-
yı b�lm�şt�r ve bu gel�r artı-
şı sağlanırken sanay�leş-
men�n yol açtığı çevre so-
runları yaşanmamıştır.

Ülkem�z, su ürünler� 
konusunda gerek avcılık 
gerek yet�şt�r�c�l�k açısın-
dan yüksek b�r potans�yele 
sah�pt�r. Yurdumuzun üç 
tarafının den�zlerle çevr�l� 
oluşu, pek çok akarsu ve 
göle sah�p oluşu bu potan-
s�yel�n b�r gösterges�d�r. 
Ülkem�z den�zler�nde do-
ğal olarak bulunan balık 
türler�n�n çeş�tl�l�ğ� de b�ze 
bu den�zler�n ne denl� 

zeng�n kaynaklar olduğunu göstermekted�r. Büyük oranda 
hams� avcılığına dayanan den�z ürünler� üret�m� �le sazan ve �nc� 
kefal'�ne dayanan �çsu balıkları avcılığından sağlanan üret�m�n 
artırılmasından z�yade mevcut üret�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ� 
üzer�nde durulmaktadır. Türk�ye su ürünler� üret�m�nde artışı 
sağlayacak tek kaynak yet�şt�r�c�l�k ve yet�şt�r�c�l�k destekl� 
balıkçılıktır.

Gerek ülkem�z gerekse bölgem�z �ç�n su ürünler� 
sektörünün öneml� ekonom�k, sosyal katkıları mevcuttur. Bu 
katkıyı daha da artırmak �ç�n potans�yel bulunmaktadır. 
Yapılması gereken, su kaynaklarımızın sürdürüleb�l�r kullanım 
yollarını aramaktır. Su ürünler� araştırmaları, büyük ekonom�k 
kaynak gerekt�ren çalışmalardır. Ülkem�zde su ürünler� araş-
tırmalarına her yıl ayrılan mal� kaynak �se son derece yeters�zd�r. 
Yeters�z olan bu �ç mal� kaynağın arttırılması yanında, özel sek-
tör katkısı ve dış mal� desteğ�nde sektöre kazandırılması büyük 
önem arz etmekted�r.
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!Hakan Bey bu mesleğ� n�ç�n seçt�ğ�n�z� sorarak söyley�-
ş�m�ze başlayab�l�rm�y�z?
!L�se yıllarında kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet�nde 
yaşıyordum ve orada dalgıçlık �le �lg�len�yordum. Den�z 
�le çok �lg�l�yd�m. L�se b�tt�kten sorma den�ze ve doğaya 
olan tutkumdan dolayı ün�vers�te sınavlarında 6 tane 
terc�hte bulundum. Bu 6 tanes� de den�z b�l�mler� ve su 
ürünler� �le �lg�l�yd�. 
!Ün�vers�tede hang� bölümden mezunsunuz?
!İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�nden mezu-
num.5 yılda okulumdan mezun oldum. Şu anda HATKO 
anon�m ş�rket�nde çalışıyorum.
!Mezun olduktan sonra �ş bulmakta çok zorlandınız mı?
!Ben 1991 yılı mezunuyum. Bu yıllarda sektörde c�dd� 
b�r mühend�s açığı vardı. Su ürünler� mühend�sler� o 
zamanlar tam olarak 
b�l�nm�yordu. İşe 
başlamamız �şç� sta-
tüsünde oluyordu. 
Başlangıçta �ş bul-
m a  z o r l u ğ u m u z 
yoktu fakat şartla-
rımız kötüydü.
!Su Ürünler� Mü-
hend�sl�ğ� üzer�ne 
fakülte de anlatılan-
lar �le çalışma haya-
tında karşılaştığınız 
gerçekler b�rb�r� �le 
uyuşuyor mu?
!Fakültede çalış-
ma hayatına da�r b�r 
şey öğrenem�yoruz. 
Yalnızca b�r Bod-
rum ve b�r Sapanca 
gez�m�z olmuştu. İş 
hayatından çok ün�-
vers�tem�z daha çok teor�k b�lg� verd�.
!Çalışma hayatında hang� zorluklar �le karşılaştınız?
!İlk olarak su ürünler� mühend�s� kavramı yoktu. K�mse 
su ürünler� mühend�s�n�n neler yapab�leceğ�n� b�l-
m�yordu. İk�nc� olarak, şartlar çok kötüydü elektr�k yoktu. 
Ulaşım çok zordu. Ç�ftl�ğe g�rd�ğ�n�z zaman b�r ay 
ç�ftl�kten ayrılmıyordunuz. Ondan sonra maaşlar çok 
düşüktü �nanılmaz düşük maaşlarla çalışmaya başladık. 
Zaman �ç�nde bunların b�r kısmı düzeld�. 
!İşe başladığınız zaman �le Su Ürünler� Sektörünün şu 
anda geld�ğ� düzey� karşılaştırırsanız sektör de nasıl b�r 
değ�ş�m yaşandı?
!1991 yılıyla 2006 yılını karşılaştırırsanız arada uçurum 

var. Her bakımdan uçurum 
var çalıştırdığı k�ş� sayısı, 
çalıştırdığı mühend�s sayısı, 
verd�ğ� �mkânlar açısından, 
üret�m kapas�teler� açısında 
karşılaştırılamayacak dere-
cede b�r yüksel�ş var. 1991 yılından 2000 yılına kadar 
yavaş gel�şen b�r sektör, 2000 yılında �hracat kr�z� yaşandı 
o kr�z aşıldıktan sonra kalan �şletmeler 2006'ya kadar çok 
hızlı büyüdüler. Büyürken de personele verd�kler� şartları 
düzeltmeye başladılar. Esk�den ç�pura yavrusu almak �ç�n 
Adana'ya g�d�l�rken şu anda f�rmalar kend� kuluçkahane-
ler�nde balıklarını kend�ler� yet�şt�r�yorlar. Yavru kapa-
s�ten�n artması , ,�hracatta başarılı olmamız, 2000 yılında 
sonra �ç p�yasanın çupra ve levreğ� tanıması g�b� artıları 

koyduğunuz zaman 
2000-2006 arası 
çok c�dd� hızlı b�r 
gel�şme oldu.
!Su Ürünler� Sek-
törünün ulaştığı 
sev�yey� yeterl� bu-
luyor musunuz? 
Sektörde çalışan Su 
Ürünler� Mühen-
d�s ler � 'n �n b� lg� 
b�r�k�m� yeterl� m�? 
!Şu anda su ürün-
le r �  sek tö rünün 
ulaştığı sev�ye ye-
terl� sayılır. Şu anda 
yapılması gereken 
tek şey sektörün 
durup kend�s�ne 
çek� düzen vermes� 
gerek�yor.. Çünkü 
çok �y� çalışan b�-

l�msel çalışan doğayla b�r olan herhang� b�r k�rl�l�k unsuru 
yaratmadan üret�m yapan ç�ftl�kler�n yanında çeş�tl� 
olumsuzluklardan dolayı b�raya gelm�ş b�n tonluk 
kapas�tel� B�r koyda �k� b�n üç b�n kapas�tel� b�r üret�m 
yapan k�ş�ler�n verd�ğ� zararlar var. Bu zararlarda 
ayrılamıyor ve bu bütün sektöre mal oluyor. İy�s� de 
kötüsü de b�r anda gazetelerde b�r anda çıkıyor. Şu anda 
üret�len sev�ye yeterl�d�r. Fakat Avrupa'da k� tüket�m�n 
%23 arasında çoğaldığını ve Türk�ye'de k� tüket�m�n %25-
30 arasında çoğaldığını düşünürsek �ler�de bu aldan y�ne 
açıklar olacaktır. Gerekl� düzenlemeler yapılarak ve açığa 
taşınarak bunarın gerçekleşeb�leceğ�n� düşünüyorum. Su 
ürünler� mühend�sler�n�n mezun olduktan sonrak� b�lg�ler� 
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Bu sayımızdak� başarı öyküler� konuğumuz Su Ürünler� Mühend�s� 
C.Hakan GÖKÇEK’t�r.
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yeters�z kalıyor.  Mezunlar b�r veya �k� sene tecrübel� b�r 
mühend�s�n yanında çalışma fırsatı yakalayıp ne 
�sted�kler�n� b�l�rlerse yan� her türlü zorluğa karşı ben bu 
�ş� yapacağım ve bel�rl� b�r yıldan sonrada bunun refahını 
yaşayacağım şekl�nde b�r yaklaşımları olursa �k� yılda çok 
değerl� mühend�sler yet�ş�yor. Bunun �ç�nde b�raz 
sabretmeler� gerek�yor. Bunda farklı olarak kes�nl�kle ne 
yapmak �sted�kler�n� b�lmel�ler çünkü bu �ş�n başı 

gerçekten zor. Öğrenme �steğ�ne bağlı olarak b�r ve �k� 
yılda aldığı prat�ğ� daha önce gördüğü teor�k b�lg�yle 
b�rleşt�r�p b�r �k� yılda güzel yerlere gelen mühend�sler var.
!Sektörde daha çok Ç�pura ve Levrek balıklarının yoğun 
şek�lde üret�ld�ğ�n� b�l�yoruz alternat�f türler�n üret�m� �le 
�lg�l� olarak ne düşünüyorsunuz? Bu türler�n de pazara g�r-
mes� �le b�r pazarlama problem� yaşanır mı?

!Alternat�f türler üstünde pek olumlu düşünmüyorum. 
Örnek olarak b�r s�nar�t�n ve mercanın doğadak� reng�n� 
üret�mde vermek çok zordur. Den�zden çıkan b�r mercanın 
reng� yanında b�z�m ürett�ğ�m�z mor mercanı satışa 
sürdüğümüzde pazarda b�r değer� yok. Seneler önce b�z 
karagöz üret�m� dened�k fakat h�çb�r avantajı yoktu. Pazar 
problem� var. Bundan farklı olarak �ler�de eşk�ne, m�nekop 
türler� satışa sunulab�l�r fakat bunlarda b�l�nmed�ğ� �ç�n 
pek terc�h ed�lm�yor. S�nar�t ve mercan balıkları da pahalı 
ve özel balıklar normalde de �nsanların evler�ne alıp yeme-
d�kler� balıklar sadece özel restaurantlarda satılıyorlar. 
Fakat şu anda ç�pura ve levreğ� kolaylıkla bulup y�yeb�l�r-
s�n�z.
!Komşumuz Yunan�stan ve Akden�z ülkeler�n�n 
b�rçoğunda den�z balıkları üret�m� genel balık üret�m� 
�çer�s�nde öneml� b�r yer tutmaya başladı. Özell�kle 
Akden�z ülkeler� �le den�z balığı üret�m�nde rekabet 
şansımızı nasıl görüyorsunuz?
!Türk�ye sah�l şer�d�n� ve Türk�ye'de k� �şç�l�k �mkânları 
düşünürsen�z k� �ş�n �ç�ne teknoloj�de g�rd�. Şu anda ç�pura 
ve levrek üstüne üret�m konusunda b�r numara 
Yunan�stan'dır. B�z�m b�r numara olmamız �mkânsız değ�l 
b�zde onlarla rekabet �ç�ne g�reb�l�r�z. Fakat bunun �ç�n su 
ürünler� pol�t�kası oluşturulması gerek�yor. Bel�rl� 

bölgelerde bel�rl� aralıklarla ç�ftl�kler�n kurulduğu bu ç�ft-
l�kler�n kontrol ed�lmes� gerek�yor.  B�l�msel açıdan çalı-
şan ç�ftl�klerde üret�mler�n yapılması gerek�yor.  Ondan 
sonra kes�nl�kle h�çb�r şek�lde h�çb�r Akden�z ülkes� 
b�z�mle başa çıkamaz. Onlarda var olan teknoloj� b�ze dört 
sene sonra gelmes�ne rağmen ve AB'ye üye olmamamıza 
rağmen onlarla rekabet hal�ndey�z. Çalışma şartları b�ze 
nazaran çok daha �y� fazla b�r bedensel güç kullanmıyorlar 
ve çalışma saatler� bel�rl� b�r raya oturtulmuş şek�lde. 
Fakat Türk�ye'de çalışma saatler� tamamen güneş ışığıyla 
alakalı b�rde teknoloj�n�z�n daha ger�de olduğunu 
düşünürsek bedenen daha fazla çalışıyorsunuz. Burada bu 
�ş �ç�n c�dd� b�r emek ver�l�yor. Bunun �ç�nde bu �ş� ve 
den�z� sevmen�z gerek�yor. 
!Son b�rkaç yıldır bazı basın ve yayın organlarında Su 
Ürünler� Sektörünü kötüleyen yayınlara sıkça rastlamaya 
başladık. Bu eleşt�r�ler� nasıl karşılıyorsunuz?
!Maalesef haklı oldukları yanlar var. Ama bunun en başı-
na gelmek lazım b�z�m saklı koyda b�r ç�ftl�ğ�m�z vardı. Bu 
ç�ftl�ğ�m�z� dönem�n çevre bakanlığı ve tarım bakanlığı b�r 
araya gelerek Gölköy plajının önüne taşıdılar. Ş�md� ne 
oldu b�z�m çıktığımız o koya otel kuruldu. B�z o koydan 
oraya otel kurulması �ç�n çıkmış olduk. Taşıdıkları yerde 
Gölköy plajının ön tarafı oldu. İk�s� de yanlış olan b�r otel 
kurmak �ç�n b�r koyu boşaltıyorsunuz ondan sonra 
taşıdığınız yer s�z�n yen� b�r potans�yel tur�zm alnı oluyor. 
Su ürünler�nde genelde günü kurtarma yılı kurtarma 
pol�t�kaları uygulanıyor. H�çb�r zaman su ürünler�ne 
yönel�k kapsamlı b�r çalışma olmadı. Bunun sonucunda ne 
oldu otel kurulmak �stenen yerlerden ç�ftl�kler alındı 
oradan oraya sürüklenerek b�n kapas�tel�k üret�m 
yapılması gereken yerde üret�c�ler �k� b�n tonluk üret�m 
yapmak zorunda kaldılar. Her şeyden önce bu yanlış çünkü 
her koyun der�nl�ğ�ne, akıntısına ve yapısına bağlı olarak 

bel�rl� b�r kapas�tes� var. B�r koyda b�r arada b�rkaç tane 
ç�ftl�k olunca buda organ�k b�r k�rl�l�k yapıyor. Ama b�z�m 
8 yıllık üret�m yaptığımız b�r koya beş yıldızlı b�r otel 
kurulab�l�yor. Yan� b�z çıktıktan sonra orası hızlı b�r 
şek�lde kend�n� yen�leyeb�l�yor ve otel�n plajı olab�l�yor. 
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Buradak� k�rl�l�k tamamen organ�k b�r k�rl�k oluyor ve b�r 
senede tamamen kend�n� yen�leyeb�l�yor. Bakanlıkların 
b�rb�r�yle d�yalog hal�nde olması ve üret�m alanı ded�kler� 
yere daha sonrada n tur�zm yer� dememeler� gerek�yor. 
Sorunlar daha çok bundan dolayı çıkıyor. Şu anda ç�ft-
l�kler %1 alanda üret�m yapıyor ve burada gel�r get�r�yor 
fakat tur�zm tüm ege ve Akden�z sah�ller�n� kullanarak b�r 
gel�r get�r�yor. Bu yönden de �k�s�n� karşılaştıramazsınız.

!Bu eleşt�r�ler karşısında sektörün ve Su Ürünler� 
Mühend�sler� Derneğ�'-
n�n nasıl b�r tavır �çer�-
s�nde olmasını bekler-
s�n�z?
!Her çıkan olumsuz 
yazıya karşı b�l�msel b�r 
açıklama yapılması 
gerek�yor. Sonuçta her 
yazıya tepk� göster�l-
mes� ve gerek�rse �mza 
kampanyası başlat-
mamız gerek�yor. Gere-
k�rse mahkemeye ver-
mem�z gerek�yor. Bu 
�şletmeler�n kapatılma-
sıyla b�rl�kte zararlı 
çakacak su ürünler� 
mühend�s� çok fazla 
olacaktır.
!F�rma olarak Ar-Ge 
çalışmalarına bütçe 
ayırıyor musunuz? Ayırdığınız payı yeterl� görüyor 
musunuz?
!Evet, çalışmalara bütçe ayırıyoruz. Bu s�stem�n karlılı-
ğını artırıcı çalışmalar oluyor. Mesela yen� yemler�n 
denenmes� ve kuluçkahanelerde yen� türler�n denen-
mes�yle �lg�l� çalışmalar yapıyoruz. Kurulduğumuzdan 
ber� her yıl �k� tane çalışmamız oluyor. B�z�m ç�pura ve 
levrek üret�m�z Avrupa'da k� b�r somon üret�m�yle 
karşılaştırdığımızda çok düşük kalıyor. Akden�z ülke-
ler�nde de ç�pura ve levrek üstüne çalışmalar yok. Su 
ürünler� mühend�s� olarak s�z�nde bütçen�z oranında b�r 
çalışma yapmanız daha kal�tel� b�r üret�m yapmak �ç�n 
gerekl�d�r.
!Ar-Ge çalışmaları �ç�n ün�vers�teler �le �şb�rl�ğ�ne 
g�r�yor musunuz? Genel olarak Özel sektör Ün�vers�te 
�şb�rl�ğ�n� yeterl� görüyor musunuz?
!Yeters�z kalıyor. Ün�vers�telerde sektöre uzak kalıyor. 
B�zde ün�vers�telere yakın durmuyoruz. Ne onlar gel�p 
b�z� z�yaret ed�yor nede b�z onlara g�d�p z�yaret ed�yoruz. 
Bu yüzden aramızda b�r kopukluk oluyor. B�z�m 
açımızdan yüksek l�sans ve doktora yapmak �steyen her 
öğrenc�ye ve öğret�m görevl�s�ne kapılarımız sonuna 
kadar açıktır.
!Staj yapmak �steyen öğrenc�ler s�ze nasıl ulaşab�l�r?
!B�zde staj yapmak �steyen veya çalışmak �steyen 

öğrenc�lere tavs�yem �lk öce b�ze b�r cv yollayab�l�rler 
daha sonra b�zde çalışmakta olan b�r su ürünler� mühen-
d�s� aracılığıyla b�ze ulaşmalarını öner�r�m. Bunda farklı 
olarak �nsanların b�z� tanıması ve tecrübe kazanmalarını 
�st�yoruz. Staj konusunda da hızlı davranmaları gerek�yor 
çünkü her yıl 10- 12  tane stajyer alıyoruz. Mayıs ayından 
b�z�mle d�yaloğa geç�p staj �şler�n� kes�nleşt�rmeler� gere-
k�yor.
!Son olarak sektörün geleceğ� �le �lg�l� olarak ne düşün-
düğünüzü öğreneb�l�rm�y�m?
!Sektörün geleceğ� üret�msel olarak çok güzel yerlere 

g�d�yor. Çünkü her ge-
çen gün yen� b�r tekno-
loj� gel�yor �nsanlar 
kend�ne çek� düzen 
ver�yor. Sektör güzel 
ve em�n adımlarla 
g�d�yor. Şu an �t�bar�yle 
sektörün kend�ne çek� 
düzen vermes� ve dev-
let�nde bu sektör �le 
�lg�l� kapsamlı çalış-
malar yapması gerek�-
yor.
!Ç�ftl�k kurmak �ç�n 
neler gerek�yor?
!Yaklaşık 15 makam-
d a n  � z � n  a l m a n ı z 
gerek�yor. Ama sorun 
olan bu �z�nler� almak 
çünkü b�z şu anda 500 
ton üret�m yapıyoruz 

ve 950 ton üret�m yapmak �ç�n 2 sened�r �z�n bekl�yoruz. 
Hatko anon�m ş�rket� Gündoğan'a bağlı kıyıdan b�r m�l 
açıkta yer alan 57 metre der�nl�ğ�nde olan b�r ç�ftl�ğ�m�z 
var kuluçkahanem�zde Ören'de yer alıyor. İhracatlarımızı 
aracı f�rma kullanarak İspanya İtalya ve Hollanda'ya 
yapıyoruz. İtalya bu alanda �y� b�r azar oluyor. Bu �şte 
İtalya Avrupa'mın balık market� olmuş konumundadır. 
Orada tüket�lmese b�le balık oraya g�d�yor ve d�ğer 
ülkelere oradan g�d�yor.
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Röportaj: Zeynep TÜRER

Başarı Öyküleri

Etim diyetik bir gıda olup, büyüme 
çağında olan çocukların,  hamile 
hanımların ve özellikle hastaların 
beslenmesinde oldukça önemlidir.

BALIK DİYORKİ..
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Çev�r�: Kam�l Mert ERYALÇIN

H�gh tech ş�rket�, m�kroalg kültür metodlarının b�yo-
loj�k yakıt üret�m mal�yetler�n�n�n  düşürüldüğünü 
ve balık unu ve yağının tekel�nde olan balık yem� 
endüstr�s�nde bu hak�meyete son vereb�leceğ�nden 

bahsetmekted�rler. Ş�rket yetk�l�ler� m�kroalg yet�şt�rme 
metodlarının Omega-3 b�oyağları ürett�ğ� ve bu ürün-
ler�n�n balık yağı ve d�zel yakıtların satın alınmasından 
daha ucuz olduklarını �ler� sürmekted�rler.

Kend� çalışmaları �ç�n kaynak bulduktan yıllar sonra, 
B�o-L�p�ds Teknoloj� Grubu LLC (L�m�ted L�ab�l�ty Com-
pany) IFN'ye bu teknoloj�ler�n�n dünyadak� özel ve yerel 
�şletmelere transferler�n�n mümkün olab�leceğ�n� söyle-
m�şt�r. Projeler günümüzde Karay�pler, Orta ve Güney 
Amer�ka'da planlamaları sürmekted�r. Ş�rket�n dünyanın 
önde gelen petrol mühend�sler�, k�mya mühend�sler�, 
akuakül tür,  ekonom� ve besleme konular ında 
uzmanlardan oluşan danışma kurulu da bulunmaktadır.

Ş�rkete göre; m�kroalgler d�ğer karasal ürünlerden ya 
da yem kaynaklarından daha fazla b�o-l�p�d o�l üreteb�lme 
yeteneğ�ne sah�pt�rler. Soya yada Canola �le karşılaş-
tırıldığında m�kroalglerden elde ed�len b�o-l�p�dler�n 
soya-dan elde ed�lenlerden 200 ve canola �le elde 
ed�lenlerden 150 kat fazla olduğu görülmüştür. Buna ek 
olarak, m�k-roalgler soya yada canola yağından daha fazla 
Omega-3 ve DHA �çermekted�rler. Ş�rket algler�n 
yet�şt�r�c�l�ğ�n� gen�ş uygulama alanları olarak 
düşünmekted�r ve ayrıca organ�k olarak b�o-l�p�d o�l 
üret�m� yapab�l�r. Var olan kullanım şek�ller�  kar�des 
tankları, tuz düzlükler� ve balık göller� terc�h ed�len 
yöntemlerd�r. 

B�o-l�p�d o�l üret�m� �ç�n önde gelen pazarlar; b�o-
d�esel, balık yem� ve �laç 
sanay�s�d�r. Omega-3 
b�o-l�p�d o�l d�rek balık 
unu �le prote-�n kaynağı 
olarak yer değ�şt�r�leb�-
leceğ�n� �dd�a etmekte-
d�rler. 
M�kroalg üret�m� d�ğer 
den�z canlılarının yet�-
şt�r�c�l�ğ� �le m�kroalg-
ler�n büyümes� �ç�n ge-
rekl� olan esans�yel 
maddeler� sağlanması 
�le sürdürüleb�l�r. Bu 
başlagıç var olan türler�n 
kültürler�n�n devamına 
�z�n vereb�l�r.

Kaynak:
F�sh�ng News Internat�onal 
May 2007

M�kro-alg balık unu yer�ne geçeb�l�r

Yen� m�kroalg üret�m s�stem� �le üret�lm�ş b�o-l�p�d.
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Bu sayımızda s�ze son zamanlarda ülkem�zdek� balık 
lokantalarında mönülere g�r�p beğen� �le tüket�len ve p�yasada da 
satılan b�r damak tadından bahsetmek �st�yorum: 

Ş�md� �ç�m�zden bazıları balığın da pastırması mı olurmuş 
d�yecekler. Tab�î k� olur, hem de çok güzel olur. Bununla �lg�l� 
pek çok ün�vers�tem�zde b�l�msel yayınlar dah� üret�lm�ş, bu 
çalışmalar ulusal ve uluslararası b�l�msel derg�lerde de 
basılmıştır. Aynı zamanda balık pastırması �le �lg�l� çalışmalar da 
devam etmekted�r. 

Pastırmanın tar�hçes�ne kısa olarak değ�necek olursak, 
yüzlerce yıldan ber� üret�len Türklere özgü kurutulmuş b�r et 
ürünü olduğunu söyleyeb�l�r�z. L�teratürlerde pastırmanın 
anavatanının Orta Asya olduğunu ve Orta Asya'da yaşayan 
Hunlar ve Oğuzların uzun süren savaş yolculuklarına çıkarken 
yanlarına aldıkları tuzlanmış etler� yol boyunca yed�kler� 
bel�rt�lmekted�r. Atların eğer�ne konulan bu etler, atın hareket 
etmes� ve b�n�c�n�n ayağıyla vurması �le sıkışıp ez�lerek pastırma 
hal�ne gelmekted�r. Bu nedenle �lk zamanlar söylen�ş olarak 
“bastırma” zamanla pastırma hal�n� almış ve Selçuklular 
zamanında Anadolu'ya gel�p özell�kle de Kayser� yöres�nde yer 
ed�nm�şt�r. 

Pek�, hang� balıklardan pastırma yapab�l�r�z? 

Burada öneml� olan balığın büyüklüğü, yağ durumu, kılçıklı 
olup olmadığı, et ver�m� g�b� özell�kler devreye g�rmekted�r. 
Balığımız ne kadar büyük olursa pastırmamız da o kadar daha 
rahat hazırlanacaktır. Örnek olarak akya, sazan, somon, den�z 
alası, ork�nos, kılıç, yayın bu büyüklük �ç�n �deal formlardır. 
Daha küçük balıklar �se kılçık durumlarından ve et azlığından 
dolayı pastırma yapımı ve tüket�m� aşamasında uygun 
düşmeyecekt�r.  Balığın yağlılık durumu �se mümkün olduğunca 
çok fazla yağlı olmaması arzu ed�lmekted�r. Yağlı materyal 
kullanımında tuzla b�rl�kte zaman geçt�kçe ette acılaşmalar 
olab�lecek ve et�n tadı üzer�nde olumsuzluklar yaratab�lecekt�r. 
Aynı zamanda ürünün raf ömrünü de kısaltıcı b�r etk�ye sebep 
olacaktır. En �deal� olarak beyaz etl� balıkların kullanımını 
önermektey�z. Tab�î k� bunlar olması gereken durumlar. Sonuçta 
öneml� olan el�m�zde balık olması ve bunun da taze olması 
gerek�yor. En �y� pastırma balık sırtından çıkmaktadır. Bu kısım, 
kaslı ve sert olan kuyruk kısmına göre daha yumuşaktır.  Balığın 
karın altı kısmı �se daha yağlı, �nce ve gevşek olduğundan pek 
uygun görülmemekted�r. 

Gelel�m balık pastırmasını nasıl yapacağız;

Balığın �lk olarak, �ç organ, pul, kafa, kılçık ve d�ğer kem�ks� 
b�leş�mler� tem�zlen�p, akar su altında ete zarar vermeden kan ve 
d�ğer p�sl�kler�nden uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra balık et�, çok 
kalın olmadan düzgün b�r şek�lde kes�lmel�d�r. Sonrasında kuru 
tuz �çer�s�nde kanı ve yeter� m�ktar suyu çıkıncaya kadar 
buzdolabı şartlarında beklet�lmel�d�r (Bekletme süres� balık 
et�n�n büyüklüğüne, c�ns�ne ve kullanılan tuz m�ktarına göre 
değ�şmekte olup 26 gün arasında değ�şeb�lmekted�r). Daha sonra 
balıklar kuru tuz �çer�s�nden alınarak,  daha düşük 
konsantrasyonda tuz �çeren salamurada (tuzluluğunun 
g�der�lmes� amacıyla) 12 gün beklet�l�rler. Balıklar salamuradan 
çıkarıldıktan sonra tem�z ve düz yüzeyl� mermer, tahta, taş vb. �le 
preslenerek 12 gün tekrar soğuk şartlarda muhafaza ed�l�rler. 
Arkasından balıklar hazırlanmış olan çemen karışımında 
(Çemen, sarımsak, kırmızı ve kara b�ber, k�myon, yen� bahar, 
tarçın vd karışımlardan oluşmaktadır) tam anlamıyla kaplanarak 
olgunlaşmaya bırakılır. Çemen sık sık kontrol ed�lerek çatlama, 
dökülme, et�n açıkta kalması g�b� durumların olup olmadığına 
bakılır. Aynı zamanda ters düz ed�lerek her tarafın aynı anda 
olgunlaşması sağlanır. 24 gün sonra �se pastırmamız olgunlaşmış 
ve yenmeye hazır duruma gelm�ş bulunmaktadır.  

Pastırmaya gerçek tadı veren unsurların başında kullanılan 
çemen�n karışımı gelmekted�r.  Bundan dolayı balık pastırması 
hazır hale geld�ğ�nde ağızda d�r� kalmalı ve kıvamını 
korumalıdır. Çemen�nde kullanılan sarımsak, kırmızı b�ber ve 

d�ğer karışımlardan dolayı acı olmamalı, yan� aromat�k olmalı ve 
kend�ne has kırmızımsı pembe reng� taşımalıdır. 

Yapılışı b�raz uğraştırıcı ve zaman alıcı görünse de, değ�ş�k b�r 
damak tadı �çereceğ�nden ş�md�ye kadar tatmayanlar �ç�n 
uğraşmaya değer görüşü �çer�s�ndey�m.

B�r dahak� yazımızda görüşmek üzere saygı ve sevg�yle 
kalmanız d�leğ�yle………
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Doç. Dr. Taçnur BAYGAR*
* Muğla Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�, 

Kolestrol sorunu olanlar için tavsiye 
edilen en iyi hayvansal besin balık 
etidir.
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EYLÜL
Exh�b�t�on - Portugal
Interpescas 2007, September 20-23. 
Portuguese f�sher�es show held �n the 
port of Ave�ro.
 www.exposan.com

Conference - Ireland

World Seafood Congress, September 
2 5 - 2 8 ,  D u b l � n ,  I r e l a n d .  T h e 
conference w�ll cover themes of health 
and nutr�t�on, trade and market access, 
and standards and assurances. These 
selected themes w�ll dom�nate the 
program wh�ch w�ll cons�st of two 
ma�n ele-ments - a sc�ent�f�c segment, 
and a trade and �nnovat�on component,

 www.worldseafoodcongress.com/

EKİM
Exh�b�t�on - Spa�n
Conxemar, October 2-4, V�go. Annual 
show run by Conxemar, the Span�sh 
A s s o c � a t � o n  o f  W h o l e s a l e r s , 
Importers ,  Manufacturers  and 
Exporters of F�sh Products and f�sh 
farm�ng for frozen seafood products. 
Contact:
Conxemar, Plaza de Compostela, 23 - 
Entlo. Izda. 36201 V�go, Spa�n
Tel: 00 34 986 433 351
Fax: 00 34 986 221 174
Ema�l: fer�a@conxemar.com

Exh�b�t�on - Denmark
Danf�sh Internat�onal, October 17-19, 
Aalborg. A f�sh�ng �ndustry exh�b�t�on 
held �n the Jutland town of Aalborg.
Contact:
Aalborg Congress & Culture Centre 
Europa Plads 4 P. O. Box 149 DK-
9100 Aalborg
Tel: +45 9935 5555
Fax: +45 9935 5533
Ema�l: ehe@akkc.dk

Exh�b�t�on - South Afr�ca
F�sh Afr�ca 2007 �s comb�ned w�th 
Aquacu l tu re  Af r � ca  2007  and 

Mar�t�me Afr�ca 2007 at the Cape 
Town Internat�onal Convent�on 
Centre, Cape Town, South Afr�ca, 
October 24-26. FNI's own F�sh Afr�ca 
2007 show �s run jo�ntly w�th 
Exh�b�t�on Management Serv�ces and 
heads a three-show l�ne-up �n Cape 
Town that w�ll attract those �n the 

f�sh�ng �ndustry,  f �sh farmers, 
workboat and sh�pbu�lders, plus 
mar�ne equ�pment suppl�ers and sh�p 
repa�rers. Compan�es from over 40 
countr�es attended F�sh Afr�ca 2005 
and demand was ev�dent at that show 
of a fast-grow�ng �nterest �n f�sh 
farm�ng. The event �s sponsored by 
F N I ,  F � sh �ng  News ,  Sea food 
I n t e r n a t � o n a l ,  F � s h  F a r m � n g 
Internat�onal, Seafood Processor, 
Mar�t�me Southern Afr�ca and F�sh�ng 
Industry News Southern Afr�ca.
Contact:
Leonard F�eld, Exh�b�t�on Manager. 
Phone: +44(0)20 7017 4661. Leonard. 
f�eld@�nforma.com G�ll�an Pope, 
Exh�b�t�on Manager.

Phone: +27 11 783 7250.
gp@exh�b�t�onsafr�ca.com Webs�te: 
www. F�shafr�ca.net
Exh�b�t�on - France
Itech'Mer Lor�ent 2007, October 25-
27. An �nternat�onal convent�on 
ded�cated to the f�sh�ng �ndustry, 
workboat and sh�pbu�lders, mar�ne 

equ�pment  suppl �ers  and sh�p 
repa�rers. The 2005 ed�t�on welcomed 
over 8000 v�s�tors com�ng from 30 
countr�es. There �s also a conference 
runn�ng w�th the show, cover�ng top�cs 
about f�sher�es, safety, regulat�ons and 
f�sh�ng vessels.
Contact:
Yves Batrel, sales manager and press 
relat�ons. Stephan�e Roos, sales 
execut�ve.
 Phone: + 332. 97. 83. 21. 68
Fax: +33 297 87 53 42.
 contact@�techmer-lor�ent.com 
www.�techmer-lor�ent.com
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Exh�b�t�on - Ch�na
Ch�na Seafood & F�sher�es,
 November 6-8, Dal�an.
Contact: Sea Fare Expos�t�ons, Inc.,
 Overseas Co-Organ�sers, 4250 - 8th
Ave NW, Su�te 100, Seattle, WA
 98107 Tel: 206. 789. 5741 ext. 334
Fax: 206. 789. 0504
Ema�l: seafoodch�na@seafare.com
www. Seafare. com
Contact: Sea Fare Ch�na Ltd., 16 F/A 
No. 58 Freetown Center, South Road 
Dongsanhuan, Be�j�ng 100022
Tel: +86 10 58672620
Fax: +86 10 58672600
Ema�l: �nfo@seafarech�na.com  
 www.SeafareCh�na.com

Exh�b�t�on - South Korea
Busan Internat�onal Seafood &
F�sher�es Expo, November 12-14,
 Busan.
Contact:
Busan Exh�b�t�on & Convent�on
 Centre 1291 Wu2-dong, Haundaegu, 
Busan, Korea.
Tel: + (82) (051) 7407300
Fax: + (82) (051) 7407320

Exh�b�t�on - Peru
Expo Pesca, November 15-17, L�ma. 
The �nternat�onal show Expo Pesca �s 
the only techn�cal event �n Peru 
spec�al�s�ng �n f�sh�ng and aqua-
culture, runn�ng every two years s�nce 
2003. Th�s event throws f�sh�ng 
�ndustry f�gures from all over the 
world together w�th those from Peru 

and Lat�n Amer�ca. A three-day 
techn�cal conference w�ll also be held 
dur�ng the show.
Contact: 
Gu�llermo Tha�s
Tel: (511) 344-4386
www.tha�scorp.com/expopesca_new/
�ndex.html

Exh�b�t�on - Morocco
Agad�r F�sh Morocco, November 22-
25, B�jaouane, Agad�r. A show a�med 
at  Moroccan and �nternat�onal 
operators �n the f�sh�ng and seafood 
trade.
Contact:
In te rna t �ona l  Exh�b � t �ons  and 
Conferences, 63 Boulevard d'Anfa, 
Angle Rue, Wash�ngton, Morocco.
Tel: +(212) (22) 263411
Fax: +(212) (22) 261117
Http://afm.eme
-Morocco.com/EN/�ndex.php

Exh�b�t�on - Iran
Iran's 5th Internat�onal F�sher�es, 
Aquaculture & Seafood Exh�b�t�on, 
November 27-30. A f�sh�ng and 
mar�ne �ndustry event a�med at 
showcas�ng Iran�an f�sh�ng to the 
world, held on
K�sh Island, off the south coast of Iran.
Contact:
Contemporary Conference Organ�sers 
(CC), Un�t 2, No. 208, Shohadaye 
Jandarmery St., 12th Farvard�n St., 
Enghelab Ave., Tehran, Iran
Tel: +98 21 66482281-2
Fax: +98 21 66970742
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